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الفريق االستشاري اإلسالمي الوطني يدفع تجاه استئصال شلل األطفال
ن ،او الاااتساأورتئتكاارتذ تناقا تمتاتقتتااارتمتوتعتاتما تناقتبتلاأوا
فس مهمافيصةااحلصتلاااا اأثنسيامح تاارموعام«.
وأشتتسدتاارستاتتدةااتتس تتةافتتس وق،اارتعتألتتتةامبت تات اار تاتتت ا
و ستتؤورتتةاارتمتنتستات ابتتي تتسلتتةاارتتتل ايااملتعتنتاتتةابتتسلتمتئتصتتسلاشتاتتلا
ا طسسل،ابتدو ااتاتاتسياارتد تنايفا تتاجتهتةااملتستسهتاتمااملتغتاتتطتةا
املنم يةابنياأبنسيااجملماعستااحملاتاتةاوا لتياواءبتسياوا تهتست،ا
نتهةا ابتدو هتماا لتسلت ايفامحتس تةاأطتستسلابتسكستمتسشاوبتذ تما
اجلهتدا ناأجلاارتصتلا ااكلاطسلافتس ت اارتمتوتعتاتماوارتمتسكتدا
نا صتر اااىااراقسل.اا

المركز الوطني لعمليات الطوارئ استضاف اجتماع األعضاء األساسيين للفريق االستشاري اإلسالمي
اجتمتاتتضاا األتتسياا لتتسلتاتتتشارتاتستتي ت اا لتمت تتس اا لت ت ا
ارتطينايفابسكسمسشايفا قياامليكزاارتطينارعاااستاارتوتتا يا تت ا
 12أ اتل/لبماربا لمعياضاخوطاارعالاااىااملسمتىاارتطينا
و سمتىااملقسطعستاو تاي مهسا ضاخوةاارعالاارتطناةاراوتتا يا
 ،2112-2112ؤِّكد نادااهمارربنس جاالمئصسلاشاتلاا طتستسلا
يفابسكسمسش،ا ضاارمعهدابسرمخاصا ناارسريوسايفا ستمتتداتس ت ا
ا لسلاة.
وقتسلا تتت نتسا تنتاتياجتس نتتد ،ا تات اارتستتي ت ،ا شا» توتعتاتتما
ا طسسلاضتداشتاتلاا طتستسلا تسااا ستسقتساا تضاأ تةتس اار تي تعتةا

ا ل اةاو عدُّاواجبسااد ناسا«.اوأضسف:ا»أ يصادا تاتساااتاتىا
أ ا ستتاأ سسد اقتوتياتارتقتسلاشتاتلاا طتستسلايفاكتلا تيةا
ويقافاهساطتاقماارعالابسبااملتنتزل.اولتتفا ستمتاتياداتاتنتسا
رتاتحتاتاتةا ت ا تمتختاتتصابتتسكستمتسشا تتس تساا تتناشتاتتلاا طتستتسلا
و ةتشاأطسسرنسايفا س نا ناهذااامليض«.ا
وأضسفااألتاارسي اا لم س او ا اجلتنتة ااتاتاتسيا
 ،Plusتت نتتسا تنتاتتياطتاتتباأشا»واجتبتنتساو ستتؤورتاتمتنتتساكتقتتسدةا
د ناِّنياأشانألاناقاس اأوراسياا ت ابموعاماا طسسلادوشالنا
ااس سةاضداهذااامليضااملسبِّباراتهن،ابيغما ةسناةاارتقس تةا
Polio

تست ااملتيكتزاارتتطتينارتعتاتاتاتستا
وشتدداارتدكتمتت ا نتسالتسفتدا ،ا تن ِّ
ارتوتتا ي،اكتذرتكااتاتىاأعتاتةا توتعتاتماحتاتضاا طتستسل ا تات ا
تقتتتل:ا» شااحلتتس تااملتةتمت تستتةا تتؤختيا ا تتريا ااأشافتتريوسا
شتاتتلاا طتستسلاارتقتسد ااتاتىاارتمتةتاُّتتيا ستمتوتاتتضاارتتصتتتلا اا
أطستسرتنتساو صتسبتمتهتمابتسر تاتلاطتسملتساقا اتتفتيا تمالتبتلااحلتاتس تةا
املتثتاتى،ا تسابستبتبا فتتلا تات ِّتقت اارتاتقتسل،او تسابستبتبافتتاتا
ارسيصةااااهما لبسباأخيى«.

وقداكسشاراداما ناجتسنتباارتقتاتسداتاارتد تنتاتةادو ا ا تت تساايفا
ل سدةاد جةاقبتلاارموعاماوارتصتلا ااا طسسلاارذ نافتس تمتهتما
فيصةاارماناضايفاخمماياأ جسيابسكسمسش.ا

الفريق االستشاري اإلسالمي يشارك في المنتدى األول للقادة الدينيِّين بجنوب آسيا المعني باألطفال
شس كاأاألسياارا نةاارتمتنتستاتذ تةاوا تسنتةارتاتستي ت اا لتمت تس ا
ا لت ت ايفااملتنتمتتدىاا ولارتاتقتسدةاارتد تنتاتتنيا تنتتبا لتاتتسا
املعينابس طسسل،اوارذ انظا ااملتةتمتباا قتاتاتات ارتاتاتتنتاتستيا
جلنتبا لاسا ت ا 5و6اأ اتل/لبماربايفاكس سندو،انابسل.

تلضاارسي اا لم س اا ل ايفا بسد اتاأخيىا تمتعتات ا
بصحةاا هستاوا طسسل،امبسايفاذركاارماناتضاارتيو تاتين،ا تضا
احلسسظاااىاالمئصسلاشالاا طسسلاااىا أساأورتت تس ت ا ت ا
ا نمهسيا ناهذهااملهاة.

و ألياارسعسراةاأكثيا نا 31شتختصتاتةا تناارتقتاتسداتاارتد تنتاتةا
اربس لةاوصس بةاارمسثرياوكبس اممثا ااروتا تياارتد تنتاتةااملتختمتاتستةا

وأوضتتأ اأش ا» ا ل ت اقتتد اأوا اا ط تستتسل اا تنتتس تتة او تةتتسنتتةا
اظاامني «،ا رياا اا قتقهمايفا ضساةاطباعتاتةاو تعتاتاتاتهتما

يفابنغ د ا،اوبت سش،اوا ند،اواملسرد ي،اونابسل،اوبتسكستمتسشا
ولي ا نةس،ارتاتمتسكتاتدااتاتىاارتدو ااحلتسلتماارتذ ا تةتناأشا
International Islamic Fiqh Academy
ختتريا
تتؤد ت ايف ال تبتاتتل ا تعتتز تتزاارتتتفتتسي ا تقتتتق اا طتستتسل ،او ست
ارمألس ناا قااا احنتا سمقبلاأكثيا شتياقتسااجلتاتاتضاا طتستسلا
يفاا قاام.
وقد ااردكمت اابداارقسهياقاي،ا د ياارستمتتىايفاعتاتضاارتستقت ا
ا ل ااردويلاواألتاارا نةاارمنساذ ةاراتستي ت اا لتمت تس ا
ا ل ،احملةااس ةااناارسي اا لم س اا لت ت اودو ها
يفاداماجهتداالمئصسلاشالاا طسسلايفاارباداشااريتا متطنا
فاهساامليض،اودامااملعيضنياراخويااناطي ا تتاجتهتةا فتلا
ارموعاماواملسسهامااملغتاتتطتةااتناارتاتقتسل.اوأوضتأاأ ألتسااكتاتيا

ألسراباارنظسفةاارصحاةاارصحاحة.

ونتسقتااا جتمتاتسياارتذ االتمتاتيارتاتت تنياارتمتحتد تتستااملتمتعتاتقتتةا
بسرسقي،اوارمغذ ة،اواريضساةااروباعاتة،اوا طتستسلااملتمتستيبتنيا تنا
ارد الة،او عااماارسماست،اوارزواجااملبتةتي.اواختمتمتاتّاارتستعتسرتاتةا
بإا شاارقسدةاارد نتاتنيا تنتحتاتةااات فتستااملتمتعتاتقتةابتساتاتستاتستا
وارثقسفستاوارمقسراداجسنبسا،اواملأل اقد ساايفااز هتمااتاتىاوضتضا
قتقاا طسسلاواسفامهمايفاصااما تسا تقتت تتشابت ا تنابتيا تجا
وأااسلاد ناة.

يعزز التعاون مع المكتب اإلقليمي لليونيسف لجنوب آسيا
الفريق االستشاري اإلسالمي ِّ
ارمقىاأاألسياارا نةاارمنساتذ تةاوا تسنتةارتاتستي ت ا
ا لم س اا ل ،ا بسشال س هتتما اا تد تن اتةا
كس سندوايفاأ تاتتل/لتبتمتاترب،اقتاتسداتااملتةتمتبا
ا قااا ارااتنتاتستياجلتنتتبا لتاتسا طت اتهتما
اتاتتى ا ختتيااملستمت تتدات اب تتسشااتاتتلاارتستتي ت ا
ا لم س اورمعز زاأواصياارمعسوشا ضااملنظاة.

الدكتور عبد القاهر قمر ،مدير الفتوى في مجمع الفقل اإلسالمي الدولي وعضو اللجنة
التنفيذية للفريق االستشاري اإلسالمي (إلى اليسار) يعرض نسخة من الترجمة الفرنسية
لمعاني القرآن الكريم للسيد فيليب كوري ،نائب المدير اإلقليمي لليونيسف لجنوب آسيا

وقتتدامتا طت ياارستاتتدافتاتاتاتتباكتتت ،انتتس تتبا
تد تتيااملتةتمتباا قتاتاتات ارتاتاتتتنتاتستتياجلتنتتتبا
ل تاتتس ،اوارتتدك تمتتت ابتتتل ا و تتي ،ا تا ت اار تتؤوشا
ارصحاةاوارتمتاتنتاتض،ااتاتىااتاتاتاتةاارتمت تسو اارتيتا
أج تياهتتس اار تستتي ت اا ل تم ت تتس ايف اار تقتتسهتتية ا تتضا
اراتناسي،او نظاةاارصحةاارعسملاتة،اوصتنتدوقا
ا تتم اامل تم تحتتدة ار تا تس تةتتسش ،ا تتن اأجتتل ايتتد تتدا
اجملتتس ت اذات اا ورتتت تتة ايف ا طتتس ا تتتل تع ت ايفا
نوسقاص اس .اوقدا ددتا اكاامل سو اتا
ارتيضتتساتتةاارتوتبتاتعتاتتة،اواملتبتساتتدةابتتنياارتتت دات،ا

عن الفريق االستشاري اإلسالمي
ِّةلاارسي اا لم س اا ل
و نظاةاارمعسوشاا ل
ارسي ا اا

ومتاا سسقاااىاأشال سدةاارتمتعتسوشابتنياارتستي ت ا
ا ل تم ت تتس اا ل ت ت اوامل تة تمتتب اا ق تا تا تا ت ا
رتاتاتتتنتاتستتياجلتنتتتبا لتاتتسايفاارتعتاتتلا تعتسا ايفا
بتتسكس تمتتسش اوأف تغتتسنس تمتتسش ،ال تم تستتساتتد اامل تة تمتتبا
ا قااا اااىايد داجتهتستاارتمتنتستات اارتمتسبتعتةا
رااتناستيااملتعتنتاتةابتسرتمتاتنتاتضاوصتحتةاا تهتستا
وا طسسل.ا
واتقت ِّتد اكتتلا تتناارتاتتتنتاتستتياو تنتظتاتتةاارصتحتتةا
ارعسملاةاارداماارمقينا سنةاارتستي ت اا لتمت تس ا
ا ل اارتيتا ستمتألتاتستهتسااملتةتمتباا قتاتاتات ا
ملنظاةاارصحةاارعسملاةار يقااملمتلط.ا

أمانة الفريق االستشاري اإلسالمي

ااس ا2013ااقبا سو اتابنياا لهياار ي ي،اوعاضاارسق اا ل

ااردويل،اواربنكاا لت ت ارتاتمتنتاتاتة،ا

،اواريتا ةلاحاعهساارعألت ةاا لسلاةاراسي ،ا ااجسنبااااسياد نا خي ن،اوختربايا تقتنتاتني،اوأكتسد تاتني.او تهتدفا

داارداما نااااسياارد ناا ل

وارماناتض،اولتاتتكتاتستاارتمتاتسساارتياتس تة،افألت اا
اناارنظسفةاارصحاةاواملياف اارصحاة،ابتتصتستهتسا
ا هتتدافااملتمتتتختتسة ابتعتتد اارتمتختاتتص ا تتناشتاتتلا
ا طسسل.ا

اواجملاتاستاا ل اة،اوارباداشااملسحنة،اواملنظاستااريتا عالاااىااملستمتتىاارتعتسملت ارتاتقتألتسيا
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آخر مستجدَّات شلل األطفال
مت اا بت ت ن اا تتن ا  11تتسر تتةا
صتتسبتتةاب تاتتلاا طتستتسلاارتترب ا
ناارنتيا1ا ااءشايفااتس ا
:2112

الفريق االستشااري اإلساالماي ياعاقاد اجاتامااعال الساناوي الاراباع فاي
رحاب األزهر الشريف في تشرين الثاني/نوفمبر
ارمقد ااحمليلا ناجسنباارباداشاذاتاا ورت تة،اوهت ايتد تداا
بسكسمسشاوأفغسنسمسشاوارصت سل،اكاسالااعِدُّاا جماتسياختوتةا
ارعالارعس ا.2112

5 ايفابسكسمسش
يفاأفغسنسمسش
6 ا ا
واجل تهتتتد اجتتس تتة ااتترب ا تن تس تاتتذا
خ توتتط اار تع تاتتل اارتتتط تن تاتتة ايفا
ت تتس ت اار ت تو ت تتا ي ايف اك ت ت ا
ارتب تاتتد تتنار تا تمتصتتد ارتا تث تغ تياتا
املمبقاتةايفاارتمتغتوتاتةاوارترتتصتد،ا
وبسرمنسا اارتثا افااسابانهاس.ا

نااملقي اأشا سمألاياا لهياار تي تياا جتمتاتسياارستنتت ا
اريابضاراتستي ت اا لتمت تس اا لت ت ايفا 22تي تناارتثتس /
نتفاربايفاارقسهية،ا صي.
ولتفا سمعيضاا جماسياو تمتسبتضاارتمتقتد ااحملتيلايفا تنتستاتذا
خوةااالاارستي ت اا لتمت تس اخت لااتس ا ،2112وكتذرتكا

وقتتد اجتتيت اار تعتتسدة اا تاتتى اال تم تألتتسفتتة ااج تم تاتتساتتست اار تستتي ت ا
ا لم تس اا لت ت ابتسرتمتبتسدلايفاارتقتسهتيةاوجتدة،ا تات ا
تجدا قياتااجلهستاار ي ةتةاا بتضاا لتسلتاتةايفاارتستي ت ا
تداا ِتقتداا جتمتاتسياارستنتت اا ول،ا
ا لم س  .ورذرك،افق ا
يفااس ا ،2114يفا قيا نظاتةاارتمتعتسوشاا لت ت ايفاجتدة،ا
مثاالمألسفاا لهياار ي ياا جماسياارمسيلايفاارقسهيةااتس ا
 ،2115وأخريااالمألسفااربنتكاا لت ت ارتاتمتنتاتاتةايفاجتدةا
اجماسياارعس ااملسض .او رتكاا لهياار ي ياوعاضاارتستقت ا
ا ل ااردويلايفا سلةاارسي اا لم س .

