
جامعة االزھر 
المركز الدولي االسالمى

للدراسات والبحوث السكانیة

تقریر عن
الدورة التدریبیة بالتعاون بین المركز الدولي اإلسالمي 

للدراسات والبحوث السكانیة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
(یونیسیف) بالقاھرة

" الشراكة مع علماء الدین 
العنف ضد األطفال "للقضاء علي 

ھـ١٤٣٩ذو القعدة سنة ٥-٢الفترة 
م٢٠١٨من یولیو سنة ١٨-١٥الموافق 



الشراكة مع علماء الدین للقضاء علي العنف ضد األطفال/اسم الدورة
م٢٠١٨یولیو١٨-١٥/تاریخ الدورة

عالم دین من وزارة االوقاف٢٥/عدد المشاركین
القلیوبیة/لمحافظةا

المركز الدولي االسالمي للدراسات والبحوث السكانیة/انعقاد الدورةمكان 
خلق كوادر تدریبیة مؤهلة من  علماء الدین قادرة علي تنفیذ برامج    /هدف الدورة

تدریبیة للقضاء علي العنف ضد األطفال داخل المجتمعات المستهدفة وقادرة علي نشر 
.احتیاجاالمعلومات الصحیحة في المجتمعات األكثر 

وقد ألقي كلمة اإلفتتاح األستاذ الدكتور/ شكري عبد العظیم نائب مدیر المركز الدولي 
اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانیة بجامعة االزهر حیث تحدث عن دور المركز الدولي 
اإلسالمي في األهتمام بالقضایا الخاصة بالعنف ضد األطفال ثم ألقي الدكتور حسین 

الفقة بالمركز كلمة وضح فیها الهدف من الدورها .هارون مدرس
خالل أربعة أیام علي النحو وقد ركزت هذه الدورة في مضمونها علي عدة محاضرات 

التالي: 
الیوم االول

محاضرة عن زواج األطفال والزواج القسري من المنظور الطبي والمنظور - ١
كز الدولي اإلسالمي حیث الشرعي لألستاذ الدكتور/ جمال أبو السرور مدیر المر 

ألقاها بدال من سیادته األستاذ الدكتور/ شكري عبد العظیم نائب مدیر المركز  
واألستاذ الدكتور/ حامد أبو طالب عمید كلیة الشریعة والقانون االسبق.

محاضرة عن ختان اإلناث من المنظور الطبي والمنظور الشرعي لألستاذ - ٢
أستاذ الصحة األنجابیة بالمركز واألستاذ الدكتور/ الدكتور/ أحمد رجاء عبدالحمید 

عبداهللا النجار عمید كلیة الدراسات العلیا األسبق. 
وفي نهایة الیوم تم تقسیم المشاركین إلي أربع  مجموعات ، األولي خاصة بإعداد 
محاضرة عن زواج األطفال والزواج القسري والثانیة خاصة بإعداد خطبة جمعة عن 

والزواج القسري، والثالثة خاصة بإعداد محاضرة عن ختان اإلناث، زواج األطفال
والرابعة خاصة بإعداد خطبة جمعة عن ختان اإلناث.  

الیوم الثاني



محاضرة عن اإلساءة الجنسیة لألطفال لألستاذ الدكتور/ شكري عبدالعظیم نائب - ١
ید كلیة مدیر المركز الدولي اإلسالمي واألستاذ الدكتور/حامد أبو طالب عم

الشریعة والقانون األسبق.
محاضرة عن استغالل األطفال في النزاعات المسلحة وغیرها واالتجار باألطفال - ٢

لالستاذ الدكتور عبداهللا النجار عمید كلیة الدراسات العلیا األسبق.
محاضرة عن العنف المبني عن غیاب المظلة األسریة وأطفال الشوارع والعنف في - ٣

ال لألستاذة الدكتورة/ عبداهللا النجار عمید كلیة الدراسات العلیا األسرة ضد األطف
االسبق

تم تقسیم المشاركین في نهایة الیوم إلي أربع مجموعات: االولي خاصة بإعداد 
محاضرة اإلساءة الجنسیة ضد األطفال، والمجموعة الثانیة تختص بإعداد خطبة جمعة 

خاصة بإعداد محاضرة عن استغالل عن اإلساءة الجنسیة ضد األطفال والثالثة
األطفال في النزاعات المسلحة وغیرها واالتجار باألطفال والرابعة خاصة بإعداد خطبة 

جمعة عن غیاب المظلة األسریة وأطفال الشوارع والعنف ضد األطفال.
الیوم الثالث

محاضرة عن التمییز بین األطفال من منظور شرعي لألستاذ الدكتور/ - ١
الهدهد رئیس جامعة األزهر األسبق.إبراهیم 

محاضرة عن التربیة اإلیجابیة لألستاذ الدكتور/ أبراهیم الهدهد رئیس - ٢
جامعة األزهر األسبق.

محاضرة عن عمل األطفال للدكتور/ حسین هارون مدرس الفقة بالمركز.- ٣
د خطبة وفي نهایة هذا الیوم تم تقسیم المشاركین إلي أربع مجموعات األولي خاصة بإعدا

جمعة عن التمییز بین األطفال والمجموعة الثانیة خاصة بإعداد محاضرة عن التربیة 
اإلیجابیة ، والمجموعة الثالثة خاصة بإعداد محاضرة عن عمل األطفال والرابعة خاصة 

بإعداد خطبة جمعة عن عمل األطفال.
الیوم الرابع

نترنت لألستاذ الدكتور/ محاضرة عن العنف ضد األطفال من خالل التلیفزیون واال- ١
مرفت محمود أستاذ البیوطبیة بالمركز واألستاذ الدكتور أحمد حسني رئیس جامعة 

األزهر األسبق.



محاضرة عن التواصل الفعال لألستاذ الدكتور/ صالح صدیق نائب رئیس جامعة - ٢
األزهر األسبق.

رة/ مرفت محاضرة عن العنف في المدارس والمؤسسات التربویة لألستاذة الدكتو - ٣
محمود أستاذ البحوث البیوطبیة بالمركز والدكتور/ رضاعبدالرحمن العربي مدرس 
علوم السكان والتنمیة بالمركز وفضیلة الشیخ / جابر طایع وكیل اول وزارة االوقاف 

ورئیس قطاع الشئون الدینیة.
نة وفي ختام الدورة أكد فضیلة الشیخ جاب طایع وكیل اول وزارة األوقاف علي مكا

أمام المسجد في قلوب افراد المجتمع المصري وعلیه ضرورة استفادة االمام من هذه 
المكانة في تصحیح المعلومات الدینة الخاطئة لدیهم وحثهم علي ضرورة احترام 
كرامة األطفال وعدم استخدام اي وسیلة من وسائل العنف ضدهم كما القي األستاذ 

ز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث الدكتور جمال أبو السرور مدیر المرك
السكانیة كلمة في ختام هذه الدورة حیث شكر المشاركین من األئمة علي حسن 
انتظامهم في هذه الدورة وأستعدادهم في جمع كافة المعلومات الخاصة بالقضاء 
علي العنف ضد األطفال بكافة صوره لألستفادة بها في عملهم بالمساجد المختلفة 

ذلك تسلیم شهادات التقدیر علي المشاركین من األئمة في هذه الدورة.  ثم أعقب 
وقد أكد المشاركین من األئمة في هذه الدورة علي عدة ایجابیات للدورة تتمثل في التنظیم 

حرص المنظمین علي انجاح الدورة وحسن معاملتهم فضال عن الجید وااللتزام بالوقت
مادة الفلمیة الخاصة بالعنف في المدارس وماعقبها من لكافة الحاضرین فضال عن جودة ال

عصف ذهني بین األئمة والمحاضر باألضافة إلي تصحیح هذه الدورة للمعلومات الخاطئة 
وخاصة عن موضوع ختان األناث ، ومن سلبیات الدورة التي أكد علیها المشاركون قلة 

ن فضال عن عدم وجود وقت كافي عدد أیام الدورة مع عدم االلتزام بالمواعید من المشاركی
للمناقشة ، وایضا خلو اجندة العمل من محاضرات في علم النفس باألضافة عن تأخیر 

تقدیم وجبة الفطار كما أكد علماء الدین المشاركین للدورة علي عدة توصیات منها :
كثرة تكرار مثل هذه الدورات وان تكون أیامها أكثر من ذلك. .-
ناقشات .تخصیص وقت كافي للم-
التركیز في كل یوم علي موضوع واحد حتي یتیح تناوله ومناقشته من كل جانب.-
االستعانة بعالم من علماء النفس ضمن أجندة العمل.-
وتوزیعها علي المشاركین.cdوضع المحاضرات علي -



األهتمام بالجانب العملي ( التدریبي) أكثر من الجانب النظري خالل المحاضرات.-
بین المشاركین والمدربیین بعد إنتهاء الدورة من خالل وسائل األتصال التواصل -

الحدیثة.
وفي نهایة الدورة التدریبیة أصبح كل عالم دین مشارك بالدورة قادر علي أن یناقش كل 

مایتعلق بالعنف ضد األطفال من الجوانب التالیة:
زواج األطفال والزواج القسري من المنظور الطبي والشرعي.- ١
ختان اإلناث من المنظور الطبي والشرعي .- ٢
اإلساءة الجنسیة لألطفال.- ٣
استغالل األطفال في النزاعات المسلحة وغیرها واالتجار باألطفال.- ٤
العنف ضد األطفال من خالل التلیفزیون واالنترنت.- ٥
غیاب المظلة األسریة وأطفال الشوارع والعنف في األسرة ضد األطفال.- ٦
عمل األطفال.- ٧
التمییز بین األطفال من منظور شرعي.- ٨
التربیة االیجابیة.- ٩

العنف في المدارس والمؤسسات التربویة.-١٠


