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 البيان الختامي

 الستئصال شلل األطفال عالميال اإلسالمي ريوشاتال لفريقاألول ل جتماعالل

 ، و بعہوعلى آله وصدبه أجمعين  الدمہ ل و الصالة و السالم على رسول هللا

فإن دفظ النفس والنسل من مقاصہ الشريعة اإلسالمية. وقہ بين هللا سبدانه وتعالى أن التفريط في دماية األبناء من 
ُموا ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  َسَفًها أَْوَالَہُهمْ  َقَتلُوا الَِّذينَ  َخِسرَ  َقہْ األمور التي درمها مصہاقاً لقوله تعالى: "  ُ  َرَزَقُهمُ  َما َوَدرَّ  اْفتَِراءً  هللاَّ

ِ  َعلَى  من سورة األنعام). 140آية " ( ُمْهَتِہينَ  َكاُنوا َوَما َضلُّوا َقہْ  ، هللاَّ

 "نفس فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أدياها فكأنما أديا الناس جميعاً بغير  من قتل نفساً وأن "

 "ہواء له أنزل إال ہاءً  ينزل لم هللا فإن  هللا عباہ تہاووا" :الشريف الدہيث وكما جاء في 

 السعودية العربية المملكةب جدة، في قد اجتمعوا ،أعضاء الفريق التشاوري اإلسالمي العالمي الستئصال شلل األطفالإن 
 اإلسالمي الفقه مجمع برعاية مشتركة من كل من م 2014 فبرايرشباط/ 27-26 ربيع الثاني الموافق 27-26 يومي

 ؛ للتنمية اإلسالمي البنكو اإلسالمي، التعاون منظمةو الشريف، األزهرو الدولي،

 االعتبار؛ فيالفريق  أخذقہ و

 مؤتمراتالو اإلسالمية،ة القم مؤتمرات اعتمدتها التي األطفال شلل ستئصالوا الطفل بصحة المتعلقة القرارات) أ 
  صحة ومؤتمرات وزراء ،الدول اإلسالمية خارجية وزراء مجلسمؤتمرات  المختصة لمنظمة التعاون اإلسالمي بما فيها 

 ؛الدول اإلسالمية

 ؛ 2013 مارسآذار/ السادس من في، والذي صدر اإلسالمية األمة أطفال مع التضامن الشريف حول األزهر إعالن) ب 

والمستندة وهيئات اإلفتاء وكبار العلماء في العالم اإلسالمي  اإلسالمي الفقه معامج عن صادرةالوالبيانات  فتاوىال) ج 
 األطفال؛ شللضد مرض  األطفال تطعيم وأهمية سالمة حول اإلسالمي الفقه على أحكام

 لتنفيذ للتنمية اإلسالمي البنك الهيئات المالية اإلسالمية بما فيهاتقدمه الدول اإلسالمية والذي  الكبير المالي الدعم) د 
 ؛األطفال شلل من المتضررة البلدان من وغيرها الدول الموطونة في األطفال شلل ضد عياالجمالتطعيم  أنشطة

 العالمية الصحة جمعية في - اإلسالمي تعاونال منظمة في األعضاء ذلك في بما - الدول جميع اعتمدتها التي القرارات) ه
 عمومية؛ال صحةعالمية في مجال ال ارئوط حالةَ  األطفال شلل إلعالن استئصال 2012 مايوفي أيار/

 اإلسالمي تعاونال منظمة في األعضاء الدول في الحكومات الحثيثة التي تبذلها الجهودو لتزاماال االعتبارفي  أخذ وإذ
 األطفال؛ شلل لستئصاال
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كان حالة،   403وعددها  ،م2013 عام في دول ثماني في عنها المبلغ األطفال شلل حاالت من بين بأن علماً  طيدأُ  وإذ
 عددٌ كان و اإلسالمي، تعاونال منظمة في األعضاء الدول في يعيشونبالشلل  المصابين األطفال من في المئة 95 حوالي

 أفغانستان؛سورية وو ونيجيريا والصومال باكستان من منهم كبير

ن إنقاص عدد حاالت شلل األطفال م، وما أدى إليه  م2013 عام في ونيجيريا أفغانستان في زحرَ المُ  التقدم مدى رقہِّ  وإذ
 شلل استئصال برنامج يواجهها التي التحديات ہركإذ أو ، 2012 فيما كان عليه عن في المئة  60بمقدار يزيد على 

 شللالعدوى بفيروس  بسبب بالشلل أصيبوا الذين األطفال عدد زيادة إلى أدت التيو والصومال باكستان في األطفال
 البلدان؛ هذه في األطفال

 وإذ، ا المرضذه من المتضررة البلدان في األطفال شلل فيروس النتشار اإليقاف العاجل مطلببمدى إلحاح  رّ قِأ وإذ
 النتشار فيروس شلل األطفال في البلدان المتضررة منعا إلمكانية زيادة تفشيه لأدرك ضرورة العمل على اإليقاف العاج

من مضايقات  األطفال، شلل من المتضررة البلدان بعض فيفي المجال الصحي  له العاملونما يتعرض   الدظ وإذ
برامج التطعيم وأداء الفرق الصحية وعلى إقبال  علىوتهدد حياتهم ، ولما لذلك من تأثير سلبي تعيقهم عن  أداء مهامهم 

  ق الوصول إلى األطفال المستهدفين؛أولياء األمور مما يعو

 اتالمجتمعبعض  لتقبُّ  على بالغاً  اً تأثيراألوهام أن لتلك و ،التطعيم حمالت هدف حول أوهام هناك زالت ال هبأن ہركأ وإذ
 ؛ تلك المجتمعات في األطفال إلى والوصول األطفال شلل ضد للتطعيم

 شلل استئصالما يتعلق ب وبعد مراجعة -أعضاء الفريق التشاوري اإلسالمي العالمي الستئصال شلل األطفال ،فإن
 ،أثيرت التي والشبهات لشكوكا ضاواستعر ،والصحية واالجتماعية، ،الثقافيةو ،؛ الشرعيةمختلف الجوانب، من األطفال

 :يلي ما ونلنعي -المجال الصحيموثوقون في ال خبراءال هاقدمتي ال والمعلومات ،هممعرفت واستناداً إلى

 
عالمية ال جهودال دعمعلى و ،في التصدي لوباء شلل األطفال اإلسالمي التضامنأهمية على  بقوةو التأكيد إعادة. 1

 ؛واألحكام الشرعية اإلسالمية المبادئ مع يتوافق ذلك بأن ونيقرو ،هالستئصال
 

في إيقاف  دولة، 57البالغ عددها  اإلسالمي تعاونال منظمة في ءعضااأل دولبين ال مندولة  54بنجاح  اإلشادة. 2
 ستخداماللسالمتها و فعاليتها، وأيضا  ة  نظراً الفموي األطفال شلل اتقاحل لكذمعتمدة في  األطفال شلل انتشار فيروس

 أو الحج فريضة ألداءقادمين إليها ال جميعلتطعيم  السعودية العربية المملكةمن طرف حكومة  اتاللقاح ههذنفس 
 ؛األطفال شللتي توجد فيها حاالت ال الدول من العمرة

 
 شللبسبب العدوى بفيروس  الشللالذين أصيبوا ب األطفال من العظمى الغالبية أن من الشديد قلقال عن اإلعراب. 3

 العجز من اآلن األبرياء األطفال هؤالء ويتألم الفريق من معاناة اإلسالمي، العالم منوا كان م2013 عام في األطفال
 ؛تهم رغم أنه كان باإلمكان تفاديهحياالذي سيرافقهم طيلة 

 
 ولويةاألعطاء إفي الدول اإلسالمية  الدينية والمؤسسات المدني، والمجتمع والحكومات، المجتمعات، جميع ةناشدم. 4
 ذلك في بماإيصال الخدمات الصحية المطلوبة لجميع األطفال  إتاحة وضمان تهميفاعو طفالاأل لصحة قصوىال

 واألمهات اآلباء جميععلى  مما يفرضوهم عاجزون عن حماية أنفسهم،  األمة، مستقبل مه األطفال أنذلك  ، اللقاحات
 تستمرو وخاصة شلل األطفال واإلعاقة التي قد تنجم عنه - األمراض جميع من أطفالهم حماية المحلية والمجتمعات

 للسكان؛ المطلوبة االجتماعية والرعاية الصحية الخدمات بتوفير الحكومات وأن تلتزم -الحياة مدى
 

 جميع ةودعو األمراض، من والوقاية الصحة تعزيز غير أخرى ألغراض العامة الصحة أنشطة استخدام إدانة .5
 حمالت ذلك في بما العامة، أنشطة الصحة جميع وتنفيذ تخطيط عند مصارال بالحياد اللتزامل واألطراف المنظمات

 ؛األطفال شلل ضد التطعيم
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 ،والقيم اإلنسانية يةاإلسالم تعاليمتتعارض مع ال ألنها العاملين في المجال الصحي علىالتي تشن  الهجمات إدانة  .6
 لضمان الالزمة اتالمساعد كل الدينية والهيئات المدني والمجتمع المحلية، والمجتمعات الحكومات،تقدم  أن ونطلبيو

 ندعويو الفتاكة، األمراض من أطفالنا لحماية واجباتهميؤدون  العاملين في المجال الصحي الذينجميع  وأمن سالمة
التي قدمها الذين قتلوا  الخدماتنظر بعين التقدير إلى لل الدولية والمنظمات واألهلية الخيرية والمنظمات الحكومات،

عن طريق إنشاء صناديق مخصصة لهذا  هم التي تعاني من جراء ذلكألسر دعمإلى تقديم الو منهم أثناء تأدية الواجب،
 .الغرض

 
 ذحماية العاملين في المجال الصحي والطلب باتخالولة ذعلى الجهود المب المعنيةالدول  اتلحكومبالشكر  التقدم7.

 كامل في كل المناطق التي يصعب حالياً الوصول إليها المزيد من اإلجراءات لضمان حماية حمالت التطعيم بشكلٍ 
 

المي العمل بشكل سريع لدعم الجهود التي ترمي إلى وقف حمالت القيادات السياسية والدينية في العالم اإلس مناشدة8.
 الدول المعنيةالعنف ورفع كل أنواع الحظر على نشاطات التطعيم في 

 
لحديث عن القضايا التي ل للمختصين في المجال الصحي والديني  الكاملة إتاحة الفرص إلى اإلعالم وسائل دعوة. 9

وإعداد ونشر التقارير الوافية عن الموضوع بما  األطفال شلل ضد التطعيم أنشطةفيما يخص  مجتمعتثير القلق لدى ال
 في المناطق المحرومة من الخدمات الصحية. في ذلك برامج التوعية الرامية إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وخاصةً 

 االرتباك تسبب أن يمكن التي والشائعات الخاطئة المعلومات نشرعدم  يةالمجتمع منظماتالو اإلعالم وسائل ومناشدة
ض  و واألمهات، اآلباء بين   الصحيحة، المعلومات على للحصول لسعيللخطروا األطفال من الماليين حياةتعرِّ

 
من المؤسسات األكاديمية اإلسالمية بما في ذلك جامعة األزهر، والجامعة اإلسالمية العالمية في  االستفادة. 10

باكستان، والجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة، وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الرياض، في إعداد 
األطفال للمشاركة في توعية مجتمعاتهم حول طلبة هذه الجامعات من المناطق المعنية ضمن الدول الموطونة بشلل 

 أهمية التطعيم ضد شلل األطفال ودعم تلك النشاطات
 

 للتنمية اإلسالمي والبنك اإلسالمي،تعاون ال منظمةو الشريف، و األزهر، الدولي اإلسالمي الفقه مجمعل التقدم11
 شلل ذلك في بما األمراض، من األطفال لحماية همنها في سعيكبير دعممن  اه الفريقعلى ما تلق الشكر بخالص
  .األطفال

 
تثمين ا االجتماع المهم وذه ستضافتهاالالمملكة العربية السعودية لحكومة  االمتنان اإلعراب عن جزيل الشكر و 12.

من خالل اإلعالن عن مبادرة دعمه المتواصل و آل سعود مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز
 الستئصال هذا المرض من باكستانمهمة 

 
ن سلميمالمن  الخير أهلللمساهمين من و الحكوماتو اإلسالمية المالية لمؤسساتل االمتنان اإلعراب عن جزيل .13

 ا الدعم.ذحثهم على االستمرار في تقديم هي، واإلسالمية الدول في األطفال شلل استئصال ألنشطة لتقديمهم التمويل
 

 ية لتفعيل توصيات البيان الختاميذلدعم جهود اللجنة التنفيخاصة لجنة  تشكيل14.
 

 

 


