
االزھرجامعة

اإلسالميالدوليالمركز

السكانیةوالبحوثللدراسات

عنتقریر

اإلسالميالدوليالمركزبینبالتعاونالتدریبیةالدورة

بالقاھرةللسكانالمتحدةاألمموصندوقالسكانیةوالبحوثللدراسات

" القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأة "

مـ٢٠١٨سنةأغسطس٢٩-٢٦الموافقھـ١٤٣٩سنةالحجةذى٢٦-١٥الفترة



القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأة/الدورةاسم

م٢٠١٨سنةأغسطس٢٩-٢٦/الدورةتاریخ

االوقافوزارةمندینعالم٢٤/المشاركینعدد

عالم الدین)٦بواقع (اسیوط/المحافظة

) عالم الدین٦بواقع (المنیا

) عالم الدین٦بواقع (شمال سیناء

) عالم الدین٥بواقع  (جنوب سیناء

المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانیة جامعة األزھر/الدورةانعقادمكان

تدریبیةبرامجتنفیذعليقادرةالدینعلماءمنمؤھلةتدریبیةكوادرلقخ/الدورةھدف
المعلوماتنشرعليوقادرةالمستھدفةالمجتمعاتداخلالمرأةضدالعنفعليللقضاء

.احتیاجااألكثرالمجتمعاتفيعن القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیةالصحیحة .

اإلسالميالدوليالمركزجمال أبو السرور مدیر /الدكتوراألستاذاالفتتاحكلمةألقيوقد
اإلسالميالدوليالمركزدورعنتحدثحیثاالزھربجامعةالسكانیةوالبحوثللدراسات

طارق / الدكتوراألستاذ فضیلةألقيثمالمرأةضدبالعنفالخاصةبالقضایااالھتمامفي
المركز أھمیة دورفیھابینكلمةللبحوث والدراسات العلیارئیس جامعة األزھرسلمان نائب

مجال فيمن خالل علماء المرأة في تصحیح المعلومات والمفاھیم الخاطئة الخاصة بقضایا
األستاذ الطب وعلماء في مجال الشریعة اإلسالمیة كما نقل سیادتھ تحیات وترحیب فضیلة

عة للمشاركین.رئیس الجامالدكتور/ محمد حسین المحرصاوي

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.

الدوليالمركزمدیرالسرورأبوجمال/الدكتورلألستاذاألسرةتنظیممحاضرة عن -٥
.السكانیةوالبحوثللدراسات

والمنظورالطبيالمنظورمناألطفالزواجوالقسريالزواجعنمحاضرة-٦
واألستاذاإلسالميالدوليالمركزمدیرالسرورأبوجمال/الدكتورلألستاذالشرعي
.االسبقوالقانونالشریعةكلیةعمیدطالبأبوحامد/الدكتور

شكري /الدكتورلألستاذالجنسیةاإلساءةوبسبب النوعالتمییز بین األطفالعنمحاضرة-٧
والقانونالشریعةكلیةعمیدطالبأبوحامدعبدالعظیم نائب مدیر المركز واألستاذ الدكتور/

.األسبق

بإعدادخاصةاألولي،مجموعاتثالثإليالمشاركینتقسیمتمالیومنھایةوفي
النوعوقضایااإلنجابیةوالصحةالسكانیةالسیاساتمجاالتفيالدعاةدلیلعن محاضرة

والثالثةالقسري،والزواجاألطفالزواجعنمحاضرة بإعدادخاصةوالثانیةاألسرةوتنظیم
.لألطفالالجنسیةاإلساءةورسائل عن التمییز بین االطفال بسبب النوعبإعدادخاصة .

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

درسبإعدادخاصةاألوليمجموعاتثالثإليالمشاركینتقسیمتمالیومھذانھایةوفي
درسبإعدادخاصةالثانیةوالمجموعةتعزیز المساواة بین الرجل والمرأة في اإلسالمعن
الثالثةوالمجموعة،وشرعيطبيمنظورمناإلناثختانالضارةوالتقالیدالعاداتعن

وشرعيطبيمنظورمناإلناثختانالضارةوالتقالیدالعاداترسائلبإعدادخاصة

الثالثالیوم

.العملمجموعاتعرض-١



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

هللاعبد/الدكتورلألستاذالزواجفيالعنفمناإلسالمیةالشریعةموقفعنمحاضرة-٤
.األسبقوالقانونالشریعةكلیةالنجارعمید

صالح صدیق نائب رئیس جامعة األزھر /الدكتورلألستاذالفعالالتواصلعنمحاضرة-٥
األسبق.

درسبإعدادخاصةاألوليمجموعاتثالثإليالمشاركینتقسیمتمالیومھذانھایةوفي
بإعداد درس عن موقف خاصةالثانیةوالمجموعةالمبني علي النوع في العملالعنفعن

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

الرابعالیوم

.العملمجموعاتعرض-١

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

.األسبق

المسلحةالنزاعاتعندالمرأةضدالعنفمناإلسالمموقفعنمحاضرة-٣
.األسبقالعلیاالدراساتكلیةعمیدالنجارعبدهللا/الدكتورلألستاذبالنساءاإلتجاروجرائم

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

وفضیلة الشیخ جابر طایع وكیل أول علوم السكان والتنمیةرضا عبدالرحمن العربي مدرس 
.وزارة األوقاف ورئیس القطاع الدیني

الدوليالمركزشكري عبدالعظیم نائب مدیرالدكتور/األستاذألقيالدورةختاموفي
حسنعلياألئمةمنالمشاركینفیھاشكركلمةالسكانیةوالبحوثللدراساتاإلسالمي
العنفعليبالقضاءالخاصةالمعلوماتكافةجمعفيوأستعدادھمالدورةھذهفيانتظامھم



تسلیمذلكأعقبثمالمختلفةبالمساجدعملھمفيبھالألستفادةصورهبكافةاألطفالضد
.الدورةھذهفياألئمةمنالمشاركینعليالتقدیرشھادات

التنظیمفيتتمثلللدورةایجابیاتعدةعليالدورةھذهفياألئمةمنالمشاركینأكدوقد
معاملتھموحسنالدورةانجاحعليالمنظمینحرصعنفضالبالوقتوااللتزامالجید
حسن اإلقامة والضیافة واالختیار السلیم للمحاضرینعنفضالالحاضرینلكافةواستقبالھم 

باإلضافة إلي حسن اختیار الموضوعات الذین لدیھم حسن االستماع ومناقشة المشاركین
لمشاركین والتي تتسم بالعصریة والفاعلیة في خدمة الواقع وایضا توزیع الكتب القیمة علي ا

فضال عن توزیع المركز والملیئة بالمعلومات الصحیحة المرتبطة بالقضایا التي تھم المجتمع
الدورةسلبیاتومن،ي یحتوي علي جمیع الصور الخاصة بھذه الدورة cdعلي كل مشارك 

مما یؤدي ذلك إلي تكدیس المادة العلمیة الدورةأیامعددقلةالمشاركونعلیھاأكدالتي
الدورة باإلضافة إلي بعد الفندق إلي حدا ما من مكان انعقادعنفضالواطالة الیوم التدریبي 

:منھاتوصیاتعدةعليللدورةالمشاركینالدینعلماءأكدكماواالنتقالالسفر لبدضعف 

.بین الحین واألخر الدوراتھذهمثلتكراركثرة -

بھا كافة محاضرات الدورة.CDتذوید المتدربین بأسطوانة -

وسائلخاللمنالدورةإنتھاءبعدوالمدربینالمشاركینبینالمستمرالتواصل-
.الحدیثةاألتصال

تقلیل عدد المحاضرات في الیوم.-

عمل قوافل توعویة وتدریبیة للمركز بمحافظة جنوب وشمال سیناء.

اختیار فندق ألقامھ المشاركین بحیث یكون قریب من مكان انعقاد الدورة.

كلیناقشأنعليقادربالدورةمشاركدینعالمكلأصبحالتدریبیةالدورةنھایةوفي
:التالیةالجوانبمنبالقضایا السكانیة والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأةیتعلقما

الدعاة في مجاالت السیاسات السكانیة والصحة اإلنجابیة.دلیل-

.والشرعيالطبيالمنظورمناألطفالزواجوالقسريالزواج  -

والشرعيالطبيالمنظورمناإلناثختانالعادات والتقالید الضارة -
.لألطفالالجنسیةاإلساءةوالتمییز بین األطفال بسبب النوع-



بالتوافق في العالقات الحمیمیة.العوامل المتعلقة-

وجرائم االتجار بالنساء.المسلحةالنزاعاتعندموقف اإلسالم من العنف ضد المرأة  -

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

اإللكتروني).

. .التعلیمیةالمؤسساتفيز المبني علي النوع االجتماعي یالعنف والتمی-


