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 لوشن حسني  أأد. عرعار أأنس د. عادل ةد. بغز 
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  بغزة لرئيس جلنة التنظمي: د. عاد

 أأعضاء اللجنة التنظميية:
 سهام عيشور نورة مناعي مباركي وليد عبدي همدي

 مقعاش يوسف نصر الدين كزيز  لعرج يوسف سارة درنوني

    

 :اليوم ادلرايس شاكليةاإ 

الطالق كظاهرة يف اجملمتع اجلزائري بدأأت تأأخذ يف الانتشار الرسيع وتنخر 

ا جسد اجملمتع وهتدد كينونة الأرسة وختلف أأاثرا سلبية عىل الفرد واجملمتع فهذ

شري ت الأمر أأصبح مقلقا نتيجة الزتايد املطرد لأرقام الظاهرة حيث 

حصائيات وكذكل  الصادرة الإحصاءات ادلميوغرافية عن ادليوان الوطين لالإ

، جلزائرالطالق يف ا يف أأرقام ومعدلتوجود ارتفاع قيايس  عنوزارة العدل 

أألف حاةل س نة  31 مناجلزائر ق يف عدد حالت الطال حيث ارتفعت

ىل 2005  2015أألف حاةل طالق س نة  57 لتبلغ 2010أألف حاةل س نة  49اإ

أأما  ،2017أألف حاةل س نة  68 بلغ، لت 2016أألف حاةل س نة  63وأأكرث من 

ىل  2005س نة %11.1ارتفاع مس متر من  نسب الطالق فقد عرفت اإ

لتبلغ هذ ه النس بة  2015س نة %16.23و 2010س نة 14.46%

 .2017س نة %19ولتتجاوز  2016س نة  17.42%

عدل مبجديدة يف اجلزائر دقائق حاةل طالق  10لك   الوقت احلايل نسجليف

ىل يوم، هذا ما يال  حاةل طالق يف 144حالت لك ساعة و 6 رضورة دعوا اإ

حصاءات ظاهرة الطال فاملهمت  ،ق يف اجملمتع اجلزائريفتح قراءات يف أأرقام واإ

 ةللكشف عن جوانب عديدة ذات صا مبقتضاها الأرقام يس تطيعبقراءة هذه 

 اليومهذا  يطعيف اجملمتع اجلزائري، لهذا ي ظاهرة الطالقوانتشار  ابرتفاع

تقدمي و  فرصة وضع بعض جوانب املوضوع حتت الأضواء ادلرايس للمهمتني

 . اح احللول، واقت هذه الظاهرةتفسريات وحتليالت لالرتفاع نسب وأأرقام 

قام ظاهرة لتقدمي قراءات يف أأر  نوواملهمتني مدعو  فالباحثنييف هذا الإطار، 

 التالية: احملاور ذلكل ونقتح اجملمتع اجلزائريالطالق يف 

 احملور الأول: مقارابت نظرية وقانونية لظاهرة الطالق 

  لأرقام الطالقميغرايف ادلاحملور الثاين: التحليل 

  الزوايج وظاهرة الطالق  الاختيار الثالث:احملور 

 احملور الرابع: املعاجلة الاجامتعية والإعالمية لظاهرة الطالق 

 ادلرايس:أأهداف اليوم 
 رصد ظاهرة الطالق يف اجملمتع اجلزائري -

رقام واقعالالكشف عن  -  الطالق الفعيل للأ

 الكشف عن العوامل السوس يو دميغرافية املؤثرة يف الطالق -

 ناء مقتحات لتخفيض من معدلت الطالقب  -

ىل الطالق و  -  الآاثر والانعاكسات املتتبة عنهمعرفة الأس باب املؤدية اإ

 قبول املداخالت:رشوط 
 صيغة يف ،الفرنس ية أأو ةأأو الإجنلزيي العربية للغةاملداخالت ابتقدم  -

(Word)  صفحة. 25ول يتعدى عدد صفحاهتا 

، Simplified Arabic  16 املداخالت ابللغة العربية ابخلطتكتب  -

 .Times New Roman 12ابخلط  واملدخالت ابللغة الأجنبية

 .أأحد حماور اليوم ادلرايس عم منسجام املداخةل وضوعم لبد أأن يكون -

ق ومل يس ب املواضيع حمددة بدقــة وذات أأصالــة علميــة لبد أأن تكون -

آخر املداخةل.كام يمت  ،عرضها  توثيق املراجع يف أ

 توارخي هامة:

آخر أأجل لس تالم امللخصات  -  ،2018 مارس 18يوم أ

 .2018مارس  22يمت الرد عىل امللخصات قبل  -

 ، عىل الربيد الالكتوين:2018أأفريل  10ترسل املدخالت اكمةل قبل يوم  -
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 اس امترة املشاركة  
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 ...................................................................: مؤسسة أأو هيئة الانامتء
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 .......................................................................................... :اتفاله

 ................................................................................. :حمور املشاركة
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