حتت رعاية االحتاد العاملي للمؤسسات العلمية ينظم مركز جيل البحث العلمي بالتعاون مع جامعة بين سويف مؤمترا دوليا حول

التفكك األسري :األسباب واحللول
طرابلس | لبنان  21و 22ديسمرب 2018

رئيسة املؤمتر :د .سرور طاليب املل (األمينة العامة لالحتاد ورئيسة املركز)
منسقة املؤمتر :د .رحاب يوسف
توطئة:

الرئيس الشريف :أ.د .منصور حسن (رئيس جامعة بين سويف  ،مصر)

رئيسة اللجنة العلمية :د .فداء املصري

رئيسة اللجنة التنظيمية :د .رشا عبد احلي

ظاهرة العنف بين مختلف أفرادها واتساع فجوة اإلهمال

عند أبرز التحديات التي تواجهها للوصول إلى اقتراح حلول

األسرة هي الخلية األساسية للمجتمع التي تضمن

وتساهل
عقوق األبناء
وسوء المعاملة فيما بينهم سيما
ِ
ِ

وآليات فعالة لحمايتها.

استقراره ورفاهيته ،فالمجتمع المتخبط في المشكالت

اآلباء ،ناهيك عن ارتفاع نسب الطالق والجرائم واالنحراف

محاور المؤتمر:

األسرية مجتمع ضعيف وغير قادر على النهوض باألجيال

وحتى جنوح األحداث وتعاطي المخدرات...

المحور األول :أهمية وحدة األسرة ودورها في النهوض

وضمان مستقبلهم.

كما تشهد األسرة العربية تغيرات جذرية بعضها مرتبط

بالمجتمعات.

وقد حظيت األسرة بحماية خاصة من قبل أغلبية الدول،

باإلمالءات والبرامج الدولية التي تسعى لتنظيم األسرة

المحور الثاني :التحديات االجتماعية ،الفكرية ،والثقافية

بل وحتى من المجتمع الدولي ،حيث تم وضع كم هائل من

من خالل حماية المرأة سيما من العنف األسري ،وكذلك

التي تواجه األسرة العربية.

التشريعات والوثائق الدولية التي تنظم عالقة أفرادها

حماية وتوفير احتياجات األطفال ،المراهقين ،الشباب

المحور الثالث :عوامل تفكك األسرة وتراجع العالقات بين

فيما بينهم على قاعدة المساواة المطلقة بين المرأة

والمسنين ،ليترجم ذلك بتعديالت مست مختلف قوانين

أفرادها.

والرجل لدرجة إلغاء األدوار الفطرية المسماة بالنمطية

األحوال الشخصية العربية ،وتغيرات أخرى مرتبطة بآثار

المحور الرابع :عالقة التفكك األسري بالتنشئة االجتماعية .

وخلق كيانات جديدة تعرف باألسرة "المعاصرة" والتي ال

العولمة واالنفتاح على الثقافات الغربية ،مما أثر سلبا على

المحور الخامس :الحماية القانونية لألسرة على المستوى

تعتبر الزواج هو أساس تكوينها مما أفقدها قدسيتها

المنظومة القيمية لألسرة العربية وترابط أفرادها بل

الوطني المحلي والدولي.

سيما الدينية.

وحتى على أدوراهم ومسؤولياتهم.

المحور السادس :دور المؤسسات التربوية واالجتماعية

غير أن هذه األنماط الجديدة من األسر وحتى األسرة
بمفهومها التقليدي قد فقدت نسيجها وترابطها وأصبحت
عرضة لكل أنواع المشكالت االجتماعية بدءا من انتشار

أهداف المؤتمر:
يهدف المؤتمر إلى دراسة أسباب تراجع العالقات
األسرية وانحاللها خاصة في المجتمعات العربية ،والوقوف

في حماية األسرة.
المحور السابع :دور اإلعالم في التوعية على أهمية الترابط
األسري.
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