
 

 

 
 شلل األطفال ستئصالاالتقّدم خطوة أخرى تقّربهم من من أجل يوّحدون صفوفهم زعماء العالم 

 سنويا   مليون طفل من شلل األطفال 450مليار دوالر أمريكي لحماية  1.2بتقديم يتعهّدون  الشركاءالبلدان و 
 

ي كعوما مجعواوا  أتالنتعء لبالصعة  الاءلميع   عؤ مع تمر الرمتعءر  زعمعء  اليعم  اجتمع   - (2017يونياو حزياران   12أتالنتاا  
لتمميعع  الج ععمو الراميعع   لعع  أمريكععؤ م يععءر وم ر  1.2 مب ععق رععور  تقععوي يتا ععوما بشعع   افالععء  م شععأ    ءستئصععء التععزام   ب

 .المرض القضء  ع   هذا
ب عوا   125معء يزيعو ع ع   عؤ بءلشع    الع  سعنميء   350 000 أكثر معنمضت يصيب  رب  ثالثين عءمء  ش   افالء   مكءن

 عععؤ شعععركء  المالمعععءنةمن م الصعععةيمن التعععؤ بعععذلت ء الةكممعععءت مالاعععءم من الج عععمو ا سعععتثنءئي  بلضععع  بأنةعععء  الاعععءل  كء اععع . م 
  قضععء  ع عع  هععذاسعع  لبععين القاععءعين الاععء  مالرععء  مكرا رءئمعع  شعع   افالععء ي مهععؤ شععراك   ستئصععء المبععءورا الاءلميعع   

أ غءنسعتءن : من عءي هعؤ  عؤ جميع  الب عوان بءسعتثنء  ثالثع الشعويو الاعومى  الليعرم هعذا  قو جرى التر ا  اآلن من المرضي 
 لإلصءب  بءلمرض.مى رم  ةء ت سةت  اآلن  2017 ؤ عء  تظ ر ي مل  بءكستءننيجيريء م م 

سععايء   لعع  . م بءلكءمعع  انتشععءر  ُيمَرعع َ  ةتعع  افمععءكن كعع ا   ععؤ بععءلمرض اإلصععءب  لراععر ضععينمارا  زالععما مععء ء افالعع أن بيععو
 التعععؤ ءسععم الة افنشععا  بععوع  التععزام   لتجويععو الشععركء م  ءتالةكممعع ممث ععم اجتمعع   قععو افبععوي  لعع  لمععرضا ع عع  القضععء 
 .مرصو  المرض ضو التااي  ث م يسنميء   افالء  ش   من ال  م يمن 450 من أكثر ستةمؤ
 تعءب لا افالعء  شع   مراربع  ممج ع  غيعت  ممي ينعوا بيع  م سسع م  الاءلميع  التنميع  هيئع  رئعي   ليعء  كري  السيو متةواث
 بلضعع  التععءري  صععن  مرة عع  مععن مضعع  مرععت أ  مععن أكثععر ارتربنععء لقععو: "رععءئال   افالععء ي شعع   ستئصععء   الاءلميعع  ل مبععءورا
 بمعن  - نم مالمعءنة مالشعركء  نم الصعةي نم مالاعءم  الةكممعءتم  الومليع  الرمتعءر  منظمع  أعضعء  بعذل ء التؤ الجباءرا الج مو
 ."لم م ا  ذ ل نءنجءز   تكل  أن ع   الجويوا ا لتزامءت هذ  مستسءعو - أتالنتءب رمتءر ال اتلءري   ؤ اجتماما من  ي  
 إلثبعءت الاعمن يعو معو  عؤ الاءلميع  مافملميعءت التةعويءت معن ءلاويعوب ياع ا  زمعن  عؤ الشعريك  مالج عءت الةكممعءت هماعت روم 

 التا عوات ي عؤ  يمعءم . الاعءل  معن اإلاعال  ع ع  البشعري  ي عواو معرض ثعءنؤ شعأ   استئصعء  تشع و أن ع   الجمءعؤ عزم ء
 ،األوروبياة المفوضايةمعن أمريكعؤ م يعمن وم ر  61.4م ،كنادا معن أمريكعؤ وم ر م يعمن 75: تالنتءأ  ؤ مقوام ال الرئيسي 

آِ  ن يعءن ملعؤ  زايعو بعن مةمو الشي  السمم صءةبمن أمريكؤ م يمن وم ر  30م ،اليابان من أميركؤ م يمن وم ر 55م
أمريكعؤ م يعمن وم ر  25م ،مؤسساة دالياومعن أمريكؤ أررى م يمن وم ر  30م ،المتحدة العربية إلماراتا يع و ابمظبؤ

وم ر  م يععمن 13.4و ،الهويااة مااانم مجهااولمععن أمريكععؤ م يععمن وم ر  15م ،الخيريااةلألعمااال غ مؤسسااة بلااومبر مععن 
ماليعين  5م ،شركة إيزي جيتمن أمريكؤ ماليين وم ر  5م ألمانيامن أمريكؤ م يمن وم ر  11.2مي أمريكؤ من أستراليء

 .كوريا من أمريكؤ وم ر ماليين 4م ،إيطاليا من أررى أمريكؤوم ر 
 الرمتعءر  منظمع  رئعي  جيعر ي جعمن السعيوم  غيعت ي ممي ينعوا بيع  لم سسع  المشءرك الرئي  غيت ي بي  السيو أيضء   أع نم 

ععن يالمععذكمرا المنظمعع  أعضععء  مععن عضععم 20 000 مععن أكثععر أمععء  ءشععراكت م مععوا تمويععو عععن الومليعع ي  جمعع  سععيتملمن مما
  ععقبمب غيععت  م سسعع  ضععءهي مست المقب عع  الععثالث السععنمات مععوى ع عع  أمريكععؤ وم ر م يععمن 150  لعع  مب غ ععء يصعع  أمععما 
 السععنمات  ععؤ أمريكععؤ وم ر م يععمن 450  لعع  يصعع  مب ععق الماععء  ن ءيعع   ععؤ مسععُيجم  ماةععوي مثعع   لعع  مث ععين بمارعع  آرععر

 وم ر م يععمن 450 رععور  مب ععق تقععوي ب غيععت  م سسعع  تا ععوتم . افالععء  شعع   ستئصععء   الاءلميعع   مبععءورال  قءومععال الععثالث
 .هذا ضءهءاالم اتلء  مب ق   ي بمء ي جمء    أمريكؤ
 يمثاع  يعزا    الاعءل  معن افالعء  شع   شعأ   استئصء   ن: "رءئال   يالوملي  الرمتءر  منظم  رئي  جير  جمن السيو متةواث

 الةثيعث السعاؤ مرا  تقع  التعؤ الوا ا  القما يمث من المنظم  هذ  أعضء  انلك ممء ي1985 عء  منذ المنظم  أملميءت أه 
 –  شععأ ت ستئصععء   الالزمعع  افمععما  بجمعع  المسععتمر التععزام  مأضععء  أن " ."نشععمئ  منععذ افالععء  شعع   ع عع  القضععء   لعع 
 هععذا سععياظا  – المضععءهءا سععبي  ع عع  غيععت  ممي ينععوا بيعع  م سسعع  اليععم   ءتقععويمب تا ععوت التععؤ مبععءلقال معع  جنععب  لعع  جنبععء  

 ." أكثر رثكأ مر ال
 معععن العععتر ا  كل تسععع التمميععع  معععن أمريكعععؤ وم ر م يعععءر 1.5 مب عععقب ةتيءجعععءتا ت بيععع  ع ععع  اليعععم  الُمقعععوا  التمميععع  ميسعععءعو
 .الاءل  من آرر مكءن أ   ؤ ل  رو  ممائ الليرم  هذا يستايو أن ومن الةي مل م  المتبقي  الب وان ت ك  ؤ الليرم 



 

 

  بتكعععءرا  ن": رءئ ععع    يمن عععء مالمرءيععع  افمعععراض لمكء ةععع  افمريكيععع  ل مراكعععز بءلنيءبععع  امعععوير ال شمشعععءت آن العععوكتمرا تةعععواثتم 
. افالععء  شعع   لقععء  ع عع  افالععء  مععن مزيععوال ةصععم م  بععءلتااي  التغايعع  تةسععين  ععؤ أسءسععيء   ا  ومر  يعع و  زا  مععء المسععتمر

 قضعيءنيم  – تةويعوا   بعذلك القيعء  ع ع  مسعءعوتنء  لع  ال عماوا يار عءن   ال عذان موعم ع  هع    الاعءل  زعمعء  التزا  سيلضؤم 
تعزا  مراكعز مكء ةع  افمعراض مالمرءيع  من عء م تزمع   م   .بعواف مالع  لجميع ا  أج من المرض هذا ع   الماء  ن ءي   ؤ

 ."وم ر أمريكؤ منذ بواي  المبءورا ب يمن 2.28التزامء  عميقء  بءستئصء  ش   افالء  مسءهمت بمب ق 
 التةععويءت ع عع  مالتغ ععب افوا  تةسععين مماصعع  ل البرنععءم  أمععء  المجععء  التمميعع  بشععأن اليععم  المقامععع  لتزامععءتا  سععتتي م 

 .اعنز ال منءا   ؤ من   ممجموينال تااي  أمء  من ء المءث    ء ي بمء افالء ي جمي   ل  المصم  أمء  المءث  
 افالعء  شع   شعأ   استئصعء  ع ع  رع ام ال  عؤ ماعء   نمشعك لعن  ننعء" : قعء  يل يمنيسع  التنليعذ  الموير ليك أنتمنؤ السيو أمء
 بعذ  ععن ناجعز أن سعانءي  م . باعوُ   لعي   نصع  لع  العذين افالعء   ل  لمصم ا  أج من هماوا بال عم نء  ذا   ا  كمكبنء من
 ةكمععء   ع ينععء صععوري أن ع يعع م  بقسععما نععءع ي ةك سععي  إنعع  ياآلن التععءري  نصععن  لعع   ن فننععء يج ععموال هععذ  مععن تبقاعع  مععء آرععر
 ."ك ذا

  عؤ مأصعاب ء المنعءا  أباعو من هؤ مايان  منءا   ؤ افالء  ش   من التر ا  اآلن ةت  المبذمل  الج مو بلض  جرىم 
 ععن – المعرض مرع  ل غءيع   ي عء يصعاب التعؤ الاعءل  أمعءكن معن معرا ذات اعتُِبعرت التعؤ – معثال   ال نو تب اق ل  ةيث يالاءل 
 يمشعمن أجمع  الاعءل  أنةعء   عؤ الع  م يعمن 16 معن أكثعر اليعم  يمجعوم  .سعنمات ست من أكثر رال  ب  لإلصءب  ةءل  أ 

ععن أرج  عع  ع عع    ععؤ افالععء  شعع   مكء ةعع  مععمارو تسععءعوم  المععرضي هععذا بسععبب بءلشعع   ذلععك برععال  سُيصععءبمن كععءنما مما
 .الماني  الصةي  افهوا  سءئر بمستمى ا رتقء  ع   الاءل  رجء أ جمي ب الممجموا الب وان

  ععؤ سععيتمثا  ا الععء  شعع   إلن ععء  افسءسععؤ الاءمعع  ن : "رءئ عع    تشععءن مءرغريععت االععوكتمر   منظمعع ل  الاءمعع امععوير ال تةععوثاتم 
 معععن – ءلاعععءل ب االممجعععمو افمسعععءا أصعععاب  عععؤ باضععع   يامععع  نالعععذي – الصعععةيين الاعععءم ين معععن الماليعععين تمكعععين ضعععمءن
  لعع  تُقععوا  رءلععوا هويعع  أ ضعع  هععم افالععء  شعع   شععأ   استئصععء م  يالاععءل  مععن مكععءن كعع ا   ععؤ افالععء  جميعع  العع  المصععم 
 ."المقب   افجيء 

 رالمعوما  المعرض هعذا  ن عء  ع ع  المسعتمر مالتعزام   مالشعركء  المعءنةين جميع  معن اليعم  الُمقوامع  س ءمءتاإل تسءعو م مس
 ةصععءئ  لتةقيعع  الععالز  افسععء  افالععء  شعع   لمكء ةعع  المسععتروم  مافصععم  افسءسععي  ال يءكعع  ترسععؤ أن ضععمءن ع عع م 

 .المقب   لسنماتا رال  مكءن ك   ؤ لألالء  أ ض  صةي 
 :لمحررينا ىلإ مالحظة
 الملمضعععي م  يكنعععوام  أسعععتراليءي معععن كعععالا   المءنةععع  الج عععءت متشعععم  .افمريكعععؤ بءلعععوم ر بتقعععويم ء والُمتا اععع المبعععءلق ععععن ُيابعععر

 يمبءكسعتءن يمنيجيريعء يمممنعءكم يممءلاع  يملكسعمبر  يمليرتنشتءيني كمريءجم مري  م  يماليءبءنياءليءي ا  ي م مألمءنيء ي افمرمبي
سبءنيء مشعبك  مكعء ت  يالمتةعوا الاربيع  اإلمعءرات يبعمظبؤأملعؤ ع عو  ن يعءن آ  زايو بن مةمو مالشي  يمتركيء يمسميسرا يما 

 شعرك م  واليعمي مم سسع  الريريع ي لألعمعء  ب عممبر  مم سسع  يغيعت  ممي ينوا بي  مم سس آكسنتشر  نترآكتي  افمريكي ي 
 مم سسع  كمريعءي  عؤ الريريع  لألعمعء   المة يع ءتالمجتماع راباع / الومليع  الصعةي  ل رعءيع  الكمريع  مالم سسع  جيتي  يز 

 المتةعوا افمع  منظمع ل التعءب  الر عي  مناقع  ممكتعب الومليع ي الرمتعءر  ممنظمع  مالريريع ي التا يميع  ل ش من الجويو الاصر
 النقعر رجع ميُ . ال ميع  مج م  ءن مم يShot@Life /المتةوا افم  مم سس  افمريكي ي ماليمنيسي  ي(اليمنيسي ) المل ل 
 .بتقويم ء الُمتا او مالمبءلق ءم    ك المءنةين رءئم  ع   لالاالع  نءه

زيععءرا الععرابا ُيرجعع  شعع   افالععء ي القضععء  ع عع    الراميعع   لعع  الاءلميعععععن الج ععمو مزيععو مععن الما ممععءت مل ةصععم  ع عع  
 اإللكترمنؤ التءلؤ:

polioeradication.org 
 التءلؤ: ممر ال ُزر متةمي  ءي الصمر لمشءهوام 

gatesfoundation.isebox.net/2017-rotary-convention 
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 تذييل
 المصلحة صاحبة الجهات من أخرى مالحظات
نةعن رعءئال : " يةمعو ا  ُمِةعبالم يعءت المتةعوا افمريكيع  أ غءنستءن لوى سلير تةواث ساءوا : أفغانستان • 

 انتقعء  ع ع  قضعؤن ةتع  ذلعك ع ع  ظبمسعنما كء اع ي الب عو أنةعء   عؤ أوائنعء تةسعينم  ج مونعءعءكلمن ع   تازيعز 
 ."ب ونء  ؤ المرض هذا

 شععكا ت لقععو: "رءئ عع    كنععواي  ععؤ ماللرانكم منيعع  الومليعع  التنميعع  مزيععرا بيبععم ك ععمو-مععءر  السععيوا ثتتةععوا : كناادا • 
 هعذا معن  معءمأمن  تع م   تعءا كع  ب عقت ةتع  بعذل ء ععن تتمرع  ملعن الج عموي  هعذ معن جز ا   البواي  منذ كنوا ةكمم 
 ."أجم  الاءل   أنةء  ؤ المرض

 كسعععب يمكعععن  : "رعععءئال   شعععينمزمكءي تءكءشعععؤ أتالنتعععء  عععؤ الاعععء  اليءبعععءنؤ القنصععع  سعععاءوا تةعععواث: الياباااان • 
 رعال  معن أثبتنعء  معء نةعم ع ع  ياليءبعءن ةكممع  تظع م . تاعءمنؤ ععءلمؤ ج عو ببعذ     افالء  ش   ضو المارك 
 مع م  افالعء  شع    ستئصعء  الاءلميع  المبعءورا مع  بءلام  م تزم  افالء ي ش   مكء ة ل  ضء ؤ لتممي  تقويمنء
 ت شععأ  استئصععء  مضععمءن منعع  افالععء  أرما  مةمءيعع  افالععء  شعع   انتقععء  مرعع   أجعع مععن لةكممععءتا مععن غيرهععء
 ."اإلاال  ع   البشري  ي واو مرض ثءنؤ بمصل 

 افمريكيع  المتةعوا الم يعءت لعوى المتةعوا الاربيع  اإلمءرات سلير ساءوا تةواث :المتحدة العربية اإلمارات • 
  قضععء ل المبذملعع  الج ععمو بزمععء  تمسععك فن ععء بععءللرر تشععار المتةععوا الاربيعع  اإلمععءرات  ن: "رععءئال   الاتيبعع ي يمسعع 
 أن الاععءل  أنةععء  جميعع   ععؤ ب ععو مكعع  العع  كعع   يعع  يسععتاي  مسععتقب   يجععءو  لعع  تتا عع  هععؤم  يافالععء  شعع   ع عع 
 ."شأ ت  استئصء  من  تأتيالم مالصةي  ا رتصءوي  اللمائو كءم  من يستليو

 ي(BMZ) يمالتنميعع  ا رتصععءو  ل تاععءمن ا تةءويعع  الععمزارا مععن سععي برهمرن تممععء  السععيو تةععواث :ألمانيااا • 
 هععو نءي تةقيعع  مععن جععواا   ارتربنععء رععوم  يافالععء  شعع   استئصععء  مجععء   ععؤ رميععء   شععريكء   مسععتظ  ألمءنيععء كءنععت: "رععءئال  
 افالعء  شع   ع ع  القضعء  ع ع  اليعم  رعورتنء نثبعت أن نريعوم . افصاب هؤ استئصءل  من افريرا المرة   ملكن
ز أنم  يهذا  ." ي  رجا    نةم ع    شأ ت استئصء  نكل  كؤل الصةي  النظ  نازا

 تنءشعرك  ن: "رءئ ع    جيعت  يعز  لشعرك  التنليعذ  العرئي  معءكم  كعءرملين السيوا تةواثت: جيت إيزي شركة • 
 لالمتنعععءهؤا سعععرء ال لضععع مب. افالعععء  شععع   لمكء ةععع  الاءلميععع  الج عععمو معععن جعععز ا   تشعععكا  ن عععءكم  لرربعععءل تشعععار

 ماعء   تمكاننعء لكعؤ كبيعرا أمعما  جم  ع   عءكل  شركتنء  إن ارمنءيم ا تبذل ء التؤ الج موم  رامانء ع   ل مسء رين
 ."افبو  ل  افالء  ش   ع   القضء  من

رعععء  السعععيو جمنعععق جعععين كيعععمي المعععوير الاعععء  ل تاعععءمن اإلنمعععءئؤ بعععمزارا الرءرجيععع   عععؤ  :كورياااا جمهورياااة • 
جم مري  كمريء " ن ةكمم  كمريء م تزم  بءلام  م  الةكممءت مالشركء  المانيين بش   افالء   ؤ جميع  أنةعء  

 الاءل  ع   استئصء  هذا المرض" 
 

 هعععذا  ن": رعععءئال   اإلنسععءني ي مالرعععومءت الصعععة  مزيععر بعععراي  تممععء  العععوكتمر تةعععواث: ةالمتحاااد الواليااات • 
 ع ع  من عءي الرتءميع  المرة ع  رعمضن ننعءف ماركتنء عن ل تر ؤ المنءسب المرت لي  هم اآلن نايش  الذ  المرت

 أكثعر ذكعء م  أكبر بجوا  ماء   ام ن أن هؤ ماةوا باريق      نجءز   ؤ نل   ملن .أمءمنء زا  مء افصاب الام  أن
 ل ععذ  ء  وعمعع مسععانء  ععؤ مععء كعع  ببععذ  اإلنسععءني  مالرععومءت الصععة  مزارا  ععؤ م تزمععمن منةععن يمضعع  مرععت أ  مععن

 ."الج مو


