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الفريق االستشاري اإلسالمي يعقد اجتماعه السنوي السابع ،ويؤكد من جديد التزامه باستئصال شلل األطفال

من اليمين إلى اليسار  :نائب رئيس البنك اإلسالمي للتنمية ،وكيل األزهرالشريف ،رئيس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ،واألمين العام ملنظمة التعاون اإلسالمي
استضاف األمين العام ملنظمة التعاون اإلسالمي
الدكتور يوسف العثيمين االجتماع السنوي
السابع االفتراض ي للفريق االستشاري اإلسالمي في
 7كانون األول/ديسمبر  0202بمشاركة األزهر
الشريف ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي والبنك
اإلسالمي للتنمية.
وقال الدكتور يوسف العثيمين في كلمته
االفتتاحية "مع استمرار الدول األعضاء والشعوب
في مكافحة أسوأ حالة طوارئ صحية في عصرنا،
ّ
من املهم أال نغفل عن هدفنا الرئيس ي املتمثل في
ضمان القضاء على شلل األطفال في البلدان
املوبوءة املتبقية وتعزيز صحة األم والطفل،
إضافة إلى معالجة مجاالت أخرى للتحصين
الروتيني ".
"ومن األهمية بمكان بالنسبة لنا حماية املكاسب
التي حققناها ّ
بشق األنفس ضد شلل األطفال
واألمراض األخرى التي تصيب أطفالنا الضعاف ".
وأكد رئيس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي الشيخ
صالح بن حميد ،الذي ترأس االجتماع ،على
التحديات غير املسبوقة التي يشكلها كوفيد.91-
وقال "إن املبادرات الصحية القائمة في بعض
دولنا اإلسالمية في مجال استئصال شلل األطفال
وغيرها من مبادرات رعاية االمومة والطفولة قد
تاثرت إبان فترات اإلغالق و منع التجول سلبيا و
توقف بعضها".
وأضاف "إال أن األمل يحدونا في أن الوعي الصحي
و اإلدراك الطبي على املستوى الشعبي قد تعاظم
لدى كافة فئات املجتمع بأهمية التطعيمات ضد
كل األمراض ،بما في ذلك مرض شلل األطفال

والحصبة والحصبة األملانية".
وانتقد الدكتور محمد عبد الرحمن الدويني ،وكيل
األزهر الشريف ،من يشكك في الحمالت الصحية
الشرعية و يفتي بحرمتها .
َّ
وأكد أن هذه املزاعم تتناقض مع ما أقره العلماء
املتحققون وأتفقت عليه املجامع الفقهية في مصر و
العالم اإلسالمي ومنها األزهر الشريف و مجمع الفقة
اإلسالمي .
وحث الدويني جميع اآلباء وأولياء األمور على تطعيم
أبنائهم و بناتهم باللقاحات املضادة لشلل األطفال
ّ
وغيره من األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات.
َّ
وأكد الدكتور منصور مختار ،نائب رئيس البنك
اإلسالمي للتنمية ،التزام البنك بمواصلة التعاون مع
جميع الشركاء لدعم الدول األعضاء لضمان ُّ
تمتع
الجميع بأنماط عيش صحية ،وتعزيز الصحة
والرفاهية في جميع األعمار.
ً
وأردف قائال" :لقد واصل البنك اإلسالمي للتنمية
دعمه بوصفه املانح الرئيس ي الستئصال شلل
األطفال في باكستان ،حيث بلغت امليزانية اإلجمالية
املعتمدة  707مليون دوالر أمريكي في الفترة من 0292
إلى ."0202
وفي كلمته أمام االجتماع ،شكر الدكتور أحمد
املنظري ،مدير منظمة الصحة العاملية إلقليم شرق
املتوسط ،قادة الفريق االستشاري اإلسالمي على
دعمهم املتواصل لجهود استئصال شلل األطفال.

وقال" :إن إقليم شرق املتوسط هو اإلقليم الوحيد
في العالم اآلن الذي ال يزال يشهد سراية فيروس شلل

األطفال البري .ونعيد تأكيد التزامنا باستئصال هذه
اآلفة من أفغانستان وباكستان اللتين يتوطن فيهما
شلل األطفال ".
وأضاف ً
مؤكدا :"وعلينا أن نتعلم من االستجابة

لجائحة كوفيد 91-التي برهنت مرة أخرى على
أهمية دور الفريق االستشاري اإلسالمي وعلماء
الدين واملنظمات الدينية في التعامل مع الطوارئ
الصحية العاملية ".

وأكد قادة الفريق االستشاري اإلسالمي من جديد في
بيان صدر في نهاية االجتماع على التزامهم باملبادرة
العاملية الستئصال شلل األطفال ومواءمتها مع
برنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمي
في مجال الصحة.
ّ
وحثوا حكومتي أفغانستان وباكستان على التعجيل
ببذل الجهود الرامية إلى استئصال شأفة شلل
األطفال في مستودعاته األخيرة.
وقد دعا الفريق االستشاري اإلسالمي القادة
الدينيين والقيادات املجتمعية املؤثرة إلى تقديم
الدعم الكامل للجهود الرامية إلى استئصال شلل
األطفال  ،واستنهاض اآلباء ومقدمي الرعاية لتلقيح
األطفال بانتظام ضد شلل األطفال وغيره من
ّ
األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات.
كما حث الفريق املنظمات الدولية وكافة الشركاء
إلى التعاون لتطوير واختبار وتوسيع نطاق إنتاج
وسائل تشخيص وعالجات وأدوية ولقاحات آمنة
ّ
وفعالة ذات جودة وميسورة التكلفة لالستجابة
لفيروس كوفيد.91-

نبذة عن الفريق االستشاري اإلسالمي
َ َّ
تشك َل الفريق االستشاري اإلسالمي عام  0292عقب مشااورات بايان األزهار الشارياف ،وماجاماع الافاقاه اإلساالماي
الادولاي ،وماناظامااة الاتاعااون اإلساالمااي ،والابانااك اإلسااالماي لالاتاناماياة ،وهام جاماي ًاعااا يشاكالاون الاعاضاويااة األساااسايااة
للفريق ،إلى جانب علماء دين وخبراء تقنيين وأكاديميين بارزين .ويهدف الفريق االستشاري اإلسالمي إلى ماواءماة
التعاليم الدينية الصحيحة مع املعلومات التقنية بشأن قضايا الصحة العامة ذات األولوية ،وإبالغ املجتمعات
املعنية بذلك عن طريق االستفادة من علماء الدين املحليين الذين يحظون باحترام واسع.

أمانة الفريق االستشاري اإلسالمي
facebook.com/
IslamicAdvisoryGroup
twitter.com/
IslamicAdvisory
www.iag-group.org

الفريق االستشاري اإلسالمي ينظم دورة إعداد مدربين ألعضاء هيئة تدريس جامعة مقديشو
للتوعية بأهمية التمنيع الروتيني،
واستئصال شلل األطفال ،وصحة
األمهات واألطفال واإلصحاح من
املنظورين الصحي والديني.

ستتولى الجامعة تدريب  822من طالب الشريعة والطب على األولويات الصحية في عام 0208

َّ
نظم الفريق االستشاري اإلسالمي دورة
إعداد مدربين ملجموعة مختارة من
أعضاء هيئة التدريس بجامعة مقديشو
لتزويدهم باملعارف واملهارات الالزمة لبناء
قدرات طلبة السنة النهائية بكليات
الشريعة والطب.

أشرف علي التدريب االفتراض ي الذي
استمر خمسة أيام األستاذ الدكتور
عطية السيد عبد العال ،نائب عميد
كلية التربية بجامعة األزهر ،وحضره
ً
محاضرا من كليات الشريعة
91
والطب بجامعة مقديشو.

وقال الدكتور عبد الوهاب األنس ي،
مسؤول التنسيق في الفريق االستشاري
اإلسالمي الوطني في الصومال" :إننا نعمل
على إقامة شراكة قوية ومستدامة مع
مؤسسات التعليم الصحي والتعليم الديني
وبناء قدراتها لتدريب الطالب لدعم
قضايا الصحية العامة ،مع إيالء األولوية
الستئصال شلل األطفال".

وتناولت الدورة مواضيع متعددة منها
استراتيجيات التدريس ّ
الفعالة
ومهارات العرض ّ
الفعال وتحفيز
الطالب واملواءمة البناءة.
وقالت فرحية محمود يوسف مديرة
املركز التعليمي لرعاية االمومة و
الطفولة بالجامعة "نحن كأعضاء هيئة

تدريس نقض ي الكثير من الوقت في
إعداد الطالب الختبارات معيارية لن
ً
تخدمهم في نهاية املطاف إال قليال على
أرض الواقع ".
وأكدت أن "هذا البرنامج التدريبي
تأثيرا ً
بال شك سيؤثر ً
كبيرا على طريقة
تدريسنا للطلبة من أجل توسيع
نطاق معرفتهم العامة و مداركهم
وعقولهم".
وبتوظيف املهارات الجديدة
املكتسبة ،سيعقد املحاضرون أربع
دورات تدريبية ملائة من طالب السنة
النهائية بكليات الشريعة والطب

والهدف من ذلك هو أن يصبح الطالب
داعمين و مناصرين لتدخالت الصحة
العامة في مجتمعاتهم املحلية للحد من
اإلصابة باألمراض التي يمكن توقيها
باللقاحات والوقاية من الوفيات
الناجمة عنها وتعزيز أنماط الحياة
الصحية.
َّ
وأكد دكتور األنس ي" :إننا بحاجة إلى
حشد املجتمعات املحلية لتلقيح
األطفال من خالل إشراك علماء الدين
والطالب من أجل التصدي لحاالت
التردد في تلقي التلقيح ورفضه".
وأضاف "نحن نخطط ألنشطة مماثلة
مع جامعات في أرض الصومال
ً
وبونتالند مستقبال".
ويسعى الفريق االستشاري اإلسالمي
الوطني منذ عام  0292إلى دعم قضايا
وأولويات الصحة العامة في الصومال
بما يتوافق مع التعاليم اإلسالمية.

الفريق االستشاري اإلسالمي الوطني في أفغانستان يدرب علماء الدين على األولويات الصحية
So far, 137 wild polio
cases of type 1 have
been reported in 2019:

26 in Afghanistan

•

111 in Pakistan

•

وأكد الدكتور الرشيدي أن أفغانستان
تواجه تحديات اجتماعية بشأن قبول
لقاح شلل األطفال ،وال سيما في املناطق
التي ترتفع فيها معدالت االمية .
وأضاف "هذه مسؤولية مهمة لعلماء
الدين لرفع مستوى الوعي في هذه
املجتمعات ألن اللقاحات تقي أطفالهم
من أمراض الطفولة القاتلة".

This compares with 21

ّ
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and
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َّ
نظم الفريق االستشاري اإلسالمي
الوطني في أفغانستان دورة تدريبية
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in both countries to
address
gaps
وقال الدكتور in
الرشيدي،
خاكرة
coverage
مدير مركز عملياتand
الطوارئ
surveillance.
الوطني "إن أفغانستان بلد

إسالمي ،ولعلماء الدين دور بارز في

املجتمع حيث يقودون مجتمعاتهم
املحلية".
ّ
وركز التدريب الذي استمر خمسة
أيام بالتعاون مع وزارة الصحة
العامة وبدعم من منظمة الصحة
العاملية واليونيسف على أهمية
الوقاية من األمراض السارية
والتمنيع الروتيني واستئصال شلل
األطفال وصحة األم والطفل
واإلصحاح واستجابة كوفيد91-
من املنظورات الصحية والدينية.

وقال الدكتور الرشيدي" :لكي نحصل على
دعم علماء الدين البارزين والنافذين ،ينبغي
ً
لنا أوال تزويدهم باملعلومات األساسية حول
أولويات الصحة العامة“.
وأضافت" :لذلكُ ،ي ُّ
عد التدريب الذي ينفذه
ً
الفريق االستشاري اإلسالمي الوطني خطوة
ً
ً
أساسية وناجحة نحو املشاركة
االستراتيجية للعلماء وكسب دعمهم
الصريح لبرامج الصحة العامة ذات
األولوية ،وال سيما استئصال شلل األطفال
والتمنيع الروتيني".

وأكد العلماء املشاركون من جديد دعمهم
لبرامج الصحة العامة ،وحثوا أولياء
األمور على تلقيح أطفالهم ضد شلل
األطفال واألمراض األخرى التي يمكن
ّ
توقيها باللقاحات.
إن الفريق االستشاري اإلسالمي الوطني
ما فتئ ،منذ إنشائه في عام  ،0292يدعم
مبادرة استئصال شلل األطفال من خالل
املشاركة النشطة لعلماء الدين في تأكيد
أهمية التلقيح ضد شلل األطفال ودعم
التمنيع الروتيني.

