تحت رعاية

فضيلة اإلمام األكبر أ.د /.أحمد محمد الطيب
شيخ األزهـــر

ورشة عمل عن
نحو تعزيز دور المنظمات اإليمانية فى جهود الدول العربية
فى مجاالت الصحة اإلنجابية والجنسية ما بعد 5102م
يومى  50-51من ذى القعدة 0342هـ الموافق  01-02من سبتمبر سنة 5103م
فندق سونستا بالقاهرة

نحن المشاركين والمشاركات نؤكد أن دور األزهر الشريف هو دور هام جدا ً
ويتميز بالوسطية واإلعتدال فى العالم اإلسالمى كافة ونثمن دور األزهر الشريف فى
التعامل مع القضايا المعاصرة ونشكر المركز الدولى اإلسالمى للدراسات والبحوث السكانية
بجامعة األزهر وصندوق األمم المتحدة للسكان ،المكتب اإلقليمى للدول العربية على عقد
ورشة العمل هذه ،وبعد إستعراض المراجعات الدولية والوطنية واعترافا ً بأن تعزيز
وحماية الصحة الجنسية واإلنجابية وحماية الحقوق اإلنجابية وكذلك مكافحة العنف المبنى
على النوع اإلجتماعى ليست ضرورية فقط لتحقيق العدالة االجتماعية وضمان حياة صحية
سليمة ،ولكنها أساسية لتحقيق االلتزامات الوطنية والعالمية للتنمية المستدامة بم فيها
أجندة التنميه الدولية لما بعد  5102ومن هنا فإننا ننوه على مايلى :
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نناشددد المنظمددات اإليمانيددة فددى الدددول العربيددة علددى األاددذ بددالماهوم الشددامل للصددحة
اإلنجابية المواكب لددورة الحيداة وتجنيدب اإلنداث الدزواح والحمدل واإلنجدار المبكدر
وتدددوفير المعلومدددات والاددددمات بنوعيدددة جيددددة ،لتمكدددين األزواح فدددى كافدددة الددددول
العربية ،مدن اتاداذ القدرارات اإلنجابيدة المناسدبة والمبنيدة علدى المعرفدة الصدحيحة،
وممارسة حقوقهم فى الحصول على الادمات بنوعيدة جيددة دون أيدة معوقدات ماليدة
أو ثقافية أو مؤسسية أو غيرها فى إطار الشرائع السماوية.
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 -5نددددعو الحكومدددات العربيدددة إلدددى إيدددالك اهتمدددام اددداي ومكثدددف بالصدددحة اإلنجابيدددة
للمراهقين والشبار فى إطار الشرائع السماوية حيد أنهدم األكثدر تعرضدا للماداطر
الص دحية وال سدديما مادداطر نقددا المناعددة المكتسددب (اإليدددزو واألمددراض المنقولددة
جنسيا.
 -4تطالب المنظمات اإليمانية الحكومات تبندى تددابير وقائيدة وعالجيدة لالرتقداك بصدحة
األطاددال والحددد مددن مراضددة ووفيددات األمهددات وتجنيددبهن المادداطر ،وذلددك بتطددوير
الادمات والنظم الصحية بمدا فدى ذلدك تدوفير اددمات تنظديم األسدرة والبنيدة التحتيدة
الداعمة وتعديل السلوكيات اإلنجابية فى إطار الشرائع السماوية.
 -3تنادى المنظمات اإليمانية الدول العربية بدعم البح العلمدى والدراسدات فدى ماتلدف
مجاالت الصحة والحقوق اإلنجابية بما فيها وفيات األطادال واألمهدات والممارسدات
الضارة والحمل المبكر والعنف ضد النساك والبنات.
ً
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 -2تندادى المنظمدات اإليمانيددة تدوفير التربيدة الجنسددية المناسدبة ثقافيدا وعمريدا فدى إطددار
التعدداليم السددماوية فددى المدددارل والجامعددات ،والتددى تراعددى الاددوارق بددين الجنسددين
والمهارات الحياتية.
 -1اإلسددالم كمددا األديددان السددماويه األاددرى ديددن الرحمددة والمسدداواة وتعاليمدده تعددارض
الوصمة والتمييدز ولدذلك نطالدب بحمايدة حقدوق اإلنسدان لاشدااي المتعايشدين مدع
فيددرول نقددا المناعددة البشددرية المكتسددب/اإليدز ،وحظددر جميددع أشددكال الوصددمة
والتمييز والعنف ضدهم.
 -7فددى إطددار تعددداليم الشددرائع السدددماوية والتددى تعلدددى مددن شدددأن األم واألمومددة نندددادى
باحترام وتنايذ التشريعات الااصة بضدمان حقدوق الصدحة اإلنجابيدة للمدرأة العاملدة
مثل أجازات الوضع وأجازات رعاية الطال.
 -8اإلسدالم كمدا األديدان السدماويه األادرى رفدع مدن شدأن المدرأة وكرمهدا ومندع التمييددز
حسددب الجددن أو الدددين أو النددوع ولددذلك فإننددا ندددعو الحكومددات العربيدة إلددى إدمدداح
آليددات تحقيددق بعددد النددوع اإلجتمدداعى وتمكددين المددرأة وإلشدداك جميددع أشددكال التمييددز
ضدددده ا فدددى االسدددتراتيجيات والاطدددط التنمويدددة الكليدددة والقطاعيدددة وبااصدددة تكدددافؤ
فرصددها فددى التعلدديم والحصددول علددى الادددمات الصددحية والتشددشيل وإدارة المددوارد
وح د الحكومددات علددى تاعيددل القددرارات والتشددريعات التددى توسددع نطدداق مشدداركة
المرأة فى القرار السياسى والتشريعى.
 -9اإلسالم ضد كل مظاهر العنف وبااصة ضد المرأة والطادالت ولدذلك نطالدب باتاداذ
التدددابير المناسددبة والاعالددة لنشددر وتاعيددل المعددايير واإلجددراكات الوطنيددة والدوليددة
المعنية بمواجهة العنف ضد المرأة بما يتاق مع الشرائع السماوية.
 -01فى إطار الموقف الواضح للشريعة اإلسالمية ضد الممارسات الضارة بصحة المدرأة
فإننا نطالب بالقضاك على زواح األطاال والزواح القسرى ووقدف اتدان اإلنداث فدى
أسدددرع وقدددت ممكدددن ،وحظدددر الممارسدددات التدددى تنتهدددك الحقدددوق اإلنجابيدددة للنسددداك
والمراهقدددات مثدددل التعقددديم القسدددرى واإلجهددداض القسدددرى ،أو التمييدددز فدددى التعلددديم
والعمل بسبب الحمل واألمومة أو بسبب العمر أو الحالة العائلية.
 -00تشددجع المنظمددات اإليمانيددة تبنددى سياسددات نابعددة مددن المصددلحة الوطنيددة لمجابهددة مددا
تعانى منه الدول من مشاكل فى الصحة اإلنجابية والعنف المبنى على النوع دون أن
يكون مصدر التمويل عائقا ً .
تكثددد ف المنظمدددات اإليمانيدددة مدددن تواصدددلها مدددع البرلمدددانيين وصدددانعى السياسدددات
-05
والقيددادات السياس دية لبيددان موقددف الددديانات السددماوية مددن قضددايا الصددحة اإلنجابيددة
والعنف المبنى على النوع.
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نشر المعرفدة وتصدحيح الماداهيم عدن طريدق الاطدب والتمثيدل والبددك بنقداط اإلتاداق
مع اآلارين ،وإصدار المنشورات والكتب والاتاوى التى تدعم هذا الموضوع.
التددأثير علددى السددلوكيات عددن طريددق سددن التشددريعات والق دوانين وااللتددزام بمبددادىك
العدالة والمساواة والكرامة.
الحماية للضحايا والناجين والناجيات عن طريق تأثيم العنف وتجريمه بالقانون .
ت عزيددز الحددوار حددول هددذه القضددايا مددع المؤسسددات الدينيددة وتجديددد الاطددار الدددينى
الواعى والمتوازن واالهتمام باالتصال التااعلى.
التأكيد على ترجمة القناعات إلى سلوكيات إيجابية.
التوعيدة بداألمراض المنقولددة جنسديًا وتاليصددها مدن األفكددار الااطندة وأنهددا ندوع مددن
االمراض التى يبتلى بها اإلنسان ويجب شرعا عالجها كسائر األمدراض وال يجدوز
إاااك االصابة بها وال التحرح من عالجها.
الح على توفير عالح المصابين مجانا وح القادرين على تدعيم العالح.
العمل على رفع وتعزيز قدرات الدعاة من المسلمين وغيرهم.
وضددع بدددرامل شدداملة للناحيدددة الطبيدددة والاقهيددة يتددددرر عليهدددا العدداملون فدددى مجدددال
الصحة واألمومة اآلمنة من األطباك والعاملين واألئمة.
العمددل علددى أن تشددتمل المقددررات الدراسددية الدينيددة فددى المدددارل والجامعددات علددى
جوانب الثقافة الصحية واألمومة اآلمنة باالتااق مع الوزرات المعنية.
تشجيع البحد العلمدى فدى موضدوع الصدحة االنجابيدة كمشداريع ومجموعدات بحثيدة
فى المجاالت التى تتصل بالرأى المجتمعى.
اشددتراط إجتيدداز دورة تثقيايددة قبددل الددزواح تتضددمن المعلومددات الصددحية االنجابيددة
والجنسية التمام عقد الزواح.
تاصدديا بددرامل إعالميددة تثقيايددة فددى مجدداالت الصددحة اإلنجابيددة والجنسددية بجميددع
الوسائل اإلعالمية.
ضدددددرورة التنسددددديق بدددددين المؤسسدددددات الدينيدددددة والتربويدددددة والصدددددحية والتعليميدددددة
واإلعالميددة إلعددداد بدرامل تثقيايددة فددى مجددال الصددحة اإلنجابيددة والجنسددية مددن اددالل
لجنة مشتركة بما في ذلك مناطق الحرور و النزاعات المتاثرين بها.
دعوة المنظمات اإليمانية والماتصدين فدى شدنون الددين إلدى حسدن اإلصدشاك للشدبار
و فهدددم مشددداكلهم ومرجعيددداتهم حتدددى تكدددون البدددرامل والرسدددائل مالئمدددة لحاجددداتهم
الحقيقة.
العمل على انشاك مجل أمناك أو مجل تنسيقى للمنظمات االيمانية فى الدول
العربية .دعوة المركز الدولى اإلسالمى للدراسات والبحوث السكانية ومنظمة
التعاون اإلسالمى وصندوق األمم المتحدة للسكان بمتابعة ذلك بناك على ماتم
اإلتااق عليه فى هذه الورشة.
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