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منظمة الصحة العاملية ومنظمة التعاون اإلسالمي والفريق االستشاري اإلسالمي يشكلون مجموعة عمل لتعزيزالتعاون

اتفق الدكتوراملنظري (أعلى اليمين) والسفيرموسينوف (أعلى اليسار) على توسيع نطاق التعاون
ً
نظم الفريق االستشاري اإلسالمي مشاورة
الصلة في التصدي لتحديات كوفيد ،91-ويشمل
افتراضية بين منظمة التعاون اإلسالمي ،وهي
ذلك تقديم املساعدة املالية واإلمدادات الطبية
أحد الشركاء األربعة املؤسسين للفريق،
إلى الدول األعضاء.
ومنظمة الصحة العاملية.
وأكد من جديد ثقة منظمة التعاون اإلسالمي
وكان هدفها تعزيز التعاون بين املنظمتين بشأن
الكاملة في قيادة منظمة الصحة العاملية
التحدي املباشر املتمثل في تعبئة املوارد لدعم
وجهودها الحتواء جائحة كوفيد.91-
الدول األعضاء في احتواء جائحة كوفيد،91-
وافقت منظمة التعاون اإلسالمي ومنظمة
والتخفيف من آثارها االجتماعية واالقتصادية،
الصحة العاملية على تشكيل مجموعة عمل،
ووضع استراتيجية للتعاون طويل األمد في مجال
بتنسيق من الفريق االستشاري اإلسالمي،
قضايا الصحة العامة األخرى ذات األولوية.
لتقديم املشورة بشأن خطة عمل فورية ،ووضع
أكد الدكتور أحمد املنظري ،املدير اإلقليمي
استراتيجية للتعاون طويل األمد.
ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط ،التزام
سينصب التركيز املباشر على تعزيز التبادل
املنظمة بالعمل مع منظمة التعاون اإلسالمي
الجاري لبيانات البحوث الوبائية والسريرية حول
لدعم الدول
األعضاء في التصدي لتحديات
كوفيد.91-
ً
مستلزمات
توفير
إلى
ا
ر
مشي
كوفيد،91-
التعاون اإلسالمي ومنظمة
ستعمل منظمة ً
االختبار ومعدات الوقاية الشخصية واللوازم
الصحة العاملية معا على دعم الدول األعضاء في
الطبية األخرى للدول األعضاء ،ال سيما البلدان
االختبار املسبق لصالحية الشركات العاملة في
منخفضة الدخل.
إنتاج اإلمدادات الطبية.
َّ
الخدمات
إهمال
عدم
وأكد على ضرورة
ستدعم منظمة التعاون اإلسالمي قرار جمعية
الصحية األساسية أثناء مواصلة البلدان لجهود
الصحة العاملية بشأن اإلتاحة العادلة واملنصفة
مكافحة الجائحة.
لشراء لقاح كوفيد.91-
وسلط السفير أسكار موسينوف ،مساعد
ستتعاون املنظمتان على إعداد مواد التوعية
األمين املساعد للعلوم والتكنولوجيا بمنظمة
عن املخاطر ونشرها وإرسال رسائل فعالة
املؤتمر اإلسالمي ،الضوء على الجهود التي
لدحض الخرافات واملعلومات الخاطئة حول
ذات
ومؤسساتها
تبذلها منظمة املؤتمر اإلسالمي
كوفيد 91-والقضايا الصحية األخرى.

وما فتئت منظمة الصحة العاملية ومنظمة
املؤتمر اإلسالمي تتشاوران بشأن املسائل
ذات االهتمام املشترك لدولهما األعضاء
والصحة العاملية ،وتتبادالن املعلومات
واملعارف ،وتنسقان تنفيذ البرامج ذات
الصلة منذ توقيع اتفاق تعاون بينهما
في عام .9191
وقد عمل املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة
العاملية لشرق املتوسط ،على وجه
الخصوص ،من قرب مع منظمة التعاون
ً
تمشيا مع "الرؤية اإلقليمية
اإلسالمي،
 - 1212الصحة للجميع وبالجميع" و
برنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون
اإلسالمي في مجال الصحة -1292
 1212لضمان تمتع الجميع في اإلقليم
بحياة أفضل.
أدت الشراكة بين منظمة الصحة العاملية
ومنظمة التعاون اإلسالمي والفريق
االستشاري اإلسالمي ،منذ إنشائه في عام
 ،1292إلى تعزيز الدعم املقدم إلى الدول
األعضاء بشأن شلل األطفال والتمنيع
وصحة األمهات واألطفال وأولويات
الصحة العامة األخرى.

نبذة عن الفريق االستشاري اإلسالمي
تأسس الفريق االستشاري اإلسالمي في عام  1292عقب مشاورات بين األزهر الشريف ومجمعع العفعقعه اإلسعالمعي
الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة التعاون اإلسالمي ،وتمثل هذه الجهات أعضاء العفعريعق األسعاسعيعيعن إلعى
جانعب ععلعمعاء ديعن آخعريعن وخعبعراء تعقعنعيعيعن وأكعاديعمعيعيعن .ويعهعدف العفعريعق االسعتعشعاري اإلسعالمعي إلعى العتعوفعيعق بعيعن
التعاليم العديعنعيعة الصعحعيعحعة واملعععلعومعات العتعقعنعيعة املعتعععلعقعة بعالعقعضعايعا الصعحعيعة ذات األولعويعة ،وإبعال ذلعك إلعى
املجتمعات املحلية املعنية من خالل االستعانة بعلماء دين من تلك املجتمعات.
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تعزيزالتعاون بين منظمة الصحة العاملية والبنك اإلسالمي للتنمية والفريق االستشاري اإلسالمي بشأن كوفيد،61-

اتفقت املنظمة والبنك اإلسالمي للتنمية على مواءمة التعاون مع األولويات الصحية العاملية الناشئة

اتفقت منظمة الصحة العاملية و
البنك اإلسالمي للتنمية على تعزيز
تعاونهما بشأن استجابة كوفيد91-
وتعزيز النظم الصحية للدول
األعضاء لالستجابة للخدمات
الصحية األخرى أثناء الوباء.
وقال الدكتور أحمد املنظري،
املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة
العاملية لشرق املتوسط ،خالل
مشاورة افتراضية نظمها الفريق
االستشاري اإلسالمي ،إن الثغرات
الكبرى في التأهب الصحي خالل
الجائحة قد أبرزت هشاشة النظم
الصحية في كثير من بلدان اإلقليم.
وأكد على مواصلة جهود املنظمة
لدعم استمرارية الخدمات
الصحية األساسية التي تتأثر
بالتركيز على جهود االستجابة
لفيروس كوفيد.91-
وعرض أمادو ثيرنو ديالو ،مدير

عام املمارسات العاملية باإلنابة،
استراتيجية البنك اإلسالمي للتنمية
الرامية إلى تلبية االحتياجات
الصحية العاجلة ُللدول األعضاء،
ُ
والتي تشمل بناء نظم صحية قادرة
على الصمود ،وتخفيف اآلثار
االجتماعية واالقتصادية املترتبة
على الجائحة.
خصصت مجموعة البنك اإلسالمي
للتنمية  1.2مليار دوالر أمريكي
لبرنامج التأهب واالستجابة
االستراتيجية لكوفيد 91-في دولها
األعضاء البالغ عددها  75دولة.
وسلط ديالو الضوء على التحديات
الحالية املتعلقة بمحدودية قدرات
االختبار والترصد ،وموثوقية
االختبارات ،ونقص معدات الوقاية
الشخصية ومعدات املختبرات،
ومحدودية قدرات النظم الصحية،
والحاجة إلى تقييمات لالحتياجات

مسندة ّ
بالبينات.
اتفق كل من البنك اإلسالمي
للتنمية ومنظمة الصحة العاملية
على مراجعة مذكرة التفاهم ،التي
َّ
وقعت بينهما في عام  ،9159بما
يتماش ى مع األولويات الصحية
العاملية.
واتفقا على العمل مع الدول
األعضاء إلجراء املزيد من تقييمات
االحتياجات املسندة ّ
بالبينات من
أجل ّ
تعرف أفضل على الثغرات،
وإعداد تقديرات واقعية
للتكاليف ،وتخصيص امليزانية.
وسيتعاونان على تقوية النظم
الصحية في الدول األعضاء
لالستجابة إلى سائر الخدمات
الصحية ذات األولوية ،ومنها
صحة األمهات واألطفال ،وفيروس
نقص املناعة البشرية ،وشلل
األطفال.

الفريق االستشاري اإلسالمي يتعاون مع اليونيسيف واملنظمات الدينية بشأن االستجابة لكوفيد61-

عرض الدكتوراملزروع مساهمات الفريق االستشاري اإلسالمي
يشارك الفريق االستشاري
اإلسالمي مشاركة فاعلة في
الجهود الرامية إلى االستجابة
للتحديات الدينية املرتبطه
بمواجهة كوفيد ،91-ويعمل
من قرب مع الشركاء العامليين

واملنظمات الدينية.
حضر رئيس اللجنة التنفيذية
للفريق االستشاري اإلسالمي
الدكتور يعقوب املزروع مشاورة
افتراضية نظمتها اليونيسيف
ومنظمة األديان من أجل

السالم.
وتبادل املشاركون من مختلف
الخلفيات الدينية في اإلقليم الخبرات
بشأن زيادة الوعي ،وتعزيز الجهود
املنسقة ،وحشد الدعم لالستجابة
الدينية في مواجهة الجائحة.
َّ
وقدم الدكتور املزروع ً
عرضا ً
عاما حول
الفريق االستشاري اإلسالمي وشركائه
ورسالته وأهدافه واإلنجازات التي
حققها منذ إنشائه في عام .1292
وأشار إلى مساهمات الفريق
االستشاري اإلسالمي في الجهود
اإلقليمية والوطنية لزيادة الوعي بشأن
أفضل املمارسات املتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية للمساعدة في احتواء كوفيد-
.91

ّ
ستقدم منظمة الصحة العاملية
ِّ
Polio
update
للدول األعضاء إرشادات تقنية بشأن
شراء اللوازم الطبية ،والتي تشمل
مستلزمات االختبار ومعدات الوقاية
الشخصية واملعدات املختبرية
لضمان معايير الجودة.
سينظر البنك اإلسالمي للتنمية في
املساهمة في الخطط االستراتيجية
ملنظمة الصحة العاملية ملساعدة
الدول األعضاء على ُبناء القدرات
ُ
الوطنية ،وإطالق ن ُظم وطنية
ى ُ
ُّ
ملكافحة العدو ونظم ترصد
إلكترونية ،وتعزيز القدرات البحثية
للتجارب السريرية ،وتنمية القوى
العاملة الصحية.
أكد البنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة
الصحة العاملية على الدور الحاسم
الذي يضطلع به الفريق االستشاري
اإلسالمي في إذكاء الوعي ونشر
الرسائل الصحية املتوافقة مع
الشريعة اإلسالمية من خالل شبكات
القادة الدينيين وأنشطتهم.

Polio update
So far, 137 wild polio
cases of type 1 have
been reported in 2019:

26 in Afghanistan

•

111 in Pakistan

•

وأصدر الفريق االستشاري اإلسالمي
رسائل دينية على وسائل التواصل
This
compares
21
البدني،
withل التباعد
االجتماعي حو
in
Afghanistan
and
9
in
والتجمعات الحاشدة ،والعزل الذاتي،
Pakistan
in
2018.
وغسل األيدي ،والدفن ،واألعمال
الخيرية خالل كوفيد.91-
كما عقدت الفرق
للفريق
الوطنية
National
emergency
أفغانستان
في
اإلسالمي
االستشاري action plans and
synchronizedوأئمة
اجتماعات مع العلماء
وباكستان polio
هذه
لنشر
املجتمع
املساجد وقادة
vaccination campaigns
.
واسع
نطاق
الرسائل على
are being implemented
in
both
countries
to
وسجلوا رسائل فيديو وخطب الجمعة
address
 gapsاملواطنين
باللغات املحليةinلتوعية
coverage
بشأن استجابة and
كوفيد.91-
surveillance.

