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ABSTRACT 
Divorce has become an increasingly threatening phenomenon in the Qatarī society. 
It reached a towering 56.2% in 2014 and is thus the cause for sustained alarm and 
worry owing to its dreadful impact on individuals, families and hence the society 
itself. Moreover, this alarming rise stands in glaring contrast to the goals set by 
Qatar's National Development Strategy 2011-2016. These goals include building a 
peaceful, secure and stable society under effective government and family 
institutions, and developing policies and programmes to promote family cohesion. 
This field study will be conducted at Wifāq - Family Consulting Center, to which 
divorce cases are usually transferred from the Family Court to carry out family 
reforms and to provide family counselling to both parties. The study will try to 
determine the causes of divorce through interviews conducted with counsellors 
working to resolve family conflicts and their mode of action to address the divorce 
cases that are filed. It will end with some recommendations both by the counsellors 
and the authors to reduce this phenomenon in the Qatarī society. 
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5107 5155 00. 7867% 
5102 5155 00.8 2.650% 

 

ت لئلخهاءاث  ت، ًدبحن لىا ؤن مخىؾِ وؿبت الُال١ جٟى١ مً َظٍ اليكغة الؿىٍى %، وونلذ الحض 22الحٍُى
لى في  %، وهي وؿبت ٖالُت حضا ح٨ٗـ 2.650م، خُث بلٛذ ؤ٦ثر مً هه٠ ٖضص خاالث الؼواج 5102ٖ�

بُٛت زٌٟ  وحىص زلل في املجخم٘، لظا ٞإّهه مً الىاحب صعاؾت ؤؾبابها، والٓغوٝ التي ؤصث بلحها، والخٗاون 
 وخماًت ؤٞغاص املجخم6٘مٗضالتها، 

 مشكلة الدراشة:
 جداو٫ َظٍ الضعاؾت �حابت ٖلى الدؿائالث �جُت:

 ما ؤؾباب الُال١ في املجخم٘ ال٣ُغي؟ 
 َغة الُال١ و�نالح بحن اآلاىاهج اآلاخبٗت في مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت مً ٢بل اآلاغقضًً، للحض مً ْا ما

حن  ؟الُٞغ
  ٌٟمٗضالث الُال١ في املجخم٘ ال٣ُغي؟ما الحلى٫ اآلا٣ترخت لخ 

 أهمية الدراشة
ا ٖلى املجخم٘ ال٣ُغي بك٩ل  حن، وجإزحَر جيب٘ ؤَمُت الضعاؾت في ٧ىجها ح٨ٗـ مضي جٟص ي ْاَغة الُال١ بحن ال٣ٍُغ
لى �ؾغ و�ٞغاص بك٩ل زاص، مً الىىا�ي الاحخماُٖت والا٢خهاصًت والىٟؿُت، مما ٌُٗل ؤو ًازغ همى  ٖام، ٖو

وج٣ضمه، والظي جُمذ له الؿُاؾت الغقُضة للضولت، لظا حاءث َظٍ الضعاؾت لخ٨مل الضعاؾاث الؿاب٣ت  املجخم٘
 مً زال٫ بياٞت ؤؾباب ؤزغي للُال١، م٘ َغح خلى٫ مً قإجها الخ٣لُل مً اهدكاع َظٍ الٓاَغة6
ْاَغة الُال١، ٦ما حاءث َظٍ الضعاؾت لدؿلِ الًىء ٖلى صوع مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت في الخ٣لُل مً 

حن6 و٢ض ٌؿاٖض َظا البدث اآلا٣بلحن ٖلى الؼواج ؤو  حن اآلاخىاٖػ واآلاىاهج الٗلمُت اآلاخبٗت في �نالح بحن الُٞغ
ت الحلى٫ للمكا٧ل التي جخٗغى لها �ؾغة ٢بل خضوثها، ؤو مٗالجتها خا٫ خضوثها6  اآلاتزوححن، آلاٗٞغ

 الدراشات الصابقة
الُال١ و٦ُُٟت مٗالجتها، مً جل٪ الضعاؾاث صعاؾت الض٦خىعة ؤمل  جىاولذ الٗضًض مً الضعاؾاث ؤؾباب

، وهي عؾالت ص٦خىعاٍ اقخملذ "ٞاٖلُت بغهامج �عقاص اآلاٗني باآلاُل٣اث"م، واآلاٗىىهت بـ 5102اآلاؿلماوي ٖام 
ت مً اآلاالخٓاث الض٣ُ٢ت التي جاصي بلى الاهٟها٫ بحن الؼوححن6 و٢ض وّضحذ الضعاؾت ؤن َىال٪ اعجٟ اٖا مجمٖى

في خاالث الُال١ ٢بل الضزى٫، مما ٌكحر بلى ؤن ْاَغة بجهاء الؼواج جدضر في ٦ثحر مً �خُان ٢بل ؤن جبضؤ 
ى ؤمغ له صالالث  بت الؼوحت، َو الحُاة الؼوحُت، ٦ما ؤقاعث بلى اعجٟإ خاالث الخل٘، ؤي الُال١ الظي ٩ًىن بٚغ

ان َى ناخب ٢غاع الاهٟها٫، هجض ؤن اآلاغؤة بضؤث جخجه ٦ثحرة لٗل ؤَمها حٛحر ٖال٢ت اآلاغؤة بالغحل، ٞبٗض ؤن ٧
ظا ًا٦ض حّٛحر مٟاَُم الؼواج،  اع الكغعي لهظٍ الٗال٢ت، َو هدى بزباث وحىصَا ؤمام الغحل، مً زال٫ َ�
زهىنا ٖىض اآلاغؤة التي ؤنبدذ ؤ٦ثر حٗلُما وؤ٦ثر اؾخ٣اللُت، وؤنبذ لها عؤي في ازخُاع قٍغ٪ الحُاة و٢غاع 

 ه ؤًًا، �مغ الظي ٌٗني ؤهىا بهضص حّٛحر همِ الٗال٢ت الؼوحُت الخ٣لُضًت، وؤن ْاَغة اعجٟإالاهٟها٫ ٖى

م1025 للعام القطزي  املجتمع في العائلية الاشتشارات مزكز في ملعالجتها املتبعة واملىاهج الطالق ظاهزة  
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 امللخظ
في �وهت �زحرة، ٣ٞض بلغذ وؿ�خه بحن  الخلُج الٗغبي بما ُٞه صولت ٢ُغمجخم٘ ؤنبذ الُال١ ْاَغة في 

حن  ىض جغحمت َظٍ اليؿبت والىٓغ في ؤبٗاصَا، ٞةّجها جض١ّ حغؽ �هظاع 5102% في الٗام 2.65ال٣ٍُغ م، ٖو
، آلاا لها مً هخاثج ؾلبُت ٖلى �ؾغة لها يغوعة الىٓغ الجاص في ؾبل الٗالجبلى للخدظًغ مً زُىعتها، وبالخالي 

ج٠٣ صون  م صولت ٢ُغ في حمُ٘ حىاهب الحُاة وزانت ٞةجهامّما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ج٣ّض واملجخم٘ ال٣ُغي، 
ىُت لضولت ٢ُغ ل والاؾتراجُجُتَضاٝ جد٣ُق �  بىاء �ؾاؾُت ، والتي مً ؤَضاٞها .510 – 5100لـلخىمُت الَى

الت، ووي٘ الؿُاؾاث والبرامج ّٗ ت ٞ الهاصٞت  مجخم٘ ؾالم وآمً ومؿخ٣غ، في ْل خ٩ىمت وماؾؿاث ؤؾٍغ
ؼ الخماؾ٪ �ؾغي6  لخٍٗؼ

جإحي َظٍ الضعاؾت لخ٨مل ما بضؤٍ �زغون، وجل٣ي الًىء ٖلى بٌٗ الى٣اٍ اآلاهمت التي ًم٨ً ؤن حؿاَم في 
الم،  الخ٣لُل مً وؿبت اهدكاع الُال١ في ٢ُغ، وجبحن ؤَمُت الخٗاون بحن اآلااؾؿاث املجخمُٗت ٧األؾغة، وٖ�

اآلاغا٦ؼ الاحخماُٖت، واآلااؾؿاث الخٗلُمُت ٧اآلاضاعؽ والجامٗاث، في الحض مً واآلاؿاحض، والجهاث الضًيُت، و 
 اهدكاع الُال١، ومٗالجت ؤؾبابه6

و٢ض ؤحٍغذ َظٍ الضعاؾت اآلاُضاهُت في مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت، خُث ُجدّى٫ ٢ًاًا الُال١ مً مد٨مت 
 جدىاو٫ الاؾدكاعاث الٗاثلُت ل٩ل مً الؼوج والؼوحت6 و �ؾغة بلى َظٍ الجهت اآلاٗىُت باإلنالح �ؾغي، وج٣ضًم 

َظٍ الضعاؾت �ؾباب اآلااصًت للُال١، واآلاىاهج اآلاخبٗت مً ٢بل اآلاغقضًً الٗاملحن في اآلاغ٦ؼ لئلنالح بحن 
حن، و٦ُُٟت الىن 6 ٦ظل٪ جىاولذ ٞحن، وبؾ٣اٍ ٢ًاًا الُال١ في املحا٦م٫ بلى خلى٫ جغض ي الُغ ى الُٞغ

آلا٣ترخت للخ٣لُل مً وؿبت الُال١، ٦ما زلهذ َظٍ الضعاؾت بخىنُاث مً قإجها الخ٣لُل الضعاؾت الحلى٫ ا
 مً ْاَغة الُال١ اآلاخٟكُت في صولت ٢ُغ6

 املقدمة
بضو ؤهه ًؼصاص اهدكاًعا في  ٌّٗض الُال١ مك٩لت هٟؿُت واحخماُٖت، ٞهى ْاَغة ٖامت في حمُ٘ املجخمٗاث، ٍو

ج٨ٟ٪ �ؾغة، واػصًاص ال٨ٍغ بحن ؤٞغاصَا،  مًؾلبُت  امّما ًترجب ٖلُه آزاع ، الؿىىاث �زحرةاملجخم٘ ال٣ُغي في 
ٟا٫ و�ؾغة ٖلى وحه الٗمىم6ٍاصي و   ذل٪ بلى آزاع ؾلبُت ٖلى َ�

اصة في وؿبت الُال١  ىام الخام والجضو٫ �حي ًىّضح الٍؼ  م: 5102ــ  5101بحن ٖ�
 )مً املجلض الاعلى للقضاء، قصم الاخطاء القضائي( 2حدول 

 عقود الطالق عقود الزواج
ون  ون  قطٍز  قطٍز

 اليصبة العدد العدد الصىة
5101 0525 051 2.60% 
5100 0080 522 7865% 

5105 5127 072 216.% 
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ت لئلخهاءاث  ت، ًدبحن لىا ؤن مخىؾِ وؿبت الُال١ جٟى١ مً َظٍ اليكغة الؿىٍى %، وونلذ الحض 22الحٍُى
لى في  %، وهي وؿبت ٖالُت حضا ح٨ٗـ 2.650م، خُث بلٛذ ؤ٦ثر مً هه٠ ٖضص خاالث الؼواج 5102ٖ�

بُٛت زٌٟ  وحىص زلل في املجخم٘، لظا ٞإّهه مً الىاحب صعاؾت ؤؾبابها، والٓغوٝ التي ؤصث بلحها، والخٗاون 
 وخماًت ؤٞغاص املجخم6٘مٗضالتها، 

 مشكلة الدراشة:
 جداو٫ َظٍ الضعاؾت �حابت ٖلى الدؿائالث �جُت:

 ما ؤؾباب الُال١ في املجخم٘ ال٣ُغي؟ 
 َغة الُال١ و�نالح بحن اآلاىاهج اآلاخبٗت في مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت مً ٢بل اآلاغقضًً، للحض مً ْا ما

حن  ؟الُٞغ
  ٌٟمٗضالث الُال١ في املجخم٘ ال٣ُغي؟ما الحلى٫ اآلا٣ترخت لخ 

 أهمية الدراشة
ا ٖلى املجخم٘ ال٣ُغي بك٩ل  حن، وجإزحَر جيب٘ ؤَمُت الضعاؾت في ٧ىجها ح٨ٗـ مضي جٟص ي ْاَغة الُال١ بحن ال٣ٍُغ
لى �ؾغ و�ٞغاص بك٩ل زاص، مً الىىا�ي الاحخماُٖت والا٢خهاصًت والىٟؿُت، مما ٌُٗل ؤو ًازغ همى  ٖام، ٖو

وج٣ضمه، والظي جُمذ له الؿُاؾت الغقُضة للضولت، لظا حاءث َظٍ الضعاؾت لخ٨مل الضعاؾاث الؿاب٣ت  املجخم٘
 مً زال٫ بياٞت ؤؾباب ؤزغي للُال١، م٘ َغح خلى٫ مً قإجها الخ٣لُل مً اهدكاع َظٍ الٓاَغة6
ْاَغة الُال١، ٦ما حاءث َظٍ الضعاؾت لدؿلِ الًىء ٖلى صوع مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت في الخ٣لُل مً 

حن6 و٢ض ٌؿاٖض َظا البدث اآلا٣بلحن ٖلى الؼواج ؤو  حن اآلاخىاٖػ واآلاىاهج الٗلمُت اآلاخبٗت في �نالح بحن الُٞغ
ت الحلى٫ للمكا٧ل التي جخٗغى لها �ؾغة ٢بل خضوثها، ؤو مٗالجتها خا٫ خضوثها6  اآلاتزوححن، آلاٗٞغ

 الدراشات الصابقة
الُال١ و٦ُُٟت مٗالجتها، مً جل٪ الضعاؾاث صعاؾت الض٦خىعة ؤمل  جىاولذ الٗضًض مً الضعاؾاث ؤؾباب

، وهي عؾالت ص٦خىعاٍ اقخملذ "ٞاٖلُت بغهامج �عقاص اآلاٗني باآلاُل٣اث"م، واآلاٗىىهت بـ 5102اآلاؿلماوي ٖام 
ت مً اآلاالخٓاث الض٣ُ٢ت التي جاصي بلى الاهٟها٫ بحن الؼوححن6 و٢ض وّضحذ الضعاؾت ؤن َىال٪ اعجٟ اٖا مجمٖى

في خاالث الُال١ ٢بل الضزى٫، مما ٌكحر بلى ؤن ْاَغة بجهاء الؼواج جدضر في ٦ثحر مً �خُان ٢بل ؤن جبضؤ 
ى ؤمغ له صالالث  بت الؼوحت، َو الحُاة الؼوحُت، ٦ما ؤقاعث بلى اعجٟإ خاالث الخل٘، ؤي الُال١ الظي ٩ًىن بٚغ

ان َى ناخب ٢غاع الاهٟها٫، هجض ؤن اآلاغؤة بضؤث جخجه ٦ثحرة لٗل ؤَمها حٛحر ٖال٢ت اآلاغؤة بالغحل، ٞبٗض ؤن ٧
ظا ًا٦ض حّٛحر مٟاَُم الؼواج،  اع الكغعي لهظٍ الٗال٢ت، َو هدى بزباث وحىصَا ؤمام الغحل، مً زال٫ َ�
زهىنا ٖىض اآلاغؤة التي ؤنبدذ ؤ٦ثر حٗلُما وؤ٦ثر اؾخ٣اللُت، وؤنبذ لها عؤي في ازخُاع قٍغ٪ الحُاة و٢غاع 

 ه ؤًًا، �مغ الظي ٌٗني ؤهىا بهضص حّٛحر همِ الٗال٢ت الؼوحُت الخ٣لُضًت، وؤن ْاَغة اعجٟإالاهٟها٫ ٖى
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 امللخظ
في �وهت �زحرة، ٣ٞض بلغذ وؿ�خه بحن  الخلُج الٗغبي بما ُٞه صولت ٢ُغمجخم٘ ؤنبذ الُال١ ْاَغة في 

حن  ىض جغحمت َظٍ اليؿبت والىٓغ في ؤبٗاصَا، ٞةّجها جض١ّ حغؽ �هظاع 5102% في الٗام 2.65ال٣ٍُغ م، ٖو
، آلاا لها مً هخاثج ؾلبُت ٖلى �ؾغة لها يغوعة الىٓغ الجاص في ؾبل الٗالجبلى للخدظًغ مً زُىعتها، وبالخالي 

ج٠٣ صون  م صولت ٢ُغ في حمُ٘ حىاهب الحُاة وزانت ٞةجهامّما ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ج٣ّض واملجخم٘ ال٣ُغي، 
ىُت لضولت ٢ُغ ل والاؾتراجُجُتَضاٝ جد٣ُق �  بىاء �ؾاؾُت ، والتي مً ؤَضاٞها .510 – 5100لـلخىمُت الَى

الت، ووي٘ الؿُاؾاث والبرامج ّٗ ت ٞ الهاصٞت  مجخم٘ ؾالم وآمً ومؿخ٣غ، في ْل خ٩ىمت وماؾؿاث ؤؾٍغ
ؼ الخماؾ٪ �ؾغي6  لخٍٗؼ

جإحي َظٍ الضعاؾت لخ٨مل ما بضؤٍ �زغون، وجل٣ي الًىء ٖلى بٌٗ الى٣اٍ اآلاهمت التي ًم٨ً ؤن حؿاَم في 
الم،  الخ٣لُل مً وؿبت اهدكاع الُال١ في ٢ُغ، وجبحن ؤَمُت الخٗاون بحن اآلااؾؿاث املجخمُٗت ٧األؾغة، وٖ�

اآلاغا٦ؼ الاحخماُٖت، واآلااؾؿاث الخٗلُمُت ٧اآلاضاعؽ والجامٗاث، في الحض مً واآلاؿاحض، والجهاث الضًيُت، و 
 اهدكاع الُال١، ومٗالجت ؤؾبابه6

و٢ض ؤحٍغذ َظٍ الضعاؾت اآلاُضاهُت في مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت، خُث ُجدّى٫ ٢ًاًا الُال١ مً مد٨مت 
 جدىاو٫ الاؾدكاعاث الٗاثلُت ل٩ل مً الؼوج والؼوحت6 و �ؾغة بلى َظٍ الجهت اآلاٗىُت باإلنالح �ؾغي، وج٣ضًم 

َظٍ الضعاؾت �ؾباب اآلااصًت للُال١، واآلاىاهج اآلاخبٗت مً ٢بل اآلاغقضًً الٗاملحن في اآلاغ٦ؼ لئلنالح بحن 
حن، و٦ُُٟت الىن 6 ٦ظل٪ جىاولذ ٞحن، وبؾ٣اٍ ٢ًاًا الُال١ في املحا٦م٫ بلى خلى٫ جغض ي الُغ ى الُٞغ

آلا٣ترخت للخ٣لُل مً وؿبت الُال١، ٦ما زلهذ َظٍ الضعاؾت بخىنُاث مً قإجها الخ٣لُل الضعاؾت الحلى٫ ا
 مً ْاَغة الُال١ اآلاخٟكُت في صولت ٢ُغ6

 املقدمة
بضو ؤهه ًؼصاص اهدكاًعا في  ٌّٗض الُال١ مك٩لت هٟؿُت واحخماُٖت، ٞهى ْاَغة ٖامت في حمُ٘ املجخمٗاث، ٍو

ج٨ٟ٪ �ؾغة، واػصًاص ال٨ٍغ بحن ؤٞغاصَا،  مًؾلبُت  امّما ًترجب ٖلُه آزاع ، الؿىىاث �زحرةاملجخم٘ ال٣ُغي في 
ٟا٫ و�ؾغة ٖلى وحه الٗمىم6ٍاصي و   ذل٪ بلى آزاع ؾلبُت ٖلى َ�

اصة في وؿبت الُال١  ىام الخام والجضو٫ �حي ًىّضح الٍؼ  م: 5102ــ  5101بحن ٖ�
 )مً املجلض الاعلى للقضاء، قصم الاخطاء القضائي( 2حدول 

 عقود الطالق عقود الزواج
ون  ون  قطٍز  قطٍز

 اليصبة العدد العدد الصىة
5101 0525 051 2.60% 
5100 0080 522 7865% 

5105 5127 072 216.% 
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مُٗىت ًٖ بًٗهما البٌٗ ٢بل بضاًت الحُاة الؼوحُت، ومً زّم ًخٟاحأن بإن الىا٢٘ ٖلى زالٝ جهىعاتهم، 
ٞبضاّل مً حُٛحر الهىعة الظَىُت، ًبضؤ ؤخضَما بمداولخه حُٛحر شخهُت �زغ لخخُاب٤ م٘ الهىعة الظَىُت 

لت6 ُّ  اآلاخس
َغ١ الحضًث والخىانل بحن الؼوححن واٖخماص �ؾلىب �ًجابي اآلاٗخمض ٖلى  وؤقاع ص6 قلخىث بلى ؤَمُت حُٛحر

دضر حُٛحرا بًجابُا في الٗال٢ت  ًُ ى ما  غ اآلاٗخمض ٖلى ٧لمت "ال"، َو ّٟ ٧لمت "وٗم" بضاًل مً �ؾلىب الؿلبي اآلاُى
ال١ مجها ؤن ٩ًىن َىا ٥ و٢ذ ٧اٝ إلًجاص الؼوحُت6 ٦ما ا٢ترح َغ٢ًا ٖضًضة لحل نغاٖاث �ػواج ججىبًا لُل

الخىا٤ٞ ما بحن الهىعة الظَىُت والهىعة الىا٢ُٗت6 ولخدؿحن الهىعة الظَىُت بحن الؼوححن، ؤقاع ص6 قلخىث 
هاعخه باألمىع التي  ٣ت ٞٗالت لخد٤ُ٣ طل٪ ٢اثاًل: ٌؿخُُ٘ الُٝغ �و٫ ؤن ًجلـ م٘ الُٝغ الثاوي ٍو بلى ٍَغ

بضي  ًُ الُٝغ الثاوي ؤي مالخٓت ؤو حٗل٤ُ ٖلى نغاخت �زغ وبظل٪ ُحؿٗضٍ وجل٪ التي ُجًا٣ًه بكٍغ ؤن ال 
 2جخدّؿً الٗال٢اث بحن �ؾغ6

اصة وؿبت الُال١ ــ بدؿب الضعاؾاث الؿاب٣ت ـــ في و٢خىا الحايغ، َى الخّٛحر  مً زال٫ ما ؾب٤، هجض ؤن ؾبب ٍػ
لم وحّٛحر مٟهىم الؼواج ومٟهىم ال٨ٟغي والث٣افي والاحخماعي لؤلٞغاص في املجخم٘ ال٣ُغي، والاهٟخاح ٖلى الٗا

الح٣ى١ والىاحباث في �ؾغة، خُث ؤنبدذ اآلاغؤة ؤ٦ثر حٗلُما وؤ٦ثر اؾخ٣اللُت، و٢اصعة ٖلى بزباث وحىصَا 
لب الخل٘ في خالت الًغع، وبظل٪ اهتهذ نىعة الؼواج الخ٣لُضي وهمُه6 ٞالهغإ بحن الىمِ  ؤمام الؼوج، َو

جخم٘ ال٣ُغي مجخم٘ ؤؾغي مداٞٔ( والىمِ الحضًث للؼواج َى نغإ الخ٣لُضي للؼواج )ٖلى ؤؾاؽ ؤن امل
�حُا٫، وجضّزل �َل والٗاصاث والخ٣الُض اآلاىعوزت وصوع الغحل الكغقي في �ؾغة، ٧ل طل٪ ًسال٠ اآلاضهُت 

 والاهٟخاح ووي٘ اآلاغؤة خالُا6
 مىهجية الدراشة

الحها  مً  في الى٢ذ الحالي ٖلى اؾخسضام مىهج اآلاسح الاحخماعيج٣ىم الضعاؾت الٗلمُت اآلاُضاهُت لٓاَغة الُال١ ٖو
في مغ٦ؼ  02مغقضا مً ؤنل  00زال٫ ٖمل مسح بالُٗىت للىنى٫ بلى هخاثج الضعاؾت6 و٢ض اقخملذ ُٖىت الضعاؾت 

 خالت قملذ ما ٢بل الُال١ وما بٗضٍ مً صازل مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت وزاعحه6 7.الاؾدكاعاث الٗاثلُت، و
 املصتخدمة في املسح الاحتماعي: ألادوات

ان مً الاؾخبُان، �و٫  الاشتبيان: ىا٥ هٖى ت ؤؾئلت ج٣ىم الُٗىت اآلاغاص صعاؾتها باإلحابت ٖجها، َو ًم مجمٖى ٍو
حن ٢بل الُال١ وبٗضٍ )وؾىُل٤ ٖلحهم اؾم الٗمالء (، واقخملذ  حن اآلاخىاٖػ خالت، والاؾخبُان  27زام بالُٞغ

مغقضًً ٌٗملىن  .ًً ٌٗالجىن اآلاكا٧ل بحن الؼوححن ٢بل الُال١، واقخملذ الثاوي زام باآلاغقضًً الظ
 ب٣ؿم �نالح �ؾغي6 

ت مً  املقابلة: مً زال٫ ؤزظ مىاُٖض مؿب٣ت م٘ اآلاغقضًً والٗمالء، بدُث جمذ م٣ابلتهم لُغح مجمٖى
�ؾئلت جسص ؤؾباب ظاَغة الُال١، و٠ُ٦ ًم٨ً مٗالجت َظٍ �ؾباب والحض مً الٓاَغة6 واؾخٛغ٢ذ 

بلى زالزت اآلا٣ابلت م٘ ٧ل مغقض بحن الؿاٖت والؿاٖت وهه٠، ؤما اآلا٣ابلت م٘ الٗمالء ٞاؾخٛغ٢ذ هه٠ ؾاٖت 
كغة ٖمالء6  ؤعبإ الؿاٖت6 و٢ض جمذ م٣ابلت زمؿت مغقضًً ٖو

م1025 للعام القطزي  املجتمع في العائلية الاشتشارات مزكز في ملعالجتها املتبعة واملىاهج الطالق ظاهزة  
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 0مٗضالث الُال١ ٚحر بُٗضة ًٖ آزاع الخّٛحر في َظٍ الٗال٢ت6
َُغح جد٤ُ٣ في  ت٦ظل٪  ، ًبّحن ؤن الُال١ "قبذ الُال١ حهضص املجخم٘ ال٣ُغي "( خى٫ 5102) الٗغب ال٣ٍُغ

ت بك٩ل ٖام، واٖخبروا ؤن خؿب زبراء ٖلم  الاحخمإ باث واخضا مً الٓىاَغ التي حٗاوي مجها البُىث ال٣ٍُغ
الى٢ٝى بدؼم والخهضي للٓاَغة ًخُلب ٖضة زُىاث، ٖلى عؤؾها بصاعة ه٣اف مجخمعي مٟخىح، ومىا٦بت 

ت مً الخدىالث التي خضزذ في املجخم٘ بؿبب الاهٟخاح، ٞاألع٢ام املخُٟت للُال١ حّٗض ماقغاث واضح ت ملجمٖى
ال٣ًاًا املجخمُٗت، واآلاؿدكاع �ؾغي هانغ اآلاال٩ي ًً٘ ٖلى عؤؽ �ؾباب اآلااصًت للُال١ في الى٢ذ الحايغ 
لها بلى  بَما٫ مبضؤ الح٣ى١ والىاحباث بحن �ػواج، وبٞغاٙ ماؾؿت الؼواج مً ٧ىجها ماؾؿت للؿٗاصة، وجدٍى

ٞان، باٖخباع الؼواج ج٣ُُض ومغا٢بت، ٦ما ؤقاعث الضعاؾت بلى حٗاؾت، بؿبب ال٨ٟغة الؿلبُت التي ًضزل بها الُغ 
٣ٟىن ٖلى  ت، ٍو ىن ال٨ثحر ًٖ �ؾغ ال٣ٍُغ يغوعة ٣ٖض صوعاث مً ؤَل املجخم٘، ولِـ مً زاعحه، ألجهم ٌٗٞغ
حها مثالُت  ىن ٦ُُٟت ج٨ٟحر الكاب والكابت، و٢ض ّٖض الباخث الضوعاث الحالُت ٚحر وا٢ُٗت ٞو ٗٞغ ٦ثحر مجها، َو

ى جًاعب �صواع والخىهل مً اآلاؿاولُاث، خُث ؤنبذ ػا ثضة6 ٦ما لٟذ الباخث بلى ؾبب آزغ للُال١، َو
الؼوج ٣ًىم بمهام الؼوحت، وال٨ٗـ صحُذ، ٦ما ؤقاع بلى ُٚاب الحىاع الظي َى ؤَم ع٦ً في الؼواج الىاجح، 

ش الٗال٢ت ُٞه مٗخبرا في الى٢ذ هٟؿه ؤن ٖمل اآلاغؤة ال ٌٗخبر ؾببًا في ٞكل الٗال٢ت الؼو  حُت، بال بطا ٧ان جاٍع
 5عواؾب وجغا٦ماث6

ومً الضعاؾاث ؤًًا صعاؾت م٣ّضمت مً الباخثت الٗىىص بيذ زامغ آ٫ زاوي، بط حكحر في صعاؾتها بلى زُىعة 
الخ٨ٟ٪ �ؾغي، وبلى صوع اآلااؾؿاث املجخمُٗت املخخلٟت في الحض مً ْاَغة الُال١، وآلاا ٧اهذ الؿٗاصة 

مىدت ؤو َبت بل هي ج٨دؿب، ٞةهه ال بض لًمان َظا ال٨ؿب مً حٗاون ٧ل مً الؼوج الؼوحُت لِؿذ 
٠، وججىب صواعي الخالٝ والجزإ  ُّ والؼوحت، في ؾعي خثِث مً ؤحل الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؤؾباب الخ٨

هي والدكاخً، وػٍاصة ٖىامل وؤؾباب الخىا٤ٞ والاوسجام666، و٢ض ؤقاعث الباخثت بلى ه٣ُت ٚاًت في �َمُت، و 
 7للمؿخ٣بل، خُث ّٖضجه ؤمغا خخمُا جٟغيه مؿحرة الخٛحر اآلاؿخمغPlanning 6الخسُُِ 

متها ٧لُت �صاب والٗلىم في حامٗت ٢ُغ ) ّٓ (، وُزّههذ ٦5102ظل٪ حاء في هضوة بٗىىان "الُال١ اآلاب٨غ" ه
وحه الخهىم، و٢ض للحضًث ًٖ َظٍ الٓاَغة اآلاُىدكغة في املجخمٗاث الٗغبُت ٖامت، واملجخم٘ ال٣ُغي ٖلى 

ؤ٦ّض ٞحها الض٦خىع دمحم قاَحن �ؾخاط اآلاكاع٥ في ٢ؿم الٗلىم الاحخماُٖت في ٧لُت �صاب والٗلىم بجامٗت ٢ُغ، 
ت بحن 2862ؤن وؿبت  مٍغ ُٗ ٤ آزغ بخهاثُاث  58و 51% مً خاالث الُال١ في ٢ُغ ج٣٘ في اآلاغخلت ال ؾىت، ٞو

قاَحن ًٖ جبٗاث ح٣ُٗض بحغاءاث الُال١ ٢اثاًل: جم ح٣ُٗض وػاعة الخسُُِ الخىمىي6 ٦ما جدّضر الض٦خىع 
ُاهُا في ٞترة الؿبُٗىاث وطل٪ للحض مً وؿب الُال١ آهظا٥، وبالٟٗل اهسٌٟ اآلاٗض٫  بحغاءاث الُال١ في بٍغ
ُاهُا للؼوج خ٤ّ  ا وجالش ى اآلاٗنى الح٣ُ٣ي للٗاثلت، وآلاا ؤجاخذ بٍغ بك٩ل ٦بحر باّل ؤّن �ؾغ ٣ٞضث اؾخ٣غاَع

ؼ اآلاىٓىع ١2165، بلٛذ وؿبت الُال١ بلى الُال  %، وهي ؤٖلى وؿبت َال١ في الٗالم6 ومً َىا جإحي ؤَمُت حٍٗؼ
ُت الكباب بد٣ى١ الؼوحت وواحباتها6 ومً حاهبه، ؤ٦ض ص6 َاَغ  ىي بث٣اٞت الؼواج مىظ البضاًت وجٖى الخٖى

ً الؼوححن نىعة طَىُت قلخىث ؤن الهغاٖاث الؼوحُت ج٠٣ وعاء الُال١ اآلاب٨غ بك٩ل عثِس ي، بؿبب ج ٩ٍى
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مُٗىت ًٖ بًٗهما البٌٗ ٢بل بضاًت الحُاة الؼوحُت، ومً زّم ًخٟاحأن بإن الىا٢٘ ٖلى زالٝ جهىعاتهم، 
ٞبضاّل مً حُٛحر الهىعة الظَىُت، ًبضؤ ؤخضَما بمداولخه حُٛحر شخهُت �زغ لخخُاب٤ م٘ الهىعة الظَىُت 

لت6 ُّ  اآلاخس
َغ١ الحضًث والخىانل بحن الؼوححن واٖخماص �ؾلىب �ًجابي اآلاٗخمض ٖلى  وؤقاع ص6 قلخىث بلى ؤَمُت حُٛحر

دضر حُٛحرا بًجابُا في الٗال٢ت  ًُ ى ما  غ اآلاٗخمض ٖلى ٧لمت "ال"، َو ّٟ ٧لمت "وٗم" بضاًل مً �ؾلىب الؿلبي اآلاُى
٥ و٢ذ ٧اٝ إلًجاص الؼوحُت6 ٦ما ا٢ترح َغ٢ًا ٖضًضة لحل نغاٖاث �ػواج ججىبًا للُال١ مجها ؤن ٩ًىن َىا

الخىا٤ٞ ما بحن الهىعة الظَىُت والهىعة الىا٢ُٗت6 ولخدؿحن الهىعة الظَىُت بحن الؼوححن، ؤقاع ص6 قلخىث 
هاعخه باألمىع التي  ٣ت ٞٗالت لخد٤ُ٣ طل٪ ٢اثاًل: ٌؿخُُ٘ الُٝغ �و٫ ؤن ًجلـ م٘ الُٝغ الثاوي ٍو بلى ٍَغ

بضي  ًُ الُٝغ الثاوي ؤي مالخٓت ؤو حٗل٤ُ ٖلى نغاخت �زغ وبظل٪ ُحؿٗضٍ وجل٪ التي ُجًا٣ًه بكٍغ ؤن ال 
 2جخدّؿً الٗال٢اث بحن �ؾغ6

اصة وؿبت الُال١ ــ بدؿب الضعاؾاث الؿاب٣ت ـــ في و٢خىا الحايغ، َى الخّٛحر  مً زال٫ ما ؾب٤، هجض ؤن ؾبب ٍػ
لم وحّٛحر مٟهىم الؼواج ومٟهىم ال٨ٟغي والث٣افي والاحخماعي لؤلٞغاص في املجخم٘ ال٣ُغي، والاهٟخاح ٖلى الٗا

الح٣ى١ والىاحباث في �ؾغة، خُث ؤنبدذ اآلاغؤة ؤ٦ثر حٗلُما وؤ٦ثر اؾخ٣اللُت، و٢اصعة ٖلى بزباث وحىصَا 
لب الخل٘ في خالت الًغع، وبظل٪ اهتهذ نىعة الؼواج الخ٣لُضي وهمُه6 ٞالهغإ بحن الىمِ  ؤمام الؼوج، َو

جخم٘ ال٣ُغي مجخم٘ ؤؾغي مداٞٔ( والىمِ الحضًث للؼواج َى نغإ الخ٣لُضي للؼواج )ٖلى ؤؾاؽ ؤن امل
�حُا٫، وجضّزل �َل والٗاصاث والخ٣الُض اآلاىعوزت وصوع الغحل الكغقي في �ؾغة، ٧ل طل٪ ًسال٠ اآلاضهُت 

 والاهٟخاح ووي٘ اآلاغؤة خالُا6
 مىهجية الدراشة

الحها  مً  في الى٢ذ الحالي ٖلى اؾخسضام مىهج اآلاسح الاحخماعيج٣ىم الضعاؾت الٗلمُت اآلاُضاهُت لٓاَغة الُال١ ٖو
في مغ٦ؼ  02مغقضا مً ؤنل  00زال٫ ٖمل مسح بالُٗىت للىنى٫ بلى هخاثج الضعاؾت6 و٢ض اقخملذ ُٖىت الضعاؾت 

 خالت قملذ ما ٢بل الُال١ وما بٗضٍ مً صازل مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت وزاعحه6 7.الاؾدكاعاث الٗاثلُت، و
 املصتخدمة في املسح الاحتماعي: ألادوات

ان مً الاؾخبُان، �و٫  الاشتبيان: ىا٥ هٖى ت ؤؾئلت ج٣ىم الُٗىت اآلاغاص صعاؾتها باإلحابت ٖجها، َو ًم مجمٖى ٍو
حن ٢بل الُال١ وبٗضٍ )وؾىُل٤ ٖلحهم اؾم الٗمالء (، واقخملذ  حن اآلاخىاٖػ خالت، والاؾخبُان  27زام بالُٞغ

مغقضًً ٌٗملىن  .ًً ٌٗالجىن اآلاكا٧ل بحن الؼوححن ٢بل الُال١، واقخملذ الثاوي زام باآلاغقضًً الظ
 ب٣ؿم �نالح �ؾغي6 

ت مً  املقابلة: مً زال٫ ؤزظ مىاُٖض مؿب٣ت م٘ اآلاغقضًً والٗمالء، بدُث جمذ م٣ابلتهم لُغح مجمٖى
�ؾئلت جسص ؤؾباب ظاَغة الُال١، و٠ُ٦ ًم٨ً مٗالجت َظٍ �ؾباب والحض مً الٓاَغة6 واؾخٛغ٢ذ 

بلى زالزت اآلا٣ابلت م٘ ٧ل مغقض بحن الؿاٖت والؿاٖت وهه٠، ؤما اآلا٣ابلت م٘ الٗمالء ٞاؾخٛغ٢ذ هه٠ ؾاٖت 
كغة ٖمالء6  ؤعبإ الؿاٖت6 و٢ض جمذ م٣ابلت زمؿت مغقضًً ٖو
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 0مٗضالث الُال١ ٚحر بُٗضة ًٖ آزاع الخّٛحر في َظٍ الٗال٢ت6
َُغح جد٤ُ٣ في  ت٦ظل٪  ، ًبّحن ؤن الُال١ "قبذ الُال١ حهضص املجخم٘ ال٣ُغي "( خى٫ 5102) الٗغب ال٣ٍُغ

ت بك٩ل ٖام، واٖخبروا ؤن خؿب زبراء ٖلم  الاحخمإ باث واخضا مً الٓىاَغ التي حٗاوي مجها البُىث ال٣ٍُغ
الى٢ٝى بدؼم والخهضي للٓاَغة ًخُلب ٖضة زُىاث، ٖلى عؤؾها بصاعة ه٣اف مجخمعي مٟخىح، ومىا٦بت 

ت مً الخدىالث التي خضزذ في املجخم٘ بؿبب الاهٟخاح، ٞاألع٢ام املخُٟت للُال١ حّٗض ماقغاث واضح ت ملجمٖى
ال٣ًاًا املجخمُٗت، واآلاؿدكاع �ؾغي هانغ اآلاال٩ي ًً٘ ٖلى عؤؽ �ؾباب اآلااصًت للُال١ في الى٢ذ الحايغ 
لها بلى  بَما٫ مبضؤ الح٣ى١ والىاحباث بحن �ػواج، وبٞغاٙ ماؾؿت الؼواج مً ٧ىجها ماؾؿت للؿٗاصة، وجدٍى

ٞان، باٖخباع الؼواج ج٣ُُض ومغا٢بت، ٦ما ؤقاعث الضعاؾت بلى حٗاؾت، بؿبب ال٨ٟغة الؿلبُت التي ًضزل بها الُغ 
٣ٟىن ٖلى  ت، ٍو ىن ال٨ثحر ًٖ �ؾغ ال٣ٍُغ يغوعة ٣ٖض صوعاث مً ؤَل املجخم٘، ولِـ مً زاعحه، ألجهم ٌٗٞغ
حها مثالُت  ىن ٦ُُٟت ج٨ٟحر الكاب والكابت، و٢ض ّٖض الباخث الضوعاث الحالُت ٚحر وا٢ُٗت ٞو ٗٞغ ٦ثحر مجها، َو

ى جًاعب �صواع والخىهل مً اآلاؿاولُاث، خُث ؤنبذ ػا ثضة6 ٦ما لٟذ الباخث بلى ؾبب آزغ للُال١، َو
الؼوج ٣ًىم بمهام الؼوحت، وال٨ٗـ صحُذ، ٦ما ؤقاع بلى ُٚاب الحىاع الظي َى ؤَم ع٦ً في الؼواج الىاجح، 

ش الٗال٢ت ُٞه مٗخبرا في الى٢ذ هٟؿه ؤن ٖمل اآلاغؤة ال ٌٗخبر ؾببًا في ٞكل الٗال٢ت الؼو  حُت، بال بطا ٧ان جاٍع
 5عواؾب وجغا٦ماث6

ومً الضعاؾاث ؤًًا صعاؾت م٣ّضمت مً الباخثت الٗىىص بيذ زامغ آ٫ زاوي، بط حكحر في صعاؾتها بلى زُىعة 
الخ٨ٟ٪ �ؾغي، وبلى صوع اآلااؾؿاث املجخمُٗت املخخلٟت في الحض مً ْاَغة الُال١، وآلاا ٧اهذ الؿٗاصة 

مىدت ؤو َبت بل هي ج٨دؿب، ٞةهه ال بض لًمان َظا ال٨ؿب مً حٗاون ٧ل مً الؼوج الؼوحُت لِؿذ 
٠، وججىب صواعي الخالٝ والجزإ  ُّ والؼوحت، في ؾعي خثِث مً ؤحل الٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؤؾباب الخ٨

هي والدكاخً، وػٍاصة ٖىامل وؤؾباب الخىا٤ٞ والاوسجام666، و٢ض ؤقاعث الباخثت بلى ه٣ُت ٚاًت في �َمُت، و 
 7للمؿخ٣بل، خُث ّٖضجه ؤمغا خخمُا جٟغيه مؿحرة الخٛحر اآلاؿخمغPlanning 6الخسُُِ 

متها ٧لُت �صاب والٗلىم في حامٗت ٢ُغ ) ّٓ (، وُزّههذ ٦5102ظل٪ حاء في هضوة بٗىىان "الُال١ اآلاب٨غ" ه
وحه الخهىم، و٢ض للحضًث ًٖ َظٍ الٓاَغة اآلاُىدكغة في املجخمٗاث الٗغبُت ٖامت، واملجخم٘ ال٣ُغي ٖلى 

ؤ٦ّض ٞحها الض٦خىع دمحم قاَحن �ؾخاط اآلاكاع٥ في ٢ؿم الٗلىم الاحخماُٖت في ٧لُت �صاب والٗلىم بجامٗت ٢ُغ، 
ت بحن 2862ؤن وؿبت  مٍغ ُٗ ٤ آزغ بخهاثُاث  58و 51% مً خاالث الُال١ في ٢ُغ ج٣٘ في اآلاغخلت ال ؾىت، ٞو

قاَحن ًٖ جبٗاث ح٣ُٗض بحغاءاث الُال١ ٢اثاًل: جم ح٣ُٗض وػاعة الخسُُِ الخىمىي6 ٦ما جدّضر الض٦خىع 
ُاهُا في ٞترة الؿبُٗىاث وطل٪ للحض مً وؿب الُال١ آهظا٥، وبالٟٗل اهسٌٟ اآلاٗض٫  بحغاءاث الُال١ في بٍغ
ُاهُا للؼوج خ٤ّ  ا وجالش ى اآلاٗنى الح٣ُ٣ي للٗاثلت، وآلاا ؤجاخذ بٍغ بك٩ل ٦بحر باّل ؤّن �ؾغ ٣ٞضث اؾخ٣غاَع

ؼ اآلاىٓىع ١2165، بلٛذ وؿبت الُال١ بلى الُال  %، وهي ؤٖلى وؿبت َال١ في الٗالم6 ومً َىا جإحي ؤَمُت حٍٗؼ
ُت الكباب بد٣ى١ الؼوحت وواحباتها6 ومً حاهبه، ؤ٦ض ص6 َاَغ  ىي بث٣اٞت الؼواج مىظ البضاًت وجٖى الخٖى

ً الؼوححن نىعة طَىُت قلخىث ؤن الهغاٖاث الؼوحُت ج٠٣ وعاء الُال١ اآلاب٨غ بك٩ل عثِس ي، بؿبب ج ٩ٍى
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 لُمُت التي خهل ٖلحها اآلاغقض لدؿاٖضٍ ٖلى الٗمل في �نالح �ؾغي هي:الضوعاث الخٗ
 صوعة بنالح طاث البحن (0
ت (5  صوعاث في ٖالج اآلاكا٧ل �ؾٍغ
 صوعة �عقاص �ؾغي  (7
 صوعة الخىانل الؼوجي (2
 صوعة في ؤهماٍ الصخهُت (2
 صوعة في الظ٧اء (.
ت الىٟؿُت (5  صوعة في الحٍغ
 صوعة في اآلاهاعاث اآلاخ٣ضمت (0
غ ؤصاء اآلاغقضًًصوعة بعقاص  (8  وجٍُى

غ اآلاكاٖغ والخسلو مً اآلاكاٖغ الؿلبُت (01  صوعة جدٍغ
 صوعاث هٟؿُت واحخماُٖت و٢اهىهُت (00
ت في �عقاص �ؾغي  (05  صبلىم الغزهت الضوُل
 صوعة في �ًداء (07
 صوعة في ال٣اهىن  (02

 التخططات العلمية للمزشدًً:
 ل٣ض ٧ان اآلاغقضون مّمً خهلىا ٖلى صعحت الب٩الىعٍىؽ في الخسههاث �جُت: 

 زضمت احخماُٖت -0
 الضٖىة وؤنى٫ صًً -5
 ٣اهىن ال -7
 ٖلم الىٟـ -2
 ب٩الىعٍىؽ جغبُت -2

 مغقض في ٖالج خالت مُٗىت6 إ٦ثر مً وؤخُاها ًخم الاؾخٗاهت ب

 )خاص بالعمالء( 1حدول 
 اليصبة العدد أشباب الطالق
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ُىت مسههت  عيىة الدراشة: حن ٣ِٞ، ٖو َىا٥ ُٖيخان للضعاؾت، ُٖىت ٖكىاثُت للٗمالء مً ال٣ٍُغ
ماع  للمغقض6ًً ؤّما باليؿبت لُٗىت الٗمالء، ٞازخحرث بك٩ل ٖكىاجي مً املجخم٘ ال٣ُغي، و٢ض اقخملذ ٖ�

م  1.بلى  51مً  ؾىت، ومً زاعج مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت ومً صازله6 ؤما باليؿبت للمغقضًً، ٞخم ازخُاَع
 مً مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت ومّمً ٌٗملىن في ٢ؿم �نالح �ؾغي باآلاغ٦ؼ6

مالئهم، ومالخٓت ٦ُُٟت اؾخسضام اآلاىاهج  .جم خًىع  املالخظة باملشاركة: حلؿاث بعقاصًت م٘ اآلاغقضًً ٖو
حن6ا حن اآلاخىاٖػ  لٗلمُت في مٗالجت اآلاكا٧ل بحن الُٞغ
 :بذة عً مزكز الاشتشارات العائليةه

ت احخماُٖت زانت طاث هٟ٘ ٖاٍم، جإؾؿذ في  مبر ٖام  07مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت ماؾؿت ٢ٍُغ هٞى
بلى ٧اٞت �ٞغاص  ام، مخىحه5117ؤٚؿُـ ٖام  52م، واهُل٣ذ في ج٣ضًم زضماتها املجاهُت اآلاخٗضصة في 5115

ت، وج٣ضم زضماث مخ٩املت مً  ُاٝ الث٣اُٞت و�صًان واللغاث والكغاثح الٗمٍغ و�ؾغ في املجخم٘، بمسخلف َ�
ت ؤوانغ الؼواج  ؿاَم َظا اآلاغ٦ؼ في بىاء وج٣ٍى حن اآلاخسههحن6 َو لحن مً الاؾدكاٍع ت مَا زال٫ مجمٖى

 ت للخ٨ٟ٪ �ؾغي6و�ؾغة، وبؾضاء اآلاكىعة والحض مً �زاع الؿلبُ
 الخدمات التي ًقدمها املزكز:

الحُت مً زال٫ ؤعبٗت ؤ٢ؿام:اآلاغ٦ؼ ٣ًضم   زضماث و٢اثُت ٖو
ة والتثقيفية: بُت ووعف الٗمل  قصم الخدمات الوقائية والتوعٍو ًّم البرامج و�وكُت والضوعاث الخضٍع ٍو

اث التي تهّم ٧اٞت ؤٞغاص ا  لٗاثلت6واملحايغاث، والتي جىا٢ل ؤبغػ اآلاىيٖى
ُت  قصم الخدمات إلارشادًة: ت والكٖغ ًّم الاؾدكاعاث الخسههُت في املجاالث الاحخماُٖت والىٟؿُت والتربٍى ٍو

ض �ل٨ترووي6 والخضماث  ٤ الهاجف، ؤو ٖبر البًر وال٣اهىهُت، وج٣ضم َظٍ الخضماث بما بك٩ل مباقغ، ؤو ًٖ ٍَغ
 لؼواجي، و�عقاص �ؾغي، و�عقاص الخام بالُال6١�عقاصًت حكمل �عقاص ما ٢بل الؼواج، و�عقاص ا

لى لل٣ًاء، ُجَدّى٫ الضٖاوي ؤو الحاالث  قصم خدمة إلاضالح ألاشزي: بمىحب الاجٟا٢ُت اآلابرمت م٘ املجلـ ٖ�
غ  ٘ صٖىي الُال١ للح٨م ُٞه، وج٣ضًم ج٣ٍغ للمغ٦ؼ، بهضٝ الخىنل لئلنالح بحن الؼوححن اآلاخسانمحن، ٢بل ٞع

ؾغي، والخبهحر � عقاص � : الىؾاَت الٗاثلُت، وحلؿاث حيت �ؾغة، خُث ٣ًىم اآلاغ٦ؼ باآلمٟهل ملح٨م
 بد٣ى١ الؼوححن و�بىاء ٖىض الُال١، والخىنل الجٟا٢ُاث نلح وبٖاصة الحُاة الؼوحُت6

هم في جد٤ُ٣ الغيا الىٟس ي ئٌؿعى اآلاغ٦ؼ لخ٣ضًم ًض الٗىن للمُل٣حن وؤبىا قصم خدمة الزعاًة الوالدًة:
ٟا٫ و الظاحي وال٣بى٫ الاحخماعي  اآلاٗالجت الٟٗالت آلاكا٧ل الُال١ بحن �ػواج وما ًترجب ٖلحها مً آزاع ٖلى َ�

ٟا٫ واآلابِذ6  ومخابٗت ؤمىع الحًاهت والغئٍت وحؿلُم واؾخالم َ�
ه مً زضماث بلى اآلاؿاَمت في ج٣لُل حهضٝ اآلاغ٦ؼ مً زال٫ ما ٣ًضمدور املزكز في التعامل مع خاالت الطالق:

ت، والاؾخ٣غاع  ؼ الٗال٢اث والغوابِ �ؾٍغ وؿب الُال١ في املجخم٘، والحّض مً آزاٍع الؿلبُت، باإلياٞت بلى حٍٗؼ
 2والخماؾ٪ �ؾغي6

 بلى �حي: انمً زال٫ اآلا٣ابلت م٘ اآلاغقضًً في اآلاغ٦ؼ، جىّنل الباخث هتائج البدث امليداوي:
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 لُمُت التي خهل ٖلحها اآلاغقض لدؿاٖضٍ ٖلى الٗمل في �نالح �ؾغي هي:الضوعاث الخٗ
 صوعة بنالح طاث البحن (0
ت (5  صوعاث في ٖالج اآلاكا٧ل �ؾٍغ
 صوعة �عقاص �ؾغي  (7
 صوعة الخىانل الؼوجي (2
 صوعة في ؤهماٍ الصخهُت (2
 صوعة في الظ٧اء (.
ت الىٟؿُت (5  صوعة في الحٍغ
 صوعة في اآلاهاعاث اآلاخ٣ضمت (0
غ ؤصاء اآلاغقضًًصوعة بعقاص  (8  وجٍُى

غ اآلاكاٖغ والخسلو مً اآلاكاٖغ الؿلبُت (01  صوعة جدٍغ
 صوعاث هٟؿُت واحخماُٖت و٢اهىهُت (00
 صبلىم الغزهت الضولُت في �عقاص �ؾغي  (05
 صوعة في �ًداء (07
 صوعة في ال٣اهىن  (02

 التخططات العلمية للمزشدًً:
 ل٣ض ٧ان اآلاغقضون مّمً خهلىا ٖلى صعحت الب٩الىعٍىؽ في الخسههاث �جُت: 

 زضمت احخماُٖت -0
 الضٖىة وؤنى٫ صًً -5
 ٣اهىن ال -7
 ٖلم الىٟـ -2
 ب٩الىعٍىؽ جغبُت -2

 مغقض في ٖالج خالت مُٗىت6 إ٦ثر مً وؤخُاها ًخم الاؾخٗاهت ب

 )خاص بالعمالء( 1حدول 
 اليصبة العدد أشباب الطالق

ضم الاخترام ضم الخٟاَم ٖو  %50625 00 الخىانل الؿلبي ٖو

 %08612 05 الخُاهت الؼوحُت

 %5687 2 البسل

 %5687 2 العجؼ الجيس ي
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ُىت مسههت  عيىة الدراشة: حن ٣ِٞ، ٖو َىا٥ ُٖيخان للضعاؾت، ُٖىت ٖكىاثُت للٗمالء مً ال٣ٍُغ
ماع  للمغقض6ًً ؤّما باليؿبت لُٗىت الٗمالء، ٞازخحرث بك٩ل ٖكىاجي مً املجخم٘ ال٣ُغي، و٢ض اقخملذ ٖ�

م  1.بلى  51مً  ؾىت، ومً زاعج مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت ومً صازله6 ؤما باليؿبت للمغقضًً، ٞخم ازخُاَع
 مً مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت ومّمً ٌٗملىن في ٢ؿم �نالح �ؾغي باآلاغ٦ؼ6

مالئهم، ومالخٓت ٦ُُٟت اؾخسضام اآلاىاهج  .جم خًىع  املالخظة باملشاركة: حلؿاث بعقاصًت م٘ اآلاغقضًً ٖو
حن6ا حن اآلاخىاٖػ  لٗلمُت في مٗالجت اآلاكا٧ل بحن الُٞغ
 :بذة عً مزكز الاشتشارات العائليةه

ت احخماُٖت زانت طاث هٟ٘ ٖاٍم، جإؾؿذ في  مبر ٖام  07مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت ماؾؿت ٢ٍُغ هٞى
بلى ٧اٞت �ٞغاص  ام، مخىحه5117ؤٚؿُـ ٖام  52م، واهُل٣ذ في ج٣ضًم زضماتها املجاهُت اآلاخٗضصة في 5115

ت، وج٣ضم زضماث مخ٩املت مً  ُاٝ الث٣اُٞت و�صًان واللغاث والكغاثح الٗمٍغ و�ؾغ في املجخم٘، بمسخلف َ�
ت ؤوانغ الؼواج  ؿاَم َظا اآلاغ٦ؼ في بىاء وج٣ٍى حن اآلاخسههحن6 َو لحن مً الاؾدكاٍع ت مَا زال٫ مجمٖى

 ت للخ٨ٟ٪ �ؾغي6و�ؾغة، وبؾضاء اآلاكىعة والحض مً �زاع الؿلبُ
 الخدمات التي ًقدمها املزكز:

الحُت مً زال٫ ؤعبٗت ؤ٢ؿام:اآلاغ٦ؼ ٣ًضم   زضماث و٢اثُت ٖو
ة والتثقيفية: بُت ووعف الٗمل  قصم الخدمات الوقائية والتوعٍو ًّم البرامج و�وكُت والضوعاث الخضٍع ٍو

اث التي تهّم ٧اٞت ؤٞغاص ا  لٗاثلت6واملحايغاث، والتي جىا٢ل ؤبغػ اآلاىيٖى
ُت  قصم الخدمات إلارشادًة: ت والكٖغ ًّم الاؾدكاعاث الخسههُت في املجاالث الاحخماُٖت والىٟؿُت والتربٍى ٍو

ض �ل٨ترووي6 والخضماث  ٤ الهاجف، ؤو ٖبر البًر وال٣اهىهُت، وج٣ضم َظٍ الخضماث بما بك٩ل مباقغ، ؤو ًٖ ٍَغ
 لؼواجي، و�عقاص �ؾغي، و�عقاص الخام بالُال6١�عقاصًت حكمل �عقاص ما ٢بل الؼواج، و�عقاص ا

لى لل٣ًاء، ُجَدّى٫ الضٖاوي ؤو الحاالث  قصم خدمة إلاضالح ألاشزي: بمىحب الاجٟا٢ُت اآلابرمت م٘ املجلـ ٖ�
غ  ٘ صٖىي الُال١ للح٨م ُٞه، وج٣ضًم ج٣ٍغ للمغ٦ؼ، بهضٝ الخىنل لئلنالح بحن الؼوححن اآلاخسانمحن، ٢بل ٞع

ؾغي، والخبهحر � عقاص � : الىؾاَت الٗاثلُت، وحلؿاث حيت �ؾغة، خُث ٣ًىم اآلاغ٦ؼ باآلمٟهل ملح٨م
 بد٣ى١ الؼوححن و�بىاء ٖىض الُال١، والخىنل الجٟا٢ُاث نلح وبٖاصة الحُاة الؼوحُت6

هم في جد٤ُ٣ الغيا الىٟس ي ئٌؿعى اآلاغ٦ؼ لخ٣ضًم ًض الٗىن للمُل٣حن وؤبىا قصم خدمة الزعاًة الوالدًة:
ٟا٫ و الظاحي وال٣بى٫ الاحخماعي  اآلاٗالجت الٟٗالت آلاكا٧ل الُال١ بحن �ػواج وما ًترجب ٖلحها مً آزاع ٖلى َ�

ٟا٫ واآلابِذ6  ومخابٗت ؤمىع الحًاهت والغئٍت وحؿلُم واؾخالم َ�
ه مً زضماث بلى اآلاؿاَمت في ج٣لُل حهضٝ اآلاغ٦ؼ مً زال٫ ما ٣ًضمدور املزكز في التعامل مع خاالت الطالق:

ت، والاؾخ٣غاع  ؼ الٗال٢اث والغوابِ �ؾٍغ وؿب الُال١ في املجخم٘، والحّض مً آزاٍع الؿلبُت، باإلياٞت بلى حٍٗؼ
 2والخماؾ٪ �ؾغي6

 بلى �حي: انمً زال٫ اآلا٣ابلت م٘ اآلاغقضًً في اآلاغ٦ؼ، جىّنل الباخث هتائج البدث امليداوي:
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ضم الاخترام، زم ًإحي البسل وج٣خحر الؼوج ٖلى ؤؾغجه،  الخىانل الؿلبي بحن الؼوححن، مً خُث ٖضم الخٟاَم ٖو
ى بمٗنى العجؼ الجيس ي م٘ الؼوحت، زم جإحي باقي �ؾباب بٗضص ؤ٢ل6 إحي الخدى٫ الجيس ي في اآلاغخلت الؿاصؾت، َو  ٍو

 :زوحيةالخياهة ال
ؤ٧ان مً الغحل ؤم مً اآلاغؤة،  احّٗض الخُاهت الؼوحُت مً ؤؾباب الُال١ �ولى ٖىض اآلاغقضًً والٗمالء، ؾىاء

ُت،  ٣ت ٚحر قٖغ باث وبَٟاء الكهىاث بٍُغ بؿبب ي٠ٗ الىإػ الضًني الظي ؤصي بلى الاهجغاٝ هدى بقبإ الٚغ
وبغامج الخىانل الاحخماعي َظا �مغ، خُث وحض  و٢ض ؾّهل لهما الاهٟخاح ٖلى الٗالم ووؾاثل الخ٨ىىلىحُا

ت الخىانل،  االكباب ؤعي زهبت للخٗاٝع ٚحر الكغعي واآلااصي للٟؿاص، مً خُث ج٣ٍغب �ما٦ً، وؾٖغ
ا ؤو هٟؿُا ؤو حؿضًا، ؤو الحهى٫ ٖلى َٞغؿت ؾهلت  وؾهىلت الحهى٫ ٖلى شخو ًخ٤ٟ مٗه ٨ٍٞغ

ضم بُٖائها وانُُاصَا، مما ؤصي بلى اهدكاع الخُاهت الؼ  وحُت، وما جغجب ٖلحها مً بَما٫ الؼوج لؼوحخه، ٖو
لى اآلاجز٫، وجؼصاص َظٍ اآلاك٩لت م٘ ٧ل  ضم �هٟا١ ٖلحها ٖو خضاء ٖلحها بالًغب، ٖو خ٣ها الكغعي، وعّبما الٖا

 بغهامج للخىانل حضًض ًٓهغ، وبالخالي ٨ًثر الُال6١ 
ا في خاالث الخُاهت، ًّ وصون الغحٕى بلى مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت، وطل٪ مً  وفي ؤخُان ٦ثحرة ًخم الُال١ وص

 باب ٖضم الدكهحر6
 :العجز الجيس ي

خه،  ا، ومً ٚحر اللجىء بلى مدا٦م و٢ًاًا لحؿاؾُت اآلاىيٕى وؾغٍّ ًّ اصة ما ًخم الُال١ في َظٍ الحالت وص ٖو
 بلى مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت جسو َظٍ اآلاك٩لت6  تلظل٪ ال هجض ٢ًاًا مدّىل

ًهاب بها الغحل بٗضة َغ١، ٦مغى هٟس ي ؤو ًٖىي ًهِب الجؿم، ومً �ؾباب اآلااّصًت لل٠ًٗ و٢ض 
الجيس ي ٖىض الكباب ؤًًا ؾىء اؾخسضام وؾاثل الخ٨ىىلىحُا، وطل٪ بدؿب ما ٢ا٫ مضًغ مغ٦ؼ الاؾدكاعاث 

ل، وبالخالي ٌِٗل الٗاثلُت عاقض الضوؾغي : بن الكاب ًماعؽ الجيـ م٘ حهاػ ال٨مبُىجغ، ؤو مً زال٫ اآلاىباً
٩ىن �مغ وا٢ٗا، ٌعجؼ ًٖ بجُان ػوحخه والحُاة بك٩ل َبُعي6  ىضما ًتزوج ٍو في الخُا٫ مىظ ؾً نٛحرة، ٖو
وط٦غ �ؾخاط عاقض ًٖ خالت ال ٌؿخُُ٘ الكاب ٞحها اآلاماعؾت م٘ ػوحخه بال مً زال٫ الهاج٠ اآلاخى٣ل 

اَغة العجؼ الجيس ي مىحىصة ٦مغى مىظ ال٣ضم ، ول٨ً العجؼ الجيس ي بؿبب وؾاثل )الجىا٫(6 ْو
الخ٨ىىلىحُا الحضًثت في اػصًاص م٘ الجُل الحضًث6 و٢ا٫ اآلاغقض دمحم ؤمحن )جسهو ؤنى٫ صًً( في مغ٦ؼ 

 الاؾدكاعاث الٗاثلُت: )الظي ال ًإحي ػوحخه بما ٖاحؼ ؤو ٞاحغ(6
ة  :املشاكل ألاشٍز

ضم الاختر  ت َى ٖضم الخٟاَم ٖو ام، واللظان ًاصًان بلى الخىانل الؿلبي بحن بّن ما ًخهضع اآلاكا٧ل �ؾٍغ
�ػواج لٗضة ؤؾباب مجها: ٖضم وحىص ز٣اٞت ػواحُت للكباب اآلا٣بل ٖلى الؼواج، و٦ُُٟت الخٗامل م٘ قٍغ٪ 

ً ؤؾغة،  ٧ّلٍ مجهما، التي ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ ؿاولُاث واآلاالح٣ى١ والىاحباث ل٩ّلٍ مجهما، والٟٛلت ًٖ الحُاة وج٩ٍى
الم والاهٟخاح و  الهضٝ مً الؼواج6 ٦ظل٪ وحىص الهىعة الظَىُت الخاَئت لضي ٧ّلٍ مجهما ججاٍ �زغ، بؿبب ٖ�

ظا ٧ّله حٗل الؼوححن ًىهضمان بالىا٢٘ بٗض الؼواج، وج٨ثر اآلاك٨الث التي ال ٌؿخُُٗىن  ٖلى الٗالم، َو
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 %5687 2 ٖضم هطج الؼوححن

 %.265 7 ٖضم الٗضالت بحن الؼوحخحن

 %7605 5 ٢ًاًا حىاثُت

 %7605 5 �صمان

 %7605 5 الًغب وال٣ؿىة

 %0620 0 �هجابٖضم 

 %0620 0 السحغ
 

ؾببا، وجهضعتها  00ؾببا ازخهغهاَا في  50خالت خى٫ ؤؾباب الُال١، و٧ان  7.ُٞىضح عؤي  5ؤّما الجضو٫ 
ت مً ٖضم الخٟاَم والاخترام اللظًً ًاصًان بلى الخىانل الؿلبي بحن الؼوححن، وجبلٜ اليؿبت  اآلاكا٧ل �ؾٍغ

ى الخُاهت الؼوحُت بيؿبت %، زم ًإحي الؿبب الثاوي 5062 ضم 08612َو خٗاص٫ البسل والعجؼ الجيس ي ٖو %، ٍو
 %، زم جإحي با�ي �ؾباب بيؿب ؤ٢ل56876هطج الؼوححن بيؿبت 

م مً  هه ًدُم هٟؿُت الؼوحت ـــ ال ًمثل وؿبت ٦بحرة في الُال١، واٖخ٣ض ؤن ؤوهالخٔ ؤن الؼواج الثاوي للغحل ـــ بالٚغ
 للحٟاّ ٖلى ؤبىائها وخماًتهم مً مؿاوت الُال١، وخماًت هٟؿها والحٟاّ ٖلى ؤؾغتها6الؿبب َى مداولت اآلاغؤة 

 خاص باملزشدًً() 3حدول 

ت  7الجضو٫  ًبحن وحهت هٓغ اآلاغقضًً ألؾباب الُال١ مً زال٫ الحاالث التي جهلهم، و٧ل مغقض لضًه مجمٖى
ّخطح ؤّن ؤَم ؾببحن َما الخُاهت الؼوحُت وجضّز  ل �َل، و٢ض حاءا بالٗضص هٟؿه، زم ًل�هما مً �ؾباب، ٍو

 العدد أشباب الطالق

 . الخُاهت الؼوحُت

 . جضزل �َل

 2 الخىانل الؿلبي بحن الؼوححن

 2 البسل

 7 بَما٫ الؼوج

 5 الخدى٫ الجيس ي

 5 الثاويالؼواج 

 5 ٖضم وحىص َضٝ للؼواج

 0 الُال١ ًىّعر

 0 �صمان

 0 الٗى٠

 0 ؾىء الازخُاع
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ضم الاخترام، زم ًإحي البسل وج٣خحر الؼوج ٖلى ؤؾغجه،  الخىانل الؿلبي بحن الؼوححن، مً خُث ٖضم الخٟاَم ٖو
ى بمٗنى العجؼ الجيس ي م٘ الؼوحت، زم جإحي باقي �ؾباب بٗضص ؤ٢ل6 إحي الخدى٫ الجيس ي في اآلاغخلت الؿاصؾت، َو  ٍو

 :زوحيةالخياهة ال
ؤ٧ان مً الغحل ؤم مً اآلاغؤة،  احّٗض الخُاهت الؼوحُت مً ؤؾباب الُال١ �ولى ٖىض اآلاغقضًً والٗمالء، ؾىاء

ُت،  ٣ت ٚحر قٖغ باث وبَٟاء الكهىاث بٍُغ بؿبب ي٠ٗ الىإػ الضًني الظي ؤصي بلى الاهجغاٝ هدى بقبإ الٚغ
وبغامج الخىانل الاحخماعي َظا �مغ، خُث وحض  و٢ض ؾّهل لهما الاهٟخاح ٖلى الٗالم ووؾاثل الخ٨ىىلىحُا

ت الخىانل،  االكباب ؤعي زهبت للخٗاٝع ٚحر الكغعي واآلااصي للٟؿاص، مً خُث ج٣ٍغب �ما٦ً، وؾٖغ
ا ؤو هٟؿُا ؤو حؿضًا، ؤو الحهى٫ ٖلى َٞغؿت ؾهلت  وؾهىلت الحهى٫ ٖلى شخو ًخ٤ٟ مٗه ٨ٍٞغ

ضم بُٖائها وانُُاصَا، مما ؤصي بلى اهدكاع الخُاهت الؼ  وحُت، وما جغجب ٖلحها مً بَما٫ الؼوج لؼوحخه، ٖو
لى اآلاجز٫، وجؼصاص َظٍ اآلاك٩لت م٘ ٧ل  ضم �هٟا١ ٖلحها ٖو خضاء ٖلحها بالًغب، ٖو خ٣ها الكغعي، وعّبما الٖا

 بغهامج للخىانل حضًض ًٓهغ، وبالخالي ٨ًثر الُال6١ 
ا في خاالث الخُاهت، ًّ وصون الغحٕى بلى مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت، وطل٪ مً  وفي ؤخُان ٦ثحرة ًخم الُال١ وص

 باب ٖضم الدكهحر6
 :العجز الجيس ي

خه،  ا، ومً ٚحر اللجىء بلى مدا٦م و٢ًاًا لحؿاؾُت اآلاىيٕى وؾغٍّ ًّ اصة ما ًخم الُال١ في َظٍ الحالت وص ٖو
 بلى مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت جسو َظٍ اآلاك٩لت6  تلظل٪ ال هجض ٢ًاًا مدّىل

ًهاب بها الغحل بٗضة َغ١، ٦مغى هٟس ي ؤو ًٖىي ًهِب الجؿم، ومً �ؾباب اآلااّصًت لل٠ًٗ و٢ض 
الجيس ي ٖىض الكباب ؤًًا ؾىء اؾخسضام وؾاثل الخ٨ىىلىحُا، وطل٪ بدؿب ما ٢ا٫ مضًغ مغ٦ؼ الاؾدكاعاث 

ل، وبالخالي ٌِٗل الٗاثلُت عاقض الضوؾغي : بن الكاب ًماعؽ الجيـ م٘ حهاػ ال٨مبُىجغ، ؤو مً زال٫ اآلاىباً
٩ىن �مغ وا٢ٗا، ٌعجؼ ًٖ بجُان ػوحخه والحُاة بك٩ل َبُعي6  ىضما ًتزوج ٍو في الخُا٫ مىظ ؾً نٛحرة، ٖو
وط٦غ �ؾخاط عاقض ًٖ خالت ال ٌؿخُُ٘ الكاب ٞحها اآلاماعؾت م٘ ػوحخه بال مً زال٫ الهاج٠ اآلاخى٣ل 

اَغة العجؼ الجيس ي مىحىصة ٦مغى مىظ ال٣ضم ، ول٨ً العجؼ الجيس ي بؿبب وؾاثل )الجىا٫(6 ْو
الخ٨ىىلىحُا الحضًثت في اػصًاص م٘ الجُل الحضًث6 و٢ا٫ اآلاغقض دمحم ؤمحن )جسهو ؤنى٫ صًً( في مغ٦ؼ 

 الاؾدكاعاث الٗاثلُت: )الظي ال ًإحي ػوحخه بما ٖاحؼ ؤو ٞاحغ(6
ة  :املشاكل ألاشٍز

ضم الاختر  ت َى ٖضم الخٟاَم ٖو ام، واللظان ًاصًان بلى الخىانل الؿلبي بحن بّن ما ًخهضع اآلاكا٧ل �ؾٍغ
�ػواج لٗضة ؤؾباب مجها: ٖضم وحىص ز٣اٞت ػواحُت للكباب اآلا٣بل ٖلى الؼواج، و٦ُُٟت الخٗامل م٘ قٍغ٪ 

ً ؤؾغة،  ٧ّلٍ مجهما، التي ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ ؿاولُاث واآلاالح٣ى١ والىاحباث ل٩ّلٍ مجهما، والٟٛلت ًٖ الحُاة وج٩ٍى
الم والاهٟخاح و  الهضٝ مً الؼواج6 ٦ظل٪ وحىص الهىعة الظَىُت الخاَئت لضي ٧ّلٍ مجهما ججاٍ �زغ، بؿبب ٖ�

ظا ٧ّله حٗل الؼوححن ًىهضمان بالىا٢٘ بٗض الؼواج، وج٨ثر اآلاك٨الث التي ال ٌؿخُُٗىن  ٖلى الٗالم، َو

م1025 للعام القطزي  املجتمع في العائلية الاشتشارات مزكز في ملعالجتها املتبعة واملىاهج الطالق ظاهزة  

156 

 %5687 2 ٖضم هطج الؼوححن

 %.265 7 ٖضم الٗضالت بحن الؼوحخحن

 %7605 5 ٢ًاًا حىاثُت

 %7605 5 �صمان

 %7605 5 الًغب وال٣ؿىة

 %0620 0 �هجابٖضم 

 %0620 0 السحغ
 

ؾببا، وجهضعتها  00ؾببا ازخهغهاَا في  50خالت خى٫ ؤؾباب الُال١، و٧ان  7.ُٞىضح عؤي  5ؤّما الجضو٫ 
ت مً ٖضم الخٟاَم والاخترام اللظًً ًاصًان بلى الخىانل الؿلبي بحن الؼوححن، وجبلٜ اليؿبت  اآلاكا٧ل �ؾٍغ

ى الخُاهت الؼوحُت بيؿبت %، زم ًإحي الؿبب الثاوي 5062 ضم 08612َو خٗاص٫ البسل والعجؼ الجيس ي ٖو %، ٍو
 %، زم جإحي با�ي �ؾباب بيؿب ؤ٢ل56876هطج الؼوححن بيؿبت 

م مً  هه ًدُم هٟؿُت الؼوحت ـــ ال ًمثل وؿبت ٦بحرة في الُال١، واٖخ٣ض ؤن ؤوهالخٔ ؤن الؼواج الثاوي للغحل ـــ بالٚغ
 للحٟاّ ٖلى ؤبىائها وخماًتهم مً مؿاوت الُال١، وخماًت هٟؿها والحٟاّ ٖلى ؤؾغتها6الؿبب َى مداولت اآلاغؤة 

 خاص باملزشدًً() 3حدول 

ت  7الجضو٫  ًبحن وحهت هٓغ اآلاغقضًً ألؾباب الُال١ مً زال٫ الحاالث التي جهلهم، و٧ل مغقض لضًه مجمٖى
ّخطح ؤّن ؤَم ؾببحن َما الخُاهت الؼوحُت وجضّز  ل �َل، و٢ض حاءا بالٗضص هٟؿه، زم ًل�هما مً �ؾباب، ٍو

 العدد أشباب الطالق

 . الخُاهت الؼوحُت

 . جضزل �َل

 2 الخىانل الؿلبي بحن الؼوححن

 2 البسل

 7 بَما٫ الؼوج

 5 الخدى٫ الجيس ي

 5 الثاويالؼواج 

 5 ٖضم وحىص َضٝ للؼواج

 0 الُال١ ًىّعر

 0 �صمان

 0 الٗى٠

 0 ؾىء الازخُاع
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%، 5.65هجاح اآلاغقضًً في مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت في �نالح �ؾغي في ٢ًاًا الُال١ والخل٘ ٧ان بيؿبت 
%، 2605%، ؤما اجٟا٢ُاث الُال١ والخل٘ ٩ٞاهذ بيؿبت 7065وفي ال٣ًاًا التي لم ًخم الهلح ٞحها ٧ان بيؿبت 

%6 وبىاء ٖلُه ٞةّهىا هجض ؤن اآلاغ٦ؼ ًىجح م٘ عب٘ خاالث 75655ؤما ال٣ًاًا التي لم ًخم الخىانل ٞحها م٘ الٗمالء 
  الُال١ املحّىلت له مً مد٨مت �ؾغة، وهي وؿبت حُضة6
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 الطلح
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، خُث بلٛذ 58 -51الكباب بحن ؾً  الخٗامل مٗها وال ٌؿخُُٗىن خلها، وهجض ؤن وؿبت الُال١ مغجٟٗت ٖىض
ضم الخٟاَم، وبَما٫ ؤخض  7.خالت مً ؤنل  71 حن، ٖو خالت، وبالخالي ًدضر الُال١ بؿبب ٖضم هطج الُٞغ

ضم ج٣ضًغ ْغوٝ �زغ6   الؼوححن لآلزغ، ٖو
٦ظل٪ ْهغث مك٩لت حضًضة خالُا وجاصي بلى الُال١، وهي ٦ثرة اؾخسضام اآلاغؤة للم٨ُاج ومىاص الخجمُل، 
واؾخسضام خ٣ً زانت في ُٖاصاث الخجمُل ٢بل الؼواج، ُٞخٟاحإ الغحل بك٩ل ػوحخه الظي ًخّٛحر بٗض 

6٠ ا اآلاؼٍّ ا ؤو ًسىجها ؤو ًتزوج ٖلحها ؤو ًُل٣ها، ٖلى اٖخباع ؤّجها زضٖخه بمٓهَغ  الؼواج، ٣ٞض ًهجَغ
٩ىن َظا الُال  ىا٥ هٕى آزغ مً الُال١ ًم٨ً حؿمُخه )َال١ بهضٝ الخداًل(، ٍو ١ باالجٟا١ بحن الؼوححن، َو

بدُث ًخم الُال١ بهضٝ خهى٫ الؼوحت ٖلى ؾ٨ً وعاجب مً الح٩ىمت، بؿبب ؤجها ؤنبدذ مُل٣ت ولِـ 
ظا ٧له َححن مً زال٫ ػواج حضًض في بلض آزغ مثاًل، واآلا٣هىص مً و لضحها ٖاثل، م٘ اؾخمغاع الٗال٢ت بحن الؼ 

ُلت هي الُال6١ و٢ض ال ٩ًىن َظا الىٕى مىدكغًا في الخداًل ٖلى ال٣اهىن للحهى٫ ٖلى م٨ؿب ماصي، والىؾ
 ٢ُغ، ول٨ىه مىحىص في بٌٗ الضو٫ الٗغبُت6

 ل ألاهل:ثدخ  
ّٗض مً �ؾباب اآلاهمت في الُال١، ٞالث٣اٞت الٗغبُت في املجخم٘ الخلُجي، و٢ىة الاهخماء بلى الٗاثلت، ٌؿمذ  َو

اإلياٞت بلى ؾ٨ً الؼوححن م٘ ؤَل الؼوج والاخخ٩ا٥ بخضزل �َل في �مىع التي جسّو الؼوححن بك٩ل ؾلبي، ب
اصة اآلاك٨الث  ظا ًترّجب ٖلُه ٍػ  الُىمي بهم، مّما ٌؿمذ بخضزل �َل في الٗال٢ت بحن الؼوج وػوحخه، َو

 وجطّخمها وبن ٧اهذ نٛحرة6 
 العوامل الىفصية :

لى الؼها، ؤو ٖلى وؾاثل الخىانل بّن ي٠ٗ الىإػ الضًني ٢ض ًاّصي بلى �صمان ٖلى ال٨دى٫ واملخضعاث، ؤو ٖ
الاحخماعي بك٩ل ؾلبي، ؤو ٚحر طل٪6 وفي خا٫ خضور َظا الىٕى مً �صمان، ٞةّهه ًترّجب ٖلُه ؤزاعا ؾلبُت 
٦ثحرة، مجها الٗى٠ �ؾغي، والبسل، وؤخُاها الضزى٫ في ٢ًاًا حىاثُت6 وحّٗض َظٍ الٗىامل مً �ؾباب اآلاهمت 

اصة وؿبت الُال١ بحن  حن6في ٍػ  ال٣ٍُغ
 هتائج إخطائيات مزكز الاشتشارات العائلية:

م، ًدبحن لىا ٖضص 5102 و ؾىت م5107مً زال٫ �خهاثُاث اآلاٗخمضة مً مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت لؿىت 
ضص الحاالث التي جّم الهلح ٞحها، والحاالث التي لم ًخم  خاالث الُال١ والخل٘ املحّىلت مً مد٨مت �ؾغة، ٖو

ضص الحاالث التي لم ًخم الخىانل مٗها6  ضص اجٟا٢ُاث الُال١ والخل٘، ٖو  الهلح ٞحها، ٖو
ؤي الحاالث التي جم الاجٟا١ ٞحها ٖلى الُال١ والخل٘ مً ٞالجضاو٫ الخالُت حكحر بلى: )اجٟا٢ُاث الُال١ والخل٘: 

غ للحالت ؤو بلى  حن(، )خاالث ؤزغي: حكحر بلى اهخٓاع نضوع ج٣ٍغ حن(6 اجٟا٢ُت٢بل ٦ال الُٞغ  بحن الُٞغ
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%، 5.65هجاح اآلاغقضًً في مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت في �نالح �ؾغي في ٢ًاًا الُال١ والخل٘ ٧ان بيؿبت 
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، خُث بلٛذ 58 -51الكباب بحن ؾً  الخٗامل مٗها وال ٌؿخُُٗىن خلها، وهجض ؤن وؿبت الُال١ مغجٟٗت ٖىض
ضم الخٟاَم، وبَما٫ ؤخض  7.خالت مً ؤنل  71 حن، ٖو خالت، وبالخالي ًدضر الُال١ بؿبب ٖضم هطج الُٞغ

ضم ج٣ضًغ ْغوٝ �زغ6   الؼوححن لآلزغ، ٖو
٦ظل٪ ْهغث مك٩لت حضًضة خالُا وجاصي بلى الُال١، وهي ٦ثرة اؾخسضام اآلاغؤة للم٨ُاج ومىاص الخجمُل، 
واؾخسضام خ٣ً زانت في ُٖاصاث الخجمُل ٢بل الؼواج، ُٞخٟاحإ الغحل بك٩ل ػوحخه الظي ًخّٛحر بٗض 

6٠ ا اآلاؼٍّ ا ؤو ًسىجها ؤو ًتزوج ٖلحها ؤو ًُل٣ها، ٖلى اٖخباع ؤّجها زضٖخه بمٓهَغ  الؼواج، ٣ٞض ًهجَغ
٩ىن َظا الُال  ىا٥ هٕى آزغ مً الُال١ ًم٨ً حؿمُخه )َال١ بهضٝ الخداًل(، ٍو ١ باالجٟا١ بحن الؼوححن، َو

بدُث ًخم الُال١ بهضٝ خهى٫ الؼوحت ٖلى ؾ٨ً وعاجب مً الح٩ىمت، بؿبب ؤجها ؤنبدذ مُل٣ت ولِـ 
ظا ٧له َححن مً زال٫ ػواج حضًض في بلض آزغ مثاًل، واآلا٣هىص مً و لضحها ٖاثل، م٘ اؾخمغاع الٗال٢ت بحن الؼ 

ُلت هي الُال6١ و٢ض ال ٩ًىن َظا الىٕى مىدكغًا في الخداًل ٖلى ال٣اهىن للحهى٫ ٖلى م٨ؿب ماصي، والىؾ
 ٢ُغ، ول٨ىه مىحىص في بٌٗ الضو٫ الٗغبُت6

 ل ألاهل:ثدخ  
ّٗض مً �ؾباب اآلاهمت في الُال١، ٞالث٣اٞت الٗغبُت في املجخم٘ الخلُجي، و٢ىة الاهخماء بلى الٗاثلت، ٌؿمذ  َو

اإلياٞت بلى ؾ٨ً الؼوححن م٘ ؤَل الؼوج والاخخ٩ا٥ بخضزل �َل في �مىع التي جسّو الؼوححن بك٩ل ؾلبي، ب
اصة اآلاك٨الث  ظا ًترّجب ٖلُه ٍػ  الُىمي بهم، مّما ٌؿمذ بخضزل �َل في الٗال٢ت بحن الؼوج وػوحخه، َو

 وجطّخمها وبن ٧اهذ نٛحرة6 
 العوامل الىفصية :

لى الؼها، ؤو ٖلى وؾاثل الخىانل بّن ي٠ٗ الىإػ الضًني ٢ض ًاّصي بلى �صمان ٖلى ال٨دى٫ واملخضعاث، ؤو ٖ
الاحخماعي بك٩ل ؾلبي، ؤو ٚحر طل٪6 وفي خا٫ خضور َظا الىٕى مً �صمان، ٞةّهه ًترّجب ٖلُه ؤزاعا ؾلبُت 
٦ثحرة، مجها الٗى٠ �ؾغي، والبسل، وؤخُاها الضزى٫ في ٢ًاًا حىاثُت6 وحّٗض َظٍ الٗىامل مً �ؾباب اآلاهمت 

اصة وؿبت الُال١ بحن  حن6في ٍػ  ال٣ٍُغ
 هتائج إخطائيات مزكز الاشتشارات العائلية:

م، ًدبحن لىا ٖضص 5102 و ؾىت م5107مً زال٫ �خهاثُاث اآلاٗخمضة مً مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت لؿىت 
ضص الحاالث التي جّم الهلح ٞحها، والحاالث التي لم ًخم  خاالث الُال١ والخل٘ املحّىلت مً مد٨مت �ؾغة، ٖو

ضص الحاالث التي لم ًخم الخىانل مٗها6  ضص اجٟا٢ُاث الُال١ والخل٘، ٖو  الهلح ٞحها، ٖو
ؤي الحاالث التي جم الاجٟا١ ٞحها ٖلى الُال١ والخل٘ مً ٞالجضاو٫ الخالُت حكحر بلى: )اجٟا٢ُاث الُال١ والخل٘: 

غ للحالت ؤو بلى  حن(، )خاالث ؤزغي: حكحر بلى اهخٓاع نضوع ج٣ٍغ حن(6 اجٟا٢ُت٢بل ٦ال الُٞغ  بحن الُٞغ
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با عب٘ 21608%، والتي لم ًخم الخىانل مٗها 7605 الحاالث التي جهلهم مً %6 ؤي اؾخُإ اآلاغ٦ؼ ؤن ًى٣ظ ج٣ٍغ
بٗضص  5107مً مد٨مت �ؾغة ٧اهذ ؤ٦ثر مجها في الٗام  5102قبذ الُال6١ م٘ بن الحاالث التي ُخىّلذ بلحهم في 

% ألؾباب ٚحر مٗغوٞت للمغقضًً، مٗللحن 062خالت، بال ؤن وؿبت هجاح اآلاغ٦ؼ في �نالح اهسًٟذ بيؿبت  00
ض؟ ؤجها وؿبت بؿُُت، ٖىض ؾاالهم : آلااطا  وؿبت الىجاح مخ٣اعبت واآلاخى٢٘ ؤن جٍؼ

خالت، بِىما ٧ان ٖضص الحاالث التي خّىلذ للمغ٦ؼ  .00م ٧ان 5107وهالخٔ ؤن ٖضص خاالث الُال١ في ؾىت 
ظا ًض٫ ٖلى ؤن  217 حن ولم ُجدّى٫، وطل٪ لؿببحن عّبما:  707خالت ٣ِٞ، َو خالت جم ٞحها الُال١ وّصًا بحن الُٞغ

ا ما، والثاوي ٖضم وحىص وعي  امداٞٓ امجخمٗ املجخم٘ ال٣ُغي ال ًؼا٫ ٌٗخبر ث بّن �و٫ بهضٝ الؿتر، خُ هٖى
 وز٣اٞت ججاٍ �نالح لضحهم، وهي التي ٣ًىم بها مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت6 

٦ظل٪ مً زال٫ ؤؾئلت اآلا٣ابلت والاؾخبُان، ُوِحَض ؤن وؿبت الىجاح في �نالح جسخل٠ مً مغقض آلزغ ٧الخالي : 
%، وطل٪ ٌٗخمض ٖلى جسهو %71، %72، %55، .%2، %51، %22، %05، %01، %21، 22، 51%

لى هٕى ال٣ًاًا التي جدّى٫ بلُه، ٞبٌٗ اآلاغقضًً جهلهم ٢ًاًا  لى مهاعجه في ٖملُت �نالح، ٖو اآلاغقض، ٖو
حن اآلاخسانمحن قبه مٗضوم، ٦ظل٪ ٢ًا ىا ٩ًىن مجا٫ �نالح بحن الُٞغ ًا الخُاهت جخٗل٤ بإمىع ٢اهىهُت، َو

٨ظا، ٞالخٟاوث في وؿبت هجاح اآلاغقضًً ٌٗخمض ٖلى ّٖضة ؤمىع6   الجيؿُت ج٣ل وؿبت �نالح ٞحها َو
 :بين املتخاضمين وإلاضالح بينهما املىاهج التي ًتبعها املزشدون في خل املشكالت

 اج �حي:بٗض حم٘ اآلاٗلىماث مً ٢بل اآلاغقضًً مً زال٫ اآلا٣ابلت ومً زال٫ الاؾخبُان جّم اؾخيخ
ت، والتي جا٦ض ٖلى ؤَمُت الغوابِ اآلاىحىصة بحن  ت اآلاٗٞغ ًدب٘ اآلاغقضون في مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت هٍٓغ
م وزبراتهم الؿاب٣ت، و٢ضعاتهم ال٣ٗلُت مثل ؤؾالُبهم في الخ٨ٟحر والخظ٦غ  ؾلى٦ُاث �ٞغاص، و٧ل مً ؤ٩ٞاَع

اهٟٗالُت وؾلى٦ُت بؿبب حّٛحراث في ؤ٩ٞاع واٖخ٣اصاث  و�صعا٥ وما قابه، ومً زاللها ًم٨ً بخضار حّٛحراث
ؿخُٗىىن ٦ظل٪ بمىهج الحىاع و�٢ىإ، وؤؾلىب اآلاالخٓت لحغ٧اث الٗمُل، وبقاعاجه للىنى٫ الى  الٟغص، َو

 ؤنل اآلاك٩لت6 
سخل٠ اآلاىهج بازخالٝ الحالت، ٩ٞل خالت لها ْغوٞها الخانت التي حؿخىحب اؾخسضام حاهب ؤو حىاهب مً  ٍو

م بالقزآن والصىةىهج الخام بها، اآلا دع  6 ُٞخم م٣ابلت ٧ّلٍ مً الؼوج والؼوحت ٖلى اهٟغاص، زم الجم٘ بحن ٍو
ى  مً زال٫ َظٍ الجلؿاث  االؼوححن ومداولت �نالح بُجهما، مً زال٫ ٖضة حلؿاث جخم صازل اآلاغ٦ؼ، لُخٗٞغ

بضؤ ٖالحها مً ا  لجىاهب املخخلٟت ٖلى خؿب اآلاك٩لت:ٖلى ؤنل اآلاك٩لت التي بحن الؼوححن اآلاخسانمحن، ٍو
ت مهضع اآلاك٩لت، ما بطا ٧ان بؿبب ػواج الغحل مً ؤزغي،  6ؤ  الجاهب الاحخماعي : خُث ًخم ؤوال مٗٞغ

٣ت ٖلمُت احخماُٖت صًيُت6  ؤو مكا٧ل جخٗل٤ بخضزل �َل، 666 ومً زم خلها بٍُغ
ت اآلاك٨الث الا٢خهاصًت مثل ج٣اٖض الؼوج  6ب   ؤو زؿاعة ججاعة، ؤو عاجبالجاهب الا٢خهاصي : مٗٞغ

 الؼوحت ؤ٦ثر مً عاجب الؼوج 6666 زم خّلها بةعقاص ا٢خهاصي صًني6 
 الجاهب الىٟس ي : مثل الخُاهت الؼوحُت، و�مغاى اآلاخٗل٣ت ببرامج الخىانل الاحخماعي، والكظوط 6ج 
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%، واجٟا٢ُاث الُال١ والخل٘ 5862%، بِىما بلٛذ وؿبت الٟكل في طل٪ 5260هجاح اآلاغقضًً في الهلح بلٛذ 
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با عب٘ 21608%، والتي لم ًخم الخىانل مٗها 7605 الحاالث التي جهلهم مً %6 ؤي اؾخُإ اآلاغ٦ؼ ؤن ًى٣ظ ج٣ٍغ
بٗضص  5107مً مد٨مت �ؾغة ٧اهذ ؤ٦ثر مجها في الٗام  5102قبذ الُال6١ م٘ بن الحاالث التي ُخىّلذ بلحهم في 

% ألؾباب ٚحر مٗغوٞت للمغقضًً، مٗللحن 062خالت، بال ؤن وؿبت هجاح اآلاغ٦ؼ في �نالح اهسًٟذ بيؿبت  00
ض؟ ؤجها وؿبت بؿُُت، ٖىض ؾاالهم : آلااطا  وؿبت الىجاح مخ٣اعبت واآلاخى٢٘ ؤن جٍؼ

خالت، بِىما ٧ان ٖضص الحاالث التي خّىلذ للمغ٦ؼ  .00م ٧ان 5107وهالخٔ ؤن ٖضص خاالث الُال١ في ؾىت 
ظا ًض٫ ٖلى ؤن  217 حن ولم ُجدّى٫، وطل٪ لؿببحن عّبما:  707خالت ٣ِٞ، َو خالت جم ٞحها الُال١ وّصًا بحن الُٞغ

ا ما، والثاوي ٖضم وحىص وعي  امداٞٓ امجخمٗ املجخم٘ ال٣ُغي ال ًؼا٫ ٌٗخبر ث بّن �و٫ بهضٝ الؿتر، خُ هٖى
 وز٣اٞت ججاٍ �نالح لضحهم، وهي التي ٣ًىم بها مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت6 

٦ظل٪ مً زال٫ ؤؾئلت اآلا٣ابلت والاؾخبُان، ُوِحَض ؤن وؿبت الىجاح في �نالح جسخل٠ مً مغقض آلزغ ٧الخالي : 
%، وطل٪ ٌٗخمض ٖلى جسهو %71، %72، %55، .%2، %51، %22، %05، %01، %21، 22، 51%

لى هٕى ال٣ًاًا التي جدّى٫ بلُه، ٞبٌٗ اآلاغقضًً جهلهم ٢ًاًا  لى مهاعجه في ٖملُت �نالح، ٖو اآلاغقض، ٖو
حن اآلاخسانمحن قبه مٗضوم، ٦ظل٪ ٢ًا ىا ٩ًىن مجا٫ �نالح بحن الُٞغ ًا الخُاهت جخٗل٤ بإمىع ٢اهىهُت، َو

٨ظا، ٞالخٟاوث في وؿبت هجاح اآلاغقضًً ٌٗخمض ٖلى ّٖضة ؤمىع6   الجيؿُت ج٣ل وؿبت �نالح ٞحها َو
 :بين املتخاضمين وإلاضالح بينهما املىاهج التي ًتبعها املزشدون في خل املشكالت

 اج �حي:بٗض حم٘ اآلاٗلىماث مً ٢بل اآلاغقضًً مً زال٫ اآلا٣ابلت ومً زال٫ الاؾخبُان جّم اؾخيخ
ت، والتي جا٦ض ٖلى ؤَمُت الغوابِ اآلاىحىصة بحن  ت اآلاٗٞغ ًدب٘ اآلاغقضون في مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت هٍٓغ
م وزبراتهم الؿاب٣ت، و٢ضعاتهم ال٣ٗلُت مثل ؤؾالُبهم في الخ٨ٟحر والخظ٦غ  ؾلى٦ُاث �ٞغاص، و٧ل مً ؤ٩ٞاَع

اهٟٗالُت وؾلى٦ُت بؿبب حّٛحراث في ؤ٩ٞاع واٖخ٣اصاث  و�صعا٥ وما قابه، ومً زاللها ًم٨ً بخضار حّٛحراث
ؿخُٗىىن ٦ظل٪ بمىهج الحىاع و�٢ىإ، وؤؾلىب اآلاالخٓت لحغ٧اث الٗمُل، وبقاعاجه للىنى٫ الى  الٟغص، َو

 ؤنل اآلاك٩لت6 
سخل٠ اآلاىهج بازخالٝ الحالت، ٩ٞل خالت لها ْغوٞها الخانت التي حؿخىحب اؾخسضام حاهب ؤو حىاهب مً  ٍو

م بالقزآن والصىةىهج الخام بها، اآلا دع  6 ُٞخم م٣ابلت ٧ّلٍ مً الؼوج والؼوحت ٖلى اهٟغاص، زم الجم٘ بحن ٍو
ى  مً زال٫ َظٍ الجلؿاث  االؼوححن ومداولت �نالح بُجهما، مً زال٫ ٖضة حلؿاث جخم صازل اآلاغ٦ؼ، لُخٗٞغ

بضؤ ٖالحها مً ا  لجىاهب املخخلٟت ٖلى خؿب اآلاك٩لت:ٖلى ؤنل اآلاك٩لت التي بحن الؼوححن اآلاخسانمحن، ٍو
ت مهضع اآلاك٩لت، ما بطا ٧ان بؿبب ػواج الغحل مً ؤزغي،  6ؤ  الجاهب الاحخماعي : خُث ًخم ؤوال مٗٞغ

٣ت ٖلمُت احخماُٖت صًيُت6  ؤو مكا٧ل جخٗل٤ بخضزل �َل، 666 ومً زم خلها بٍُغ
ت اآلاك٨الث الا٢خهاصًت مثل ج٣اٖض الؼوج  6ب   ؤو زؿاعة ججاعة، ؤو عاجبالجاهب الا٢خهاصي : مٗٞغ

 الؼوحت ؤ٦ثر مً عاجب الؼوج 6666 زم خّلها بةعقاص ا٢خهاصي صًني6 
 الجاهب الىٟس ي : مثل الخُاهت الؼوحُت، و�مغاى اآلاخٗل٣ت ببرامج الخىانل الاحخماعي، والكظوط 6ج 
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%، واجٟا٢ُاث الُال١ والخل٘ 5862%، بِىما بلٛذ وؿبت الٟكل في طل٪ 5260هجاح اآلاغقضًً في الهلح بلٛذ 
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حن ب٢ىإ َى بظله ًيبغي الظي �ولي الجهض :الىؾاَت ٨ٞغة ٢بى٫   -  وجىيُذ ؤَمُت الهلح، بًغوعة اآلاخىاٖػ
 .�نٗضة حمُ٘ ٖلى الجزإ وزُىعة الهلح،

ىن  ا٢خى٘ ما بطا :الىؾُِ ٖلى الاجٟا١ -  التي ؾٝى الىؾاَت مىا٢كت جخم بُجهما، بنالحي حهض ببضء اآلاخىاٖػ
خم �نالح، ٖملُت مغاخل جخىلى  الٗملُاث6 جل٪ ؾُضًغ الظي الىؾُِ ٖلى الاجٟا١ ٍو

حن مً َٝغ ٧ّل  م٘ مىٟهلت جمهُضًت بمداصزاث الىؾاَت جبضؤ :الثىاثُت اآلاباخثاث -  خضة،  ٖلى الُٞغ
٣ت حن جدُذ بٍُغ دُذ الث٣ت، حؿىصٍ مىار في ؤهٟؿهم ًٖ ٌّٗبروا ؤن للمخىاٖػ ًٟهمىا  ل٩ي الٟغنتَ  لهم ٍو
 .ؤهَٟؿهم

حها :الىؾُِ  بدًىع  اآلاباقغ الخٟاَم - ٖضواوي  ٖمل ؤي ًٖ والخسّلي �زغ، باخترام َٝغ ٧ل   ًخٗهض ٞو
خم خُاله، اث ٞخذ ٍو  بلى ج٣ٍغب اآلاغخلت َظٍ وتهضٝ الىؾُِ، م٘ الثىاثُت الاجٟا٢اث ٖلحها جم التي اآلاىيٖى
 .اآلاكتر٦ت واآلاؿاخاث اآلاهالح ٖلى والتر٦حز الخالٝ، َىة وج٤ًُِ الىٓغ، وحهاث

خم :الهلح بىىص ٖلى الاجٟا١ - اث في اآلاىا٢كاث خهغ َىا ٍو  باألٌؿغ، و�٢غب بضءا ٞحها، املخخل٠ اآلاىيٖى
خم للخٟاوى، ً ٍو خ٤ٟ بإو٫، ؤوال ٖلُه اج٤ٟ ما جضٍو  جم ما بلى مىا٢كت ٖىصة ال ؤهه ٖلى مٗهما الىؾُِ ٍو

 .الخٟاوى بكإهه ؾِخم ؤ٦بر مىيٕى بزاعة ؤو آزغ، الجٟا١ زُىة ؾُمثل ٧ان بطا بال ٖلُه، الاجٟا١

خم ٖلحها، الاجٟا١ جم التي البىىص مجمٕى مً نُاٚخه وجخم :الهلح مدًغ ٦خابت - اآلاغخلت  َظٍ في الاجٟا١ ٍو
ى٢٘ ٖلُه، الاجٟا١ جم ما ٣ِٞ ٌسجلىن  �ن ول٨جهم ٖلُه، اج٤ٟ مما ش يء مىا٢كت ٌُٗضون  ال ؤجهم  ٍو

 .الهلح مدًغ ٖلى ؤَغاٝ الجزإ
 :ًلي الهلح ما في اآلاغ٦ؼ حهىص ٖلى ًيبني

غ اآلاغ٦ؼ ٣ًىم الهلح؛ بلى اآلاغ٦ؼ حهىص ؤصث بطا  لح٣ىهىهه بمدًغ الجزإ، ؤَغاٝ ًى٢ٗه نلح، اجٟا١ بخدٍغ  ٍو
 .ٖلُه الهلح ما جم خضوص في الجزإ ًيخهي وبظل٪ الخىُٟظ، واحبت الؿىضاث ٢ىة له ل٩ُىن  ال٣اض ي، ؤمام الجلؿت

غ اآلاغ٦ؼ ًدغع  صٖىاٍ؛ ٖلى اآلاضعى وؤنغ الهلح، بلى اآلاغ٦ؼ حهىص جاصي لم بطا غؾل بلى اآلاغقض، ج٣ٍغ  ٦خاب ٢لم ٍو
 .الالػمت ال٣ًاثُت �حغاءاث في للؿحر الجزإ، بىٓغ املخخهت املح٨مت
حن بحن اؾخجضث هلحال بىاصعؤن  ال٣اض ي بطا عؤي لبظ٫  اآلاغ٦ؼ بلى بخالتها ٌُٗض الضٖىي؛ هٓغ زال٫ الُٞغ
غاٝ بحن والخٟاَم الخٟاوى باب ٞخذ اآلاغقضون  ُُٞٗض وبجمامها، الهلح مؿاعي ت، َ�  بُٛت الىنى٫  اآلاخىاٖػ

 .وّصًت اجٟا٢اث بلى
ٍغ اآلاغ٦ؼ ٨ًخب  به،  اآلالح٣ت املخخلٟت الضٖاوي  ونىع  الىزاث٤، و٧اٞت الحالت مل٠ مغاحٗت بٗض ج٣ٍغ
حر ٖلى اآلاغ٦ؼ مً خغنا الاؾخٟؿاع، مىيٕى ًٖ واضحت نىعة لل٣اض ي ٌُٗي بدُث  ال٩املتالهىعة  جٞى

 .لل٣اض ي6
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حن، والًغب666 زم مٗالجتها بالُغ١ الىٟؿُت الاحخماُٖت   الجيس ي، و�َما٫ مً ؤخض الُٞغ
ٟت6 م والؿىت الكٍغ  وباؾخسضام ال٣غآن ال٨ٍغ

حن، مما ًازغ ٖلى الُٝغ �زغ، ؤو وحىص  6ص  الجاهب ال٣اهىوي : مثل وحىص ٢ًاًا حىاثُت ألخض الُٞغ
 مك٨الث مالُت، ؤو مك٨الث جخٗل٤ باإلهٟا666١ وبًجاص خلى٫ ٢اهىهُت وصًيُت لها6

حن ؤو 6ٌ  ٦الَما، مما ًازغ ؾلبُا ٖلى الؿلى٥  الجاهب الكغعي : ٠ًٗ٦ الىإػ الضًني لضي ؤخض الُٞغ
ُت وباالؾخٗاهت بجهاث ؤزغي 6 لى جغبُت �بىاء، و�صمان666زم خّل َظٍ اآلاكا٧ل باألخ٩ام الكٖغ  ٖو

٣غ اآلاكاٖغ اآلاخباصلت، وبًجاص خلى٫ هٟؿُت صًيُت لها6 6و   الجاهب الىحضاوي : ٧الهجغ، والؿب، ٞو
ا ٖل 6ػ   ى الؼوج و�ؾغة 6وحىص �مغاى املخخلٟت 666 ومٗالجت آزاَع

هالخٔ ؤجهم ٌؿخسضمىن مىهج ال٣غآن والؿىت لخضُٖم الٗالج في ٧ل الجىاهب، وطل٪ مً زال٫ اؾخسضام �ًاث 
ت و٢هو الغؾى٫ والصحابت بما ًدىاؾب م٘ ٧ل حاهب، ٞمثال : في الجاهب  ال٣غآهُت و�خاصًث الىبٍى

ؿخُٗىىن بؿحرة الاحخماعي ًم٨ً الاؾخٗاهت ب٣ى٫ الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص : )زحر٦م زحر٦م ألَله وؤها زحر٦م ألَلي(، َو
٨ظا6 ما٫ اآلاجزلُت666َو  الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص في مٗاوهخه ألَل بِخه في ٖ�

 :ولى للمغقض م٘ الٗمُل ًخم ما ًليفي الجلؿت � 

ػالت الخىجغ ٖمل ٣ٖض ؾلى٧ي م٘ الٗمُل ٣ًىم ٖلى حٍٗغ٠ الٗمُل باآلا٩ان، والهضٝ مً الجلؿاث، وب -
6  والخٝى مً الٗمُل، وبىاء ٖال٢ت مهىُت ٢اثمت ٖلى الث٣ت بحن اآلاغقض والٗمُل لًمان اؾخمغاٍع

ؤزظ ٨ٞغة ٖامت ًٖ اآلاك٩لت مً وحهت هٓغ الٗمُل، وحم٘ ؤ٦بر ٢ضع مً اآلاٗلىماث، زم التر٦حز ٖلى ؤنل  -
 وؤؾاؽ اآلاك٩لت6

 ن الؿُىع، وبمالخٓت خغ٧اث الٗمُل٣ً6ىم اآلاغقض بالتر٦حز ٖلى ٦الم الٗمُل وب٣غاءة ما بح -

ض للجلؿت الثاهُت6 -  جدضًض مٖى
زم في باقي الجلؿاث ًغاعى الخإ٦ُض ٖلى ؤؾاؽ اآلاك٩لت وج٣ٍغب وحهاث الىٓغ للؼوج والؼوحت زم حمٗهما في 
حلؿت واخضة م٘ بٌٗ ومداولت الىنى٫ بلى اجٟا٢ُاث نلح بُجهما ؤو اجٟا٢ُاث َال١ ؤو اجٟا٢ُاث زل٘، م٘ 

حن6 وؤخُاها ًُلب  مغاٖاة ا في �نالح بحن الُٞغ بظ٫ ٧اٞت الجهىص باؾخسضام اآلاىا�ج و�صواث الؿاب٤ ط٦َغ
 اآلاغقض مؿاٖضة باقي اآلاغقضًً في الخضزل في ٖملُت �نالح ٖلى خؿب جسهههم ومىاؾبتها للحالت6

غ للمد٨مت قهغ  م٨ً بياٞت قهغ اآلاّضة التي حُٗى للمغقض إلجهاء ٧اٞت بحغاءاث الهلح وج٣ضًم ج٣ٍغ واخض ٍو
حن6 حن اآلاخىاٖػ لب الُٞغ بت َو  آزغ ٣ِٞ ٖلى خؿب الحالت، ًم٨ً الخمضًض ألقهغ بٚغ

 : ألاشزي  إلاضالح عملية مزاخل

لى ؾاب٣تها، ٖلى مجها ٧ل جترجب مخخابٗت، مغاخل في �نالح ٖملُت حؿحر -  �نالح  ٖملُت حؿحر طل٪؛ ٖو
٤  ًلي : ٦ما اآلاغاخل ٞو
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حن ب٢ىإ َى بظله ًيبغي الظي �ولي الجهض :الىؾاَت ٨ٞغة ٢بى٫   -  وجىيُذ ؤَمُت الهلح، بًغوعة اآلاخىاٖػ
 .�نٗضة حمُ٘ ٖلى الجزإ وزُىعة الهلح،

ىن  ا٢خى٘ ما بطا :الىؾُِ ٖلى الاجٟا١ -  التي ؾٝى الىؾاَت مىا٢كت جخم بُجهما، بنالحي حهض ببضء اآلاخىاٖػ
خم �نالح، ٖملُت مغاخل جخىلى  الٗملُاث6 جل٪ ؾُضًغ الظي الىؾُِ ٖلى الاجٟا١ ٍو

حن مً َٝغ ٧ّل  م٘ مىٟهلت جمهُضًت بمداصزاث الىؾاَت جبضؤ :الثىاثُت اآلاباخثاث -  خضة،  ٖلى الُٞغ
٣ت حن جدُذ بٍُغ دُذ الث٣ت، حؿىصٍ مىار في ؤهٟؿهم ًٖ ٌّٗبروا ؤن للمخىاٖػ ًٟهمىا  ل٩ي الٟغنتَ  لهم ٍو
 .ؤهَٟؿهم

حها :الىؾُِ  بدًىع  اآلاباقغ الخٟاَم - ٖضواوي  ٖمل ؤي ًٖ والخسّلي �زغ، باخترام َٝغ ٧ل   ًخٗهض ٞو
خم خُاله، اث ٞخذ ٍو  بلى ج٣ٍغب اآلاغخلت َظٍ وتهضٝ الىؾُِ، م٘ الثىاثُت الاجٟا٢اث ٖلحها جم التي اآلاىيٖى
 .اآلاكتر٦ت واآلاؿاخاث اآلاهالح ٖلى والتر٦حز الخالٝ، َىة وج٤ًُِ الىٓغ، وحهاث

خم :الهلح بىىص ٖلى الاجٟا١ - اث في اآلاىا٢كاث خهغ َىا ٍو  باألٌؿغ، و�٢غب بضءا ٞحها، املخخل٠ اآلاىيٖى
خم للخٟاوى، ً ٍو خ٤ٟ بإو٫، ؤوال ٖلُه اج٤ٟ ما جضٍو  جم ما بلى مىا٢كت ٖىصة ال ؤهه ٖلى مٗهما الىؾُِ ٍو

 .الخٟاوى بكإهه ؾِخم ؤ٦بر مىيٕى بزاعة ؤو آزغ، الجٟا١ زُىة ؾُمثل ٧ان بطا بال ٖلُه، الاجٟا١

خم ٖلحها، الاجٟا١ جم التي البىىص مجمٕى مً نُاٚخه وجخم :الهلح مدًغ ٦خابت - اآلاغخلت  َظٍ في الاجٟا١ ٍو
ى٢٘ ٖلُه، الاجٟا١ جم ما ٣ِٞ ٌسجلىن  �ن ول٨جهم ٖلُه، اج٤ٟ مما ش يء مىا٢كت ٌُٗضون  ال ؤجهم  ٍو

 .الهلح مدًغ ٖلى ؤَغاٝ الجزإ
 :ًلي الهلح ما في اآلاغ٦ؼ حهىص ٖلى ًيبني

غ اآلاغ٦ؼ ٣ًىم الهلح؛ بلى اآلاغ٦ؼ حهىص ؤصث بطا  لح٣ىهىهه بمدًغ الجزإ، ؤَغاٝ ًى٢ٗه نلح، اجٟا١ بخدٍغ  ٍو
 .ٖلُه الهلح ما جم خضوص في الجزإ ًيخهي وبظل٪ الخىُٟظ، واحبت الؿىضاث ٢ىة له ل٩ُىن  ال٣اض ي، ؤمام الجلؿت

غ اآلاغ٦ؼ ًدغع  صٖىاٍ؛ ٖلى اآلاضعى وؤنغ الهلح، بلى اآلاغ٦ؼ حهىص جاصي لم بطا غؾل بلى اآلاغقض، ج٣ٍغ  ٦خاب ٢لم ٍو
 .الالػمت ال٣ًاثُت �حغاءاث في للؿحر الجزإ، بىٓغ املخخهت املح٨مت
حن بحن اؾخجضث هلحال بىاصعؤن  ال٣اض ي بطا عؤي لبظ٫  اآلاغ٦ؼ بلى بخالتها ٌُٗض الضٖىي؛ هٓغ زال٫ الُٞغ
غاٝ بحن والخٟاَم الخٟاوى باب ٞخذ اآلاغقضون  ُُٞٗض وبجمامها، الهلح مؿاعي ت، َ�  بُٛت الىنى٫  اآلاخىاٖػ

 .وّصًت اجٟا٢اث بلى
ٍغ اآلاغ٦ؼ ٨ًخب  به،  اآلالح٣ت املخخلٟت الضٖاوي  ونىع  الىزاث٤، و٧اٞت الحالت مل٠ مغاحٗت بٗض ج٣ٍغ
حر ٖلى اآلاغ٦ؼ مً خغنا الاؾخٟؿاع، مىيٕى ًٖ واضحت نىعة لل٣اض ي ٌُٗي بدُث  ال٩املتالهىعة  جٞى

 .لل٣اض ي6
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حن، والًغب666 زم مٗالجتها بالُغ١ الىٟؿُت الاحخماُٖت   الجيس ي، و�َما٫ مً ؤخض الُٞغ
ٟت6 م والؿىت الكٍغ  وباؾخسضام ال٣غآن ال٨ٍغ

حن، مما ًازغ ٖلى الُٝغ �زغ، ؤو وحىص  6ص  الجاهب ال٣اهىوي : مثل وحىص ٢ًاًا حىاثُت ألخض الُٞغ
 مك٨الث مالُت، ؤو مك٨الث جخٗل٤ باإلهٟا666١ وبًجاص خلى٫ ٢اهىهُت وصًيُت لها6

حن ؤو 6ٌ  ٦الَما، مما ًازغ ؾلبُا ٖلى الؿلى٥  الجاهب الكغعي : ٠ًٗ٦ الىإػ الضًني لضي ؤخض الُٞغ
ُت وباالؾخٗاهت بجهاث ؤزغي 6 لى جغبُت �بىاء، و�صمان666زم خّل َظٍ اآلاكا٧ل باألخ٩ام الكٖغ  ٖو

٣غ اآلاكاٖغ اآلاخباصلت، وبًجاص خلى٫ هٟؿُت صًيُت لها6 6و   الجاهب الىحضاوي : ٧الهجغ، والؿب، ٞو
ا ٖل 6ػ   ى الؼوج و�ؾغة 6وحىص �مغاى املخخلٟت 666 ومٗالجت آزاَع

هالخٔ ؤجهم ٌؿخسضمىن مىهج ال٣غآن والؿىت لخضُٖم الٗالج في ٧ل الجىاهب، وطل٪ مً زال٫ اؾخسضام �ًاث 
ت و٢هو الغؾى٫ والصحابت بما ًدىاؾب م٘ ٧ل حاهب، ٞمثال : في الجاهب  ال٣غآهُت و�خاصًث الىبٍى

ؿخُٗىىن بؿحرة الاحخماعي ًم٨ً الاؾخٗاهت ب٣ى٫ الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص : )زحر٦م زحر٦م ألَله وؤها زحر٦م ألَلي(، َو
٨ظا6 ما٫ اآلاجزلُت666َو  الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص في مٗاوهخه ألَل بِخه في ٖ�

 :ولى للمغقض م٘ الٗمُل ًخم ما ًليفي الجلؿت � 

ػالت الخىجغ ٖمل ٣ٖض ؾلى٧ي م٘ الٗمُل ٣ًىم ٖلى حٍٗغ٠ الٗمُل باآلا٩ان، والهضٝ مً الجلؿاث، وب -
6  والخٝى مً الٗمُل، وبىاء ٖال٢ت مهىُت ٢اثمت ٖلى الث٣ت بحن اآلاغقض والٗمُل لًمان اؾخمغاٍع

ؤزظ ٨ٞغة ٖامت ًٖ اآلاك٩لت مً وحهت هٓغ الٗمُل، وحم٘ ؤ٦بر ٢ضع مً اآلاٗلىماث، زم التر٦حز ٖلى ؤنل  -
 وؤؾاؽ اآلاك٩لت6

 ن الؿُىع، وبمالخٓت خغ٧اث الٗمُل٣ً6ىم اآلاغقض بالتر٦حز ٖلى ٦الم الٗمُل وب٣غاءة ما بح -

ض للجلؿت الثاهُت6 -  جدضًض مٖى
زم في باقي الجلؿاث ًغاعى الخإ٦ُض ٖلى ؤؾاؽ اآلاك٩لت وج٣ٍغب وحهاث الىٓغ للؼوج والؼوحت زم حمٗهما في 
حلؿت واخضة م٘ بٌٗ ومداولت الىنى٫ بلى اجٟا٢ُاث نلح بُجهما ؤو اجٟا٢ُاث َال١ ؤو اجٟا٢ُاث زل٘، م٘ 

حن6 وؤخُاها ًُلب  مغاٖاة ا في �نالح بحن الُٞغ بظ٫ ٧اٞت الجهىص باؾخسضام اآلاىا�ج و�صواث الؿاب٤ ط٦َغ
 اآلاغقض مؿاٖضة باقي اآلاغقضًً في الخضزل في ٖملُت �نالح ٖلى خؿب جسهههم ومىاؾبتها للحالت6

غ للمد٨مت قهغ  م٨ً بياٞت قهغ اآلاّضة التي حُٗى للمغقض إلجهاء ٧اٞت بحغاءاث الهلح وج٣ضًم ج٣ٍغ واخض ٍو
حن6 حن اآلاخىاٖػ لب الُٞغ بت َو  آزغ ٣ِٞ ٖلى خؿب الحالت، ًم٨ً الخمضًض ألقهغ بٚغ

 : ألاشزي  إلاضالح عملية مزاخل

لى ؾاب٣تها، ٖلى مجها ٧ل جترجب مخخابٗت، مغاخل في �نالح ٖملُت حؿحر -  �نالح  ٖملُت حؿحر طل٪؛ ٖو
٤  ًلي : ٦ما اآلاغاخل ٞو
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 ُخؿً ازخُاع الؼوج والؼوحت، والخىا٤ٞ الٗلمي والاحخماعي بُجهما6 006

 ؤن ٌكمل ال٨ك٠ الُبي للم٣بلحن ٖلى الؼواج ٦ك٠ هٟس ي ل٩لحهما6 056

الحُ 076  ت، مثل مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت، بطا لؼم �مغ6الاؾخٗاهت ٢بل وبٗض الؼواج بمغا٦ؼ جث٣ُُٟت ٖو

ت والجامُٗت6 026  وي٘ مىاهج زانت بالؼواج في اآلاغخلت الثاهٍى

الم6 026  َغح بغامج جث٣ُُٟت زانت بالؼواج في وؾاثل ٖ�

 :التوضيات
ُت ب٨ُُٟت اؾخسضام وؾاثل  ُت آلاٟهىم الؼواج و�ؾغة، و٦ظل٪ الخٖى مً زال٫ ما ؾب٤، هجض ؤن الخٖى
الخىانل الاحخماعي اؾخسضاما بًجابُا ومُٟضا، مً �مىع التي ًجب ؤن جدىاولها حمُ٘ اآلااؾؿاث املجخمُٗت في 

 ٢ُغ، وجخٗاون وجخ٩اج٠ للخهضي لٓاَغة الُال١، والخ٣لُل مً وؿبخه وطل٪ بٗمل �حي :
الم اآلاغجي )٧الخلٟاػ( الؿلبي مً زال٫ وكغ نىعة طَىُت للؼواج ال جخىا٤ٞ م٘  إلاعالم:دور  -0 ًإحي صوع ٖ�

اوي والُٟضًى ٧لُباث،  الىا٢٘، مً زال٫ ججمُل نىعة الٗال٢اث املحّغمت ٢بل الؼواج، ٧الظي هغاٍ في ٚ�
٪ الحُاة، و�ٞالم واآلاؿلؿالث، وبُٖائها نىعة زُالُت جازغ ٖلى الكاب والكابت في ٖملُت  ازخُاع قٍغ

مً زال٫ الخإزحر الٗاَٟي، ٞاالزخُاع الخاَئ اآلاٗخمض ٖلى الك٩ل الجمُل الٛنى والثروة، والغخالث 
والؿٟغ، ٩ًّىن نىعة طَىُت زاَئت، وبالخالي بٗض الؼواج ًدهل الاههضام بالىا٢٘ واآلاؿاولُت اآلال٣اة ٖلى 

حن، والظًً لم ٌٗمال له خؿابا6 ٦ما ًّهى  الم مً زال٫ �ٞالم واآلاؿلؿالث الؼواج ٖاج٤ الُٞغ ع ٖ�
ت وب٨ثرة اآلاك٨الث، ٧ل طل٪ ًازغ ٖلى هٟؿُت  ٣ضان الحٍغ ٤، ٞو و�ؾغة بهىعة ٢ٍٟو وج٣ُُض والتزام ُمَغ
الم اؾخسضاما بًجابُا لخىيُذ اآلاٟاَُم الخانت اآلاخٗل٣ت بازخُاع  ؤٞغاص املجخم٘. لظل٪ ًجب اؾخسضام ٖ�

٪ الحُاة، وجىيُذ ا ُه ولهى، قٍغ آلاٟاَُم الخانت بالؼواج وبىاء �ؾغة، وؤن الحُاة الؼوحُت لِـ ٧لها جٞغ
حن بها، وطل٪ مً زال٫ بغامج ز٣اُٞت واحخماُٖت، ومً زال٫  بل َىال٪ خ٣ى١ وواحباث ًيبغي التزام الُٞغ

ُت ال ج٣خهغ  ظٍ الخٖى ٖلى الخلٟاػ، بل �ٞالم واآلاؿلؿالث التي لها جإزحر ٢ىي ٖلى ج٨ٟحر ؤٞغاص املجخم6٘ َو
المُت في البلض، وبك٩ل مؿخمغ6  ًجب ؤن حكمل اآلاظًإ واملجالث والجغاثض، و٧ل الُغ١ ٖ�

ت  دور املدارس والجامعات: -5 ٩ىن صوعَا مً زال٫ ٖمل مىاهج زانت جخٗل٤ باألؾغة والٗال٢اث �ؾٍغ ٍو
الٟتى والٟخاة في اآلاغخلت  بك٩ل صحُذ، وبصزالها في اآلاىاهج الضعاؾُت للمغخلت الابخضاثُت، زم تهُئت

ٗت �ؾالمُت6 وفي  ت بمىاهج ؤ٦ثر حٗم٣ا، حكمل ما ٢بل الؼواج وبٗضٍ وو٣ٞا للكَغ اآلاخىؾُت والثاهٍى
ت لهم، جبّحن لهم ٦ُُٟت الخٗامل م٘ قٍغ٪  ت مىاؾبت للمغخلت الٗمٍغ الجامٗت ًجب بصزا٫ مىاهج ؤؾٍغ

٠ُّ م٘ َظٍ اآلاغخلت الجضًضة في  الحُاة، ومٗالجت اآلاكا٧ل الؼوحُت6 الحُاة، و٦ُُٟت الخ٨
ة: -7 ٩ىن طل٪ مً زال٫ ٖمل صوعاث وهضواث مخٗل٣ت ب٩ل ؤمىع الؼواج، باإلياٞت بلى  مزاكز التىمية ألاشٍز ٍو

ا في حمُ٘ ماؾؿاث  ت ووكَغ ٍى ٖملها في اآلاضاعؽ والجامٗاث وؤما٦ً الٗمل، ٦ظل٪ ٖمل وكغاث جٖى
 6الضولت، وفي مغا٦ؼ الدؿى١ وؤما٦ً ججم٘ �ؾغ
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 :الح ألاشزي مً وحهة هظز املزشدًًما ٌعيق عملية إلاض
 مً زال٫ اآلا٣ابلت، ط٦غ اآلاغقضون ؤمىعا ح٤ُٗ ٖملهم في �نالح بحن اآلاخسانمحن مً ؤَمها: 

املحامىن في  املحامىن: ٞٗىض لجىء الؼوج ؤو الؼوحت بلى مدامي للمغاٞٗت في ٢ًُت الُال١، ال ٨ًٟغ -
 ٌ الحٟاظ ٖلى �ؾغة، بل �ل ما �همهم َى ٦ؿب ال٣ًُت لهال� مى�له، وبالخالي ًُلب مً مى�له بٞغ

 �ل ما ٣ًىله ؤو ًُلبه اآلاغقض في ٖملُت �نالح6

الخٗهب: واآلا٣هىص به َىا ما بٗض الاهٟها٫ بحن الؼوححن ؤو ٢بل الُال١ )في بٌٗ ال٣باثل(، ًخضزل  -
حن لئلنالح، زهىنا مً حاهب ؤَل �َل جضزال ؾلبُا  ًىن ؤن ًجخم٘ الُٞغ ٞغ في خل اآلاك٩لت، ٍو

 ؾٟغ الؼوج زاعج البالص ؤو صزىله السجً ٤ٌُٗ ٖملُت �نالح ؤًًا6 ًًاٝ بلى طل٪ ؤّن  الؼوحت6
 

 :الطالق مً قبل املزشدًً والعمالءالحلول املقترخة للتقليل مً أشباب 
صوعاث زانت بالؼواج، وال ًخم ٣ٖض الؼواج بال بكهاصة الحهى٫ بلؼام اآلا٣بلحن ٖلى الؼواج خًىع 

جب ؤن حكخمل الضوعةٖلى الضوعة ٖلى ٚغاع الحهى٫ ٖلى الكها  : صة الُبُت، ٍو
ا6 06  الىاخُت الضًيُت وؤَمُتها في بىاء �ؾغة واؾخ٣غاَع

ا ٖلى �ؾغة، ومٗغ  56 ٞت الح٣ى١ الىىا�ي الىٟؿُت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت وال٣اهىهُت، وجإزحَر

 والىاحباث لضي ٦ال الؼوححن6

 حٗلُمهم ٦ُُٟت جٟاصي اآلاك٨الث و٦ُُٟت خلها في خالت خضوثها6 76

حن6 26 ذ بحن الُٞغ  بُان ؤَمُت الحىاع الهٍغ

ِلب مجهما طل6٪ 26 َُ  حٗلُمهم ٖضم جضزل �َل بُجهما بال بطا 

٠ُّ الؼ  6. حن لدؿخمغ الحُاة، وج٣بل وج٨  وححن لبًٗهما6حٗلُمهم الهبر والخىاػ٫ مً ٢بل الُٞغ

ظا ًاصي بلى اهسٟاى  56 ٘ ال٣ًاًا بال بٗض الخىحه بلى مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت، َو ٖضم الؿماح بٞغ

 وؿبت الُال6١

 ومً الحلى٫ ؤًًا بصزا٫ ٖىهغ وؿاجي ٣٦اض ي في مد٨مت �ؾغة6 06

الُال١ الُٛبي ًجب ؤن ٩ًىن مصحىبا بىع٢ت جمثل خ٣ى١ الؼوحت و�بىاء، ومؿخد٣اث الُال١  86

اصلت، وال جتر٥ آلاؼاج ال٣اض ي، ألن الجاهب اآلااصي ٢ض ٩ًىن له جإزحر في مغاحٗت ج ٩ىن بيؿب زابخه ٖو

، والخ٣لُل مً وؿب الُال6١  الؼوج ل٣غاٍع

ا١  016 ت وص٢ت ال٣اض ي في الح٨م، ؤما بَع ض مً ؾٖغ اصة ؤٖضاص ال٣ًاة في ال٣ًاًا ال٩لُت والجؼثُت جٍؼ ٍػ

ٖضص ال٣ًاة، ًاصي بلى ٖضم بُٖاء ال٣ًُت خ٣ها في  ال٣اض ي بٗضص ٦بحر مً ال٣ًاًا بؿبب ه٣و

ض مً وؿب الُال6١  اآلاٗالجت، وبالخالي ٢ض ًٍؼ
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 ُخؿً ازخُاع الؼوج والؼوحت، والخىا٤ٞ الٗلمي والاحخماعي بُجهما6 006

 ؤن ٌكمل ال٨ك٠ الُبي للم٣بلحن ٖلى الؼواج ٦ك٠ هٟس ي ل٩لحهما6 056

الحُ 076  ت، مثل مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت، بطا لؼم �مغ6الاؾخٗاهت ٢بل وبٗض الؼواج بمغا٦ؼ جث٣ُُٟت ٖو

ت والجامُٗت6 026  وي٘ مىاهج زانت بالؼواج في اآلاغخلت الثاهٍى

الم6 026  َغح بغامج جث٣ُُٟت زانت بالؼواج في وؾاثل ٖ�

 :التوضيات
ُت ب٨ُُٟت اؾخسضام وؾاثل  ُت آلاٟهىم الؼواج و�ؾغة، و٦ظل٪ الخٖى مً زال٫ ما ؾب٤، هجض ؤن الخٖى
الخىانل الاحخماعي اؾخسضاما بًجابُا ومُٟضا، مً �مىع التي ًجب ؤن جدىاولها حمُ٘ اآلااؾؿاث املجخمُٗت في 

 ٢ُغ، وجخٗاون وجخ٩اج٠ للخهضي لٓاَغة الُال١، والخ٣لُل مً وؿبخه وطل٪ بٗمل �حي :
الم اآلاغجي )٧الخلٟاػ( الؿلبي مً زال٫ وكغ نىعة طَىُت للؼواج ال جخىا٤ٞ م٘  إلاعالم:دور  -0 ًإحي صوع ٖ�

اوي والُٟضًى ٧لُباث،  الىا٢٘، مً زال٫ ججمُل نىعة الٗال٢اث املحّغمت ٢بل الؼواج، ٧الظي هغاٍ في ٚ�
٪ الحُاة، و�ٞالم واآلاؿلؿالث، وبُٖائها نىعة زُالُت جازغ ٖلى الكاب والكابت في ٖملُت  ازخُاع قٍغ

مً زال٫ الخإزحر الٗاَٟي، ٞاالزخُاع الخاَئ اآلاٗخمض ٖلى الك٩ل الجمُل الٛنى والثروة، والغخالث 
والؿٟغ، ٩ًّىن نىعة طَىُت زاَئت، وبالخالي بٗض الؼواج ًدهل الاههضام بالىا٢٘ واآلاؿاولُت اآلال٣اة ٖلى 

حن، والظًً لم ٌٗمال له خؿابا6 ٦ما ًّهى  الم مً زال٫ �ٞالم واآلاؿلؿالث الؼواج ٖاج٤ الُٞغ ع ٖ�
ت وب٨ثرة اآلاك٨الث، ٧ل طل٪ ًازغ ٖلى هٟؿُت  ٣ضان الحٍغ ٤، ٞو و�ؾغة بهىعة ٢ٍٟو وج٣ُُض والتزام ُمَغ
الم اؾخسضاما بًجابُا لخىيُذ اآلاٟاَُم الخانت اآلاخٗل٣ت بازخُاع  ؤٞغاص املجخم٘. لظل٪ ًجب اؾخسضام ٖ�

٪ الحُاة، وجىيُذ ا ُه ولهى، قٍغ آلاٟاَُم الخانت بالؼواج وبىاء �ؾغة، وؤن الحُاة الؼوحُت لِـ ٧لها جٞغ
حن بها، وطل٪ مً زال٫ بغامج ز٣اُٞت واحخماُٖت، ومً زال٫  بل َىال٪ خ٣ى١ وواحباث ًيبغي التزام الُٞغ

ُت ال ج٣خهغ  ظٍ الخٖى ٖلى الخلٟاػ، بل �ٞالم واآلاؿلؿالث التي لها جإزحر ٢ىي ٖلى ج٨ٟحر ؤٞغاص املجخم6٘ َو
المُت في البلض، وبك٩ل مؿخمغ6  ًجب ؤن حكمل اآلاظًإ واملجالث والجغاثض، و٧ل الُغ١ ٖ�

ت  دور املدارس والجامعات: -5 ٩ىن صوعَا مً زال٫ ٖمل مىاهج زانت جخٗل٤ باألؾغة والٗال٢اث �ؾٍغ ٍو
الٟتى والٟخاة في اآلاغخلت  بك٩ل صحُذ، وبصزالها في اآلاىاهج الضعاؾُت للمغخلت الابخضاثُت، زم تهُئت

ٗت �ؾالمُت6 وفي  ت بمىاهج ؤ٦ثر حٗم٣ا، حكمل ما ٢بل الؼواج وبٗضٍ وو٣ٞا للكَغ اآلاخىؾُت والثاهٍى
ت لهم، جبّحن لهم ٦ُُٟت الخٗامل م٘ قٍغ٪  ت مىاؾبت للمغخلت الٗمٍغ الجامٗت ًجب بصزا٫ مىاهج ؤؾٍغ

٠ُّ م٘ َظٍ اآلاغخلت الجضًضة في  الحُاة، ومٗالجت اآلاكا٧ل الؼوحُت6 الحُاة، و٦ُُٟت الخ٨
ة: -7 ٩ىن طل٪ مً زال٫ ٖمل صوعاث وهضواث مخٗل٣ت ب٩ل ؤمىع الؼواج، باإلياٞت بلى  مزاكز التىمية ألاشٍز ٍو

ا في حمُ٘ ماؾؿاث  ت ووكَغ ٍى ٖملها في اآلاضاعؽ والجامٗاث وؤما٦ً الٗمل، ٦ظل٪ ٖمل وكغاث جٖى
 6الضولت، وفي مغا٦ؼ الدؿى١ وؤما٦ً ججم٘ �ؾغ

م1025 للعام القطزي  املجتمع في العائلية الاشتشارات مزكز في ملعالجتها املتبعة واملىاهج الطالق ظاهزة  
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 :الح ألاشزي مً وحهة هظز املزشدًًما ٌعيق عملية إلاض
 مً زال٫ اآلا٣ابلت، ط٦غ اآلاغقضون ؤمىعا ح٤ُٗ ٖملهم في �نالح بحن اآلاخسانمحن مً ؤَمها: 

املحامىن في  املحامىن: ٞٗىض لجىء الؼوج ؤو الؼوحت بلى مدامي للمغاٞٗت في ٢ًُت الُال١، ال ٨ًٟغ -
 ٌ الحٟاظ ٖلى �ؾغة، بل �ل ما �همهم َى ٦ؿب ال٣ًُت لهال� مى�له، وبالخالي ًُلب مً مى�له بٞغ

 �ل ما ٣ًىله ؤو ًُلبه اآلاغقض في ٖملُت �نالح6

الخٗهب: واآلا٣هىص به َىا ما بٗض الاهٟها٫ بحن الؼوححن ؤو ٢بل الُال١ )في بٌٗ ال٣باثل(، ًخضزل  -
حن لئلنالح، زهىنا مً حاهب ؤَل �َل جضزال ؾلبُا  ًىن ؤن ًجخم٘ الُٞغ ٞغ في خل اآلاك٩لت، ٍو

 ؾٟغ الؼوج زاعج البالص ؤو صزىله السجً ٤ٌُٗ ٖملُت �نالح ؤًًا6 ًًاٝ بلى طل٪ ؤّن  الؼوحت6
 

 :الطالق مً قبل املزشدًً والعمالءالحلول املقترخة للتقليل مً أشباب 
صوعاث زانت بالؼواج، وال ًخم ٣ٖض الؼواج بال بكهاصة الحهى٫ بلؼام اآلا٣بلحن ٖلى الؼواج خًىع 

جب ؤن حكخمل الضوعةٖلى الضوعة ٖلى ٚغاع الحهى٫ ٖلى الكها  : صة الُبُت، ٍو
ا6 06  الىاخُت الضًيُت وؤَمُتها في بىاء �ؾغة واؾخ٣غاَع

ا ٖلى �ؾغة، ومٗغ  56 ٞت الح٣ى١ الىىا�ي الىٟؿُت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت وال٣اهىهُت، وجإزحَر

 والىاحباث لضي ٦ال الؼوححن6

 حٗلُمهم ٦ُُٟت جٟاصي اآلاك٨الث و٦ُُٟت خلها في خالت خضوثها6 76

حن6 26 ذ بحن الُٞغ  بُان ؤَمُت الحىاع الهٍغ

ِلب مجهما طل6٪ 26 َُ  حٗلُمهم ٖضم جضزل �َل بُجهما بال بطا 

٠ُّ الؼ  6. حن لدؿخمغ الحُاة، وج٣بل وج٨  وححن لبًٗهما6حٗلُمهم الهبر والخىاػ٫ مً ٢بل الُٞغ

ظا ًاصي بلى اهسٟاى  56 ٘ ال٣ًاًا بال بٗض الخىحه بلى مغ٦ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت، َو ٖضم الؿماح بٞغ

 وؿبت الُال6١

 ومً الحلى٫ ؤًًا بصزا٫ ٖىهغ وؿاجي ٣٦اض ي في مد٨مت �ؾغة6 06

الُال١ الُٛبي ًجب ؤن ٩ًىن مصحىبا بىع٢ت جمثل خ٣ى١ الؼوحت و�بىاء، ومؿخد٣اث الُال١  86

اصلت، وال جتر٥ آلاؼاج ال٣اض ي، ألن الجاهب اآلااصي ٢ض ٩ًىن له جإزحر في مغاحٗت ج ٩ىن بيؿب زابخه ٖو

، والخ٣لُل مً وؿب الُال6١  الؼوج ل٣غاٍع

ا١  016 ت وص٢ت ال٣اض ي في الح٨م، ؤما بَع ض مً ؾٖغ اصة ؤٖضاص ال٣ًاة في ال٣ًاًا ال٩لُت والجؼثُت جٍؼ ٍػ

ٖضص ال٣ًاة، ًاصي بلى ٖضم بُٖاء ال٣ًُت خ٣ها في  ال٣اض ي بٗضص ٦بحر مً ال٣ًاًا بؿبب ه٣و

ض مً وؿب الُال6١  اآلاٗالجت، وبالخالي ٢ض ًٍؼ
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خُث لها صوع ٦بحر في جث٠ُ٣ الىاؽ وحٗلُمهم، والخإزحر ٖلحهم مً الىىاحي  دور املصاحد واملزاكز الدًيية: -2
الضًيُت، والتي هي مخإنلت في الكٗب ال٣ُغي، ُٞغح مٟاَُم الؼواج بك٩ل حٗلُمي صًني ٌٗخمض ٖلى 

ضم اللجىء بلى الخُاهاث الؼوحُت واعج٩اب املحغماث وال٨باثغ، والحث ٖلى  الالتزام بالح٣ى١ والىاحباث، ٖو
 الهبر والخطحُت وج٣ضًم الخىاػالث، ٩ٞل طل٪ ًاصي بلى الىعي والاخترام وج٣ضٌـ الؼواج 6

ً اآلاٟاَُم الصحُدت ٖىض �بىاء، ٞاألب و�م ًمثالن ال٣ضوة التي  دور ألاشزة: -2 وهي ؤؾاؽ التربُت وج٩ٍى
ت ٢اثمت ٖلى الحب والاخترام والخ٣ضًغ، ٧ان له ٣ًخضي �ها �بىاء، ٩ٞلما ٧اهذ ٖال٢ت �ب باألم  ٖال٢ت ؾٍى

لى ٖال٢اتهم وخُاتهم الؼوحُت في اآلاؿخ٣بل6 ٞخث٠ُ٣ الىالضًً ؤوال له صوع ٦بحر في  ؤ٦بر �زغ ٖلى �بىاء، ٖو
ال٢ت �بىاء بًٗهم ببٌٗ ٩ًّىن  ال٢تهم باألبىاء، ٖو جغبُت �بىاء، ومً زم ؾلى٥ الىالضًً في �ؾغة ٖو

 ة مؿخ٣بلُت آلاا ؾ٩ُىهىا ٖلُه6نىع 
ة في التقليل مً وصبة الطالق:  -. ىُت لٗام دور الحكومة القطٍز ت عئٍتها الَى ل٣ض ويٗذ الح٩ىمت ال٣ٍُغ

ىُت 5171 تها للخىمُت الَى ا، زم .510-5100، وعٍئ ، في بىاء مجخم٘ ؾالم وآمً ومؿخ٣غ ومخماؾ٪ ؤؾٍغ
حّض مً اهدكاع ْاَغة الُال١ مً زال٫: ٖمل نىضو١ ٢امذ بتهُئت مٗٓم �ؾباب لىجاح َظٍ الغئٍت وال

للؼواج، بُٖاء ال٣ُغي ؤعى و٢غى لبىاء بِذ زام له، بىاء ٢اٖاث ؤٞغاح مجاهُت للكباب، صٖم الؼواج 
ً ؤؾغة، ألّهه بطا جؼوج  دّثهم ٖلى الؼواج وج٩ٍى الجماعي، ٧ل طل٪ ًس٠ٟ الٗبء اآلاالي ٖلى الكاب، ٍو

ى مث٣ل بضًىن الؼواج اصة اآلاكا٧ل  الكاب َو لى ٍػ ٞظل٪ بالخإ٦ُض ؾٝى ًازغ ٖلى الٗال٢ت الؼوحُت، ٖو
التي ٢ض جاصي بلى الُال6١ ٦ظل٪ بىاء الح٩ىمت آلاغا٦ؼ الخىمُت الاحخماُٖت آلاىا٢كت ومٗالجت ٧ل ما ًسو 

 الؼواج، لهى صلُل ٖلى تهُئت �ؾباب إلهجاح وجد٤ُ٣ عئٍتها6
 6جخٗاون لخٌٟ وؿبت الُال١ والحٟاّ ٖلى ؤمً واؾخ٣غاع �ؾغ ٖلى ٧ل ماؾؿاث الضولت في ٢ُغ ؤن ًيبغيبطن 

٨ُت آلاضة و  ٦ما ؤقاع الض٦خىع َاَغ قلخىث بلى ٨ٞغة زل٤ "اآلاٟهىم" والتي اؾخسضمذ في الىالًاث اآلاخدضة �مٍغ
ضزً! ٢ا٫: بن جغؾُش  01 ًُ ؾىىاث لخٗم٤ُ مٟهىم ؤن الخضزحن ياع بالصحت، وبالٟٗل وكإ حُل حضًض ال 

، مٟهىم  بضؤ طل٪ مً مغخلت الُٟىلت وختى ؾً البلٙى ؤَمُت الؼواج بحن ؤٞغاص املجخم٘ ألمغ بالٜ �َمُت، ٍو
 5ٖىضَا هخى٢ّ٘ ؤن ًيكإ حُل حضًض ٖلى وعي جام وبصعا٥ ٧امل ب٣ضاؾت الؼواج وؤَمُت �ؾغ6

يذ صوع مغ٦ الضعاؾت �ؾباب اآلااصًت للُال١ وفي الجهاًت، ٣ٞض وضّحذ :الخاثمة ُّ ؼ الاؾدكاعاث الٗاثلُت ٦ما ب
٦ما 6 في الحض مً َظٍ الٓاَغة، واؾخسضام اآلاغ٦ؼ آلاىا�� احخماُٖت مسخلٟت آلاٗالجت �ؾباب اآلااصًت للُال١

ؤَمها بلؼام اآلا٣بلحن ٖلى الؼواج بدًىع  ى٫ للخ٣لُل مً وؿبت الُال١، ومًا٢ترح اآلاغقضون والٗمالء ّٖضة خل
ت وجث٣ُُٟت ل٩ل ما ًخٗل٤  ٍى ا قٍغ ل٣ٗىص الؼواج6 ؤًًا جىاولذ الضعاؾت صوع صوعاث جٖى بالؼواج، واٖخباَع

الضًً في زٌٟ مٗضالث الُال١، وويٗذ جىنُاث حكمل مٗٓم اآلااؾؿاث املجخمُٗت آلاٗالجت َظٍ 
 اآلاك٩لت، والتي لها جإزحر ؾلبي ٖلى الٟغص واملجخم٘ والضولت6
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