
 
 آشف الموازنات في المكسيك يساعد في فتح خيارات العناية لألمهات الجدد

 

وتر      اع الت ل ارتف وت األم بفع دما تم يكية، عن ائالت المكس ن الع ر م بة للكثي اة بالنس ى مأس د إل ود جدي ة بمول ول الفرح ا تتح رًا م آثي
.الشرياني أو النزف أو أي اختالط آخر مهدد للحياة ومتعلق بالحمل  

ات،       ورغم ات األمه د  إعالن الحكومة المكسيكية مرارًا التزامها بتحسين الرعاية الصحية والحد من وفي ات     فق ك الوفي  بلغت نسبة تل
. وآانت نسبة الوفيات أعلى بكثير في المناطق الريفية). 2003-1990( آالف والدة حية طوال الفترة 10 من آل 6.2حوالي   

دني في                  دففي أواخر تسعينات القرن الماضي،       اول مصاريف رئاسية سرية، جماعات المجتمع الم ي تتن عت سلسلة من التقارير الت
ة        ة الحكوم ة بموازن ات المتعلق ك المعلوم ي ذل ا ف ة، بم ات العام ن المعلوم د م ى مزي ل الحصول عل ن أج ى الضغط م يك إل المكس

يكية ي . المكس ى المعلو   2002وف واطن بالحصول عل وق الم ة حق انون لحماي ن ق م س ع     ت احترام واس ع ب ة تتمت ئت لجن ات، وأنش م
.لإلشراف على تنفيذ هذا القانون  

ة ال                              ة القومي وارد الموازن أن م ا، ب رًا له دني تتخذ من مكسيكو العاصمة مق ة مجتمع م في السنة التالية، اقتنعت فوندار، وهي منظم
ت      . توزع بشكل فعال لمحاربة وفاة األمهات أثناء الوالدة        دار من اس رأي             وتمكنت فون وفرة لل م تكن مت ي ل ة الت خدام معلومات الموازن

. العام قبل ذلك، من تحديد الخلل في تمويل الرعاية التوليدية الطارئة في أنحاء البلد  

رار                           ة صناع الق ة، من مقابل ر حكومي وتمكنت فوندار بالتالي، بعد الحصول على معلومات جديدة وبالتحالف مع منظمات أخرى غي
ا    ى           ودعوتهم لرصد مب ة ستنعكس مباشرة عل ة الصحية الطارئ ادة مخصصات الرعاي ى أن زي د عل ع التأآي لغ ألغراض محددة، م

.صحة الحوامل، والسيما في تجمعات السكان األصليين الفقيرة  

درها            ادة ق أمين زي ون دوالر   50وتمكنت فوندار من ت ام   ملي ات           2003ع ى الحد من وفي ي يهدف مباشرة إل امج وطن  من أجل برن
التحدي الذي نواجهه هو أن تستمر هذه المخصصات وأن تستفيد منها النساء            : "وقالت هيلينا هوفباور، المدير العام لفوندار     . األمهات

ة يمكن أن    ولكن التجربة أقنعتنا أن ربط الحصول على     : "وأضافت". في أفقر الواليات المكسيكية    وق للموازن المعلومات بتحليل موث
".يؤثر على رفاهية الناس وحياتهم اليومية  

ام                          1999ومنذ   ى األم ة إل دفع الديموقراطي ة ل ة في المكسيك آطريق وال العام ة األم د  . ، قام مرآز فوندار للبحث والدراسة بمراقب وق
ى المشارآة في الحوار              لعبت فوندار دورًا فريدًا في المجتمع المدني المكسيكي بصفتها           منظمة مهنية تعتمد البحث العلمي وتهدف إل

. الدائر حول العدالة االجتماعية من خالل الترآيز على أهمية شفافية الموازنة في توسيع الديموقراطية  

ى المستويين المح                   ة عل ة الحكومي ومي،   وقد أدت استراتيجية فوندار في الدفاع عن حق الحصول على معلومات عن الموازن ي والق ل
هذه االستراتيجية المترافقة مع دراسات واضحة ومتصلة بالموازنة، إلى فهم أآبر لالرتباط بين الموازنة وأثرها على حياة الناس في       

امج                         : "وأشارت هيلين قائلة  . المكسيك ة في برن ة الطارئ ة التوليدي ؤخرًا تضمين الرعاي م م ات، ت ات األمه في موضوع الحد من وفي
".صحي الذي وضعته هذه الحكومة من أجل أفقر قطاعات السكان، مع إضافة موارد جديدةالضمان ال  

ام      وتخطط فوندار في السنة القادمة الستخدام نتائج         فافية وعن               2006دليل الموازنة المفتوحة لع ادة الش دفاع عن زي  وهي تواصل ال
.حق الحصول على معلومات عن الموازنة  

:ر علىدليل الموزانة المفتوحة متوف http://www.openbudgetindex.org    


