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جامعة االزھر 
ىسالمالمركز الدولي اإل

للدراسات والبحوث السكانیة

تقریر عن
بعوث اإلسالمیة بمدینة الاألزھر وواعظات تثقیفیة للسادة وعاظ الندوة ال

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

" القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأة "عن

ھـ١٤٤٠سنة محرممن ٥م٢٠١٨سبتمبر سنة١٥یوم السبت الموافق 



٢

القضایا السكانیة والصحة اإلنجابیة والعنف ضد المرأة /الندوةاسم 
م٢٠١٨سبتمبر سنة ١٥/الندوةتاریخ 
واعظ من مجمع البحوث اإلسالمیة٢٥٠عدد/المشاركینعدد 

واعظة من مجمع البحوث اإلسالمیة٥٠عدد 
القاهرة–مدینة البعوث اإلسالمیة/الندوةمكان انعقاد 
قادرة علي تنفیذ األزهروواعظاتوعاظلسادة ادر تدریبیة مؤهلة من خلق كوا/هدف الندوة

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

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

ا المتعلقة  المختلفة وخاصة القضایاألزهر في تناول القضایاوواعظاتیمان بدور السادة وعاظاإل
الستعراض ولذلك تأتي هذه الندوةبالسیاسات السكانیة والصحة اإلنجابیة وأیضا قضایا المرأة 

تطیع السادة وعاظ كافة األراء الصحیحة حول قضایا المرأة من الجانب الطبي والشرعي حتي یس
كما لمجتمع االستفادة منها في عملهم التوعوي واألرشادي مع كافة أفراد اوواعظات األزهر 

مجمع البحوث اإلسالمیة رحب فیهامساعد أمین عام سعید عامر لقي فضیلة األستاذ الدكتور/ أ
بجامعة األزهر ذلك المركز الذي یهتم السكانیةوالبحوثللدراساتاإلسالميالدوليالمركزب

أهم القضایا العصریة التي تنتشر بصورة خاطئة في مصر بل في العالم اإلسالمي ویقوم بدراسة 
من خالل أكبر علماء في المجال الطبي علي مستوي العالم وایضا من خالل علماء بتصحیحها 

ر دور المركز علي دراسة القضایا فقط حیث یقوم بتدریب رجال األزهر سواء ال یقتصبلاألزهر 
اعظات األزهر علي المعلومات ین من وزارة األوقاف أو من السادة الوعاظ وو علماء الدمن 

حرص األزهر الدینیة المختلفة والتي تظهر تنفیذ البرامج و أعدادفيالصحیحة لألستفادة منها 
المرأة التي تنقل ألفراد المجتمع طبیا تصحیح كافة المعلومات الخاطئة عن قضایاالشریف علي 

.وشرعیا
تي:االَ تتمثل في موضوعاتفي مضمونها علي عدة ندوة هذه الركزت 



٣

تسجیل حضور السادة الوعاظ .-١
افتتاح الندوة  -٢
محاضرة عن دلیل الدعاة في مجاالت السیاسات السكانیة والصحة الجلسة األولي: -٣

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

الجلسة الثانیة: عرض دلیل موقف اإلسالم من العنف ضد المرأة لألستاذ الدكتور -٤
األسبق.حامد أبو طالب عمید كلیة الشریعة والقانون 

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

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

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


