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 / دعم واستئصال مرض شلل األطفال  المؤتمراسم 
 م2019 أبريل 15 -14  /  المؤتمرتاريخ 

 دول 5/  عدد المشاركين
 /   المشاركة لدولا

 جمهورية مصر العربية  -
 سلطنة عمان  -
 المملكة العربية السعودية  -
 فغانستانأ  -
 باكستان -

 مدينة مسقط بدولة سلطنة عمان/  المؤتمرمكان انعقاد 
 دعم الجهود العالمية المبزولة لوقف انتقال فيروس شلل  األطفال/     المؤتمر هدف

 
درويش بن سيف المحاربي، وكيل وزارة  الدكتور/معالي فتتاح وقد ألقي كلمة اال 

الشئون األدارية والمالية بوزارة الصحة يسلطنة عمان وفضلية الشيخ الدكتور كحالن 
عماني الذي رحب بالمشاركين حيث أشار إلي بن نبهان الخروصي مساعد المفتي ال

ثقل المسئولية في أصدار الفتاوى ودور العلماء في توضيح األحكام اإلسالمية لعامة 
، ودعا فضيلة الشيخ الناس وأكد علي أن األطفال لهم قيمة كبري في أعين اإلسالم

ي صالح عباس جمعة صالح وكيل األزهر الشريف في كلمته األباء واالمعات إل
 تطعيم اطفالهم لوقياتهم من األذى.

 علي النحو التالي:  موضوعات  في مضمونه علي عدة المؤتمر اوركز هذ
لمفتي/ أحسان الحق حنفي عضو لالوضع الراهن ألستئصال شلل األطفال  -1

 محكمة دار األفتاء العليا وعضو الفريق األستاري اإلسالمي .
عرض تقديمي عن التحديات الرئيسية التي تواجهها البرامج القطرية علي   -2

 موالنا محمد حنف جالندري  مستوي المناطق والمناطق الفرعية
عرض تقديمي يشرح أهمية أستئصال مرض شلل األطفال للدكتور / مفتي   -3

 زبير ودود خبير في شلل األطفال



الرفض ووجود أطفال يفوتهم حلقة نقاش حول األسباب الجذرية لحاالت  -4
شارك فيها كال من الدكتور يعقوب المزروع رئيس اللجنة التنفيذية  التطعيم

للفريق األستشاري اإلسالمي والدكتور البشير سالم البنك اإلسالمي للتنمية 
واالستاذ الدكتور/ محمد ين عارف بن أحمد جميل جامعة دار العلوم 

من الفريق األستشاري الوطني  دويند، المفتي شمس الرحمن فروتان
افغانستان، الدكتور سهيل حسن رئيس الفريق األستشاري اإلسالمي الوطني 

  في باكستان
دور العلماء في الوصول إلي األطفال في المناطق التي يتعذر الوصول   -5

 أهليها
 


