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جامعة االزھر 
ىسالمالمركز الدولي اإل

للدراسات والبحوث السكانیة

تقریر عن
بمركز مؤتمرات األزھرتثقیفیة للسادة وعاظ األزھر الندوة ال

لتعاون بین المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانیة با
بالقاھرةبجامعة األزھر وصندوق األمم المتحدة للسكان 

" القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأة "عن

ھـ١٤٣٩سنة من ذي الحجة٢٨م٢٠١٨سبتمبر سنة٨یوم السبت الموافق 



٢

القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأة /الندوةاسم 
م٢٠١٨سبتمبر سنة ٨/الندوةتاریخ 
واعظ من مجمع البحوث اإلسالمیة ١١٠/المشاركینعدد 

القاهرة- مدینة نصر–مركز مؤتمرات األزهر الشریف /الندوةمكان انعقاد 
قادرة علي تنفیذ برامج وعاظ األزهرلسادة ادر تدریبیة مؤهلة من خلق كوا/هدف الندوة

داخل المجتمعات والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأةالسكانیةایالقضخاصة باتدریبیة
.المستهدفة وقادرة علي نشر المعلومات الصحیحة في المجتمعات األكثر احتیاجا

اإلسالميالدوليمدیر المركزجمال أبو السرور/الدكتوراألستاذاالفتتاحكلمةألقيوقد
فياإلسالميالدوليالمركزدورعنتحدثحیثزهراألبجامعةالسكانیةوالبحوثللدراسات
بأن هذه الندوة جاءت من حیث أكد سیادته المرأةضدبالعنفالخاصةبالقضایااالهتمام

یمان بدور السادة وعاظ األزهر في تناول القضایا العصریة والتي تواجه األمة منطلق اإل
اآلراء العلمیة الصحیحة المستمدة للسادة وعاظ األزهراإلسالمیة ولذلك تأتي هذه الندوة لنقل

باإلضافة إلي رأي علماء الشریعة والقانون بجامعة من هیئات ومنظمات دولیة متخصصة 
ومات الصحیحة لجموع الشعب لما یتمتع كل واعظ من وعاظ األزهر وذلك من أجل نقل المعل

الدكتور/ محي لقي فضیلة األستاذ كما أمن مكانة عظیمة في قلوب الناس األزهر الشریف
جمال أبو /الدكتوراألستاذالدین عفیفي أمین عام مجمع البحوث اإلسالمیة رحب فیها ب

والفریق المعاون له علي السكانیةوالبحوثللدراساتاإلسالميالدوليالسرور مدیر المركز
ما یقدمه من دور هام في تصحیح المعلومات الخاطئة في القضایا المختلفة وخاصة التي 

علي ذلك ولذلك نحناإلسالم أكدالحقیقي للرجل حیثعلق بالمرأة الن المرأة هي الشریكتت
عادة النظر في تعاملنا مع المرأة ألنها یمكن أن تعطي أشیاء في حاجة إلي إكأفراد المجتمع

مجتمع تمثل النواة الحقیقیة في األسرة داخل الأنهاما لإیجابیة عندما تجد مناخ مناسب لذلك 
ظ االستفادة من مثل هذه الندوات في تصحیح المعلومات اعلهذا ینبغي علي السادة الو 

الخاطئة ألفراد المجتمع بالقضایا المتعلقة بالمرأة طبیا وشرعیا.
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تي:االَ تتمثل في موضوعاتفي مضمونها علي عدة ندوة ركزت هذه ال
تسجیل حضور السادة الوعاظ .-١
افتتاح الندوة  -٢
محاضرة عن دلیل الدعاة في مجاالت السیاسات السكانیة والصحة األولي: الجلسة-٣

اإلنجابیة وقضایا النوع وتنظیم األسرة لألستاذ الدكتور/ جمال أبو السرور مدیر 
.الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانیةالمركز

الدكتور الجلسة الثانیة: عرض دلیل موقف اإلسالم من العنف ضد المرأة لألستاذ-٤
إبراهیم الهدهد رئیس جامعة األزهر األسبق.

كال من :: مناقشة عامة شارك فیهاالجلسة الثالثة-٥
أ.د/ جمال أبو السرور مدیر المركز الدولي-
أ.د/ إبراهیم الهدهد رئیس جامعة األزهر األسبق-
أ.د/ عبداهللا النجار عمید كلیة الدراسات العلیا األسبق-
نائب مدیر المركز الدولي أ.د/ شكري عبد العظیم -
أ.د/ مرفت محمود أستاذة البحوث البیوطبیة بالمركز-
أ.د/ احمد رجاء عبدالحمید أستاذ الصحة اإلنجابیة بالمركز-
د/ حسین هارون محمد مدرس الفقه بالمركز-

القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأة من خالل المناقشة حولتوتم
تالیة:الموضوعات ال

تنظیم األسرة. -
.والشرعيالطبيالمنظورمناألطفال القسري وزواجالزواج-
والشرعيالطبيالمنظورمناإلناثالعادات والتقالید الضارة ختان-
.وجرائم االتجار بالنساءالمسلحةالنزاعاتموقف اإلسالم من العنف ضد المرأة عند-
والمرأة.تعزیز المساواة بین الرجل -
موقف الشریعة اإلسالمیة من العنف في الزواج.-
العنف المبني علي النوع في العمل.-


