بيان
اجتماع الفريق االستشاري اإلسالمي الثالث حول استئصال شلل األطفال
جدة
 22شوال  21 - 7341تموز/يوليو 2172
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ،وبعد ،فإن االجتماع الذي تستضيفو رلموعة
البنك اإلسالمي للتنمية يف جدة ،ادلملكة العربية السعودية يف  22شوال  21 - 7341متوز/يوليو ،2172
حتت الرعاية ادلشرتكة لكل من رلمع الفقو اإلسالمي الدويل ،واألزىر الشريف ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ،فإن
الفريق االستشاري اإلسالمي المعني باستئصال شلل األطفال؛
.7

يؤكد التزامو باستئصال شلل األطفال عادليًا وجيدد ثقتو يف مأمونية وفاعلية كل التطعيمات الروتينية
لألطفال كوسيلة إلنقاذ أرواحهم وتوفًن احلماية ذلم؛ ويقر اتساق تلك التطعيمات مع أحكام الدين
اإلسالمي؛

.2

رلددا ضرورة التزام الوالدين دينيًا بالسعي لتطعيم أطفاذلم ضد كافة األمراض اليت ميكن الوقاية منها
يؤكد ً
بالتطعيم كحق من حقوق الطفل ،وذلك حلماية صحة الفرد واجملتمع؛

.4

يُرحب بدور الفرق االستشارية اإلسالمية الوطنية يف باكستان ،وأفغانستان ،والصومال ،مع اإلقرار بوجود
احلاجة إىل توح يد جهود مكافحة شلل األطفال وتوافر الفرصة لذلك ،مما يصب بدوره يف صاحل صحة
ورفاىية األطفال واألسر؛

.3

يتوجو بالتهنئة والشكر إىل آالف القيادات الدينية اإلسالمية واجملتمعية ،خاصة يف باكستان وأفغانستان
والصومال ،حيث ساعدوا على جعل العامل قا قوسٌن أو أد ى من استئصال شلل األطفال ،وهبذا
استطاعوا محاية آالف األطفال ادلستضعفٌن الذين كان من ادلمكن أن يتعرضوا لإلصابة بالشلل أو الوفاة
ويهيب هبؤالء القادة بدعم أي نشاطات مستقبلية بالتعامل مع أي جائحة جديدة للمرض؛

.5

حكوميت باكستان وأفغانستان ،اللتٌن اعتربتا استئصال شلل األطفال مهمة وطنية وإنسانية
يثين على
َي
حتمية ،وذلك جلهودمها يف محاية األطفال ضد شلل األطفال والتزامهما بذلك؛ وحنن نرجو استدامة
ذلك االلتزام إىل أن يتم استئصال شلل األطفال ووصول تغطية التطعيم الروتيين إىل ادلعايًن ادلعرتف هبا
عادليًا؛

.2

يؤكد على دور اإلعالم يف توعيية اجلمهور حنو تقبل ودعم استئصال شلل األطفال؛

.1

يقدر العمل اإلنساين الكبًن الذي تقوم بو فرق التطعيم ضد شلل األطفال وحيث على التعاون معهم
واحرتامهم دلا يقومون بو من عمل نبيل ،كما يقدر التضحيات الكبًنة اليت يقدمها ىؤالء العاملٌن يف
سبيل محاية األطفال من ىذا ادلرض؛

.8

يدعو كافة األطراف لتوفًن إمكانية الوصول اآلمن إىل األطفال الذين يعيشون يف مجيع ادلناطق خاصة
ادلناطق عالية اخلطورة لتقدمي اخلدمات الصحية ذلم ،مبا يف ذلك التطعيمات؛

.9

يدرك الفريق احلاجة إىل حتقيق نتائج صحية أفضل ،وزيادة تأثًنىا بالنسبة لألسر ،والسيما األمهات
واألطفال وذلك بالتوسع يف نطاق عمل الفريق ليشمل اجملاالت الصحية األساسية األخرى ادلتعلقة
بصحة األمهات واألطفال؛

.71

يثىن على الدعم ادلايل الكبًن الذي تقدمو البلدان واجملتمع الدول واذليئات اخلًنية وادلؤسسات ادلالية،
خاصة الدعم القوي من جانب رلموعة البنك اإلسالمي للتنمية؛ ويدعو تلك اجلهات ادلاحنة إىل
االستمرار يف تقدمي دعمها للربامج اليت يتبناىا الفريق؛

.77

رلددا على الرغبة يف
يؤكد ما ورد يف البيانات واإلعالنات الصادرة عن الفريق االستشاري اإلسالمي ً
مواصلة العمل مع ادلبادرة العادلية السئصال شلل األطفال والشركاء اآلخرين للوصول إىل كل طفل يف
كل مكان.

.72

يقدم الشكر حلكومة ادلملكة العربية السعودية على دعمها السخي لربامج مكافحة شلل األطفال يف
الدول ادلستهدفة واستضافة االجتماع الثالث للفريق االستشاري اإلسالمي الستئصال شلل األطفال

حبمد اهلل يسلل الفريق التقدم الذي أحرزه واألثر الذي أحدثو يف البلدان ادلتضررة من شلل األطفال أو اليت
تواجو خطر سرايتو ،كما يشًن إىل النلاح يف تنفيذ خطة عملو للفرتة  ،2172-2175ويؤكد التزامو التام
بتنفيذ خطة العمل عن الفرتة  ،2171-2172ويشمل ذلك احلفاظ على مستوى التنسيق ادلمتاز الذي

2

تقوم بو األمانة العامة ،وحتسٌن التواصل االسرتاتيلي بشأن أىداف الفريق االستشاري اإلسالمي ،واألنشطة
وتأثًنىا ،ودعم القيادات الدينية يف البلدان اليت حتظى باألولوية من خالل الزيارات والتفاعالت.
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