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إشراف

أ.د  /سناء إبراهيم أبو دقة

د  /ختام السحار

المقدمة:
األسرة هي النيواة األساسيةة في المجممي وهي المي ثي عر كي نيا مير اليننر واساهي وث ياه في
ثحديد صفات وأدوار نا منهما .
لي الميرأة ميير ثمةةي واضييض ضييدها في

وهي ثمحمييا الجي األكبيير ميير الم ييئولةة ثجييا مييا ثمعيير

المجممي كليياا ييار واألسيرة كليياا ريياا كا مبارهييا العن يير األضييعو والمجبييو
والميي ر كي ثحمييا سييكبةات المنلييئة الطاةئيية المي ثعيير

كي الميييحةة

لهييا ني ال يرفةر منيين ةدا يية ثأسيية

األسرة.
ا مميياد أسييكوا الميكةييد ف ي المعامييا ةييةر ال ي وجةر حم ي ثوارع ي

األجةييا اف ي

أر ييا اآكييا ف ي

المعاما م المرأة.
وليييد اهييم الملييرع الفك ي ةن كالحةيياة اسجمما ةيية كليياا ييار وراألسيرة كليياا ريياا نواهييا النيواة
األولي لبنييا المجممي ال ييكة ووضي األسي

الممةنيية المي ثحييافر كةهييا وثيييمر اسييممرار مها في

الحةاة ول يو األمر ند هنا الحد ةا ثعدا لةي

يورات وزواجر لة د مر حمايمها.

الواقع:
ثبةر اإلح ا ات ال يادرة ير اليييا اللير

الفك ي ةن أن يدد حياست الي واب ةم اييد م يممر

فمييه في ق يياع ةي ة ةكييح ييدد حيياست الي واب  )13148حاليية في

ييار  2007ةةنمييا ارثفعي

في

ار  2013لم ا إل  17359حالة زواب .
وفي ي المياة ييا ف ييمن م ش يير ال ي ي ا في ي ارثف يياع ه ييو اآر يير ففي ي
 %11.5لمرثف كلاا ةردي لم ا ف
إل ضعو ددها ف افي

ييار  2007ةكغي ي

ار  2015إلي  %17.9أي ةكغي

يدد حياست ال ي ا

الفميرة ال منةية مير  )1518حالية ةي ا كحةيص وصيك

ف محافظات ة ة إل .%17.9
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ا ييبة ال ي ي ا
ا يبة ال ي ا

جدول رقم ( :)1عدد ونسب الزواج والطالق في المحافظات الجنوبية
ال نة

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

زواب

13148

16829

18571

17104

16142

16778

17359

16128

ة ا

1518

2216

2593

3052

2761

2579

3065

2889

الن بة المئو ة

%11.5

%13.2

%14.0

%17.8

%17.1

%17.9 %17.66 %15.4

(موقع القضاء الشرعي)2015 ،

المبررات:
كعييد اسة ي ع ك ي الد ارسييات الم ي ثناول ي

الموضييوع وجييداا أن أسييباا وقييوع ال ي ا وف ي د ارسيية

أ ييدها مرن ي ش ي ون الم يرأة –ة ي ة  2006حييو

أسييباا ال ي ا ف ي المجمم ي وآعييار ك ي الم يرأة

واألسرة ما يك :


مر الم كية ند ال واب



الم موى المعكةم والهياف .



ال ار الملمرك م



ةر ية ث و ج الفماة .

ائكة ال وب.

أن هنياك ثييأعة الر لكعيادات اسجمما ةيية ال ييائدة في وقييوع ال ي ا وثحييو ثكييع العيادات ةييةر اسييممرار

الي واب وهي افي

األسيباا المي ةةنهييا الييدنمور ح ير الجوجييو رئيية

مجكي

الييييا األ كي في

ق يياع ةي ة في المياةكيية المي أجر ناهييا معي ميييةفا " :ييدر فهي ني الي وجةر أو أحييدهما لمياصييد

ال واب "
وهو ما أكدث اإلح ا ات حةص عب
وس شع أن ال

أن معظ حاست ال

ا ثي ف ال نة األول مر ال واب

ا يمرك أعا ار اف ةة سةئة ك ال وجةر و ك المرأة كلاا أكبر حةص اسمعرضي

د ارس يية "احمةاج ييات المي يرأة الم كي يية في ي ق يياع ةي ي ة" والمي ي أ ييدها مرني ي األكح ييات واسسمل ييارات
اليااواةيية لكميرأة أن الوضي النف ي لكم كيييات صييع
اف

وأن  %90مر األها أن ةناثهر عااةر مر اليغوط النف ةة.

ممييا يم كي
وةالب ي

وأن  %98ميير الم كيييات حييمجر إلي د ي

منييا جمةعييا معالجيية أسييباا ال ي ا حمي س ثيي الميرأة في شييرن

وحمايمهييا ميير أعييار

معظي ي الد ارس ييات المحكةيية والعررة يية كالمو ة يية والهيافيية األس يير ة ل ييدى اللييباا الميب ييا كي ي
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ال واب لكحد مير اياهرة ال ي ا نميا أجمي نافية المليارنةر في ورشية رر ية قةيادة األسيرة "علـ
أهمية وضرورة تأهيل المقبلين عل الزواج قبل عقد النكاح".
ورما أن األسكوا مام

و مار ث حةح

بر اكم اا مهارات جديدة وآلةية ثعاميا ثييمر ل ي

ال رفةر المعاما م كعيهما كم جاةةة وإص ح الط ا لمرسيو سيفةنة الحةياة ال وجةية كي شياة

ال عادة األسر ة.

إن ةرامج المأهةا ال واب لة

حديهة الةور فيد ةدأ العما ةها منن ار  1930ر ول ر ول ثظهر

كمةييدان كم ي لكد ارسيية اس مييا ةييةر ييار  1970 – 1960ف ي الوس ييات الممحييدة األمر اةيية و لييع
اسييمجاكة ميير الم س ييات اسجمما ةيية لكمغةيرات المطمك يية المي

ميير ةهييا الي واب وأصييبح

ةيرامج

المأهةييا لك ي واب ثيييدر ك ي م ييموى واس ي ف ي دو العييال نأسييمرالةا ودو أورورييا ع ي ثبعمه يا دو
الطكيةج وراصية ق يير وال يعود ة ولحيي
ثيدم وأصبح

هينا المييار ة ةفيرة في ثيييد هين البيرامج والمحميوى الييني

ثيدر لألفيراد والميبكيةر كي الي واب معيال في م ارحيا مطمكفية مير الحةياة إس أن ميا

مةي المجرريية المالة يية  1992نواهييا مك ميية ف ي الم بة ي
 2000فه ثعمبر مر أاجض المجارا الم سياهم
ميير  %32إل ي  %7ر ي

و مم ي

في ااطفيا

ف ي جمة ي أاحييا مالة ييا ييار
ا يبة ال ي ا حةيص ااطفيي

يييد م يير ال ي مر ث ي ث بة ي ال ييدورات المأهةكةيية لكميبكييةر ك ي اليي واب

وجعكها شرط إل ام لبدا ة الحةاة ال وجةة.
وثيييدر هيين الب يرامج ك ي رييدمات ث و ةيية ف ي المجمم ي والم ارك ي الدينةيية والجامعييات والمييدار
وةكبة المرحكة الهااو ة و

م كعيها ر ة ا لجمة أفراد األسرة .

وز ييادة و ي ن ي ال ي وجةر كأهمةيية الحةيياة ال وجةيية ودور ن ي منهمييا وثحديييد صييفات وم ييئولةات

وحيييوا ني منهمييا يوجي

الم البيية كاثطييا ثييداةةر قااواةيية واإلج ي ار ات ال زميية لمع ي دور اسس يرة

ورف مااامها والحد مر العنو اسسري الم ثمعر

ل المرأة.

ووفــا القاعــدة الةقميــة مــا لـم يــتم الوا ــب إ بـ فمــو وا ــب "نمــدإ إلـ اتخــا إ ـراء قــانوني
وقائي ملزم لكل للجنسين با تياز برنامج تدريبي معتمد ومن مة معتمدة قبل عقد النكاح.
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البدائل المطروحة وتقييمما:
-1ثنفةيين دورات كلييأن إدارة وقةييادة األس يرة ل ي الجن ييةر ث ييون م ار ةيية لكموز ي الجغ ارف ي لك يياان
وارمةار ة لمر أراد اسايمار إلةها ول ر ظهر ة

يدر وجيود ضيمااات إلقبيا

هنا البيديا في

الميبكةر ك ال واب لهن الدورات نواها ارمةار ة ورنلع ثبي الملاكة قائمة ف

در الر اليو

ال اف كاةفةة إدارة األسرة والحفاظ ك اسميرارها مر قبا ال وجةر.
-2إصييدار قييااون ميير قبييا المجك ي

المليير ع يك ي ر فة ي ن ي ميير الطيياةبةر كيييرورة اساي ييمار

والطيوع لدورة ثدر بةة ليةادة األسرة ث هكه فةما كعد إلثمار يد الن اح.
وحيو هيينا الميميرح قييا د .اافين المييدهون ميدير ييار المجكي

المليير ع  " :إن اسوضياع ال ةاسييةة

ةةر م ميرة ما ةةر ق اع ة ة واليفة الغررةة واألمر س حمياب إلي سير قيااون مير قبيا المجكي
المليير ع وإامييا احميياب لم بةيي ثعميية ميير قبييا المجكي
اله سةمةا وأ ميد أانا ف حاجة إل

لع" ر

األ كي لكييييا الفك ي ةن أسييوة كفحي

مياةكة أجر

مع .

-3إ داد حيةبة ثدر بةة ثهدى لكطياةبةر نيد اثميامه لعييد الن ياح وميا عةي

ليع هيو يدر وجيود

ضييمااات نافةيية سةي ع الطيياةبةر كي مييا ورد في الحيةبيية ميير معكومييات هاميية ل سييمفادة منهييا
ر

حةاثه ال وجةة.

-4إصدار ثعمة مر قبا المجك

األ ك لكييا الفك

ةراامج ثدر ب إل ام قبا إةرار يد الن اح و من

ةن يك ر فة ن مر الطياةبةر كاجمةياز

ك الياض أن يبرر العيد إس كعد إةراز شهادة

ثفةد ةمجاوز ن الطاةبةر لهنا البراامج المدر ب ةنجاح وهذا ا
 -إ ييداد منهيياب ثييدر ب شيياما لكبراييامج المييدر ب

راء يلزم ا تي:

كالليراكة م ي م س ييات المجممي المييدا

الع قة م م ار اة أن لما المحاور المالةة:
 المحور ال ح
 المحور اسجمما

والنف

 المحور اللر
 المحور اسقم ادي
 إ داد ر ة لمنفةن البراامج المدر ب لكميبكةر ك ال واب ف نافة المحافظات الفك4

ةنةة.

ات

 -ميينض رر ي

لم س ييات المجمم ي المييدا الم ي ثن ب ي

كةهييا اللييروط ال زميية لمنفةيين البراييامج

المدر ب وص حةة منض شهادات رر ة قةادة األسرة
المرة نعتقد أن البديل الرابع قابل للتنةيذ عل أرض الواقع .
ومن و مة نظر وزارة شئون أ
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الم ار ع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

دائرة التنمية االقتصادية /قسم الراااماا االمتماةيمة ( :)2009ظماررة الالم ف مل المعتمم
أابابها وآثاارا المعتمعية ،أبو ظبل.
برنامج ااشادي مقترح لتعزيز التوا ق الزوامل ةن طريق نياا الحواا 2009
مركممز شمماوم المممرأة ( :)2006أاممباا الال م ف ممل المعتم م وآثممااأ ةوممس المممرأة وا اممرة،
وسالين ،غزة.
مركز ا بحاث واالاتشماااا القانونيمة لوممرأة ( : )200احتيامماا الممرأة المالوقمة مل قالماع
غزة ،وسالين ،غزة.
داااة آثاا الال ف وتراةياته ةوس ممي أ راد ا ارة  /دول الخويج
داااة  /لماذا يصووم إلس الال ف
اةراد  /قس الرااااا ل مركز أمام لإلاشاد السووكل واالمتماةل /لبنام
داااة  /ةزوف الشباا ةن الزواج أاباا  ...حوول
2012
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