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 جامعة االزهر            

  اإلسالميالمركز الدولي      

 للدراسات والبحوث السكانية

       ____ 
 

 
 تقرير عن 

مستديرة بين المركز الدولي اإلسالمي المائدة ال

للدراسات والبحوث السكانية بجامعة األزهر      

 ليبيا وتونسوعلماء الدين من 

 
 من العنف والممارسات الضارة   األطفال حمايةلمناقشة موضوع: 
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مستديرة بين المركز الدولي اإلسالمي المائدة ال

للدراسات والبحوث السكانية بجامعة األزهر      

 ليبيا وتونسوعلماء الدين من 
 حماية األطفال من العنف والممارسات الضارةلمناقشة موضوع:  

  
 م2022 ديسمبر 19 -18خالل الفترة من    /عقد المائدة تاريخ 

فريق عمل من المركز الدولي اإلسالمي وبعض من علماء الدين   / في المائدة اركينشالم
 . وتونس  دولتي ليبيا من 

 / دولتي ليبيا وتونسمن  عدد المشاركين
 ( من تونس.10( من ليبيا و)12بوقع ) عالم دين 22: اليوم األول 

 . ( من تونس9من ليبيا و) (13بوقع ) عالم دين   22: اليوم الثاني 
انعقاد    بجامعة    /المائدةمكان  السكانية  والبحوث  للدراسات  اإلسالمي  الدولي  المركز  مقر 

 عبر وسيلة الفيديو كونفرانس.   ليبيا وتونستي األزهر بالقاهرة ومقر مديرية األوقاف بدول 
بدولتي ليبيا وتونس  السادة علماء الدين  در تدريبية مؤهلة من  كواخلق    /  انعقاد المائدة  هدف
  بحماية األطفال من العنف والممارسات الضارة تدريبية توعوية خاصة  تنفيذ برامج    على  قادرة

ب والشرعية  الطبية  الناحية  المستهدفة  من  وتونس  المجتمعات  ليبيا  نشر بدولتي  علي  وقادرة 
 .في المجتمعات األكثر احتياجاالعنف ضد األطفال عن   المعلومات الصحيحة

 
  -يومين    خاللجلسات  عدة  التي اشتملت على    -ا  في مضمونهالمائدة  هذه  ت  ركز 

 على المحتويات اآلتية:
  :م:2022  /18/12 األحد الموافقاليوم األول 

التعريف بالمركز الدولي اإلسالمي ودوره في محاضرة عن: األولى الجلسة  
حماية األطفال من العنف والممارسات الضارة لألستاذ الدكتور/ جمال أبو السرور   

الذي  جامعة األزهر -مدير المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية  -
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عندما   1985أكد ان العالقة وثيقة بين االزهر ومنظمة اليونيسيف وتمتد منذ عام 
أصدر فضيلة األمام الراحل الشيخ جاد الحق شيخ االزهر السابق كتاب األطفال في  

 0اإلسالم ثم جد العديد من األمور 
اصدر المركز الدولي اإلسالمي كتاب   2005كما أضاف سيادته انه في عام     

اللغة رعايتهم وحمايتهم ونموهم وترجم هذا الكتاب إلي  –اإلسالم  في األطفال 
 اإلنجليزية والفرنسية باإلضافة إلي اللغة العربية . 

الوثائق التي أصدرها المركز الدولي اإلسالمي   أن كل  جمال علي واكد الدكتور 
تتناول من الناحية العلمية والديمجرافية واالقتصادية واالجتماعية ثم رأي الشريعة  

ذه الوثائق مبنيا علي  اإلسالمية الغراء في كافة القضايا التي تحتوي عليها ه
 المعلومات الصحيحة الصادرة من مصادر موثوق بها. 

من   األطفال كانوبين سيادته أنه نظرا لما جد من جديد في أشكال العنف ضد 
لذلك اصدر المركز الدولي االسالمي في   األطفال في اإلسالم تحديث وثيقةالضرورة 

من العنف والممارسات   كتاب المنظور اإلسالمي لحماية األطفال 2016عام 
الدكتور  األستاذ الضارة حيث تم تدشين هذا الكتاب بحضور فضيلة األمام األكبر 

أحمد الطيب شيخ األزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية  
 وحضرها ايضا العديد من شباب المسلمين والمسيحيين . 

          ون مع الكنيسة القبطية وثيقة ايضا بالتعا المركز اصدركما اكد سيادته أن 
رسائل أساسية من اإلسالم والمسيحية لحماية األطفال   التسامح( –المحبة  -) السالم

من العنف والممارسات الضارة  باالشتراك مع الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
 واليونيسف. 

الكليات الدينية لدعم   ء وطالبدليل العلما 2017المركز ايضا في عام  أصدركما 
ذلك  ن وكا، وتعزيز صحة األمهات واألطفال واستئصال مرض شلل األطفال

 العالمية. بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لليونيسيف ومنظمة الصحة 
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  دليل توعية طبية شرعية للوقاية من فيروس 2021كذلك اصدر المركز في عام 
– 2021حدث للعالم في عام  بسبب ما كورونا المستجد بالتعاون مع اليونيسيف

ان نبين موقف الشريعة   من الضرورةمن أنتشار فيروس كورونا وكان    2022
اإلسالمية الغراء من هذه القضية الهامة حتي نحمي ابناءنا وبناتنا وجميع افراد  

 االطفال الصغار. نغفلان   المجتمع من شباب وشيوخ ومن تقدموا في العمر دون 
دراما عن موقف الشريعة اإلسالمية من   -من الفيديوهات عد المركز العديد أ كما 

التفرقة  –زواج األطفال   –مختلف أشكال العنف ضد األطفال مثل: ختان اإلناث 
حماية األطفال من    –حرمان األطفال من التعليم   –إناث(  –بين األطفال )ذكور 

 والتربية اإليجابية لألطفال.  –المنزل والشارع والمدرسة  فيالعنف 
أساسية من اإلسالم لحماية األطفال   رسائل  2021صدر المركز ايضا في عام أو 

ض األئمة  ع وكان من بين ما قدمنا لهم التدريب ب من العنف والممارسات الضارة 
وقمنا بتدريبهم علي دمج هذه الموضوعات الحيوية الهامة في خطب الجمعة علي  

ل العبادات القضايا العصرية سبيل المثال حتي تشمل خطبة الجمعة  بجانب تفاصي 
أهم   نضد االطفال ، وكانت هذه الوثيقة م فمثل زواج االطفال وختان االناث والعن 

نه إذا قدمنا المعلومات الصحيحة لعالم أ بينت   ألنهاالوثائق التي اصدرها المركز 
الدين فأنه خير من يحمل الرسالة لصالح أمته ولصالح االنسانية جمعاء حيث  

العمل من الوعاظ والواعظات الذين   تاخطب مجموع  عليالوثيقة  هذهتحتوي 
 حضروا الدورات التدريبية. 

النفسية واالجتماعية للعنف ضد األطفال   النواحي  محاضرة عن:الجلسة الثانية 
عمالة األطفال( أ.د. محمود حمودة أستاذ األمراض  –التمييز  –)العنف بصفة عامة  

ان العنف: هو سلوك عدواني متعمد   علىأكد  الذي  جامعة األزهر –النفسية والعصبية  
تستخدم فيه القوة الجسدية أو األلفاظ إليالم آخر والنيل منه مسببا له آالم جسمانية أو  

 نفسية. 
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وان إهمال الطفل هو   نفسيا،وان أشكال العنف ضد االطفال قد تكون جسديا أو جنسيا أو  
 يمية . التقصير في امداده باحتياجاته الجسمانية والعاطفية والتعل

علي ان العوامل المؤثرة في ايذاء الطفل قد ترجع إلي عوامل خاصة    اكد سيادتهكما 
 باألطفال أنفسهم. وخاصةأو خاصة باألسرة   باإلباء

الجنسية لألطفال من خالل التليفزيون   ةاإلساء محاضرة عن: الثالثةالجلسة   ▪
الذي   جامعة األزهر -واالنترنت أ.د. عبد هللا النجار عميد كلية الدراسات العليا السابق  

كد علي أن األطفال بصفة عامة دائما ما يكونون ضحايا للمضايقات الجنسية أ
التكنولوجيا  اآلمن لوسائل  االستعمالااللكترونية، بسبب عدم وعيهم ودرايتهم بقواعد 

اكتشاف كل ما هو جديد حتى ولو كان قد يؤدى بهم   فيالحديثة، باإلضافة إلى رغبتهم 
  اإللكترونيإلى زيارة مواقع إباحية بسبب دعوات مجهولة الهوية أرسلت إليهم عبر البريد 

 .  االجتماعيأو مواقع التواصل 
كما أكد سيادته  علي أن من أخطر ما ُيعر ِّض األطفال إلى أن يكونوا ضحايا للعنف    

الرقمي ما يتعلق بألعاب الفيديو القتالية، والتي ترسخ لألفكار العدوانية، والسلوكيات  
الخاطئة التي تتعارض مع تعاليم اإلسالم السمحة، ومبادئه السامية، بل وتخالف الفطرة  

ي فطر هللا الناس عليها، ولألسف يغفل اآلباء في أحيان كثيرة عن مثل  السليمة النقية الت
هذا، وهم يرون أوالدهم منشغلين بهذه األلعاب العنيفة، فيتركونهم ساعات طويلة معتقدين  
أن أوالدهم يقضون وقًتا ممتًعا، وهم في الواقع تتغير فطرتهم، وَيْعوَّج سلوكهم من حيث ال  

 يشعرون!    
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 مناقشة مفتوحة شارك فيها كال من : : رابعةالالجلسة  ▪
 اإلسالمي. الدوليمدير المركز  أ.د. جمال أبو السرور  .1

 . عميد كلية الدراسات العليا األسبق        عبدهللا النجار   .أ.د .2
 جامعة األزهر –أستاذ األمراض النفسية والعصبية             أ.د. محمود حمودة  .3

 نائب مدير المركز الدولي اإلسالمي        شكري عبد العظيم  .أ.د .4
 بالمركز  ة أستاذة البحوث البيو طبي           مرفت محمود  .أ.د .5
 أستاذ الصحة اإلنجابية بالمركز    أ.د. أحمد رجاء عبد الحميد .6

   منها االتي: عدة تساؤالت  ىاإلجابة علعن   المناقشةأسفرت 
( : ) مروا أوالدكم بالصالة لسبع نوفق بين حديث الرسول )كيف  السؤال األول:

الحديث واآلية   فيوأضربوهم عليها لعشر( وقول هللا تعالى : )وأضربوهن( والضرب الوارد 
 ُيعد عنًفا ؟ 
( أنه لم يضرب قط ، أما الحديث قال  )  النبي الثابت عن  النجار:عبد هللا  / أجاب: أ.د

( : ) إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم  )   النبيالعلماء فيه لقول 
 ..... الحديث  

 ( . )  النبيوهذه ثابتة بيقين غير اآلثار الغير متأكدة عن 
 اإلسالم؟  فيما حقوق األطفال -الثاني: السؤال 
أ.د/ عبد هللا النجار أن حقوق الطفل من حقوق هللا تعالى فمن المولد إلى سن  أجاب:

سنة يعتبر طفاًل له حقوق وليس عليه واجبات ألن كل حق يقابله واجب لكن   18
الفقهاء وصفوا حق الطفل بأنه من حقوق هللا تعالى ألنه ضعيف ال يقوى على المطالبة  

  التيوهذه الحقوق ،  مع كله متعلق بحق الطفل بحقه ويعجز عن الدفاع عن نفسه والمجت
تكفل بناء الطفل بناء نفسًيا وجسمًيا كحقه الحقوق يجب أن يكفلها المجتمع وتبدأ من  

 المجتمع حتى نضمن وصول هذه الحقوق للطفل ألنها من حق هللا تعالى .  مالوالدين ث 
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 : هل ُيعد الزواج المبكر من العنف ؟ الثالثالسؤال 
أ.د/ عبد هللا النجار أن زواج الصغيرات فيه تمويه عن المشروعية والعقد على   أجاب:

فى حاجة إلى التعليم والترفيه وهو نوع من   هي وقت   فيالصغيرة يحملها ما ال يطيق 
 األذى ومخالف لمنهج الشارع ألنه تكليف بالمسئولية وهو نوع جسيم من ضياع حقوقها. 

صلى هللا عليه   –وعية الزواج المبكر من تزوج رسول هللا أنه ما ُيستدل به على مشر و 
بالسيدة عائشة وهى صغيرة ال يصح االستدالل به ألنه كان بأمر من السماء   –وسلم 

َشامِّ ْبنِّ ُعْرَوَة حديث   فيكما جاء  َي َّللاَُّ َعْنَها  َعائَِّشَة  َعْن  َأبِّيهِّ  َعْن  هِّ   َأنَّ النَّبِّيَّ  َرضِّ
َتْيِن َأَرى َأنَِّك ِفي َسَرَقٍة خضراء ِمْن   -َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  - َقاَل َلَها: "ُأِريُتِك  ِفي اْلَمَناِم َمرَّ

ِ ُيمْ  ِه"،  ِض َحِريٍر َوَيُقوُل َهِذِه اْمَرَأُتَك َفاْكِشْف َعْنَها َفِإَذا ِهَي َأْنِت َفَأُقوُل ِإْن َيُك َهَذا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ
فال يكون   –صلى هللا عليه وسلم  –ومن ثمَّ يكون هذا الزواج أمرًا خاصًا بالرسول 

 مشروعًا لغيره. 
 

 م:2022 ديسمبرمن  19الموافق  االثنين :يالثاناليوم 
لألستاذ الدكتور  ودور علماء الدين فى مكافحته  19كوفيد  : محاضرة عن الجلسة األولي

سعيد عامر     والدكتور  جامعة األزهر   -الصحة العامة بكلية الطب بنين   العزيز أستاذ أسامة عبد 

حيث اكدا علي ان   بمجمع البحوث اإلسالمية السابق   الديني األمين المساعد للدعوة واإلعالم 
فيروس كورونا هو مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب أمراض الجهاز التنفسي ،  

 )ميرز( سي الحاد الرخيم)سارز( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسيةمثل الزكام واالكتئاب التنف 
تبدأ من يوم إلى يومين قبل ظهور األعراض، ولكن  للفيروس   الفترة المعديةأكدا علي أن  قد و

من المرجح أن يكون األشخاص أكثر عدوى خالل فترة األعراض، حتى لو كانت األعراض  
يوما في الحاالت   12-7الفترة المعدية لمدة من    تستمروقد  ، خفيفة ، وغير محددة للغاية

فمن أعراضه الرشح والكحة وارتفاع   المعتدلة،  وأسبوعين في المتوسطة، والحاالت الشديدة
االلتزام بأخذ   ، وللحماية من هذا الفيروس يجبدرجة الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق 
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، واستخدام منديال أثناء  تجنب لمس الوجه  مع الخاصة بفيروس كورونا  تالتطعيمات واللقاحا
 . السعال باإلضافة إلي غسل اليدين 

والوقاية من مثل هذه األمراض  الوقائي وضع ركائز الطب  ياإلسالمإن الدين كما أكدا علي  
مرات يومًيا، وهو من أفضل طرق   5عن طريق الوضوء الذى يجعل اإلنسان يغسل جسده 

 حيث يقلل فرص اإلصابة باألمراض الفيروسية والوبائية، ومنها كورونا األمراض،الوقاية من 
ل ُيْبقى من درنه  »أرأيتم لو أن نهًرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمسا، ه  النبوي الحديث 

 شيًئا«. 

والمسئولية الوالدية تجاه األبناء   المدرسيالعنف : محاضرة عنثانية الجلسة ال
الذي أكد   رئيس جامعة األزهر األسبق  الهدهد الدكتور إبراهيم لألستاذاإليجابية( )التربية 

األبناء في  حث علي التربية القائمة علي العدالة والمساواة بين  (  )علي أن الرسول 
عل ِّموا أوالَدُكُم   المعاملة وتربية األبناء علي مراقيه هللا وذلك في قوله صلي هللا عليه وسلم

عِّ  سبًعا، الصالَة إذا بَلُغوا   . واضربوهم عليها إذا بلغوا عْشًرا ، وفر ُِّقوا بينهم في المضاجِّ
باء في تربية أبناءهم تبدأ باختيار االسم  واكد سيادته ان اإلسالم وضع قواعد وأسس لإل

تكوين  ب والمساواة بينهم مرورا بالعدالة في المعاملة بينهم باإلضافة إلي تكليف اإلباء 
 ابناءهم. الخلق القويم في نفوس 

وأن التربية اإليجابية تتطلب االخذ بالطرق الوقائية والقيام بالحمالت التوعوية لتعليم  
بل يجب ان تمتد هذه الحمالت إلي المدارس   ، المنازللهم في اإلباء كيف يربون أطفا

وتصحيح المفاهيم الخاطئة لبعض الظواهر الحياتية لعالج  التالميذ  تصرفات لمراقيه
 0األمراض الناتجة عن التربية السيئة 

صالح  لألستاذ الدكتور مهارات التواصل الفعال للداعية :محاضرة عنلثة الجلسة الثا
االتصال   اكد الدكتور صالح صديق علي ان  حيث نائب رئيس جامعة األزهر األسبق  -صديق 
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والمهارات من   واالتجاهاتعملية إنتاج وتبادل المعلومات واألفكار واآلراء والمشاعر بارة عن ع
تتأثر عملية االتصال بعدة  مهارات  ، حيث شخص إلى آخر بقصد التأثير فيه، وإحداث استجابة 

: هي   المهارة السلوكية الثانية، : االتصال الفعال بالعين المهارة السلوكية األولي :ن أهمهام
الملبس  المهارة السلوكية الرابعة: ، مالمح وتعابير الوجه المهارة السلوكية الثالثة:، الحركة

السلوكية المهارة ، الصوت والتنويع الصوتي :المهارة السلوكية الخامسة، والمظهر الخارجي 
مشاركة  :المهارة السلوكية السابعة، المنطوقة استخدام اللغة والوقفات واللغة غير :السادسة
: وهي ترتبط  المهارة السلوكية التاسعة، استخدام الترويح :المهارة السلوكية الثامنة، المستمع

 .بالذات الطبيعية للمرسل

 من:مناقشة مفتوحة شارك فيها كال الرابعة: الجلسة  ▪
 اإلسالمي الدوليمدير المركز     أ.د. جمال أبو السرور      -1

 رئيس جامعة األزهر األسبق         أ.د. إبراهيم الهدهد   -2

 النجار         عميد كلية الدراسات العليا األسبق.  عبد للا أ.د.   -3
 جامعة األزهر   -بنين أ.د. أسامة عبد العزيز       أستاذ الصحة العامة بكلية الطب  -4

 بمجمع البحوث اإلسالمية السابق  الدينياألمين المساعد للدعوة واإلعالم  أ.د. سعيد عامر    -5

 أ.د. صالح صديق            نائب رئيس جامعة األزهر للدراسات العليا والبحوث األسبق  -6

 اإلسالمي   الدولينائب مدير المركز     عبد العظيم       شكريأ.د.  -7

 بالمركز    أستاذ البحوث البيوطبية       أ.د. مرفت محمود   -8

 أستاذ الصحة اإلنجابية بالمركز    أ.د. أحمد رجاء عبد الحميد   -9

 منها االتي: عدة تساؤالت  ىاإلجابة علعن   المناقشةأسفرت 
الناس بالتطعيم دون خارطة الطريق )تعنى بوجوب التطعيم( فكيف يكون   التزام السؤال األول:

 التطعيم واجًبا؟
سعيد عامر : أن األخذ بأساليب الوقاية من المرضى واجب لحماية النفس والغير وهو   /أ.د  :أجاب 

 من مقاصد الشريعة اإلسالمية، وكل ما يؤدى إلى حفظ النفس فهو واجب. 
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   (  بتعليم الصالة لألوالد ثالث سنوات؟) النبيلم جعل  الثاني:السؤال 

الواقع ال   في( جعل مدة تعليم لألوالد ثالث سنوات وهى  )  النبي إبراهيم الهدهد بأن  /أجاب: أ.د  

الصالة وأن اللين والرفق   في نقول : للصبر عليهم والرفق بهم وترغيبهم   شهر:تستغرق أكثر من 

 خير من الشدة. 

بالقاهرة زيادة الوالدات القيصرية وعمل  اليونيسفمن األستاذ / صالح ممثل  لث:الثاالسؤال   
 المحددة؟  دالمواعي فيالحفالت عليها 

ا وغيرها  سالنم ففيمصر فقط  في أجاب: أ.د/ جمال أبو السرور بأن زيادة نسبة القيصرية ليس  

 .  % 60،50بعض البلدان إلى   فيوقد تصل   %30تصل إلى  

أ.د/ عبد للا النجار بأن االحتفال بالمولود يعد من األمور المشروعة   فقد قالأما من الناحية الشرعية 

 ال تتعارض مع الشرع.   التيوالمباحة 

بالتفصيل   القيصريةالوالدات  في ثم أعقبه أ.د / جمال أبو السرور بتوضيح وجهة النظر الطبية 

القيصرية بقصد الربح   فيالالزم لذلك، وقال سيادته نحن ال ننكر أن هناك قلة من األطباء يرغبون 

شخصيًا مكثت مع مريضة من السودان من الحادية عشرة مساًء إلى الثامنة   ه ويقول سيادته أن

 صباًحا وقمت بتوليدها والدة طبيعية طالما المريضة ال تحتاج إلى القيصرية فنحن ال نلجأ إليها. 

 التوصياتعرض  :لخامسةالجلسة ا ▪

أسفرت المحاضرات والمناقشات خالل المائدة المستديرة بين المركز الدولي اإلسالمي للدراسات  
والبحوث السكانية بجامعة األزهر وعلماء الدين في دولتي لبيا وتونس بالتعاون مع منظمة 

األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( حول حماية األطفال من العنف والممارسات الضارة خالل 
 علي عدة توصيات هي: 2022ديسمبر  19و 18 يومي

 
العنف الذي يوجه للطفل قد يكون جسمانيًا أو جنسيًا أو نفسيًا وكل هذه األنواع لها  .1

 مخاطرها على صحة الطفل الجسمية والجنسية والنفسية. 

اإلهمال أحد أنواع اإليذاء المؤثرة وهو يشمل اإلهمال الجسدي والعاطفي والتعليمي وكل   .2

 خطًرا على صحة الطفل النفسية والجسدية. منها يشكل

أسباب اإليذاء قد ترجع إلى خلل عند بعض اآلباء أو خلل عند الطفل أو خلل لدى األسرة أو  .3

 األعالم أو المدرسة.
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الطفل مشروع رجل لذا يكفل له التشريع اإلسالمي سبل النمو والبناء السليم جسديًا ونفسيا   .4

 وروحيا. 

 ل تدمر مشروع الرجولة وتسيئ إلى المجتمع في دينه ودنياه. اإلساءة الجنسية لألطفا .5

 رعاية أكبر واحتراما أكثر  له تقتضيأن الطفل من الضعفاء، وهو ما  .6

التعامل مع الوباء والمرض   فيإن األخذ باألسباب الطبية واإلجراءات الوقائية االحترازية  .7

في   ()صلى للا عليه وسلم  –  النبيال ينافى التوكل المأمور به شرًعا، ويوافق ما أمر به 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُخذُوا ِحْذَرُكْم فَانِفُروا ثُبَاٍت  ، وقول للا تعالى: )(1)  وتوكل( )أعقلها  قوله:

ِ   ﴿ تعالى:وقوله ، (2) ( أَِو انِفُروا َجِميعًا  ُ لَنَا ُهَو َمْواَلنَا َوَعلَى َّللاَّ قُْل لَْن يُِصيبَنَا إاِلَّ َما َكتََب َّللاَّ

 ( 3) ﴾ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 

 نوصى بتوسيع دائرة عقد مثل هذه الورش على نطاق واسع. .8

 نوصى بأن يعقب كل جلسة نقاشا خاصا بموضوعها غير جلسة النقاش العام.  .9

ستمرار في الحرص يا ألخذ في اإلجراءات االحترازية لتجنب حدوث موجة جديدة من  اال .10

 . 19وباء كوفيد  

تصحيح المفاهيم الخاطئة أثناء األزمات    في زيادة الوعي والمشاركة المجتمعية لرجال الدين  .11

 ومنها األوبئة للخروج إلى وضع أمن مستقر في مجتمعاتنا. 

 

 19/12/2022صدرت هذه التوصيات بالقاهرة في 

 المركز الدولي اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية

 

 

 
 الترمذى وابن حبان. ( رواه  1

 
 .. 71( سورة النساء اآلية  2

 
 ..51( سورة التوبة اآلية  3
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