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 :المقدمة

وهي  المي  ثي عر  كي  نيا مير اليننر واساهي  وث ياه  في  في  المجممي  ساسيةة سرة هي  النيواة األاأل
 ثحديد صفات وأدوار نا منهما .

ضييض ضييدها فيي  ميير ثمةةيي  وا المييرأة مييا ثمعيير  ليي  كبيير ميير الم ييئولةة ثجييا  وهيي  ثمحمييا الجيي   األ
 كيي  الميييحةة ضييعو والمجبييو  المجمميي  كليياا  ييار واألسييرة كليياا ريياا كا مبارهييا العن يير األ

 ثأسيية ال ييرفةر منيين ةدا يية   لهييا نيي  بةات المنلييئة الطاةئيية الميي  ثعيير  ر  كيي  ثحمييا سييكوالمييي   
 .األسرة

كييا  فيي    افيي  أر ييا  اآجةييامعامييا ةييةر اليي وجةر حميي  ثوارعيي  األسييكوا الميكةييد فيي  الا مميياد أ 
   .المرأة المعاما م  

النييواة  كليياا  ييار وراألسييرة كليياا ريياا  نواهييا كالحةيياة اسجمما ةيية ع الفك يي ةن اهييم  المليير  وليييد 
األوليي  لبنييا  المجمميي  ال ييكة   ووضيي  األسيي  الممةنيية الميي  ثحييافر  كةهييا وثيييمر اسييممرار مها فيي  

 .لة  د مر حمايمهاالحةاة  ول   يو األمر  ند هنا الحد  ةا ثعدا  لةي   يورات وزواجر 

 الواقع:

دد حياست الي واب ةم اييد م يممر   الفك ي ةن  أن  ياللير  ال يادرة  ير اليييا  اإلح ا اتثبةر 
ةةنمييا ارثفعيي  فيي   2007( حاليية فيي   ييار 13148ق يياع ةيي ة ةكييح  ييدد حيياست اليي واب   فمييه  فيي 

 حالة زواب . 17359لم ا إل   2013 ار 

ةكغييي  ا يييبة ال ييي ا  2007رييير ففييي   يييار فيييمن م شييير ال ييي ا فييي  ارثفييياع هيييو اآوفييي  المياةيييا 
ي ةكغي   يدد حياست ال ي ا أ %17.9إلي   2015ةردي لم ا ف   ار لمرثف  كلاا  11.5%
حالية ةي ا كحةيص وصيك  ا يبة ال ي ا  (1518الفميرة ال منةية مير  ضعو  ددها ف  افي  إل  

 .%17.9ف  محافظات ة ة إل  
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  : عدد ونسب الزواج والطالق في المحافظات الجنوبية(1جدول رقم )

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 ال نة

 16128 17359 16778 16142 17104 18571 16829 13148 زواب

 2889 3065 2579 2761 3052 2593 2216 1518 ة ا

 %17.9 %17.66 %15.4 %17.1 %17.8 %14.0 %13.2 %11.5 الن بة المئو ة

 (2015)موقع القضاء الشرعي، 

 المبررات:

 دراسييةوفيي  ال يي ا وقييوع وجييداا أن أسييباا  الموضييوعثناوليي  كعييد اسةيي ع  كيي  الدراسييات الميي  
 وآعيييار   كييي  الميييرأة  أسيييباا ال ييي ا فييي  المجممييي  حيييو   2006ةييي ة –شييي ون الميييرأة  مرنييي أ يييدها 
 ما يك : واألسرة

  مر الم كية  ند ال واب  
 . الم موى المعكةم  والهياف 
 .ال ار الملمرك م   ائكة ال وب 
 . ةر ية ث و ج الفماة 

ا وثحييو  ثكييع العيادات ةييةر اسييممرار  اسجمما ةيية ال ييائدة في  وقييوع ال ي أن هنياك ثييأعةرال لكعيادات 
 كيي  فيي  ح ير الجوجييو رئيية  مجكي  الييييا  األ سيباا الميي  ةةنهييا الييدنمورافيي  األ وهيي  الي واب 

"  ييدر فهيي  نيي  اليي وجةر أو أحييدهما لمياصييد  :ميييةفا معيي  فيي  المياةكيية الميي  أجر ناهيياق يياع ةيي ة 
  ل واب "ا

 األول  مر ال واب  ةثي  ف  ال نحاست ال  ا أن معظ  وهو ما أكدث  اإلح ا ات حةص عب  

أة كلاا أكبر حةص اسمعرضي  وس شع أن ال  ا يمرك أعارا اف ةة سةئة  ك  ال وجةر و ك  المر 
مرنييي  األكحيييات واسسمليييارات   يييدهاأ والمييي   " ميييرأة الم كيييية فييي  ق ييياع ةييي ةاحمةاجيييات ال" دراسييية 

ميير الم كيييات  حييمجر إليي  د يي   %98وأن   صييع  لكم كييياتاليااواةيية لكمييرأة أن الوضيي  النف يي  
 مر األها أن ةناثهر  عااةر مر اليغوط النف ةة. %90وأن   اف  

عييار  ييي  المييرأة فيي  شييرن   وحمايمهييا ميير أمعالجيية أسييباا ال يي ا حميي  س ثممييا يم كيي  منييا جمةعييا 
كالمو ةييية والهيافييية األسييير ة ليييدى الليييباا الميبيييا  كييي   معظييي  الدراسيييات المحكةييية والعررةييية وةالبييي 
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علـ  "المليارنةر في  ورشية رر ية قةيادة األسيرة جمي  نافية لكحد مير اياهرة ال ي ا  نميا أال واب 
 . "المقبلين عل  الزواج قبل عقد النكاح تأهيلأهمية وضرورة 

اكم اا مهارات جديدة وآلةية ثعاميا ثييمر ل ي  ن األسكوا مام   و مار ث حةح   بر ورما أ
ال رفةر المعاما م  كعيهما كم جاةةة وإص ح الط ا  لمرسيو سيفةنة الحةياة ال وجةية  كي  شياة  

 ال عادة األسر ة.

ول  ثظهر  ول ر  ر 1930 ار العما ةها منن  لة   حديهة الةور فيد ةدأل واب ةرامج المأهةا ا إن
فييي  الوس يييات الممحيييدة األمر اةييية و ليييع  1970 – 1960كمةييدان  كمييي  لكدراسييية اس ميييا ةيييةر  ييار 

اسييمجاكة ميير الم س ييات اسجمما ةيية لكمغةييرات المطمك يية الميي   ميير ةهييا اليي واب   وأصييبح  ةييرامج 
ا دو  عييي  ثبعمهييي  و  العيييال  نأسيييمرالةا ودو  أورورييياالمأهةييا لكييي واب ثييييدر  كييي  م يييموى واسييي  فييي  د

ولحييي  هينا المييار ة ةفيرة في  ثيييد   هين  البييرامج والمحميوى الييني  الطكيةج وراصية ق يير وال يعود ة
إس أن ميا في  مراحيا مطمكفية مير الحةياة  معيال   ثيدم  وأصبح  ثيدر لألفيراد والميبكيةر  كي  الي واب

  ييا  ييار نواهييا مك ميية فيي  الم بةيي   و مميي  فيي  جمةيي  أاحييا  مالة 1992 مةيي  المجرريية المالة  يية 
  فه  ثعمبر مر أاجض المجارا الم  سياهم  في  ااطفيا  ا يبة ال ي ا حةيص ااطفيي  2000
رييي    ييييد مييير الييي مر ثييي  ث بةييي  اليييدورات المأهةكةييية لكميبكيييةر  كييي  الييي واب  %7إلييي   %32مييير 

 وجعكها شرط إل ام  لبدا ة الحةاة ال وجةة.

وثييييدر هييين  البيييرامج  كييي  ريييدمات ث و ةييية فييي  المجممييي  والمراكييي  الدينةييية والجامعيييات والميييدار   
 وةكبة المرحكة الهااو ة و  م  كعيها ر ة ا لجمة  أفراد األسرة .

وز يييادة و ييي  نييي  الييي وجةر كأهمةييية الحةييياة ال وجةييية ودور نييي  منهميييا وثحدييييد صيييفات وم يييئولةات 
كاثطييا  ثييداةةر قااواةيية واإلجييرا ات ال زميية لمع  يي  دور اسسييرة  وحيييوا نيي  منهمييا يوجيي  الم البيية

 ورف  مااامها والحد مر العنو اسسري الم  ثمعر  ل  المرأة.

إ ــراء قــانوني  اتخــا نمــدإ إلــ  فمــو وا ــب " م يــتم الوا ــب إ  بــ ووفــا القاعــدة الةقميــة مــا لــ
 مة معتمدة قبل عقد النكاح.با تياز برنامج تدريبي معتمد ومن   للجنسينوقائي ملزم لكل 
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 :وتقييمما المطروحة البدائل

ان سييرة  ل يي  الجن ييةر ث ييون مرا ةيية لكموز يي  الجغرافيي  لك ييااألدارة وقةييادة إدورات كلييأن  ثنفةيين-1
قبيا  نا البيديا في   يدر وجيود ضيمااات إلول ر  ظهر  ة  ه  لةهاإوارمةار ة لمر أراد اسايمار 

   در الر اليو    الدورات نواها ارمةار ة ورنلع ثبي  الملاكة قائمة فالميبكةر  ك  ال واب لهن  
 سرة والحفاظ  ك  اسميرارها مر قبا ال وجةر.دارة األإال اف  كاةفةة 

المجكييي  الملييير ع  يكييي ر فةييي  نييي  مييير الطييياةبةر كييييرورة اساييييمار  قبييياصيييدار قيييااون مييير إ-2
 . يد الن اح إلثمارا كعد سرة ث هكه  فةمالطيوع  لدورة ثدر بةة ليةادة األو 

اسوضياع ال ةاسييةة  إن " :لمييدهون ميدير  ييار المجكي  المليير ع وحيو  هيينا الميميرح قييا  د. اافين ا
مر س  حمياب إلي  سير قيااون مير قبيا المجكي  األو ةةر م ميرة ما ةةر ق اع ة ة واليفة الغررةة 

لفك يي ةن  أسييوة كفحيي  لكييييا  ا كيي  لم بةييي  ثعميية  ميير قبييا المجكيي  األ المليير ع  وإامييا احميياب
 جر   مع .إل   لع" ر   مياةكة أ  ميد أانا ف  حاجةاله سةمةا وأ 

لكطياةبةر  نيد اثميامه  لعييد الن ياح وميا  عةي   ليع هيو  يدر وجيود  هدىث  داد حيةبة ثدر بةةإ -3
منهييا هاميية ل سييمفادة ضييمااات  نافةيية سةيي ع الطيياةبةر  كيي  مييا ورد فيي  الحيةبيية ميير معكومييات 

 ر   حةاثه  ال وجةة.

كاجمةياز يك ر فة  ن  مر الطياةبةر المجك  األ ك  لكييا  الفك  ةن  صدار ثعمة  مر قبا إ-4
ةراز شهادة إ كعد إسن يبرر العيد أار  يد الن اح و من   ك  الياض  ةر إقبا  ل ام ةراامج ثدر ب  إ

  وهذا ا  راء يلزم  ا تي:  حةنجا لهنا البراامج المدر ب ثفةد ةمجاوز ن  الطاةبةر 

كاللييراكة ميي  م س ييات المجمميي  المييدا   ات  لكبراييامج المييدر ب    ييداد منهيياب ثييدر ب  شيياماإ  -
 ن  لما المحاور المالةة:أ  م  مرا اة ةالع ق

   المحور ال ح 
   المحور اسجمما   والنف 
   المحور اللر 
 المحور اسقم ادي 
 .لكميبكةر  ك  ال واب ف  نافة المحافظات الفك  ةنةة المدر ب البراامج  لمنفةن داد ر ة إ  -
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   كةهييا اللييروط ال زميية لمنفةيين البراييامج م س ييات المجمميي  المييدا  الميي  ثن بييميينض رريي  ل -
 سرةص حةة منض شهادات رر ة قةادة األالمدر ب  و 

 رض الواقع .أالبديل الرابع قابل للتنةيذ عل  ة نعتقد أن أومن و مة نظر وزارة شئون المر 
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