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جامعة األزھرالمركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانیة /الدورةانعقادمكان

تدریبیةبرامجتنفیذعليقادرةالدینعلماءمنمؤھلةتدریبیةكوادرخلق/الدورةھدف
المعلوماتنشرعليوقادرةالمستھدفةالمجتمعاتداخلالمرأةضدالعنفعليللقضاء

.احتیاجااألكثرالمجتمعاتفيعن القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیةالصحیحة .

اإلسالميالدوليالمركزمدیر جمال أبو السرور/الدكتوراألستاذاالفتتاحكلمةألقيوقد
رحب فیھا بفضیلة رئیس الجامعة وبالمشاركین االزھربجامعةالسكانیةوالبحوثللدراسات

في ھذه الدورة من أئمة وزارة األوقاف حیث أشار سیادتھ بالتعاون المثمر بین األزھر 
األوقاف لتصحیح المعلومات الخاطئة والخاصة بجمیع القضایا المتعلقة بالمرأة كما ووزارة 

وضح سیادتھ حرص األزھر الشریف وفضیلة األمام األكبر االستاذ الدكتور / أحمد الطیب 
شیخ األزھر علي تذوید علماء األوقاف بكل المعلومات الطبیة الموثقة من المنظمات الدولیة 

في فتواھم الخاصة بقضایا المرأة ولذلك یدھمتفة الصحة العالمیة  والتي المعترف بھا كمنظم
من خالل اختیار علماء وزارة األوقاف لما لھم من مكانة عظیمة في جاءت أھمیة ھذه الدورة 

قلوب أفراد المجتمع مما یساعد ذلك علي تصحیح المعلومات الخاطئة الخاصة بقضایا المرأة 
لقي فضیلة األستاذ الدكتور / محمد حسین المحرصاوي رئیس لدیھم طبیا وشرعیا كما أ

٥٢ك عدد جامعة األزھر رحب فیھا بالسادة علماء وزارة األوقاف حیث بین فضیلتھ بأن ھنا
مركزا بحثیا في جامعة األزھر ولكن یعتبر المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث 

االھتمامأساس أنشاء ھذا المركز ھو السكانیة  من أعظم وأقوي ھذه المراكز حیث كان
بالصحة اإلنجابیة ولكن لم یقف المركز علي الجانب الطبي بل تطور لعقد دورات وندوات 

لمواجھة بین األمةكما أكد فضیلتھ أن أفضل وسیلة لنشر صحیح الدینومؤتمرات دولیة 



مكانة عالیة في نفوس منتم من خالل أئمة المساجد لما لھمیالعنف ضد المرأة واألطفال
الناس لذلك تمني فضیلة رئیس الجامعة من السادة المشاركون في ھذه الدورة االستفادة من 

موضوعات الدورة وتطبیقھا من خالل عملھم بالمساجد وایضا من خالل تواجدھم بین الناس.

أیامأربعةخاللتنفیذھاتمعملأجندةعليمضمونھافيالدورةھذهركزتوقد

التالي :النحوعلي

االولالیوم

القبلي.واالختبارتسجیل. ١
االفتتاحیةالجلسة. ٢

اإلسالميالدوليبالمركزالعملوفریقبالدورةالمشاركینبینالتعارف-٣
.الدورةألھدافالتوضیحمعالسكانیةوالبحوثللدراسات

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

الدوليالمركزمدیرالسرورأبوجمال/الدكتوراألسرة لألستاذمحاضرة عن تنظیم-٥
السكانیة.والبحوثللدراسات

الشرعيوالمنظورالطبيالمنظورمناألطفالالقسري وزواجعن الزواجمحاضرة-٦
/الدكتورواألستاذاإلسالميالدوليالمركزمدیرشكري عبد العظیم نائب/الدكتورلألستاذ

.االسبقالدراسات العلیاكلیةعمیدعبدهللا النجار

لألستاذوشرعيطبيمنظورمناإلناثختانالضارةوالتقالیدالعاداتمحاضرة-٧
النجارهللاعبد/الدكتورواألستاذبالمركزاإلنجابیةالصحةأستاذرجبرجاءاحمد/الدكتور

األسبق.العلیاالدراساتكلیةعمید

بإعدادخاصةاألولي،مجموعاتثالثإليالمشاركینتقسیمتمالیومنھایةوفي
والزواجاألطفالزواجعنمحاضرة بإعدادخاصةوالثانیةتنظیم األسرة عنمحاضرة
منظورمناإلناثختانالضارةوالتقالیدالعاداتبإعداد رسائل عنخاصةوالثالثةالقسري

.وشرعيطبي .

الثانيالیوم

.العملمجموعاتعرض-١



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

وجرائمالمسلحةالنزاعاتعندالمرأةضدالعنفمناإلسالمموقفعنمحاضرة-٤
.األسبقالعلیاالدراساتكلیةعمیدالنجارعبدهللا/الدكتورلألستاذبالنساءاإلتجار

لألستاذمحاضرة عن التمییز بین األطفال بسبب النوع واإلساءة الجنسیة لألطفال -٥
إبراھیم /الدكتورواألستاذاإلسالميالدوليالمركزمدیرعبد العظیم نائبشكري/الدكتور
االسبق.رئیس جامعة األزھرالھدھد

درسبإعدادخاصةاألوليمجموعاتثالثإليالمشاركینتقسیمتمالیومھذانھایةوفي
درسبإعدادخاصةالثانیةوالمجموعةتعزیز المساواة بین الرجل والمرأة في اإلسالمعن
،بالنساءاإلتجاروجرائمالمسلحةالنزاعاتعندالمرأةضدالعنفمناإلسالمموقفعن

التمییز بین األطفال بسبب النوع واإلساءة عنرسائلبإعدادخاصةالثالثةوالمجموعة
.الجنسیة لألطفال

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
ة بالمركزمحمود أستاذة البحوث البیوطبی

بو حامد أ/الدكتورلألستاذالزواجفيالعنفمناإلسالمیةالشریعةموقفعنمحاضرة-٤
.األسبقطالب عمید كلیة الشریعة والقانون

درسبإعدادخاصةاألوليمجموعاتثالثإليالمشاركینتقسیمتمالیومھذانھایةوفي
موقف الشریعة اإلسالمیة من عنبإعداد درس خاصةالثانیةوالمجموعةالفعالالتواصلعن

المبني علي النوع في العنفوالمجموعة الثالثة خاصة بإعداد رسائل عنالعنف في الزواج
.العمل



الرابعالیوم

.العملمجموعاتعرض-١

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

العنف والتمییز المبني علي النوع االجتماعي في المؤسسات عنمحاضرة-٣
التعلیمیة لألستاذة الدكتورة/ مرفت محمود أستاذة البحوث البیوطبیة بالمركز  والدكتور/ 

وم السكان والتنمیة وفضیلة الشیخ جابر طایع وكیل أول رضا عبدالرحمن العربي مدرس عل
.وزارة األوقاف ورئیس القطاع الدیني

شكركلمةحسین ھارون والدكتور / رضا العربيالدكتور/كال منألقيالدورةختاموفي
كافةجمعفيوأستعدادھمالدورةھذهفيانتظامھمحسنعلياألئمةمنللمشاركین
عملھمفيبھالألستفادةصورهبكافةاألطفالضدالعنفعليبالقضاءالخاصةالمعلومات
ھذهفياألئمةمنالمشاركینعليالتقدیرشھاداتتسلیمذلكأعقبثمالمختلفةبالمساجد

.الدورة

التنظیمفيتتمثلللدورةایجابیاتعدةعليالدورةھذهفياألئمةمنالمشاركینأكدوقد
معاملتھموحسنالدورةانجاحعليالمنظمینحرصعنفضالبالوقتوااللتزامالجید

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

تصحیح بعض المفاھیم الخاطئة فضال عن استخدام بعض العلمیة المطروحة التي تتیح 
المحاضرین األسلوب الجید في توصیل المعلومة للسادة األئمة وایضا الحوار المثمر والبناء 

قلةالمشاركونعلیھاأكدالتيالدورةسلبیاتومن،في محاضرة الدكتور / رضا العربي
رین بالوقت المحدد للدورة باإلضافة المحاضعدم التزام بعض عنفضالالدورةأیامعدد
تكرار االستعانة ببعض المحاضرین في تناول اكثر من موضوع من موضوعات الدورة إلي 

:منھاتوصیاتعدةعليلدورةفي االمشاركینالدینعلماءأكدكما،في أكثر من محاضرة

.بین الحین واألخر الدوراتھذهمثلتكراركثرة -

. ضرورة مراعاة بعض المحاضرین لعنصر الوقت المحدد لھ-

ضرورة توجیھ تقریر عن ھذه الدورة لوزارة األوقاف لجعل التي یتم تصحیح -
.المفاھیم الخاطئة عنھا نصب أعینھا لالھتمام بأدراجھا في خطب الجمعة



تفعیل دور المركز علي مستوي القري والمراكز والمحافظات بالمشاركة مع علماء الدین -
.العنف بأنواعھ)–التحرش الجنسي -والصحة للتوعیة بالقضایا المختلفة (ختان اإلناث

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.-
اإلسالمیة من العنف في الزواج.موقف الشریعة -
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-


