
االزھرجامعة

اإلسالميالدوليالمركز

السكانیةوالبحوثللدراسات

عنتقریر

اإلسالميالدوليالمركزبینبالتعاونالتدریبیةالدورة

بالقاھرةللسكانالمتحدةاألمموصندوقالسكانیةوالبحوثللدراسات

" القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأة "

مـ٢٠١٨سنةأغسطس٨-٥الموافقه١٤٣٩سنةالقعدةذو٢٦-٢٣الفترة



القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأة/الدورةاسم

م٢٠١٨سنةأغسطس٨-٥/الدورةتاریخ

االوقافوزارةمندینعالم٢٤/المشاركینعدد

عالم الدین)٦بواقع (سوھاج/المحافظة

) عالم الدین٦قنا       بواقع (

) عالم الدین٦األقصر   بواقع (

) عالم الدین٥أسوان    بواقع  (

المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانیة جامعة األزھر/الدورةانعقادمكان

تدریبیةبرامجتنفیذعليقادرةالدینعلماءمنمؤھلةتدریبیةكوادرخلق/الدورةھدف
المعلوماتنشرعليوقادرةالمستھدفةالمجتمعاتداخلالمرأةضدالعنفعليللقضاء

.احتیاجااألكثرالمجتمعاتفيعن القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیةالصحیحة .

اإلسالميالدوليالمركزجمال أبو السرور مدیر /الدكتوراألستاذاالفتتاحكلمةألقيوقد
اإلسالميالدوليالمركزدورعنتحدثحیثاالزھربجامعةالسكانیةوالبحوثللدراسات

محمد / الدكتوراألستاذ فضیلةألقيثمالمرأةضدبالعنفالخاصةبالقضایااالھتمامفي
أھمیة دور المرأة في استقرار فیھابینكلمةحسین المحرصاوي رئیس جامعة األزھر

حیث أن صالح االسرة وتماسكھا یرجع في األساس علي حرص وصالح األم في االسرة
بكرامة المرأة ونبذ العنف ضدھا من خالل ومؤسساتھاألزھرالمقام األول ولذلك أھتم

.توضیح المعلومات الصحیة بالقضایا الخاصة بالعنف ضد المرأة طبیا وشرعیا

أیامأربعةخاللتنفیذھاتمعملأجندةعليمضمونھافيالدورةھذهركزتوقد

التالي :النحوعلي

االولالیوم

القبلي.واالختبارتسجیل. ١
االفتتاحیةالجلسة. ٢

اإلسالميالدوليبالمركزالعملوفریقبالدورةالمشاركینبینالتعارف-٣
.الدورةألھدافالتوضیحمعالسكانیةوالبحوثللدراسات



محاضرة عن دلیل الدعاة في مجاالت السیاسات السكانیة والصحة اإلنجابیة وقضایا النوع -٤
لألستاذ الدكتور/ جمال أبو السرور مدیر المركز الدولي للدراسات والبحوث السكانیة.

الطبيالمنظورمنوتنظیم األسرةاألطفالزواجوالقسريالزواجعنمحاضرة-٥
اإلسالميالدوليالمركزمدیرالسرورأبوجمال/الدكتورلألستاذالشرعيوالمنظور
.االسبقوالقانونالشریعةكلیةعمیدطالبأبوحامد/الدكتورواألستاذ

طالبأبوحامد/الدكتورلألستاذالجنسیةاإلساءةوالتمییز بین األطفالعنمحاضرة-٥
.األسبقوالقانونالشریعةكلیةعمید

بإعدادخاصةاألولي،مجموعاتثالثإليالمشاركینتقسیمتمالیومنھایةوفي
والثانیةعن العنف المبني علي النوع االجتماعي ( المفھوم واألشكال واألسالیب )محاضرة

رسائل بإعدادخاصةوالثالثةالقسري،والزواجاألطفالزواجعنمحاضرة بإعدادخاصة
.لألطفالالجنسیةاإلساءةوعن التمییز بین االطفال بسبب النوع .

الثانيالیوم

.العملمجموعاتعرض-١

تعزیز المساواة بین الرجل والمرأة في اإلسالم لألستاذ الدكتور/ عنمحاضرة-٢
.ابراھیم الھدھد رئیس جامعة األزھر األسبق

موقف الشریعة اإلسالمیة من العنف في الزواج لألستاذ الدكتور/ عنمحاضرة-٣
.عبد هللا النجار عمید كلیة الشریعة والقانون األسبق 

درسبإعدادخاصةاألوليمجموعاتثالثإليالمشاركینتقسیمتمالیومھذانھایةوفي
بإعدادخاصةیةالثانوالمجموعةتعزیز المساواة بین الرجل والمرأة في اإلسالمعن

خاصةالثالثةوالمجموعة،موقف الشریعة اإلسالمیة من العنف في الزواج عنمحاضرة
موقف الشریعة اإلسالمیة من العنف في الزواج.عنرسائل بإعداد

الثالثالیوم

.العملمجموعاتعرض-١

مدرسحسین ھارون/لدكتورالمبني علي النوع في العمل لالعنفعنمحاضرة-٢
.بالمركزالفقھ

.اإلنجابیةالصحةأستاذرجاءأحمد/الدكتورلألستاذالفعالالتواصلعنمحاضرة-٣



العادات والتقالید الضارة ختان اإلناث من منظور طبي وشرعي محاضرة-٤
عبد هللا /الدكتوراألستاذ وبالمركزاحمد رجاء رجب أستاذ الصحة اإلنجابیة /الدكتورلألستاذ

.النجار عمید كلیة الدراسات العلیا األسبق

درسبإعدادخاصةاألوليمجموعاتثالثإليالمشاركینتقسیمتمالیومھذانھایةوفي
العادات والتقالید عندرس خاصةالثانیةوالمجموعةالمبني علي النوع في العملالعنفعن

رسائل بإعدادخاصةالثالثةوالمجموعة،الضارة ختان اإلناث من منظور طبي وشرعي
وشرعيطبيمنظورمناإلناثختانالضارةوالتقالیدالعادات

الرابعالیوم

.العملمجموعاتعرض-١

العنف المبني علي النوع في اإلطار العام (التحرش الجنسي عنمحاضرة-٢
عمید كلیة الشریعة والقانون والتحرش الجنسي اإللكتروني لألستاذ الدكتور/ حامد أبو طالب 

.األسبق

المسلحةالنزاعاتمن العنف ضد المرأة عندموقف اإلسالم عنمحاضرة-٣
.األسبقالعلیاالدراساتكلیةعمیدالنجارعبدهللا/الدكتورلألستاذبالنساءاإلتجاروجرائم

العنف والتمییز المبني علي النوع االجتماعي في المؤسسات عنمحاضرة-٤
.علوم السكان والتنمیةالتعلیمیة للدكتور/ رضا عبدالرحمن العربي مدرس 

الدوليالمركزشكري عبدالعظیم نائب مدیرالدكتور/األستاذألقيالدورةختاموفي
حسنعلياألئمةمنالمشاركینفیھاشكركلمةالسكانیةوالبحوثللدراساتاإلسالمي
العنفعليبالقضاءالخاصةالمعلوماتكافةجمعفيوأستعدادھمالدورةھذهفيانتظامھم

تسلیمذلكأعقبثمالمختلفةبالمساجدعملھمفيبھالألستفادةصورهبكافةاألطفالضد
.الدورةھذهفياألئمةمنالمشاركینعليالتقدیرشھادات

التنظیمفيتتمثلللدورةایجابیاتعدةعليالدورةھذهفياألئمةمنالمشاركینأكدوقد
لكافةمعاملتھموحسنالدورةانجاحعليالمنظمینحرصعنفضالبالوقتوااللتزامالجید

ختانموضوععنوخاصةالخاطئةللمعلوماتالدورةھذهتصحیحعنفضالالحاضرین
عنفضالالدورةأیامعددقلةالمشاركونعلیھاأكدالتيالدورةسلبیاتومن،األناث

الفطاروجبةتقدیمجیل صالة الظھر لحین انتھاء المحاضر من حدیثھ وأیضا التأخیر فيتأ
:منھاتوصیاتعدةعليللدورةالمشاركینالدینعلماءأكدكما

.ذلكمنأكثرأیامھاتكونوانالدوراتھذهمثلتكراركثرة -



.للمناقشاتكافيوقتتخصیص -

وسائلخاللمنالدورةإنتھاءبعدوالمدربینالمشاركینبینالمستمرالتواصل-
.الحدیثةاألتصال

كلیناقشأنعليقادربالدورةمشاركدینعالمكلأصبحالتدریبیةالدورةنھایةوفي
:التالیةالجوانبمنبالقضایا السكانیة والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأةیتعلقما

دلیل الدعاة في مجاالت السیاسات السكانیة والصحة اإلنجابیة.-

.والشرعيالطبيالمنظورمناألطفالزواجوالقسريالزواج -

والشرعيالطبيالمنظورمناإلناثختانالعادات والتقالید الضارة -

.لألطفالالجنسیةاإلساءةالتمییز بین األطفال بسبب النزع و -

وجرائم االتجار بالنساء.المسلحةالنزاعاتعندموقف اإلسالم من العنف ضد المرأة  -

تعزیز المساواة بین الرجل والمرأة.-
موقف الشریعة اإلسالمیة من العنف في الزواج.-
علي النوع في العمل.العنف المبني -
العنف المبني علي النوع في اإلطار العام (التحرش الجنسي والتحرش الجنسي -

اإللكتروني).

. التعلیمیةوالمؤسساتفيالعنف والتمیز المبني علي النوع االجتماعي -


