جامعة األزهر
املركز الدويل اإلسالمي
للدراسات والبحوث السكانية

تقرير عن
الدورة التدريبية بالتعاون بني املركز الدويل اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية
وصندوق األمم املتحدة للسكان بالقاهرة عن دليل الشراكة مع علماء الدين
للقضاء على العنف ضد املرأة
مبحافظة سوهاج
الفرتة من  26 – 24صفر سنة  1439هـ
املوافق  15 – 13نوفمرب سنة  2017م

اسم الدورة /

دليل الشراكة مع علماء الدين للقضاء على العنف ضد املرأة

تاريخ الدورة /

 15 – 13نوفمرب سنة  2017م

عدد املشاركني /

 100عامل دين من وزارة األوقاف

احملافظة /

سوهاج

مكان انعقاد الدورة  /قاعة سوا بنادي احتاد نقابات العمال بسوهاج
هدف الدورة /

خلق كوادر تدريبية مؤهلة من علماء الدين قادرة على تنفيذ برامج تدريبية للقضاء على
العنف ضد املرأة داخل اجملتمعات املستهدفة  ،وقادرة على نشر املعلومات الصحيحة يف
اجملتمعات األكثر احتياجاً

ركزت هذه الدورة يف مضموهنا على عدة حماضرات خالل ثالثة أيام على النحو التايل :

اليوم األول
 )1حماضرة عن العنف املبين على النوع االجتماعي ( املفهوم – األشكال – األساليب ) .
 )2حماضرة عن الزواج القسري وزواج األطفال وأيضاً حماضرة عن موقف الشريعة اإلسالمية عن العنف يف الزواج .
 )3حماضرة عن التمييز بني األطفال بسبب النوع واإلساءة اجلنسية لألطفال .
ويف هناية اليوم مت تقسيم املشاركني إىل ثالث جمموعات  ،اجملموعة األوىل خاصة بإعداد درس عن املساواة بني الرجل واملرأة
يف اإلسالم  ،واجملموعة الثانية خاصة بإعداد درس عن اإلساءة اجلنسية لألطفال والتمييز بني األطفال بسبب النوع ،

واجملموعة الثالثة خاصة بإعداد رسائل عن املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلسالم واإلساءة اجلنسية لألطفال والتمييز بني
األطفال بسبب النوع .

اليوم الثاني
 )1حماضرة عن تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلسالم .
 )2حماضرة عن موقف الشريعة اإلسالمية من العنف يف الزواج .
مت تقسيم املتشاركني يف هناية اليوم إىل ثالث جمموعات  ،اجملموعة األوىل خاصة بإعداد درس عن الزواج القسري وزواج
األطفال  ،واجملموعة الثانية ختتص بإعداد حماضرة عن العنف يف الزواج  ،واجملموعة الثالثة خاصة بإعداد رسائل عن
العنف يف الزواج والزواج القسري وزواج األطفال .

اليوم الثالث
 )1حماضرة عن العنف املبين على النوع يف العمل
 )2حماضرة عن العنف والتمييز املبين على النوع اإلجتماعي يف املؤسسات التعليمية .
ويف هناية هذا اليوم مت تقسيم املشاركني إىل ثالث جمموعات  ،اجملموعة األوىل خاصة بإعداد درس عن العنف املبين على
النوع يف اإلطار العام ( التحرش اجلنسي والتحرش اإللكرتوني )  ،واجملموعة الثانية خاصة بإعداد درس عن العنف ضد

املرأة عند النزاعات املسلحة وجرائم االجتار بالنساء  ،واجملموعة الثالثة خاصة بإعداد رسائل عن التحرش اجلنسي
والعنف املبين على النوع يف املؤسسات التعليمية .

وقد أكّد علماء الدين املشاركون يف هذه الدورة على عدة إجيابيات للدورة تتمثل يف التنظيم اجليد وااللتزام بالوقت  ،فضالً
عن حرص املنظِمني على اجناح الدورة وحسن معاملتهم لكافة احلاضرين  ،ومن سلبيات الدورة اليت أكّد عليها املشاركون
قلة عدد أيام الدورة مع عدم التزام بعض احملاضرين بوقت احملاضرة  ،فضالً عن عدم اتاحة وقت كايف للمناقشة  ،أيض ًا خلو
أجندة العمل من حماضرات يف علم النفس .
كماأكّد علماء الدين املشاركون يف الدورة على عدة توصيات منها :
 كثرة تكرار مثل هذه الدورات . الرتكيز على طلبة األزهر وحديثي التخرج لالستفادة من هذه الدورات . ختصيص وقت كايف للمناقشات . االستعانة بعامل من علماء النفس ضمن أجندة العمل . وضع احملاضرات على أقراص ضوئية  CDوتوزيعها على املشاركني . عقد هذه الدورة يف جامع كبري جيتمع فيه األئمة . -ختصيص كل جمموعة من جمموعات العمل بإعداد الدروس والرسائل .

ويف هناية الدورة التدريبية أصبح كل عامل دين مشارك يف هذه الدورة قادرًا على أن يناقش كل مايتعلق بالعنف ضد املرأة
من اجلوانب اآلتية :
 )1تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلسالم .
 )2العنف املبين على النوع اإلجتماعي ( املفهوم – األشكال – األساليب ) .
 )3ختان اإلناث من املنظور الطيب والشرعي .
 )4العنف املبين على النوع اإلجتماعي يف املؤسسات التعليمية ويف العمل والتدريب .
 )5التحرش اجلنسي من منظور شرعي .
 )6الزواج القسري .
 )7زواج األطفال من املنظور الطيب والشرعي .
 )8موقف اإلسالم من جرائم االجتار بالنساء ومن العنف ضد املرأة عند النزاعات املسلحة .

