َّاس جميعا"
َحيَ َ
اها فَ َكأَنَّ َما أ ْ
"وَم ْن أ ْ
َ
َحيَا الن َ

(المائدة)32 :
بيان اجتماع

الفريق االستشاري اإلسالمي الرابع حول استئصال شلل األطفال
القاهرة ،مصر
 4ربيع األول  22 - 1439تشرين الثاني/نوفمبر

2017

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ،أما بعد،،،
عقد الفريق االستشاري اإلسالمي المعني باستئصال شلل األطفال اجتماعه الرابع مبيشخة ازأهرر اليشرف ي
القاررة ،مصر ،فوم األربعاء  4ربخع ازأول  ،1439املوافق  22تيشرفن الثاين/نوفمرب  ،2017برعاف كرمي ميشرتك بني كل
من ازأهرر اليشرف  ،وجممع الفقه اإلسالمي الدويل ،والبنك اإلسالمي للتنمخ  ،ومنظم التعاون اإلسالمي وفقر ما فلي:
.1

فؤكد التزامه الراسخ باستئصال شلل ازأطفال على الصعخد العاملي ،وفؤكد ثقته ي مأمونخ كل التطعخمات
الروتخنخ لألطفال وفاعلختها كوسخل من وسائل إنقاذ ازأرواح اليت توفر احلماف لألطفال ،وفقر بأن تلك
التطعخمات تتفق وأحكام اليشرفع اإلسالمخ ؛

.2

فؤكد أن على اآلباء وازأمهات وغريرم من أولخاء ازأمور التزاماً دفنخاً متمثالً ي السعي إىل حتصني أطفاهلم
ضد شلل ازأطفال ومجخع ازأمراض اليت ميكن الوقاف منها بالتطعخمات ،وذلك هبدف حفظ صح ازأفراد
واجملتمعات؛

.3

فيشخد بالتضحخات الغالخ اليت فقدمها العاملون الصحخون ي املناطق ازأكثر صعوب من أجل محاف ازأطفال
من مرض شلل ازأطفال ،وحيث على احرتام ودعم العمل الدؤوب والنبخل الذي فبذلونه؛

.4

فقدر جهود آالف العلماء وقادة اجملتمع احمللي وأعضاء فرق الدعم الدفين ،ال سخما ي أفغانستان وباكستان
والصومال ،على ما فبذلونه من عمل ٍ
شاق وعلى تفانخهم ،الذي جعل العامل قاب قوسني أو أدىن من بلوغ
اهلدف التارخيي املتمثل ي استئصال شلل ازأطفال؛
فعرب عن تقدفره ملا رححيره من تقدٍم ملحوظ ي جهود استئصال شلل ازأطفال ي أفغانستان وباكستان حتت
قخادة حكوميت البلدفن ،وفالحظ ي ذات الوقت أن عدداً قلخالً من ازأطفال ي بعض اجملتمعات احمللخ ال
فزال ففوهتم التطعخم خالل محالت التطعخم ،خاص ً داخل اجملتمعات املتنقل والبدوف  ،ومن ث ،فدعو العلماء
والقخادات اجملتمعخ والطالب والعاملني الصحخني إىل العمل الوثخق مع تلك اجملتمعات من أجل بناء الثق

.5
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وضمان تقدمي اخلدمات ،وفدعو حكوميت أفغانستان وباكستان للحفاظ على قخادة فعال للربنامج ملا ي ذلك
من أمهخ لتحقخق اهلدف؛
.6

فنوه بأن موسم الس راف املنةفض القادم لفريوس شلل ازأطفال ي باكستان وأفغانستان ،الذي سخمتد من
الربع ازأخري لعام  2017وحىت الربع الثاين من عام  ،2018سخوفر الفرص ازأمثل لدحر شلل ازأطفال ،ومن ث
فؤكد استعداد الفرفق االستيشاري اإلسالمي لدعم مجخع علماء الدفن ومؤسسات الصح واحلكومات اليت
تركز جهودرا كامل ً على وق السراف خالل رذه الفرتة وذلك من خالل الرتكخز على ازأسر والفئات
واملناطق عالخ اخلطورة؛

.7

فرحب بنتائج دراس التقخخم اليت أجرارا الفرفق االستيشاري اإلسالمي الستعراض ما أحرهه من تقدم وما نفذه
من عملخات وتدخالت ي سبخل دعم جهود استئصال شلل ازأطفال ي البلدفن ذوي ازأولوف  ،ومها حتدفداً
أفغانستان وباكستان ،وفوصي بتنفخذ التوصخات اليت من شأهنا أن تساعد على حتسني أداء الفرفق االستيشاري
اإلسالمي ،والفرق االستيشارف اإلسالمخ الوطنخ فخما تتةذه من خطوات مستقبلخ ؛

.8

فدعم االستمرار والتوسع ي الربنامج التدرفيب للطالب باليشراك مع املركز الدويل اإلسالمي للدراسات
والبحوث السكانخ جبامع ازأهرر ،وإعداد ازأدل املطلوب لتدرفب الطالب املبتعثني من البلدفن ذوى ازأولوف
الدارسني بالكلخات اليشرعخ واللغ العربخ على استئصال شلل ازأطفال وغري ذلك من املسائل املتعلق بصح
ازأمهات وازأطفال؛ وفدعو اجلامعات اإلسالمخ الوطنخ ازأخرى للميشارك ي رذه املبادرة التعلخمخ ؛

.9

فقر بالدور البالغ ازأمهخ الذي تضطلع به املنظمات اإلسالمخ غري احلكومخ ي تقدمي اخلدمات اإلنسانخ
والصحخ للمجتمعات احمللخ ي املناطق املعرض لدرج عالخ من املةاطر ،ومن ث فدعم التعاون الوثخق مع
رذه املنظمات وتيشكخل فرق عمل تقنخ لتوجخه اجلهود امليشرتك املبذول بالتعاون مع احلكومات الوطنخ ؛

.10

فعرب عن تقدفره للدعم املايل الكبري الذي تقدمه البلدان ،واملؤسسات اخلريف  ،واملؤسسات املالخ  ،مبا ىف
ذلك البنك اإلسالمي للتنمخ  ،وفدعورا إىل مواصل تقدمي الدعم للربامج املعتمدة من جانب الفرفق
االستيشاري اإلسالمي ،وللربامج الصحخ للمنظمات اإلسالمخ غري احلكومخ اليت من شأهنا أن تنقذ ازأطفال
واجملتمعات احمللخ ي املناطق املعرض لدرج عالخ من املةاطر ،مثل ذلك الدعم سخكون شدفد ازأمهخ
لضمان استئصال شلل ازأطفال؛

.11

فيشكر وسائل اإلعالم مبةتل أشكاهلا على دعمها الفعال ،وحيثها على مواصل نيشر الرسائل اليت فبثها
الفرفق االستيشاري اإلسالمي على نطاق واسع من أجل ضمان قبول اجلمهور لألنيشط ذات ازأولوف للفرفق
االستيشاري اإلسالمي؛

.12

فؤكد جمدداً التزام اللجن التنفخذف للفرفق االستيشاري اإلسالمي على الدعوة لدى قخادات املؤسسات
اإلسالمخ واحلكومات املعنخ  ،لضمان التزامهم املستمر هبدف استئصال شلل ازأطفال وتعزفز مبادرات صح
ازأمهات وازأطفال؛

.13

فعرب عن امتنانه حلكوم مجهورف مصر العربخ وازأهرر اليشرف على التزامهم ودعمهم هلدف استئصال شلل
ازأطفال ،وعلى استضاف االجتماع السنوي الرابع للفرفق االستيشاري اإلسالمي.

