
  توصيات امللتقى الدويل التاسع

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ....احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن واله، وبعد

احلاج خلضر، والذي  – 1فإن جلنة التوصيات املنبثقة عن امللتقى الدويل التاسع لكلية العلوم اإلسالمية جبامعة باتنة 

قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد ": م، وتناول موضوع2018نوفمرب  28و 27يومي جرى 

  .وبعد االطالع على النتائج اليت خرجت �ا كل ورشة من ورشات امللتقى "الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية

ام من املشاركني يف امللتقى، انتهت إىل وبعد التداول والنقاش يف خمتلف القضايا اليت حظيت بكثري من االهتم

  : التوصيات التالية

  .طبع أعمال امللتقى، ونشُرها وتوزيُعها على نطاق واسع حىت تتحقق االستفادة املرجوة - 1

  .اقرتاح عقد دورات تدريبية تأهلية يف اإلرشاد األسري للمقبلني على الزواج من املؤسسات واجلمعيات املعنية بذلك - 2

املشرع للتخفيف من القيود على تعدد الزوجات مراعاة لواقع العنوسة وانعكاساته السلبية على ا�تمع اجلزائري يف  دعوة - 3

  .إطار النظر املقاصدي ألحكام الشريعة اإلسالمية

  .لمحافظة على قيم األسرة اجلزائرية األصيلةلدعوة املؤسسات اإلعالمية إىل إنتاج برامج هادفة  - 5

  .ضبط املشرع اجلزائري ملوضوع االعتماد على البصمة الوراثية يف إثبات النسب أو نفيهاقرتاح  - 6

عقد لقاءات دورية تنسيقية بني قضاة شؤون األسرة وأئمة املساجد واألساتذة وأهل االختصاص ملناقشة قضايا النزاعات  - 7

  .احللول يف إطار مصلحة األسرة إجياداألسرية، وحماولة 

مبا حيقق التماسك األسري ويضمن لكل ... اد القانونية املتعلقة بالقضايا املشكلة كاحلصانة، النفقة، اللعان،اخللعمراجعة املو  - 8

  .ذي حق حقه على ضوء مبادئ الشريعة اإلسالمية

عية تضافر جهود مؤسسات ا�تمع يف حماربة العنف عموماً، واألسري خصوصاً، وتكثيف التوعية بأمهية الروابط االجتما - 9

  .واألسرية

يف األخري، تتقدم جلنة التوصيات، ونيابة عن كل األساتذة والباحثني املشاركني، خبالص الشكر والتقدير إىل إدارة كلية   

للملتقى، واجلو  احملكمعلى اجلهود املبذولة يف التنظيم  األستاذ الدكتور عبد القادر بن حرزاهللالعلوم اإلسالمية وعلى رأسها 

  .ميز الذي مت توفريه للمشاركنيالعلمي املت

على رعايته للملتقى وحرصه  األستاذ الدكتور عبد السالم ضيفكما تتقدم اللجنة جبزيل الشكر إىل مدير اجلامعة   

  .هواختتام هعلى جناحه وحضوره الشخصي الفتتاح

  .عمال، وأسرة اإلعالموالشكر موصول كذلك بكل من أسهم يف جناح هذا امللتقى، من أساتذة وإداريني وموظفني و   

 .واهللا ويل التوفيق، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


