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التعريف

 هو أحد مشاريع اإلتحاد العالمي للجمعيات 
الطبية اإلسالمية للتوعية والتثقيف المستمر 

بهدف الوقاية من هذه األوبئة الفتاكة.

رؤيتنا
إيجاد مستوى متقدم من الوعي والثقافة 

الوقائية اإلسالمية عند شباب األمة ضد هذه 
األوبئة ومسبباتها.

رسالتنا
       

  شباٌب مثقٌف مبادٌر يعرف كيف يحمي نفسه 
وغيره من األمراض المنقولة جنسيا ومسبباتها.
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       لــم یذكــر مــؤرٌخ قــط انتشــار األمــراض المنقولــة جنســیا إّال ذكــر تحلــل 
النــاِس مــن القیــِم الُعلیــا، واتجاھھــم نحــو المادیــة، ونــدرة الفضیلــة لدرجــة 
ــر نظــرة المجتمــع للجنــس، ولھــذا ال یمكــن فصــُل األخــالق  ــاب، وتغی الغی
عــن الجنــس، ولمثــل ھــذا كان ُینــادي فرویــد، حیــث یقــول: « إن اإلنســان 
ال یحقــق ذاتــھ بغیــر اإلشــباع الجنســي ....وكُل قیــٍد مــن دیــٍن أو أخــالٍق أو 
تقالیــٍد ھــو قیــٌد باطــٌل ومدمــر لطاقــة اإلنســان، وھــو كبــٌت غیــر مشــروع“، 

وھــذا مــا أكدتــھ بروتوكــوالت حكمــاء صھیــون حیــث تقــول: 
ــیطرتنا، إن  ــھل س ــكان فتس ــي كل م ــالق ف ــاَر األخ ــَل لتنھ ــب أن نعم « یج
فرویــد منــا، وســیظل یعــرض العالقــات الجنســیة فــي ضــوء الشــمس، لكــي 
ال یبقــى فــي نظــر الشــباب شــيء مقــدس، ویصبــح ھمــھ األكبــر ھــو إرواء 

غرائــزه الجنســیة وعندئــذ تنھــار أخالقــھ»».
ــالق،  ــارت األخ ــة ,فانھ ــیة المحموم ــورة الجنس ــت الث ــذا اندلع         وھك
وأثمــرت جنونــًا جنســیًا محمومًا،ونیرانــا جنســیًة عارمــة، تؤججھــا األزیــاء 
ــالم  ــة واألف ــة والمجــالت الھابط ــب الخلیع ــل والكت ــھ والتجمی وأدوات الزین

الدكتور عبد الحميد القضــــاة
المدير التنفيذي  للمشروع

اإلتحاد العالمي 
للجمعيات الطبية اإلسالمية
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ــھ  ــا تنفث ــة م ــن بل ــة الشــخصیة. وزاد الطی ــة الحری ــك بحج الداعــرة، كل ذل
ــن  ــباب م ــت للش ــھ اإلنترن ــا یختزن ــارًا، وم ــارًا نھ ــات جھ ــض الفضائی بع
ــت  ــا أصبح ــى أنھ ــال، حت ــى ب ــر عل ــیة ال تخط ــات جنس ــَب وممارس عجائ
ــع فریســة ســھلة  ــى یق ــتدرجھ حت ــا، تس ــم مــن ال یبحــث عنھ ــا تداھ بفخاخھ
لھــا مــن حیــث ال یعلــم، والدلیــل علــى ذلــك أن صفحــة جنســیة واحــدة علــى 
الشــبكة اســتقبلت   اكثــر مــن ٢٢ ملیــون زائــٍر خــالل عــام واحــد، جلھــم بیــن 

١٢-  ١٧ ســنة مــن العمــر..
واألمــراض المنقولــة جنســیا : ھــي مجموعــة مــن األمــراض المعدیــة، 
تســببھا میكروبــات مختلفــة تنتقــل مــن إنســان آلخــر، بواســطة االتصــاالت 
الجنســیة، وخاصــة الزنــا والشــذوذ ومــا یــؤدي إلیھمــا ، میكروباتھــا ال 
تنتقــل بالمــاء أو الھــواء أو الطعــام  بــل باالتصــال المباشــر بیــن المصــاب 
والضحیــة الجدیــدة, ومــن الجدیــر بالذكــر أنھــا ال تصیــب البھائــم رغــم مــا 
عندھــا مــن شــیوع جنســي . ھــذه األمــراُض تشــوُه الجســَم وتعــذُب بــْل تقتــُل 
المریــَض ببــطء , وتكــوُن نھایُتــھ كئیبــًة وحیاُتــُھ كلُّھــا تعاســٌة, فھــي أمــراٌض 
ــْن یشــكو المریــُض مادامــْت مــن فعــِل  ــَف ولمـ ال ُتحكــى وال ُتشــكى, إذ كی
ــتوبُخھ  ــي س ــِھ الت ــك‘ أم ألم ــى ذل ــرُه عل ــي ال ُتق ــِھ الت ــھ , أیشــكو لزوجت یدی
علــى ســوِء فعلتــھ, فھــو بیــن تأنیــب ضمیــرِه ومرضــِھ الــذي یفتــُك بــھ ببــطء 
, وبیــَن خجلــِھ ممــا اكتســبْت یــداْه , ینتھــي إلــى نــدٍم ال ینفــع وھــمٍّ ثقیــٍل وســٍر 

ــٌة نفســیٌة محطمــٌة.  ــُھ , وبالتالــي حال یحطــُم أعصاَب
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ــدز خاصــة اصبحــت  ــة جنســیا عامــة ومــرض األی       األمــراض المنقول
معضلــة صحیــة واجتماعیــة واقتصادیــة عالمیــة ال تعــرف الحــدود, وحســب 
ــون مصــاب  ــن (٤٠) ملی ــر مــن اربعی ــاك اكث ــة ھن ــة الصحــة العالمی منظم
ــا  ــة یومی ــد العالمي.وتحــدث ســبعة اآلف اصاب ــى الصعی ــدز لوحــده عل باألی

ویمــوت فــي نفــس الوقــت ســتة آآلف شــخص یومیــا.
              وقــد تصاعــدت اھتمامــات اإلتحــاد العالمــي للجمعیــات الطبیــة 
اإلســالمیة (FIMA) بوقایــة المجتمعــات اإلنســانیة بشــكل عــام واإلســالمیة 
بشــكل خــاص مــن ویــالت ھــذه المعضلــة العالمیــة. وقــد ابتــدأت األنشــطة 
فــي أفریقیــا أوال لتمتــد الــى جنــوب شــرق آســیا ثــم الــى المنطقــة العربیــة؛ 
ــا  ــرة فیھ ــة  الظاھ ــبة اإلصاب ــة أن نس ــة العالمی ــة الصح ــیر منظم ــث تش حی
ــدز ھــي ١٪ مــن الســكان، وھــي أقــل بكثیــر منھــا فــي باقــي  بفیــروس األی
ــراث  ــم والت ــر القی ــى تأثی ــد ال ــك عائ ــض أن ذل ــرى البع ــق العالم،وی مناط
والســلوك اإلســالمي.غیر أن ھــذا النمــط مــن التفكیــر یجــب أال یدفــع 
ــرات العولمــة  ــي مواجھــة انتشــار ھــذا المــرض بتأثی للترآخــي والتباطــؤ ف

ــرا مــن العوائــق أمامــھ . ــت كثی ــي أزال ــدة الت ــاة الجدی وأنمــاط الحی

الدكتور علي مشعل
المدير التنفيذي

لإلتحاد العالمي 
للجمعيات الطبية اإلسالمية
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         وقــد أرســى اإلتحــاد قواعــد مجابھــة ھــذه األمــراض علــى مســتوى 
العالــم عامــة ومنطقتنــا العربیــة خاصــة منــذ عــام ٢٠٠٦م؛ بتبنــي «مشــروع 
ــدز». وقــد قیــض اهللا  ــة جنســیا واألی وقایــة الشــباب مــن األمــراض المنقول
تبــارك وتعالــى لھــذا المشــروع خبیــرا مختصــا متطوعــا، كان لــھ دور 
ــیس  ــي تأس ــن, وف ــن العاملی ــي م ــق عالم ــن فری ــي تكوی ــادي ف ــادي وقی ری
ــم یدخــر  وتنفیــذ ھــذا المشــروع, وھــو الدكتــور عبدالحمیــد القضــاة الــذي ل
جھــدا فــي العمــل بیــن المجتمعــات الشــبابیة,فعقد النــدوات والــدورات 
وأصــدر المؤلفــات والنشــرات, وعمــل فــي بلــدان العالــم المختلفــة, وھــو مــا 

ــدي المھتمیــن. ــن ی ســیقدمھ ھــذا الُكتیــب بی
داعیــن اهللا العلــي القدیــر أن ُیســدد ھــذه الخطــى والجھــود ویجعلھــا خالصــة 

لوجھــھ الكریــم.
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وقعت في الحرام فأصيبت فشوهها المرض وكسف وجهها (٣)
و زاٍن آخر ّشّوه وجهه (٤)

قال صلى الله عليه وسلم :
( لتغضن ابصاركم ولتحفظن فروجكم أو ليكسفن الله وجوهكم )
                                                                                                           رواه البيهقي

زاٍن تحول إلى الجنس بواسطة الفم
فأصيب بالسفلس في فمه ولسانه(١)  وآخر مصاب باإليدز (٢)

(١)(٢)

(٤) (٣)

نماذج من تشوهات بسبب هذه األمراض
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األمراض المنقولة جنسيًا 
حقائق وأرقام

أوًال : ھـــذه األمـــراض ال ھویـــة لھـــا إّال الزنـــا والشـــذوذ واإلباحیـــة 
ـــا  ـــرى، ومم ـــي أخ ـــل ف ـــات وتق ـــض المجتمع ـــي بع ـــُر ف ـــك تكث ـــة، لذل والرذیل
ـــرة  ـــافات ، وكث ـــارب المس ـــالط ، وتق ـــرعة االخت ـــارھا س ـــى انتش ـــاعُد عل یس
ــذه  ــون ھـ ــا تكـ ــل مـ ــرة . وأقـ ــة صغیـ ــم قریـ ــت العالـ ــي جعلـ ــفار التـ األسـ
األمـــراض فـــي المجتمعـــات المحافظـــة ، التـــي تنظـــر للجنـــس خـــارج إطـــار 
الزوجیـــة بأنـــھ حـــراٌم ، وتقـــدُس اإلخـــالص للحیـــاة الزوجیـــة ، وتعتبـــره 
عمـــًال صالحـــًا تتقـــرب بـــھ إلـــى اهللا ، كمـــا ھـــو الحـــال نســـبیا فـــي مجتمعاتنـــا 
ـــا ،  وشـــبابھا  ـــدًة عـــن غیرھ اإلســـالمیة ، لكـــن ھـــذه المجتمعـــات لیســـت بعی
ــُث  ــم العبـ ــا وعلیھـ ــداء علینـ ــیطرة األعـ ــرق سـ ــھل طـ ــتھدفون ، وأسـ مسـ
ـــذي یذھـــب باألخـــالق  ـــس الحـــرام ، ال بأخالقھـــم وإیقاعھـــم بمســـتنقعات الجن
ـــك  ـــوق  كل ذل ـــراض ،  وف ـــات وینشـــر األم ـــكك المجتمع ـــدم األســـر ویف ویھ
غضـــب إلھـــي وعقوبـــة ربانیـــة ، مصداقـــا لقولـــھ تعالـــى « وال تقربـــوا 
الزنـــا إنـــھ كان فاحشـــة وســـاء ســـبیال « (اإلســـراء٣٢ )، ولذلـــك اســـتغل 
ـــالل  ـــس واإلنح ـــة «الجن ـــم القتالی ـــوان عقیدتھ ـــح عن ـــس و اصب ـــود الجن الیھ

عناصـــر الحـــرب القادمـــة».  
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ثانیـــا : ھـــذه مشـــكلة عالمیـــة ، لكنھـــا أكثـــر مـــا تكـــون فـــي المجتمعـــات 
ـــوق  ـــون (حق ـــة بالقان ـــة الشـــخصیة محمی ـــا ُیســـمى بالحری ـــث م ـــة ، حی الغربی
ــن ،  ــى الطرفیـ ــا دام برضـ ــا كان مـ ــاٌح مھمـ ــيٍء مبـ ــان ) ، وكل شـ اإلنسـ
ـــأن ٦٪ - ١٠٪ مـــن  ـــد ب ـــة تفی ـــة الصحـــة العالمی ـــات منظم ـــا أن إحصائی علم
ـــة جنســـیا ســـنویا  ســـكان الكـــرة األرضیـــة یصابـــون بأحـــد األمـــراض المنقول
ـــش  ـــد حالتـــھ فیمـــوت او یعی ـــم مـــن تتعق .فمنھـــم مـــن ُیعالـــج فیشـــفى ومنھ

ـــھ . ـــوال حیات ـــة ط ـــاة حقیق معان

ـــون   ـــم القان ـــي بحك ـــزواج المثل ـــام  ١٩٨٩ م ال ـــارك ع ـــازت الدنم ـــا : أج ثالث
ـــجع  ـــا ش ـــام ٢٠١٥م ، مم ـــا ایرلنداع ـــدول ، وآخرھ ـــن ال ـــد م ـــا العدی وتبعتھ
ـــادة  ـــي زی ـــبة ف ـــر نس ـــا أن أكب ـــارھم ، علم ـــن انتش ـــیا وزاد م ـــاذین جنس الش
ـــي  ـــس االمریك ـــر الرئی ـــد اق ـــم . وق ـــت بینھ ـــیا كان ـــة جنس ـــراض المنقول األم
بـــاراك اوبامـــا الـــزواج المثلـــي ( ٢٠١٢ م ) وســـمح  بـــھ  و اجـــاز للشـــاذین 

ـــم.  ـــل حقوقھ ـــي بكام ـــش االمریك ـــة بالجی ـــیا الخدم جنس

رابعـــا : تحـــدث فـــي كل عـــام مئـــات المالییـــن مـــن اإلصابـــات الجدیـــدة 
ـــف  ـــر كش ـــا أن تقری ـــنویا ) علم ـــون س ـــراض ( ٣٥٠ - ٥٠٠ ملی ـــذه األم بھ
الحقائـــق الصـــادر عـــن منظمـــة الصحـــة العالمیـــة لعـــام ٢٠١٣م كشـــف 
ـــم  ـــوت ، ومنھ ـــن یم ـــن م ـــن المصابی ـــان، فم ـــون إنس ـــة ٤٩٩ ملی ـــن اصاب ع
ـــوه  ـــھ ، تش ـــى مع ـــن تبق ـــم م ـــفى، ومنھ ـــب فیش ـــت المناس ـــج بالوق ـــن یتعال م
ـــد عیشـــھ ، دون أن یتغیـــر مظھـــرُه الخارجـــي أمـــام  أعضـــاءه التناســـلیة وتنكِّ

ـــب. ـــره إال الطبی ـــرف س ـــھ , وال یع ـــھ أدرى بنفس ـــاس، لكن الن
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خامسـا : ُجـلُّ المصابیـن بھـذه األمـراض من الشـباب بـل المراھقیـن ، حیث 
الفئـة العمریـة الواقعـھ مـا بیـن ١٥ – ٢٥ سـنة ھـم األكثـر إصابـة بھـذه 
األمـراض ، ففـي التقریـر الـذي صـدر فـي حزیـران عـام ٢٠٠٠ م  , أفادت  
( بامیـال بیـك) أن اكثـر مـن ٧٠٪ مـن طـالب المـدارس الثانویـة یمارسـون 
الجنـس قبـل تخرجھـم ، وان ١٢٪ منھـم علـى األقـل ُیصابون بواحـٍد أو أكثر 
مـن األمـراض المنقولـة جنسـیا ، وأنَّ ٢٠٪ مـن البنـات البالغـات مصابـاٍت 
بأحـد ھـذه األمـراض دون أن ُیدركـن ذلـك . علمـا ان كل الدراسـات الالحقة 
اثبتـت زیـادة ھـذه االرقـام , لیـس ھـذا فحسـب , بل امتـد االمر لیصـل بالدنا 
االسـالمیة ,ففـي الدراسـة التـي اجرتھـا مؤسسـة ( ھیئـة رعایـة الطفولـة ) 
فـي اندونیسـیا عـام ٢٠١٠ م  وشـملت طـالب وطالبـات المرحلـة المتوسـطة 
والثانویـة مـن اثنـى عشـر محافظـة اظھـرت ان ٩٧٪ منھـم یراقبـون االفالم 
االباحیـة , وان ٦٣٪ مـن طالبـات المرحلـة المتوسـطة قـد فقـدن عذریتھـن 
اجھـاض.  عملیـات  لھـن  اجریـت  قـد  الثانویـة  طالبـات  مـن   ٪٢١ وان 

ـــن  ـــر م ـــة اكث ـــة العالمی ـــة الصح ـــب منظم ـــنویا حس ـــم س ـــق العال ـــا: ُینف سادس
مائـــة وخمســـون ملیـــار دوالر علـــى كل مـــا یخـــص األمـــراض المنقولـــة 
ـــاریع  ـــي مش ـــق ف ـــا ُتنف ـــو أنھ ـــالج ، فل ـــخیص وع ـــات وتش ـــن خدم ـــیا م جنس

ـــر!!.  ـــيٌّ وال فقی ـــٌع وال أمِّ ـــم جائ ـــي العال ـــى ف ـــن یبق ـــة ل تنموی
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ســـابعًا : ھـــذه االمـــراض كانـــت فـــي الســـابق خمســـة ، ولكنھـــا ازدادت 
ــبب  ــك بسـ ــاف ، وذلـ ــرة أضعـ ــا اآلن عشـ ــح عددھـ ــى أصبـ ــًا حتـ تدریجیـ
الصرعـــات الجنســـیة الجدیـــدة كالجنـــس بواســـطة الفـــم والشـــذوذ الجنســـي....

ـــباب  ـــوز الش ـــوق ول ـــي حل ـــر ف ـــس تظھ ـــم الجن ـــت جراثی ـــث أصبح ـــخ، حی ال
ـــا   ـــاء , منھ ـــرٌة لألطب ـــدٌة محی ـــوٌر جدی ـــر أم ـــك تظھ ـــًة لذل ـــابات ...ونتیج والش
ـــد الشـــباب فـــي  ـــق عن ـــاد حـــاالت ســـرطان الحل حســـب أحـــدث التقاریـــر ازدی
بریطانیـــا عـــام ٢٠١٢م الـــذي فـــاق كل التوقعـــات حتـــى أصبـــح األول علـــى 
ـــى  ـــولنا صل ـــول رس ـــا بق ـــذا یذكرن ـــة. وھ ـــرأس والرقب ـــرطان ال ـــتوى س مس
ـــط  ـــوٍم ق ـــي ق ـــذوذ ) ف ـــا والش ـــُة (الزن ـــرْت الفاحش ـــا ظھ ـــلم: «م ـــھ وس اهللا علی
ـــاع  ـــاء ) واألوج ـــون ( الوب ـــم الطاع ـــر فیھ ـــًة إالَّ ظھ ـــم عالنی ـــا فیھ ـــل بھ ُیعم

ـــم. ـــالفھم» رواه الحاك ـــي أس ـــن ف ـــم تك ـــي ل الت

ـــا ال  ـــم إّال أنھ ـــد البھائ ـــي عن ـــیوع الجنس ـــبھ الش ـــا یش ـــود م ـــم وج ـــا: رغ ثامن
ُتصـــاب باألمـــراض المنقولـــة جنســـیا؛ إنمـــا اإلنســـان الـــذي كرمـــھ ربـــھ 
ــاه عقـــال دون ســـائر خلقـــھ وارســـل لـــھ رســـال وأنـــزل لـــھ كتبـــا  ,فاعطـ
ـــل  ـــن عّط ـــّره لیمتحنھ...فم ـــات ؛وخی ـــن المحرم ـــاده ع ـــھ وإبع ـــة لھدایت مقدس
ـــھ  ـــیطان وحبائل ـــق الش ـــع طری ـــواه واتب ـــھ ھ ـــل إلھ ـــره وجع ـــھ وأدار ظھ عقل
ـــھ بالمرصـــاد  ـــا ل ـــذه األمـــراض وجراثیمھ ـــا وشـــذوذ ومخـــدرات, فھ مـــن زن
ـــي  ـــا, فھ ـــل لھ ـــرة وال عق ـــر مخی ـــم غی ـــا البھائ ـــھ, بینم ـــاه وآخرت ـــر دنی فیخس

ـــراض. ـــذه األم ـــل ھ ـــن مث ـــاة م معف
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ــًال  ــدزعام (٢٠٠٠م) مث ــُة لمــرِض االیــ ــاُت العالمی تاســعًا: تذكــر اإلحصائی
ــة(٩١٪) مــن  ــة، أنَّ واحــدًا وتســعین بالمائ ــاِت المتحــدِة األمریكی فــي الوالی
ــراِف المحرمــات،( شــكل  ــدز كاَن بســبِب اقت ــوا بفیــروِس االیــ الذیــن أصیب
ــي  ــا ف ــى ٩٨٪ كم ــام ٢٠١٢ ال ــت ع ــد ارتفع ــبة ق ــا أن النس ــم ٥) (علم رق
شــكل رقــم ٦), أمــا فــي المملكــة المتحــدة, فإحصائیاتھــا شــبیھة بذلك(شــكل 
ــذوذ  ــوِع فــي الزنــا أو الش ــُم اإلصابــاِت بســبب الوق ــم ٧)،  إذن فمعظ رق

ــماویة. ــي كل الشــرائع الس ــة ف ــذه محرم والمخــدرات, وھ
        ولھــذا فــإن مجــرد اجتنــاب الحــرام ھــو خیــر وســیلة إلرضــاء 
ــة مــن ھــذه األمــراض ثانیًا....وھــذا ھــو ھــدف المشــروع  اهللا أوًال والوقای

ــر. ــًا للش ــر مغالیق ــًا للخی ــھ مفاتیح ــن خالل ــون م ــس,وأن نك الرئی

(٦)
 الواليات المتحدة األمريكية ٢٠١٢

(٥) الواليات المتحدة األمريكية

٢٥٪ مخدرات
١٪ دم

 ٪٨
غير معروف

 ٪٨
٥٨٪ زنا

شذوذ

(٧)بريطانيا

٥٧٪ شذوذ
٪٣

غير معروف

 ٪٤
دم

 ٪٢
من األم 

٨٪ مخدرات 

٢٦٪ زنا 

 ٪٢
أخرى

 ٪٤
مدمن 

مخدرات 
٤٪ شاذ 
ومدمن

٢٠٪ زنا
٧٠٪ شذوذ
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وبعد:
ــاد العالمـــي للجمعيـــات الطبيـــة        ونحـــن فـــي اإلتحـ
بحكـــم  الثغـــرة  لهـــذه  األقـــرب  ؛ألننـــا  اإلســـالمية 
ـــوم  ـــرف خطرهـــا وأثرهـــاوألن الخص اإلختصاص,وألننـــا نع
مرمـــى  فـــي  جميعـــا  ونحـــن   , بشـــبابنا  يتربصـــون 
ســـهامهم وألن درهـــم وقايـــة خيـــر مـــن قنطـــار عـــالج.....
صممنـــا هـــذا المشـــروع لوقايـــة الشـــباب مـــن خـــالل 
ـــن المعلميـــن والمعلمـــات  تدريـــب وتأهيـــل  مائـــة الـــف م
واألئمـــة والوعـــاظ والمرشـــدين وكل القادرين...شـــريطة 
ـــن  ـــنويا لنضم ـــرات س ـــر محاض ـــوع عش ـــي كل متط أن يلق
ـــي العـــام  ـــتوى الوع ـــع مس ـــنويا، ترف ـــرة س مليـــون محاض
الشـــباب  وتحذيـــر  وأســـبابها  األمـــراض  هـــذه  تجـــاه 
مـــن مخاطرهـــا فـــي الدنيـــا واآلخـــرة وكيفيـــة تجنبهـــا 

ــزام. ــر واإللتـ ــاف والصبـ ــن والعفـ ــن التديـ ــد مـ بالمزيـ
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المشروع 
تتمثل فكرة المشروع بتأهيل المتطوعين تأهيًال 

علميًا و دينيًا وطبّيًا في ما يخص هذا األمراض
 ليحاضروا بالشباب في كل مكان 

األئمة
 والوعاظ

والواعظات

المعلمين
والمعلمات

المرشدين
والمرشدات

دورات علمية طبية دينية مكثفة
للفئات التالية

مشرفي
المراكز 
الشبابية
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الجامعاتالمساجدالمدارس

المتطوعين والمتطوعات

واجب

تنفيذ برنامج توعوي تثقيفي 
تطوعي ومتجدد في

المراكز النوادي
الشبابية



١٥

معلومات ومواد للمتدربين 

* مدة الدورة الواحدة من يوم الى أربعة أيام

* ستة عشر محاضرة مصورة وتفاعلية

* عشرون من الكتب الخاصة بالموضوع

* صور محاضرتين جاهزتين للعرض

* شهادة لكل دورة  من االتحاد العالمي

               للجمعيات الطبية اإلسالمية

* الدورات مجانية رغم تكاليفها الباهضة

* يقوم على تنفيذ الدورات خبراء مؤهلون
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الدورات 

دورة إعداد مدربين
 في وقاية الشباب من 

األمراض المنقولة جنسيًا 
( ٤ ايام )

دورة التثقيف الجنسي اآلمن

(في ضوء 

الشريعة اإلسالمية)

(يوم واحد)

دورة أصدقاء فريق 
وقاية الشباب من األمراض 

المنقولة جنسيًا 
(يوم واحد)

دورة إعداد محاضرين
 في وقاية الشباب من 
األمراض المنقولة جنسيًا

 ( ٣ ايام )

دورة  وقاية الشباب من 
اإلدمان على

 المواد اإلباحية 
( يوم واحد)
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ألبوم صور الدورات 

في كافة أرجاء العالم   



١٨

دورات

 في  األردن 



١٩

دورات

 في  األردن 



٢٠

دورات
 

في البحرين



٢١

دورات
 

في البحرين



٢٢

دورات 

في السعودية



٢٣

دورات
 

في السودان



٢٤

دورات
 

في السودان



٢٥

دورات 

في قطر



٢٦

دورات 

في المغرب



٢٧

دورات 

في المغرب



٢٨

دورات 

في اليمن



٢٩

دورات 

في ماليزيا



٣٠

دورات 

في اندونيسيا



٣١

دورات 

في اندونيسيا



٣٢

دورات

في تركيا



٣٣

دورات
 

في تونس



٣٤

دورات 

في تنزانيا
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دورات 

في جنوب افريقيا



٣٦

دورات 

في جنوب افريقيا



٣٧

دورات 

في فلسطين



٣٨

دورات 

في الجزائر



٣٩

دورات 

في الجزائر



٤٠

دورات

 في لبنان



٤١

دورات

 في لبنان



٤٢

دورات

 في ليبيا



٤٣

دورات 

في نيجيريا



٤٤

دورات 

في استراليا



٤٥

دورات 

في غانا



٤٦

دورات

 في  األردن 



٤٧

دورات

 في  األردن 



٤٨

دورات

 في  األردن 



٤٩

حصاد الخير

١. تنفیذ مائة وتسعون (١٩٠) دورة تدریبیة في عشرین 
     دولة.

٢. تأھیل أكثر من ثالثة عشر ألف (١٣٫٠٠٠) متدرب 
    ومتدربة في أنحاء العالم.

٣. ألقى المتطوعون أكثر من ملیون محاضرة في المدارس 
    والجامعات والمراكز الشبابیة.

٤. توزیع أكثر من ملیون ونصف الملیون نسخة من الكتب 
    الخاصة بالمشروع مجانًا لتثقیف الشباب.

٥. توزیع عشرات اآلالف من األقراص المدمجھ عن ھذه 
    األمراض مجانًا للشباب .

٦. إیجاد مواقع وروابط على الشبكة العنكبوتیة لخدمة 
    الشباب أھمھا www.Qudah.com وصفحة موقع 

    التواصل اإلجتماعي«فیسبوك»:
www.facebook.com/youth.protection.project
٧. تنفیذ العدید من الحلقات التلفزیونیھ عن المشروع من 

    خالل الفضائیات المختلفة ونشر العشرات من التحقیقات 
    الصحفیة 



٥٠

٨. إدراج مضمون ھذا المشروع في مناھج التربیة اإلسالمیة 
    للمدارس اإلعدادیة والثانویة الخاصة في لبنان.

٩. تألیف عشرین كتابا كمادة مرجعیة للعاملین والمتدربین 
    في المشروع باللغتین العربیة واألنجلیزیة.

١٠. تألیف العدید من القصص الحواریة لترسیخ مفاھیم 
     في الثقافة الجنسیة عند األطفال بلغة سلیمھ ومفھوم

      شرعي صحیح.



٥١

 

بسم اهللا الرحمن الرحیم

الحـــمد هللا الـــذي أعلــى شــان كافــــة أشــكال العلـــوم النافعــة ،والصــالة 
والسالم علـــى النـــبي األمي الـــذي ًبعث مـــعلما، وجعل العلـــم میـراث 

األنبیــاء.

وبعد:
 فــان أعظــم أبــواب إنفاق المـــال لصـــالح أمــر الدنیا واالخــره توجیھھ 
لحفــظ العلــم النافــع ونشــره. ســیما وأن منظومــة العلــوم بــكل شــرائحھا 
ــریھ،  ــرعیھ وضــرورات بش ــروض ش ــي ف ــالمیھ وھ ــوم إس ــي عل ھ

طالمــا أنھــا تتصــل بحفــظ المقاصــد الضروریــة الخمســة.

فضيلة الدكتور أحمد الكوفحي



٥٢

لنشــر الفاحشــة واإلباحیــة،  وأن الحصــاد الُمــَر للحملــة العالمیــة 
ــوم  ــل الی ــس، تتمث ــدم الضــرورات الخم ــر  لھ ــكل مباش ــة بش والھادف
ــة جنســیا  ــن باألمــراض المنقول بوجــود مئــات المالییــن مــن المصابی
واإلیــدز، وال ُیطفــئ نارھــا إال غــزٌو مضــاٌد بالتوعیــة والتثقیــف 
المبنــي علــى العلــم واإلیمــان، كتلــك الجھــود المباركــة التــي یقــوم بھــا 
االتحــاد العالمــي للجمعیــات الطبیــة اإلســالمیة مــن خــالل «مشــروع 

ــدز» ــة جنســیا واإلی ــراض المنقول ــن األم ــة الشــباب م وقای

ــة  ــر الحی ــارك، ذوي الضمائ ــال المب ــاب الم ــب بأصح ــا ُنھی ــذا فإنن  ل
ــع  ــم الناف أن یدعمــوا ھــذا المشــروع، فھــو مصنــف تحــت بنــدي العل
المؤطــر فــي إطــار الصدقــة الجاریــة الواردیــن فــي الحدیــث النبــوي 
ــة  ــالث: صدق ــن ث ــھ إال م ــع عمل ــن ادم انقط ــات اب ــریف «إذا م الش
جاریــة، أو علــم ُینتفــع بــھ، أو ولــد صالــح یدعــو لــھ»، فھال ســارعتم 

وتنافســتم فــي الخیــر، واهللا وحــده الھــادي إلــى ســواء الســبیل.

                                                     الدكتور
                                                     احمد الكوفحي 

                                                   أستاذ الفقـھ وأصولھ                                                                                                                  
                                                    األردن



٥٣
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٥٤

خطاب لجنة األزهر
بخصوص أحد كتب المشروع



٥٥

أنت مدعٌو للمشاركة معنا ولو بالقليل ..
 فُرّب درهم غلب ألف درهم ... 

فتوبة شاب بسببك تضمن لك صدقة جارية حىت بعد مماتك ... 
فال تدع الفرصة تفوتك  

* تكاليف طباعة الكتب الخاصة بهذا  المشروع.

* تكاليف الحقائب التدريبية والقرطاسية الخاصة

* تكاليف بعض المحاضرين المتخصصين 

*شراء اجهزة كمبيوتر وأجهزة عرض للمحاضرين



٥٦

لجنة مشروع وقاية الشباب في األردن

الدكتور عبدالحميد القضاة

خبير األمراض المنقولة جنسيا واأليدز
المدير التنفيذي لمشروع وقاية الشباب

اختصاصي الفقه واصوله
المستشار الشرعي لمشروع وقاية الشباب

عميد كلية الهندسة في جامعة جدارا / اربد
الناطق اإلعالمي في مشروع وقاية الشباب

مدير جمعية العفاف الخيرية
منسق مشروع وقاية الشباب في األردن

مدير مجموعة معاني وشركاه  لإلستشارات القانونية
 المستشار القانوني لمشروع وقاية الشباب

األستاذ المحامي غيث المعاني 

االستاذ مفيد سرحان 

الدكتور عصام طراد 

فضيلة الدكتور احمد الكوفحي 


