املتؤمر املشترك لكبارالعلراء في أفغانستان وباكستان
لدعم استئصال شلل األطفال
 10-9شعبان  1440املو افق  15-14نيسان/أب يل 2019
مسقط ،سلطنة عران
إعالن بشأن وقاية األطفال من اإلصابة بشلل األطفال
في أفغانستان وباكستان
َ"وَم ْن َ أ ْح َي َاها َف َ َك َّأن َرا َ أ ْح َيا َّالن َ
اس َج ِر ًيعا"
(املائدة)32 :

الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ،وبعد،
نحن ،علماء أفغانستان وباكستان ،املجتمعين هنا في مسقط ،سلطنة ُعمان في  15-14نيسان/أبريل

 2019لدعم الجهود املبذولة لوقاية األطفال من شلل األطفال الذي يالزم املصابين به طيلة حياتهم،
وبالشراكة مع الفريق االستشاري اإلسالمي،
ً
ُ
 إذ نقر ونؤيد تماما التفويض املوسع للفريق االستشاري اإلسالمي الخاص باألولويات الصحية ذات
األهمية لألم والطفل بما في ذلك النظافة الشخصية واإلصحاح لحماية النساء واألطفال وجميع فئات
املجتمع ؛
 وإذ نؤكد أن حماية صحة األطفال ورفاهيتهم مسؤولية جميع القيادات الدينية واملجتمعية والسياسية،
كما أنها مسؤولية اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية؛
ُ
طفل واحد أو الحيلولة دون
 وإذ نشدد على أن تطعيم األطفال التزام أخالقي وديني ،وأن
عدم تطعيم ولو ٍ
ً
تطعيمه انحراف شديد عن هذا االلتزام الجماعي املهم ،مصداقا لقول نبينا محمد ،صلى هللا عليه وسلم:
ً
"كفى باملرء إثما أن ُيضيع من ي ُقوت" (رواه أبو داود)؛
 وإذ ُنقر بأن شلل األطفال ٌ
مرض فتاك يصيب األطفال بالشلل واإلعاقة بقية حياتهم؛
ً
مكانا ُ
 وإذ ُنلقي الضوء على أن استئصال شلل األطفال مسعى ٌ
ينعم فيه
نبيل يهدف إلى جعل العالم
بمزيد من الصحة؛
األطفال
ٍ
ُ
 وإذ نشير ببالغ القلق إلى أن أفغانستان وباكستان ال يزاالن البلدين الوحيدين في العالم اللذين ال يزال
يصاب فيهما األطفال بالشلل بسبب فيروس شلل األطفال البري ،وإلى أن استمرار سراية شلل األطفال
ً
ً
بهما ُيمثل تحديا مشتركا أمام كال البلدين ويستلزم التنسيق فيما بينهما للتصدي له؛
 وإذ نعترف بالجهود التي تبذلها برامج استئصال شلل األطفال في أفغانستان وباكستان لتنفيذ خطط
كل منهما ،مما أدى إلى الحد من عدد اإلصابات بشلل األطفال بشكل كبير؛
العمل الوطنية للطوارئ في ٍ
ً
ُ
 وإذ نقر بأن حمالت التطعيم ضد شلل األطفال في أفغانستان وباكستان ال تصل دوما إلى جميع األطفال،
وبأن األطفال في املناطق الحدودية وفي صفوف الفئات السكانية املتنقلة معرضون للخطر بصفة خاصة؛
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ُ
 وإذ نشير ببالغ القلق إلى أن بعض اآلباء ومقدمي الرعاية ال يزالون يحجمون عن السماح بتطعيم
أطفالهم ضد شلل األطفال بسبب معلومات مغلوطة أو مفاهيم دينية خاطئة؛
ً
ً
ُ
 وإذ ندرك أن سراية شلل األطفال ستتوقف سريعا فور التمكن من الوصول دائما إلى جميع األطفال في
كل مكان وحصولهم على التطعيم في كل مرة؛
ً
ُ
نعلن ونؤكد مجددا التزامنا ومسؤوليتنا تجاه وقاية األطفال من جميع األمراض التي يمكن الوقاية منها
باللقاحات؛
ً
نتؤكد مجددا ثقتنا في مأمونية جميع اللقاحات الروتينية لألطفال وفعاليتها وعدم وجود محاذير شرعية
ُ
بخصوص مكوناتها بوصفها وسائل ُمنقذة للحياة توفر الوقاية لألطفال؛ ونقر بأن استعمالها للوقاية من
األمراض ال يتعارض بأي شكل من األشكال مع أحكام الشريعة اإلسالمية؛
ً
نلتزم بالعمل سويا عبر الحدود مع األئمة املحليين واملجتمعات املحلية وسلطات الصحة العامة ،حسب
الضرورة ،إلقناع جميع اآلباء واألمهات بالحاجة املاسة إلى السماح بتطعيم أطفالهم ضد شلل األطفال وضد
جميع األمراض األخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات؛
ندين أي سوء استخدام ألنشطة الصحة العامة ألغراض أخرى غير تعزيز الصحة والوقاية من األمراض،
وندعو جميع املنظمات واألطراف إلى الحفاظ على الحياد الصارم في تخطيط وتنفيذ جميع أنشطة الصحة
العامة ،بما في ذلك حمالت التطعيم ضد شلل األطفال؛
ندين الهجمات التي شنت على العاملين في مجال الصحة ،ألنها تتعارض مع التعاليم اإلسالمية والقيم
اإلنسانية ،ونطالب الحكومات واملجتمعات املحلية واملجتمعات املدنية واملنظمات الدينية بتقديم كل
املساعدة الالزمة لضمان سالمة وأمن جميع العاملين في مجال الصحة؛
نهيب ب جميع القيادات الدينية في أفغانستان وباكستان دعم العاملين الصحيين بقوة ليتمكنوا من
ً
الوصول إلى جميع املناطق وتشجيع اآلباء واألمهات على تيسير حصول أطفالهم على التطعيم ،خاصة في
املناطق التي ُ
يصعب الوصول إليها أو دخولها ،وفيما بين الفئات السكانية املتنقلة؛
ندعو القيادات السياسية وقيادات املجتمع املدني على جميع املستويات في كال البلدين إلى تعزيز جهودها
وضمان الوصول إلى جميع األطفال وحصولهم على التطعيم أثناء جميع حمالت التطعيم ضد شلل األطفال،
ُ
سبب كان؛
مع التركيز بصفة خاصة على األطفال الذين يصعب حصولهم على التطعيم أو الوصول إليهم ألي ٍ
نطلب دعم كل الشركاء املعنيين والتزامهم على جميع املستويات املحلية والوطنية والعاملية للقيام من
فورهم بتقديم جميع املوارد الضرورية الالزمة لتحقيق النجاح؛
ً
ً
نلتزم كعلماء دين بالعمل معا وبالتضامن دعما للوصول إلى أفغانستان وباكستان خالية من شلل
خال من شلل األطفال لصالح األجيال القادمة؛
األطفال ،مما سيقودنا في النهاية إلى عالم ٍ
قدر الحكومات والسلط ـات الصحي ـة في أفغانست ـان وباكست ـان ،ال لجهودها في إنق ـاذ األطف ـال من اإلصاب ـة
ن ِ
ً
ً
بالشلل  -بإذن هللا تعالى  -فحسب ،ولكن أيضا إلرساهها برنامجا للتمنيع الروتيني إلنقاذ األطفال من العديد من
األمراض الفتاكة ،مثل الحصبة والتيتانوس؛
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اض مثل شلل
نثني
على الجهود الهائلة التي يبذلها العاملون الصحيون في كل مكان لوقاية األطفال من أمر ٍ
ُ
األطفال ،ونشجع على احترام جهودهم ودعمها؛
ً
وختاما ،ال يفوتنا التوجه بجزيل الشكر إلى األزهر الشريف ،ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،والبنك
دعم لجهود استئصال شلل األطفال من
اإلسالمي للتنمية ،ومنظمة التعاون اإلسالمي على ما يقدمونه من ٍ
خالل املنتدى ال ُـمشترك للفريق االستشاري اإلسالمي؛ وإلى سلطنة ُعمان على تفضلها باستضافة هذا املؤتمر
وكرم الضيافة وحفاوة االستقبال.
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