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جامعة االزھر 
ىالمركز الدولي االسالم

للدراسات والبحوث السكانیة

تقریر عن
الشراكة مع علماء الدین لتعزیز الصحة اإلنجابیة دورة 

والسیاسات السكانیة وقضایا النوع اإلجتماعى  
في الدول األفریقیة الناطقة بالفرنسیة

فندق سونستا بالقاھرة

ھـ١٤٣٩سنة رجب٢٦-٢٣الفترة 
م٢٠١٨سنة أبریل١٣–١٠الموافق 
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والسیاسات الشراكة مع علماء الدین لتعزیز الصحة اإلنجابیة:اسم الدورة
جتماعى في الدول األفریقیة الناطقة بالفرنسیةالسكانیة وقضایا النوع اال

٢٠١٨أبریل ١٣- ١٠من:تاریخ الدورة

مشارك٤٢:عدد المشاركین
ین) مشارك٧بواقع (كوت دى فوار:الدولة 

ین) مشارك٦بواقع (النیجر       
ین) مشارك٦بواقع (تشاد         
ین) مشارك٤بواقع (بنین           
ین) مشارك٦بواقع (مالي          
ین) مشارك٧بواقع (مورتیانیا     

ین) مشارك٦بواقع (و  بوركینا فاس

القاھرة-سونستافندق :مكان انعقاد الدورة

من علماء الدین من الدول األفریقیة الناطقة بالفرنسیة در تدریبیةخلق كوا:ھدف الدورة
وقضایا النوع اإلجتماعيالصحة اإلنجابیة والسیاسات السكانیةعلي تنفیذ برامج قادرةومؤھلة

والطبي سالميمن المنظور اإلداخل المجتمعات المستھدفة وقادرة علي نشر المعلومات الصحیحة 
.في المجتمعات األكثر احتیاجا

: أیام علي النحو التاليأربعةخالل ركزت ھذه الدورة في مضمونھا علي عدة محاضرات

م٢٠١٨أبریل ١٠الیوم األول:  الثالثاء الموافق 

بدأت الجلسة االفتتاحیة بتالوة القرآن الكریم وأتبعھا كلمات ألقاھا كال من أ.د/جمال 
أبوالسرور مدیر المركز الدولى اإلسالمى للدراسات والبحوث السكانیة الذى رحب بالمشاركین، 

سمیرة التویجرى ممثل البنك الدولى ، واألستاذ الدكتور/ طارق سلمان نائب واألستاذة الدكتورة/ 
ئیس جامعة األزھر، وفضیلة األستاذ الدكتور/ محمد حسین المحرصاوى رئیس جامعة األزھر.ر

وقامت أ.د/ مرفت محمود أستاذ البحوث البیوطبیة بالمركز الدولى اإلسالمى بإدارة حلقة التعارف 
وتوقعات المشاركین بالنسبة لھذه الدورة حیث كانت توقعات المشاركین تتتلخص فى العناصر 

-لیة:التا
التعرف على الطرق الصحیحة الخاصة بالصحة اإلنجابیة.-
الخروج من ھذه الندوة بتوضیح موقف الشریعة اإلسالمیة الغراء من مختلف الممارسات -

السكانیة كما یراھا علماء األزھر الشریف بوسطیتھ وعالمیتھ.
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لزیادة تساعد ھذه الدورة على الخروج من الكثیر من الشبھات الخاصة بموضوعات ا-
السكانیة والصحة اإلنجابیة.

زیادة معرفة المشاركین بكیفیة القضاء على العنف ضد المرأة وتصحیح بعض المفاھیم -
الخاطئة.

تبادل الخبرات والتجارب فى السیاسات السكانیة والصحة اإلنجابیة -
بالقضایا السكانیة لیكونوا فاعلین فى عالجھا.أن یكون علماء الدین على درایة-
لسعى إلى القضاء على كل أشكال العنف ضد اإلنسان التى تعتمد على العادات والتقالید ا-

الضارة.
ثم تحدث أ.د/ جمال أبو السرور مدیر المركز الدولى اإلسالمى عن موضوع دور المركز 

تم الدولى اإلسالمى فى إستخدام المدخل اإلیمانى لمجابھة القضایا العصریة فى صحة المرأة حیث
-:ذه المحاضرة التأكید علي ما یأتيخالل ھ

 یجب أن یمنح للمركز الدولى اإلسالمى درجات علمیة لمنح درجات الماجستیر
والدكتوراه فى القضایا السكانیة .

 المطالبة بإنشاء فروع للمركز الدولى اإلسالمى فى الدول المختلفة لإلھتمام بكافة
القضایا السكانیة.

ھوم المساواة بین الرجل والمرأة.الحاجة لتوضیح مف
ثم تحدثت الدكتورة/ ھند جالل ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان عن أھداف البرنامج 

(SWED)حاضرة بیان مایليودور المشاركین نحو تحقیق ھذه األھداف حیث تم خالل ھذه الم:-
. إن مشكلة الزواج المبكر تختلف من بلد إلى آخر
معات بخطورة زواج الفتیات الصغیرات وتوعیة رجال الدین بھذه توعیة المجت

المشكلة.
 البد وأن یكون ھناك شراكة دولیة مع علماء الدین للقضاء على العنف ضد المرأة

من خالل:
تنمیة القدرات.-
زواج األطفال.عليإیجاد آلیات للقضاء-
إعطاء المرأة حقھا وسیادتھا.-
المباعدة بین فترات الحمل.-

ثم تحدث الدكتور/ مجدى خالد مستشار البنك الدولى عن موضوع النافذة الدیموجرافیة فى 
-:ه المحاضرة  تواضیح الجوانب األتیةأفریقیا حیث تم خالل ھذ

حتاج إلى تغییر فى تاج إلى تخطیط للتوزیع السكانى ویأن النمو السكانى فى قارة أفریقیا یح-
ى التطویر والنمو.السلوك والفھم الصحیح لمعن

االستفادة من قدرات الشباب فى نمو وتنمیة المجتمعات مع ضرورة العنایة بكبار السن فى -
االستفادة من خبراتھم فى كافة المجاالت.

ضرورة االھتمام بإستخدام وسائل تنظیم األسرة وذلك لتحقیق أھدافھا.-
لتوسع فى استخدام وسائل تنظیم یستلزم االذي ضرورة االستفادة من النافذة الدیموجرافیة-

األسرة وتعلیم الشباب وكسبھم المھارات المھنیة والعنایة بصحتھم وخلق فرص عمل جدیدة 
لھم.
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ثم تحدث األستاذ الدكتور/ صالح صادق صدیق نائب رئیس جامعة األزھر األسبق عن 
ین لیة التواصل بین علماء الدموضوع مھارات االتصال والتواصل وبین الطرق المختلفة لزیادة فاع

سائل والطرق الحدیثة فى التواصل.وجمھور المتلقین بإستخدام الو
ن تناولت مختلف األساتذة والمحاضریثم أعقب ذلك كلھ مناقشة عامة بین المشاركین والسادة 

القضایا التى نوقشت على مدى الیوم.

م٢٠١٨أبریل ١١الیوم الثانى:  األربعاء الموافق 

بدأت أعمال الیوم الثانى من الدورة بعرض ملخص عن ما تم إنجازه فى الیوم األول ثم 
ألقى أ.د/جمال أبوالسرور مدیر المركز الدولى اإلسالمى للدراسات والبحوث السكانیة محاضرة عن 

-الصحة اإلنجابیة وصحة األم والطفل والمراھقین من المنظور الطبى حیث وضح اآلتى:
العائق الكبیر لحصول المرأة على أعلى مستوى من الصحة ھو عدم المساواة بینھا وبین أن -

الرجل .
ینبغى تقدیم النصائح الصحیة لألمھات خالل فترة الوالدة.-
إرتفاع نسبة وفیات األمھات أثناء الوالدة فى أكثر البالد اإلسالمیة فى حین إنخفاض ھذه -

النسبة فى كثیر من الدول المتقدمة.
اإلجھاض غیر اآلمن یسبب نسبة إرتفاع وفیات األمھات.-
تلبیة الحاجات غیر الملباة لوسائل تنظیم األسرة فى البلدان النامیة یؤدى إلى إنخفاض وفیات -

األمھات .
إنخفاض وفیات األطفال فى حالة حصول األمھات على خدمات صحیة أثناء الحمل -

والرضاعة الطبیعیة.
إصابة األطفال باألمراض، وزیادة نسبة وفیات األطفال.سوء التغذیة یؤدى إلى-
تدعو الحاجة إلى إرادة من القیادة السیاسیة التى تطبق الخطط القومیة بجدیة وذلك للعالج -

والوقایة من األمراض وتحسین صحة المرأة بمعاونة الھیئات الدولیة و الھیئات الدینیة 
من الصحة اإلنجابیة.لتصحیح المفاھیم الخاطئة عن موقف الشریعة 

ثم ألقى األستاذ الدكتور / أحمد حسنى رئیس جامعة األزھر األسبق محاضرة بعنوان 
"الصحة اإلنجابیة وصحة األم والطفل والمراھقین من المنظور اإلسالمى" الذى وضح فیھا حرص 

فى البالد األفریقیة الذى اإلسالم على حق األم و تخفیف األعباء عنھا وأن زواج الصغیرات انتشر 
یجب على ج لھ فائدة لصالح المجتمع ولذلك ینعدم فیھ الرضا من الزوجة، وأن تحدید سن الزوا

لزواج المبكر.تى تضر بصحة األم نتیجة االدعاة مواجھة الفتاوى ال
: " العنف المبنى عن ثم القى أ.د/ بھاء شوكت الخبیر الدولى فى الصحة اإلنجابیة محاضرة 

لى النوع خالل دورة الحیاة شاملة القضاء على زواج األطفال وختان اإلناث من المنظور الطبى " ع
الذى وضح فیھا أن العنف الموجھ ضد المرأة بسبب كونھا امرأة یؤثر على نفسیتھا وأنھ من مظاھر 

علیم وتعاطى عالقات القوى غیر المتكافئة بین الرجل والمرأة حیث یعتبر الفقر واإلحتیاج وتدنى الت
المخدرات وغیاب الحمایة من العوامل المساعدة لتخفیف العنف المبنى على النوع.
قضایا النوع من ( ثم تحدث أ.د/ إبراھیم الھدھد رئیس جامعة األزھر األسبق عن موضوع 

من حیث قام بالردعلى جمیع الشبھات الواردة حول شھادة المرأة بأنھا خلقت)المنظور اإلسالمى
ضلع أعوج، وقوامة الرجل،  ومیراث المرأة.
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المحاضرین تناولت مختلف بین المشاركین والسادة األساتذة ثم أعقب ذلك كلھ مناقشة عامة 
القضایا التى نوقشت على مدى الیوم.

م٢٠١٨أبریل ١٢الیوم الثالث :  الخمیس الموافق 

بدأت أعمال الیوم الثالث من الدورة بعرض ملخص عن ما تم إنجازه فى الیوم الثانى ثم 
جامعة األزھر –القیت أ.د/ نھلة الصعیدى وكیلة كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للدراسات العلیا 

أكدت محاضرة بعنوان (الجوانب اإلجتماعیة واالقتصادیة وتمكین المرأة فى المنزل والمجتمع التى
فیھا على أن الشریعة اإلسالمیة سبقت كل الشرائع األخرى فى المساواة بین المرأة والرجل حیث 

منحتھا كل حقوق اإلنسان.
محاضرة بعنوان : (تعلیم كلیة الدراسات العلیا األسبقثم ألقى أ.د/ عبد هللا النجار عمید

مى)، حیث أوضح أنھ لیس من المنصف أن یحتل الفتیات واالنتظام فى التعلیم من المنظور اإلسال
الرجل مكانة المرأة ویمنعھا من التعلیم حیث أن العمل بدون العلم ال یمكن أن یكون صحیحاً النھ 

على تعلیم المرأة.وأشار إلى بعض كتب السلف التى تخصالبد من العلم الذي یصحح العمل 
اإلمام األكبر أ.د/ أحمد الطیب شیخ األزھر الذى ثم ذھب المشاركون إلى زیارة فضیلة 

رحب بالمشاركین وتحدث عن موضوع حقوق المرأة ومكانتھا فى األسرة والمجتمع حیث أشاد 
بمذھب المالكیة الذى جاء فیھ أن المرأة لیست مكلفة شرعاً بخدمة زوجھا وال أوالدھا وأن النفقة 

والزینة .. ووضح أیضاً أن من حق الزوجة أن واجبة على الزوج فى المأكل والمشرب والمسكن
تشترط فى عقد الزواج عدم الزواج علیھا وأكد على ضرورة سن القوانین التى تحث على تصحیح 

وإضافة فضیلتھ بأن زواج الصغیرات لیست ظاھرة ،المفاھیم الخاطئة عن الزواج فى اإلسالم
وعوامل أخرى سبب فیھا، ثم دعا فضیلتھ إلى منتشرة إنما ھناك أسباب اقتصادیة مثل الفقر والجھل 

تیسیر المھور.

-وقد أكد فضیلتھ على ما یلى:
صدر إلى أفریقیا وأسیا والعالم كلھ علماء ممن تخرجوا منھ ولكن یوجد قصور أن األزھر یُ -

فى تطبیق تعالیم األزھر الخاصة بالمرأة.
جامعة األزھرمن الوافدات یتبنى األزھر الشریف بعض الطالبات المتفوقات خریجات-

وتدریبھن لمدة ستة أشھر وأرسالھن إلى بالدھن لتعیینھم واعظات للتوعیة بقضایا المرأة.
وافق فضیلة اإلمام األكبر شیخ األزھر على جمیع الطلبات التى تقدم بھا المشاركین -

والخاصة بدعم وتعزیز قضایا المرأة فى الدول األفریقیة.
المشاركون إلى قاعة المحاضرات بفندق سونستا حیث تحدث أ.د/ شكرى عبد ثم انتقل

العظیم نائب مدیر المركز الدولى اإلسالمى للدراسات والبحوث السكانیة عن موضوع ( تنظیم 
األسرة والتباعد بین فترات الحمل من المنظور الطبى) حیث أوضح أن التباعد بین الوالدات تكون 

ت الحمل والوالدة وھذا ألم والطفل وأن من فوائد تنظیم األسرة تقلیل مضاعفالھا فائدة على صحة ا
نخفاض معدل الوفیات بین األطفال .ینتج عنھ ا

ثم ألقى أ.د/ إبراھیم الھدھد رئیس جامعة األزھر األسبق محاضرة بعنوان ( تنظیم األسرة 
ى بین أن اإلسالم حث على النظام وأن والتباعد بین فترات الحمل من المنظور اإلسالمى) الذ
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الشرع لیس مع التنظیم لتحدید النسل ولكن مع تنظیم النسل للمحافظة على صحة األصل وصحة 
الفرع فضال عن أن فترات التباعد بین فترات الحمل فیھا استقرار لألسرة. 

الدولى اإلسالمى من األستاذ الدكتور/ جمال أبو السرور مدیر المركزلقى كالُ ثم أ
للدراسات والبحوث السكانیة واألستاذ الدكتور/ أسامة عبد العزیز رئیس قسم الصحة العامة وطب 
المجتمع بكلیة الطب واألستاذ الدكتور/ مسلم محمد أستاذ طب األطفال بكلیة الطب محاضرة عن 

أكدوا ر الطبى) حیث ة الضارة من المنظوموضوع (حمایة األطفال من العنف والممارسات التقلیدی
على أنھ من مظاھر العنف والممارسات الضارة ضد األطفال زواج القاصرات وختان اإلناث 

وعمل األطفال والعنف فى األسرة واإلتجار فى االطفال وعدم تقدیم الرعایة الصحیة لألطفال.
بق عن موضوع ثم تحدث األستاذ الدكتور/ حامد أبو طالب عمید كلیة الشریعة والقانون األس

(حمایة األطفال من العنف والممارسات التقلیدیة الضارة من المنظور اإلسالمى) حیث بین أنھ ال 
یوجد حدیث صحیح فى ختان اإلناث یعتمد علیھ وأن زواج القاصرات من مظاھر العنف ضد 

األطفال.
لمحاضرین تناولت مختلف أعقب ذلك كلھ مناقشة عامة بین المشاركین والسادة األساتذة اثم 

القضایا التى نوقشت على مدى الیوم.

م٢٠١٨أبریل ١٣الیوم الرابع:  الجمعة الموافق 
بدأت أعمال الیوم الرابع من الدورة بعرض ملخص عن ما تم إنجازه فى الیوم الثالث ثم 

الدولى اإلسالمى للدراسات ألقي األستاذ الدكتور/ شكرى عبد العظیم العوضى نائب مدیر المركز 
والبحوث السكانیة محاضرة عن (صحة الشباب والمراھقین من المنظور الطبى)، حیث ذكر أن 
مكونات الحقوق اإلنجابیة ینبغى أن تتاح لجمیع الشباب حیث تشتمل على الحث فى اإلختیار الحر 

لتوقیت الزواج وشریك الحیاة لكل من المرأة والرجل.
األستاذ الدكتور/ أحمد حسنى رئیس جامعة األزھر األسبق عن موضوع ( صحة وتحدث 

ھتم بالشباب والمراھقین لدورھم اإلسالمى)، حیث ذكر أن اإلسالم االشباب والمراھقین من المنظور
فى النھوض بالمجتمعات.

ض من وتحدث األستاذ الدكتور/ جمال أبو السرور مدیر المركز الدولى اإلسالمى عن (اإلجھا
المنظور الطبى)، حیث أجاب سیادتھ عن جمیع األسئلة المتعلقة باإلجھاض من الناحیة الطبیة.

وتحدث األستاذ الدكتور/ إبراھیم الھدھد رئیس جامعة األزھر األسبق عن موضوع 
(اإلجھاض من المنظور اإلسالمى)، وأجاب فضیلتھ عن جمیع األسئلة المتعلقة باإلجھاض من 

حیة الشرعیة.النا
ألداء صالة الجمعة وبعد ذلك ذھب المشاركون إلى جھ المشاركون إلى الجامع األزھر ثم تو

زھر حیث ألقت األستاذة مقر المركز الدولى اإلسالمى للدراسات والبحوث السكانیة بجامعة األ
( إعداد الرسائل اإلعالمیة) مرفت محمود أستاذ البحوث البیوطبیة بالمركز محاضرة عن الدكتورة/

ومجھودات المركز الدولى اإلسالمى فى المساھمة الفعالة فى قضایا المرأة والطفل والصحة 
اإلنجابیة عن طریق التدریب المستمر للدعاة وطالب جامعة األزھر من الوافدین وغیرھم.

كین فى الدورة.ثم تلى ذلك الحفل الختامى وتوزیع الشھادات على السادة المشار
الصحة بقما یتعلناقش كل أن یقادر عليبالدورة مشارك ت كل یة الدورة التدریبیة أصبحوفي نھا

من الجوانب التالیة:اإلنجابیة والسیاسات السكانیة وقضایا النوع اإلجتماعى 
دور المركز الدولي اإلسالمي في استخدام المدخل اإلیماني لمجابھة القضایا العصریة في -

.صحة المرأة
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.) ودور المشاركین نحو تحقیق ھذه األھدافSWEDأھداف البرنامج (-
.النافذة الدیموجرافیة في العالم اإلسالمي-
.مھارات االتصال والتواصل-
.اإلسالميمن المنظور الطبي ووصحة االم والطفل والمراھقین لصحة اإلنجابیة ا-
.العنف المبني علي النوع -
.اإلسالميالمنظور الطبي وقضایا النوع -
.الجوانب اإلجتماعیة واالقتصادیة وتمكین المرأة في المنزل والمجتمع -
تعلیم الفتیات واالنتظام في التعلیم  من المنظور اإلسالمي.-
والطبي.اإلسالميتنظیم األسرة والتباعد بین فترات الحمل من المنظور-
یدیة الضارة من المنظور الشرعي والطبي.حمایة األطفال من العنف والممارسات التقل-
صحة الشباب والمراھقین من المنظور الطبي و اإلسالمي.-
اإلجھاض من المنظور الطبي و اإلسالمي.-
اعداد الرسائل األعالمیة.-
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