العلماء الصوماليون يتعهدون بدعم التطعيم ضد شلل األطفال
إنشاء الفريق االستشاري اإلسالمي الوطني المعني باستئصال شلل األطفال
هرجيسا 7 ،كانون األول/ديسمرب  -اختتم اليوم األربعاء العلماء الصوماليون اجتماعاً استمر ليومني ناقش وضع
استئصال شلل األطفال ،وسبل محاية األطفال الصوماليني من مجيع األمراض اليت من املمكن الوقاية منها عن
طريق اللقاحات.
وقد قام  23عاملاً ميثلون األقاليم الصومالية املختلفة بتشكيل الفريق االستشاري اإلسالمي الوطين وسوف يعملون
من خالل هذا الفريق مع مجيع األطراف صاحبة املصلحة املعنية ،احلكومية منها وغري احلكومية ،من أجل دعم
أنشطة التطعيم الروتيين فضالً عن محالت التطعيم.
ضم االجتماع ممثلني عن منظمة الصحة العاملية واليونيسف من أجل توفري الدعم الفين للمشاركني واطالعهم
على آخر التطورات يف هذا اجملال.
ويف كلمته الرتحيبية للمشاركني قال الشيخ خليل عبد اهلل أمحد ،وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية بصوماليالند،
أن مجع كل هؤالء املشاركني يف حدث واحد ميثل فرصة فريدة ،وأضاف «هدفنا هو إقامة تعاون بني علماء
الشريعة اإلسالمية وعلماء الصحة من أجل حتسني املناعة لدى أطفالنا ،فاهلل عز وجل سوف يسألنا عن األطفال
الذين أصيبوا بالشلل بسبب عدم االستجابة لنداءات منظمة الصحة العاملية للتطعيم».
وقد أكد الدكتور غالم بوبال ،ممثل منظمة الصحة العاملية ،على الدور اهلام الذي يقوم به العلماء داخل
جمتماعاهتم مع اآلباء واألمهات واجملتمع املدين وأشاد بسرعة استجابة املؤسسات احلكومية للجائحة الوبائية ملرض
شلل األطفال يف عام  2013والذي خلفت ما يقرب من  200طفل مصاب بالشلل ،وقال «إخالص
املؤسسات احلكومية وتعاوهنم مع شركائهم يف منظمة الصحة العاملية واليونيسف ساعد على إيقاف اجلائحة يف
وقت وجيز للغاية» ،وأضاف خماطبا العلماء املشاركني «مل نسجل حاالت إصابة بشلل األطفال يف العامني
والنصف السابقني وحنن حباجة لدعمكم ألن كلمتكم مسموعة لدى الناس».
حماية األرواح
ويف بيان صدر يف ختام االجتماع ،دعا العلماء اآلباء واألمهات إىل تطعيم أبنائهم دون إبطاء.
وجاء يف البيان «حنث مجيع اآلباء واألمهات أن ينهضوا مبسؤوليتهم الشرعية وأن حيموا أوالدهم من شلل األطفال
ومجيع األمراض اليت ميكن الوقاية منها باللقاحات ،مبا يف ذلك احلصبة والتيتانوس والتهاب الكبد  Bوالنكاف
والسعال الديكي والدفرتيا وااللتهاب الرئوي والتهاب السحايا الناجم عن املكورات الرئوية واملستدمية النزلية،
وذلك باحلرص على تطعيمهم يف املرافق الصحية أثناء محالت التطعيم».
وقد أعرب الفريق االستشاري اإلسالمي الوطين عن ثقته يف اجلهود املبذولة يف جمال التطعيم ،مسلطاً الضوء على
أمهيته لصحة األطفال ومحايتهم من اإلعاقات املستدامة.
«وحنن ،أعضاء الفريق االستشاري اإلسالمي الوطين  ،قد أطلعنا اخلرباء واملمارسون الطبيون يف هذا اجملال على
األمهية الكربى حلماية أرواح أطفالنا عن طريق التطعيم».
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وجاء إنشاء الفريق االستشاري اإلسالمي الوطين استجابة للتوصيات اليت أصدرها علماء الدين الصوماليني خالل
مؤمتر عقد يف العاصمة السودانية اخلرطوم يف كانون الثاين/يناير  2015بالتعاون مع وزارة الصحة االحتادية .وخالل
مناسبة أطلق عليها اسم «صحة أطفال الصومال :شلل األطفال والتطعيمات األخرى» ،دعا العلماء إىل إنشاء
فريق عمل لتعزيز أنشطة التطعيم ودعمها وللتصدي للعقبات واملفاهيم اخلاطئة اليت تقف حائالً أمام محالت
التطعيم وسائر التدخالت بالغة األمهية يف جمال الصحة العامة.
وسوف يعمل الفريق االستشاري اإلسالمي الوطين اجلديد حتت مظلة الفريق االستشاري اإلسالمي املعين
باستئصال شلل األطفال ،وهو شراكة جتمع بني األزهر الشريف وجممع الفقه اإلسالمي الدويل ومنظمة التعاون
اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية ،إىل جانب كوكبة أخرى من علماء الدين واخلرباء التقنيني واألكادمييني .وقد
اطلق الفريق االستشاري اإلسالمي يف  2013ليجمع بني صحيح الدين واملعلومات التقنية الصحيحة ذات الصلة
بالتطعيمات ضد شلل األطفال ،وعرضها على مجهور الناس املعنية باألمر ،وسوف يكون هذا الفريق الوطين
الثالث الذي يتم تشكيله تبعا للفريقني بباكستان وأفغانستان حيث ال يزال يتوطن هبما مرض شلل األطفال.
مالحظة إلى المحررين
شلل األطفال فريوس يصيب غالبا األطفال بالشلل بل ويودي حبياهتم آلالف السنني .ويف مجعية الصحة العاملية
اليت عقدت يف عام  1988وضع وزراء الصحة بالدول األعضاء هدفاً الستئصال شأفة هذا املرض يف وقت
أشارت فيه التقديرات إىل أن عدد حاالت اإلصابة بشلل األطفال وصل إىل  350000حالة يف  125بلداً.
واليوم وصلت اإلصابة باملرض إىل أدىن معدالهتا يف التاريخ ،إذ مل يسجل سوى  34حالة حىت اآلن يف عام :2016
منها  18حالة يف باكستان ،و 12حالة يف أفغانستان ،و 4حاالت يف نيجرييا .وهو ما ميثل اخنفاضاً بنسبة %99.9
عن معدالت اإلصابة يف  .1988ب يد أنه قد ثبت أن استئصال شلل األطفال يف املعاقل الثالث اليت ال يزال يتوطن
هبا ميثل حتدياً يتطلب من كافة الشركاء املعنيني بذل جهود خاصة .ومن بني هذه اجلهود مواصلة التطعيم يف البلدان
املعرضة للخطر مثل الصومال اليت أبلغ فيها عن آخر حالة لإلصابة باملرض يف آب/أغسطس .2014
ولو تكللت هذه اجلهود بالنجاح ،سيكون استئصال شلل األطفال هو املرة الثانية يف تاريخ البشرية اليت استطاع
فيها العامل القضاء على مرض سا ٍر من خالل اجلهد البشري .وكانت املرة األوىل عندما أعلن القضاء على اجلدري
يف عام  1980بعد محلة عاملية للتطعيم ضد هذا املرض قادهتا منظمة الصحة العاملية.
وشلل األطفال ،خالفاً لغريه من األمراض ،ميكن استئصاله إذ ال ينتقل هذا املرض عن طريق ناقل ،وهو يصيب
البشر فقط وال يستطيع احلياة طويالً يف البيئة ،وهناك لقاح مأمون وناجع.

