
 קיצוני בעוני לטיפול כמפתחות ומדידה יעדים של בכוחם מתמקד גייטס ביל

 ומתווה ,באתיופיה prenatal health care*ל ועד הברית בארצות מחינוך ,ההצלחות את מציין חמישי שנתי מכתב -
  הבאות השנים 15-ב העניים של חייהם לשיפור חזון

 ביל קרן של הראש מיושבי ,גייטס ביל , ()החמישי השנתי מכתבוב - /PRNewswire/ 2013 ,בינואר 31 ,סיאטל
 העניים של חייהם בשיפור מרכזי תפקיד משחקים מדויקת ומדידה ברורים יעדים קביעת כיצד מציין ,גייטס ומלינדה

  .העולם ברחבי

mnr/com.multivu.www://http/49396- :כאן ללחוץ נא ,זו להודעה הקשורים המולטימדיה נכסיב לצפות כדי
letter-annual-fifth-foundation-gates-melinda-bill 

 )50698MM/20130130/prnh/com.prnewswire.photos://http :תמונה(

 חייהם" .גייטס כתב ",שלהם ההשפעה הוכחת את להכחיש ניתן לא אך ,סקסיים הכי הנושאים לא שאלה יודע אני"
 ."פעם מאי יותר גבוה בבקצ האחרונות השנים 15 לאורך משתפרים ביותר המרודים העניים של

 השקעה כי וטוען ,באתיופיה לרפואה ועד הברית בארצות ספר מבתי ,המרשימה ההתקדמות את מתאר המכתב
 הסיבות אחת .בעולם ביותר המרודים מהעניים מיליונים של בחייהם משמעותי שוני השיגה אלה במאמצים ממושכת

 התקדמות להשגת המתאימות המידה אמות ולזיהוי ברורים יעדים לקביעת העולמית המחויבות היא לכך המרכזיות
  .אלה יעדים במילוי

 .המושקע הכסף סך של במונחים בעיקר נידון הסיוע ,היסטורית מבחינה" .חוץ סיוע של במקרה במיוחד נכון הדבר
 של שפעההה את לראות יכולים אנו ,ילדים תמותת כמו אינדיקטורים יותר מדויק באופן מודדים אנו כאשר ,כעת

  .במכתבו גייטס כותב ",למות לנטישתם איידס בנשאי טיפול שבין ההבדל היותה - ברורים במונחים הסיוע

 רק לא ברורים ומדידות יעדים" .העולם ברחבי המוגבלים התקציבים לאור ,הדבר בחשיבות ומתמקד ממשיך גייטס
 להמשיך הפוליטית הנכונות את בונים גם אלא ,יותר יעיל באופן הסיוע כספי את להשקיע לממשלות מאפשרים

 אחרות לממשלות הנותנות ממשלות רק לא הוא העניין .הצלחתן מידת את מוכיחים שהם משום ,סיוע תכניות ולממן
  ."מהעוני להיחלץ לאחרת המסייעת אחת קהילה אלא ,מסים כספי

 מסוגל העולם שבו לאופן גמהכדו ם"האו של )MDG( המילניום של הפיתוח יעדי של בחשיבותם מתמקד גייטס
-ה .ההתקדמות לבדיקת המידה אמות ולפיתוח ברור יעד להשגת פועלים אנו כאשר באמת גדולים דברים להשיג
MDG המרודים העניים לצורכי למענה תקדים חסר עולמי מאמץ המהווים ,ספציפיים יעדים שמונה של אוסף הם 
 היעד גם וכך ,היעד תאריך לפני הושגה בחצי הקיצוני העוני לצמצום MDG-ה מטרת" .2015 שנת עד בעולם ביותר

  ."בטוחים שתייה למי גישה להם שאין האנשים שיעור של בחצי לצמצום

 שיתוף ידי-על ,הבא הדור עבור העולם לשיפור רעיונותיהם את לשלוח אחרים מעודד גייטס ,לעתיד במבט
 2030 לשנת תקוותיהם
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 התקדמות להשגת ביותר היעיל המשותף העולמי המאמץ ולגבי אפקטיבי חפיתו לגבי עולמי שיח לעורר מקווה
  .בעולם ביותר המרודים העניים עבור נוספת

 תמותת צמצום ,הפוליו במיגור סיוע זה בכלל ,2013 לשנת הקרן עבור נוספות עיקריות עדיפויות מתווה המכתב
 גייטס פרסב השני הזוכה על גם הכריז גייטס .יתהבר בארצות החינוך ושיפור מניעה לאמצעי הגישה שיפור ,הילדים
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aspx.award-innovation(, של שטח קצינת ,מציניה מרגרידה של החדשנית עבודתה את ושיבח 

VillageReach )org.villagereach://http/(, של הלוגיסטיקה מערכת של מחדש בארגון מהותי חלק אההממל 
 .ילדים חיסון המונעים מכשולים הסרת ידי-על ,החיסונים
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