رسالة إخبارية ُربْع سنويّة ،أيلول/سبتمبر 6102

اإلسالمي
االستشاري
الفريق
ّ
ّ

اإلسالمي يدعم َّ
السنوي الثالث
الدفْعة األخيرة للقضاء على شلل األطفال خالل اجتماعه
االستشاري
الفريق
ّ
ّ
ّ

السنوي الثالث الذي عُ ِقد يف  72متوز/يوليو
يف اجتماعه
ّ
اإلسالمي خطة عمل
االستشاري
يق
ر
الف
اعتمد
،7102
ّ
ّ
للمعاونة يف جهود َّ
الدفْعة األخرية للقضاء على شلل
جديدة ُ
األطفال يف باكستان وأفغانستان ،وأعلن يف الوقت ذاته عن
دعم لقاحات أخرى
اعتزامه توسيع الدور املنوط به عرب ْ
ومبادرات تتعلق برعاية صحة األمهات واألطفال.
َورأَس االجتماع قادة املنظّمات األربع الشريكة يف الفريق
االستشاري اإلسالمي ،وهم :الدكتور صاحل بن عبد اهلل بن
الدويل؛ والدكتور عبّاس
اإلسالمي
محيد ،رئيس ْجممع الفقه
ّ
ّ
شومان ،وكيل األزهر الشريف نائباً عن اإلمام األكرب؛ والدكتور
اإلسالمي للتنمية؛
أمحد حممد علي ،رئيس جمموعة البنك
ّ
والسفري حممد نعيم خان ،مساعد األمني العام ملنظمة التعاون
اإلسالمي نائباً عن األمني العام .كما حضر االجتماع الدكتور
ّ
عالء الدين العلوان ،املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية
إلقليم لشرق املتوسط.
اإلسالمي للتنمية،
وانتهى االجتماع ،الذي ُعقد مبقر البنك
ّ
االستشاري
إىل إصدار بيان أوضح ،ضمن بنوده ،أن الفريق
ّ

قادة المنظمات الشريكة خالل الجلسة االفتتاحية لالجتماع السنوي الثالث

اإلسالمي "جي ّدد ثقته يف مأمونية وفاعلية كل التطعيمات
ّ
الروتينية لألطفال كوسيلة إلنقاذ أرواحهم وتوفري احلماية هلم؛
قر اتساق تلك التطعيمات مع أحكام الدين اإلسالمي".
ويُ ُّ
وش ّدد البيان على التزام اآلباء دينياً بإعطاء أطفاهلم
اللُّقاحات اليت من شأهنا أن حتفظهم ِ
أص َّحاء.

وسع نطاق عمله في باكستان
اإلسالمي
االستشاري
الفريق
الوطني يُ ِّ
ّ
ّ
ّ

الدعم يف ٍ 943
احتادي عرضة للخطر املرتفع يف
جملس
ّ
تصحيح األفكار املغلوطة السائدة يف صفوف األسر الرافضة
ويع ُكف ما جمموعه  21عضواً ِبفرق العمل املـ َّ
شكلة
للتطعيمْ .
ُ
َ
من علماء الدين يف احملافظات على إدارة جهود التصدِّي
ملستودعات فريوس شلل األطفال وتوفري الدعم هلا يف
املربَّعات السكنية األربعة املعرضة ملخاطر مرتفعة.

الشخصيات الدينية التي تقدم الدعم خالل جلسة للتدريب على
االستجابة للحاالت في منطقة الكي ماراوات

املعرضة خلطر
نُظِّمت عدِّة ورش عمل يف املربَّعات السكنيّة ّ
مرتفع يف كل من كراتشي ،وكويتا ،وإقليم خيرب خبتون خوا،
واملناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية .واستُكْملَت األنشطة
التدريبية بتكرار الظهور اإلعالمي لثالثة عشر من القيادات
الدينية َع ْرب طائفة واسعة من وسائل اإلعالم الوطنية ودون
الوطنية .وأُفيد من اجلهود اليت بذلتها  282شخصية دينية تقدِّم

ونتيجةً هلذا اجلهد ،وسائر تدخالت التواصل األخرى ،لوحظ
اخنفاض يـُقَّدر بـ  %20يف حاالت الرفض املـُبلَغ هبا يف آذار/
مارس  ،7102مقارنة بالشهر نفسه عام  .7104وعالوًة على
ذلك ،فقد أفضت املشاركة النشطة للمجتمعات احمللية
حتسن كبري يف توفري احلماية لفرق
والقيادات الدينيّة إىل ُّ
التطعيم اليت تعمل يف جمالس االحتاد املعرضة ملخاطر مرتفعة
يف كراتشي (السند) ،ومناطق كويتا ،وبيشني ،وكيال عبد اهلل

وسوف ترِّكز خطة العمل اجلديدة  7102102اليت
اعتمدها االجتماع على توطيد التعاون مع املنظمات
غري احلكومية واجلامعات اإلسالمية إلذكاء الوعي بأمهية
اللُّقاحات وصحة األمهات واألطفال يف اجملتمعات
كل من باكستان،
احمللية املـُ َّ
عرضة ملخاطر مرتفعة ،يف ٍّ
وأفغانستان ،والصومال.

(إقليم بلوشيستان).
وتُس ِهم الشخصيات الدينية اليت تقدم الدعم يف نشر الوعي
بشأن توافق لقاحات شلل األطفال مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،السيما يف صفوف الرافضني لتطعيم أبنائهم
استناداً ألسباب دينية.

فرَق عمل علماء الدين في المحافظات تُ َّطعم األطفال في كويتا

اإلسالمي
االستشاري
نبذة عن الفريق
ّ
ّ

اإلسالمي،
الدويل ،ومنظمة التعاون
اإلسالمي
اإلسالمي يف عام  7109بعد إجراء مشاورات بني ْجممع الفقه اإلسالمي الدويل ،واألزهر الشريف ،وجمموعة البنك
االستشاري
انطلق الفريق
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

اإلسالمي إىل حشد دعم علماء
االستشاري
وهي اجلهات صاحبة العضوية األساسية يف الفريق ،ويُضاف إليها عدد آخر من علماء الديّن ،واخلرباء الت ْقنيّني ،واألكادمييّني .ويهدف الفريق
ّ
ّ
عرضة ملخاطر مرتفعة يف البلدان ذات األولوية (وهي باكستان،
ومجاعات الدين
اإلسالمي ،والدول املاحنة ،واملنظّمات ،للجهود العاملية الرامية للقضاء على شلل األطفال يف املناطق املـُ َّ
ّ

وأفغانستان ،والصومال).

علماء الدين األفغان يجتمعون لمساندة جهود استئصال شلل األطفال
اإلسالمي يف كونار
ُع ِقد مؤمتران لعلماء الدين
ّ
دعم القادة الدينيّني جلهود
وكاندهار حلشد ْ
استئصال شلل األطفال .فقد اجتمع ما يزيد
على  911عا ٍمل يف مؤمتر بإقليم كونار يف أيار/
مايو ،بينما اجتمع  31عاملاً يف كاندهار يف
حزيران/يونيو للتعبري عن دعمهم للجهود
الرامية الستئصال شلل األطفال .والقى
الصادر عن مؤمتر علماء الدين الذي
اإلعالن ّ
ُع ِقد يف كابول يف شباط/فرباير ،تأييداً تاماً من
علماء الدين يف كال املؤمترين .ويف سبيل تعزيز
مشاركة علماء الدين يف برنامج استئصال شلل
األطفال ،يـُ ْعتزم ع ْقد مزيد من املؤمترات لعلماء

مؤتمر علماء الدين في كاندهار

اإلسالمي خالل عام  7102يف أقاليم
الدين
ّ
هلموند ،وناجنهار ،وفرح .وقد تشكّل الفريق
اإلسالمي خالل انعقاد
الوطين لعلماء الدين
ّ
مؤمتر كابول يف شباط/فرباير.

األمانة العامة
اإلسالمي
االستشاري
للفريق
ّ
ّ
www.iag-group.org

درب الطلبة الوافدين من المناطق عالية المخاطر
األزهر الشريف يُ ّ
الدويل
اإلسالمي
ُس َست شراكة مع املركز
أ ِّ
ّ
ّ
للدراسات والبحوث السكانية جبامعة األزهر
هبدف تدريب الطلبة الوافدين من البلدان
ذات األولوية (باكستان ،وأفغانستان،
والصومال) على الدعوة إلعطاء اللقاحات
وتشجيع سائر املبادرات املتعلقة بصحة
األمهات واألطفال يف املناطق عالية املخاطر
خترجوا يف هذه
اليت ينتمون إليها .ولكوهنم ّ
املؤسسة األكادميية العريقة ،فإن هؤالء الطلبة
ّ

آخر مستجدات شلل األطفال

حيظون بوضع جيد يف جمتمعاهتم احمللية
سوف ْ
يؤهلهم لتبديد الشائعات واملعلومات املغلوطة
اليت تعرقل عمل فرق التطعيم يف املناطق عالية
ضعت اللمسات
املخاطر داخل بلداهنم .وقد ُو َ
قني
ي
الفر
مع
بالتشاور
األخرية على هذا املقرتح
ْ
كل من
اإلسالميني
االستشاريْني
الوطنيني يف ٍّ
ْ
ْ
باكستان وأفغانستان ،ومن املـُنتظَر أن يبدأ
تنفيذ اخلطة املـُقرتحة يف آب/أغسطس .7102

والبحوث السكانية جبامعة األزهر بالتعاون مع
صندوق األمم املتحدة للسكان يف عام
 .0321ويهدف املركز إىل إجراء األحباث يف
اإلسالمي ،واستجالء املفاهيم اخلاطئة
العامل
ّ
اإلسالمي ،كما أنه يعمل كمنظمة
الدين
حول
ّ
فيما بني األقاليم تسعى خلدمة العامل
اإلسالمي أمجع.
ّ

الدويل للدراسات
اإلسالمي
تأسس املركز
وقد ّ
ّ
ّ

أسئلة شائعة

اكتشاف  70حالة شلل أطفال ّبري من
النمط  0حىت وقتنا هذا خالل عام :7102



 09حالة يف باكستان



 2حاالت يف أفغانستان



حالتان يف نيجرييا

وأُبلغ باحلالتني يف نيجرييا يف والية بورنو
مطلع شهر متوز/يوليو .ومثَّل ذلك انتكاسة
عامني دون تسجيل أي
للبالد بعد مرور ْ
من تلك احلاالت .ويُشار إىل أن نيجرييا
مثَّلت يف عام  7107نصف عدد حاالت
اإلصابة بشلل األطفال يف العامل.

الدكتور جمال سرور مدير المركز اإلسالمي الدولي
للدراسات والبحوث السكانية

احمللية والقادة على االطمئنان بأن اللقاحات مقبولة
لدى املسلمني .ونقوم بذلك كله يف الوقت الذي
ندعو فيه إىل حتقيق املأمونية وتوفري العالج ِحبياد
للعاملني الصحيّني الذين يقدمون اخلدمة ألبنائنا.

اإلسالمي عمله
االستشاري
لماذا استهل الفريق
ّ
ّ
بالتركيز على استئصال شلل األطفال؟ شلل
كيف َّ
تتمكن من إقناع قادة المجتمع المحلي بأن
التطعيم هو أحد واجباتهم؟ نقوم بعرض آرائنا
املتخصصة واملوثوقة أثناء مناقشاتنا معهم ،ونعمل
ّ
على إقناع القادة املعارضني للتطعيم من خالل بيان
اآليات القرآنية اليت تأمرنا حبماية أرواح أبنائنا .كما

حلمل اجملتمعات
نكون شراكة مع خرباء التطعيم ْ
ّ

األطفال هو أحد األمراض القليلة اليت ميكن
استئصاهلا كليةً ،كما كان احلال مع اجلدري يف
ستعم الفائدة
السابق .وباستئصال شلل األطفالُ ،

مجيع األطفال يف العامل ،ولن يذوق طفل أو أسرة من
جراء اإلصابة بشلل األطفال .كما
جديد مرارة األمل ّ
أنه ليس يف املقدور استئصال معظم األمراض لعدم

توافر األدوات الالزمة لذلك.

