
االزھرجامعة

اإلسالميالدوليالمركز

السكانیةوالبحوثللدراسات

عنتقریر

اإلسالميالدوليالمركزبینبالتعاونالتدریبیةالدورة

بالقاھرةللسكانالمتحدةاألمموصندوقالسكانیةوالبحوثللدراسات

" القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأة "

مـ٢٠١٨سنةسبتمبر٥-٢الموافقھـ١٤٣٩سنةالحجةذى٢٥-٢٢الفترة



القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأة/الدورةاسم

م٢٠١٨سنةسبتمبر٥-٢/الدورةتاریخ

االوقافوزارةمندینعالم٣٠/المشاركینعدد

عالم الدین)٦(بواقع القلیوبیة/المحافظة

) عالم الدین٦بواقع (الشرقیة         

) عالم الدین٦بواقع (الفیوم           

) عالم الدین٦(بني سویف      بواقع 

) عالم دین٦القاھرة          بواقع (

سالمي للدراسات والبحوث السكانیة جامعة األزھرالمركز الدولي اإل/الدورةانعقادمكان

تدریبیةبرامجتنفیذعليقادرةالدینعلماءمنمؤھلةتدریبیةكوادرخلق/الدورةھدف
المعلوماتنشرعليوقادرةالمستھدفةالمجتمعاتداخلالمرأةضدالعنفعليللقضاء

.احتیاجااألكثرالمجتمعاتفيعن القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیةالصحیحة .

الدوليالمركزمدیر نائب شكري عبد العظیم /الدكتوراألستاذاالفتتاحكلمةألقيوقد
الدوليالمركزدورعنتحدثحیثاالزھربجامعةالسكانیةوالبحوثللدراساتاإلسالمي
المرأةضدبالعنفالخاصةبالقضایااالھتمامفياإلسالمي

أیامأربعةخاللتنفیذھاتمعملأجندةعليمضمونھافيالدورةھذهركزتوقد

التالي :النحوعلي

االولالیوم

القبلي.واالختبارتسجیل. ١
االفتتاحیةالجلسة. ٢

اإلسالميالدوليبالمركزالعملوفریقبالدورةالمشاركینبینالتعارف-٣
.الدورةألھدافالتوضیحمعالسكانیةوالبحوثللدراسات

العنف والتمییز المبني علي النوع االجتماعي في المؤسسات التعلیمیة عنمحاضرة-٤
لألستاذة الدكتورة/ مرفت محمود أستاذة البحوث البیوطبیة بالمركز  والدكتور/ رضا 



عبدالرحمن العربي مدرس علوم السكان والتنمیة وفضیلة الشیخ جابر طایع وكیل أول وزارة 
.س القطاع الدینياألوقاف ورئی

لألستاذمحاضرة عن التمییز بین األطفال بسبب النوع واإلساءة الجنسیة لألطفال -٥
أبوحامد/الدكتورواألستاذاإلسالميالدوليالمركزمدیرشكري عبد العظیم نائب/الدكتور

.االسبقوالقانونالشریعةكلیةعمیدطالب

والمنظورالطبيالمنظورمناألطفالزواجوالقسريالزواجعنمحاضرة-٦
واألستاذاإلسالميالدوليالمركزمدیرشكري عبد العظیم نائب/الدكتورلألستاذالشرعي
.االسبقوالقانونالشریعةكلیةعمیدطالبأبوحامد/الدكتور

بإعدادخاصةاألولي،مجموعاتثالثإليالمشاركینتقسیمتمالیومنھایةوفي
والثانیةالعنف والتمییز المبني علي النوع االجتماعي في المؤسسات التعلیمیة عنمحاضرة

الجنسیة لألطفالواإلساءةالتمییز بین االطفال بسبب النوععنمحاضرة بإعدادخاصة
.القسريوالزواجاألطفالزواجبإعداد رسائل عنخاصةوالثالثة .

الثانيالیوم

.العملمجموعاتعرض-١

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

لألستاذوشرعيطبيمنظورمناإلناثختانالضارةوالتقالیدالعاداتمحاضرة-٣
النجارهللاعبد/الدكتورواألستاذبالمركزاإلنجابیةالصحةأستاذرجبرجاءاحمد/الدكتور

.األسبقالعلیاالدراساتكلیةعمید

وجرائمالمسلحةالنزاعاتعندالمرأةضدالعنفمناإلسالمموقفعنمحاضرة-٤
.األسبقالعلیاالدراساتكلیةعمیدالنجارعبدهللا/الدكتورلألستاذبالنساءاإلتجار

درسبإعدادخاصةاألوليمجموعاتثالثإليالمشاركینتقسیمتمالیومھذانھایةوفي
درسبإعدادخاصةالثانیةوالمجموعةتعزیز المساواة بین الرجل والمرأة في اإلسالمعن
،بالنساءاإلتجاروجرائمالمسلحةالنزاعاتعندالمرأةضدالعنفمناإلسالمموقفعن

منظورمناإلناثختانالضارةوالتقالیدالعاداترسائلبإعدادخاصةالثالثةوالمجموعة
.وشرعيطبي



الثالثالیوم

.العملمجموعاتعرض-١

صالح صدیق نائب رئیس جامعة األزھر /الدكتورلألستاذالفعالالتواصلعنمحاضرة-٢
األسبق.

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

محاضرة عن العوامل المتعلقة بالتوافق في العالقات الحمیمیة لألستاذة الدكتورة/ مرفت -٣
محمود أستاذة البحوث البیوطبیة بالمركز

إبراھیم /الدكتورلألستاذالزواجفيالعنفمناإلسالمیةالشریعةموقفعنمحاضرة-٤
.األسبقالھدھد رئیس جامعة األزھر

درسبإعدادخاصةاألوليمجموعاتثالثإليالمشاركینتقسیمتمالیومھذانھایةوفي
المبني علي النوع في العنفبإعداد درس عن خاصةالثانیةوالمجموعةالفعالالتواصلعن

موقف الشریعة اإلسالمیة من العنف في والمجموعة الثالثة خاصة بإعداد رسائل عن العمل
٠الزواج

الرابعالیوم

.العملمجموعاتعرض-١

محاضرة عن دلیل الدعاة في مجاالت السیاسات السكانیة والصحة اإلنجابیة -٢
وقضایا النوع  لألستاذ الدكتور/ جمال أبو السرور مدیر المركز الدولي للدراسات والبحوث 

السكانیة.

الدوليالمركزمدیرالسرورأبوجمال/الدكتوراألسرة لألستاذمحاضرة عن تنظیم-٣
السكانیة.والبحوثللدراسات

العنف المبني علي النوع في اإلطار العام (التحرش الجنسي والتحرش عنمحاضرة-٤
.الجنسي اإللكتروني لألستاذ الدكتور/ حامد أبو طالب عمید كلیة الشریعة والقانون األسبق



الدوليالمركزعبدالعظیم نائب مدیرشكري الدكتور/األستاذألقيالدورةختاموفي
حسنعلياألئمةمنالمشاركینفیھاشكركلمةالسكانیةوالبحوثللدراساتاإلسالمي
العنفعليبالقضاءالخاصةالمعلوماتكافةجمعفيوأستعدادھمالدورةھذهفيانتظامھم

تسلیمذلكأعقبثمالمختلفةبالمساجدعملھمفيبھالألستفادةصورهبكافةاألطفالضد
.الدورةھذهفياألئمةمنالمشاركینعليالتقدیرشھادات

التنظیمفيتتمثلللدورةایجابیاتعدةعليالدورةھذهفياألئمةمنالمشاركینأكدوقد
معاملتھموحسنالدورةانجاحعليالمنظمینحرصعنفضالبالوقتوااللتزامالجید

حسن اإلقامة والضیافة واالختیار السلیم للمحاضرینعنفضالالحاضرینلكافةواستقبالھم 
اإلضافة إلي حسن اختیار المادة العلمیة بالذین لدیھم حسن االستماع ومناقشة المشاركین

والتي تتسم بالعصریة والفاعلیة في خدمة الواقع وایضا توزیع الكتب القیمة علي المطروحة 
فضال عن ومات الصحیحة المرتبطة بالقضایا التي تھم المجتمعالمشاركین والملیئة بالمعل

ومن،ي یحتوي علي جمیع الصور الخاصة بھذه الدورة cdتوزیع المركز علي كل مشارك 
عدم التزام بعض عنفضالالدورةأیامعددقلةالمشاركونعلیھاأكدالتيالدورةسلبیات

المحاضرین بمواعید بدایة المحاضرات باإلضافة إلي السماح لبعض المتدربین بمغادرة 
القاعة أثناء المحاضرات لسبب ولغیر سبب مما یؤثر علي عدم تركیز باقي الحاضرین من 

وایضا عدم تنظیم عملیة المناقشة بأسلوب حواري بین المتدربین لشرح المحاضرین 
:منھاتوصیاتعدةعليللدورةالمشاركینالدینعلماءأكدكمامحاضرینالمتدربین وال

.بین الحین واألخر الدوراتھذهمثلتكراركثرة -

بخبراء في مجال علم النفس. االستعانة-

زیادة الجانب الطبي في التدریب.-

اختیار فندق وسیلة مواصالت لتوصیل المتدربین من الفندق إلي المركز والعكس أو توفیر-
.ألقامھ المشاركین بحیث یكون قریب من مكان انعقاد الدورة

ربط وقت صالة  الظھر مع فترة الراحة .-

كلیناقشأنعليقادربالدورةمشاركدینعالمكلأصبحالتدریبیةالدورةنھایةوفي
:التالیةالجوانبمنبالقضایا السكانیة والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأةیتعلقما

دلیل الدعاة في مجاالت السیاسات السكانیة والصحة اإلنجابیة.-

.والشرعيالطبيالمنظورمناألطفالزواجوالقسريالزواج  -



والشرعيالطبيالمنظورمناإلناثختانالعادات والتقالید الضارة -
.لألطفالالجنسیةاإلساءةوالتمییز بین األطفال بسبب النوع-
العوامل المتعلقة بالتوافق في العالقات الحمیمیة.-

وجرائم االتجار بالنساء.المسلحةالنزاعاتعندموقف اإلسالم من العنف ضد المرأة  -

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

اإللكتروني).

. .التعلیمیةالمؤسساتفيز المبني علي النوع االجتماعي یالعنف والتمی-


