ندوة حقوق اإلنسان II.
"الحق في حماية األسرة" في سياق حقوق اإلنسان
أنقرة  04-02 -مايو 2019

عنوان الندوة
"مؤسسة حقوق اإلنسان والمساواة التركية" هي مؤسسة عامة مستقلة و اسست على مبادئ
باريس بشأن وضع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان و ذات كانون األمم المتحد ة
استقاللية إدارية ومالية منشأة بموجب القانون رقم 6701فى تركيا.
المهمة الرئيسية لهذه المؤسسة هي حماية وتطوير حقوق اإلنسان على أساس الكرامة
اإلنسانية.
تعتبر وكالة الحقوق االنسان والمساوات وتحترم الحق في حماية األسرة في المادة  16من
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة وغيرها من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
والتشريعات الوطنية باعتبارها واحدة من أكثر الحقوق األساسية التي تؤثر على حقوق
اإلنسان.
وقد تم فرض "حماية األسرة" كواجب على المجتمع والدولة في االتفاقيات الدولية لحقوق
اإلنسان والتشريعات الوطنية.
إن الحق في "حماية األسرة" هو فئة من الحقوق  ،وهي حقوق "ذات مركز سلبي" تعبر عن
الحقوق الشخصية من حقوق الجيل األول وحقوق "المركز اإليجابية" التي تعبر عن الحقوق
االجتماعية واالقتصادية كحقوق الجيل الثاني.
ونظرا ً لتأثير الحق في التنمية  ،ال شك في أن األسرة حق محمي بين حقوق الجيل الثالث.
ولهذه األسباب  ،فإن الحق في حماية األسرة حق ال غنى عنه يتعلق بجميع جوانب حقوق
اإلنسان.
في المقابل ,ال يمكن حماية األسرة ,من الناحية العملية.
يبرز الصراع على السلطة في العائلة ؛
عدم توازن الحب واالحترام والدور والحقوق والواجبات بين أفراد األسرة ؛
العنف المنزلي وسوء المعاملة على نطاق واسع ؛
ال يستطيع األطفال أن يخلقوا هويات صحية وأن مستقبلهم سيصبح أكثر فسادا ً ؛
األفراد يبحثون عن حلول خارج األسرة؛

معدالت الطالق تتزايد بسرعة بينما تنخفض معدالت الزواج ؛
االنحطاط في المجتمع والتدابير الخاطئة أو االمتناع عن اتخاذ الدول لحماية األسرة تعميق
األزمة .
ولهذه األسباب  ،تهدف مؤسسة حقوق اإلنسان إلى المساهمة في األدبيات المتعلقة بحماية
األسرة من خالل المنشورات والندوات األكاديمية  ،إليجاد حلول للمشاكل ووضع جدول
أعمال بشأن هذه المسألة .في هذا السياق  ،ستعقد ندوة يومي  2و  4مايو  2019في أنقرة
"تحت عنوان "الحق في حماية العائلة في سياق حقوق اإلنسان.
يجب على أولئك الذين يرغبون في تقديم ورقة في الندوة تقديم ملخصاتهم عبر البريد
حتى  20فبراير  2019وفقًا للقواعد  symposium@tihek.gov.trاإللكتروني إلى
التالية.
سيتم تضمين الملخصات المقبولة للعرض في كتيب الندوة .تعتبر األوراق التي ال يتم تسليم
نصوصها بالكامل في التاريخ المحدد غير مقبولة ولن تدرج في الندوة .سيتم نشر األوراق
المقدمة في الندوة ككتاب .وعالوة على ذلك ،فإن إمكانية ال يمكن العثور على األوراق التي
قدمت في الندوة من خالل استكمال عملية مراجعة النظراء الستكمال هيئة تركيا حقوق
اإلنسان والمساواة بنجاح قد نشرت في مجلة األكاديمية  .2المشاركة في الندوة مجانية.

تواريخ مهمة في الندوة
الموعد النهائي لتقديم الملخصات:

 20فبراير 2019

إعالن الملخصات المقبولة:

 25فبراير 2019

الموعد النهائي لتقديم األوراق كاملة 20 :مارس 2019
تاريخ اإلعالن:

 5أبريل 2019

تاريخ الندوة:

 4-2مايو 2019

قواعد كتابة الورق
 -1يجب تقديم الملخصات باللغتين التركية واإلنجليزية.
 -2بخط مباعدة  ، 1.5ويجب أن  Times New Romanيجب كتابة الملخصات بخط
تكون في نطاق  600-500كلمة .يجب أال تزيد الكلمات الرئيسية عن  5كلمات.

 -3يجب أن يشتمل ملخص الورقة على الطريقة والنتائج المحتملة للدراسة.
 -4يجب أن تكون النصوص الكاملة المقبولة  2500كلمة على األقل.
 -5يجب إرسال األرقام والجداول بشكل منفصل في ملحق الملخص .
 -6يجب أن يستند التهجئة التركية على تهجئة جمعية اللغة التركية .وينبغي إيالء االستخدام
اإللزامي التركية في كلمة غير عادية في النص ،حيث يتم ذكر كلمة أوال باللغة اإلنجليزية
والتركية في المال قوسين بلغة أجنبية.
 -7يجب أن يتكون العنوان من  10إلى  12كلمة كحد أقصى ويجب تقديمه باللغتين التركية
واإلنجليزية.
 -8على الموضوعات المغطاة هنا APAقد تنطبق متطلبات التدقيق اإلمالئي.
سيتم إرسال ملخصات إلى  symposium@tihek.gov.trعبر البريد اإللكتروني.
يجب تقديم الملخصات بحلول  20فبراير  .2019سيتم إخبارالمشاركين بقبولهم  /رفضهم
اعتبارا من  25فبراير  2019على أبعد تقدير.
ً

مقاالت الورق  /البحث
أ -األسرة باعتبارها الديناميات األساسية للمجتمع
 مفهوم األسرة في الثقافات من التاريخ إلى الحاضر الوظائف األساسية لألسرة دور األسرة في تطوير الهوية الفردية دور األسرة في بناء المجتمع األسرة كمؤسسة تطوير حقوق اإلنسان مؤسسة األسرة واألديان ضرورة تعليم حقوق اإلنسان في المدارس الموجهة لألسرة -تطوير سياسات للنهوض بوسائل اإلعالم في سياق الزواج وحماية األسرة

 دور وسائل اإلعالم في حماية األسرة الهجرة وحماية األسرة -عائالت الالجئين

ب -أهداف التنمية المستدامة والحق في حماية األسرة
 أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية واألسرة التنمية المستدامة كأداة للتنمية المستدامة والهدف سياسات الدولة وممارساتها لتعزيز الزواج وحماية األسرة (الممارسات القطرية) ما يجب القيام به من أجل األسرة المستدامة والمؤسسات الضرورية (أمثلة من العالم) التنمية المستدامة والعائلة المسنين دعم األسرة في الكفاح ضد تعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ،ورفع األفراد األصحاء.
 -التعاون العالمي من أجل حماية األسرة :التحديات

ج  -الحق في حماية األسرة في سياق قانون حقوق اإلنسان
 النطاق والجوانب القانونية للحق في حماية األسرة حق الزواج وحقوق األسرة في قانون حقوق اإلنسان حماية األسرة واحترام الحياة األسرية في القانون التركي حماية األسرة واحترام الحياة األسرية في قانون حقوق اإلنسان الحقوق والواجبات في األسرة اللوائح القانونية تأثير األسرة على أن يتم العثور عليها أو حلها األطفال واألسرة في قانون حقوق اإلنسان حماية األسرة في ظل قانون الحضانة والوصاية مشاكل الحضانة  /األبوة-الوالية الدولية (مثل تهريب األطفال  ،تعطى لعائالت دياناتمختلفة  ،إلخ)

 الطالق وحقوق االنسان بعد الطالق التدابير التي يتعين اتخاذها لمنع هذه المشاكل والوقاية منها جمعية حماية الزواج والوساطة األسرية في قانون حقوق اإلنسان مشكالت حقوق اإلنسان والحلول الناشئة عن العيش مع الشباب مشاكل الزواج من األجانب في تركيا ،والمسائل القانونية والحلول المقترحة المشاكل القانونية ومشاكل النساء األجنبيات بسبب زواجهن مع الرجال األتراك ونصيحة الحل.

د  -آثار المشاكل األسرية على حقوق اإلنسان
 مشاكل وحلول األسرة منع اإلساءة المنزلية تدخل الدولة في ثقافة العنف في األسرة تقييم إحصاءات الزواج والطالق في سياق حماية األسرة العوامل التي تؤدي إلى الطالق والتدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على األسرة الطالق النفسي واالجتماعي والطفل المشاكل العائلية والعالقة بالجريمة التمييز على أساس السن من زوايا مختلفة مشاكل التطبيق وآليات الرقابة على التمييز اإليجابيانحطاط مجموعات
التمييز في األسرة
(المسنين والمعاقين ،
إلخ)

-

 مسؤوليات الدولة تجاه األسرة وأفراد األسرة المجتمع والتزاماته في تأسيس األسرة وحمايتها (الشخص  ،المؤسسة  ،اإلعالم  ،آلياتحقوق اإلنسان  ،إلخ) .
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