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شكر وتقدير
نظ ػػراً لتن ػػامي مش ػػكلة الطػػػبلؽ ف ػػي المجتم ػػع السػػػعودي ولجس ػػامة اآلث ػػار المترتبػ ػػة عليه ػػا عل ػػى الفػ ػػرد

والمجتمع ،ونتيجة للمعانػاة التػي يمػر بهػا أفػراد األسػر نتيجػة للطػبلؽ ،والتػي نبهػق القػائمين علػى العمػل الخيػري
ف ػػي المملك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية ،وبحك ػػم م ػػوقعهم ف ػػي المؤسس ػػات والجمعي ػػات الخيري ػػة اجتمع ػػق ع ػػدداً مػ ػػن
الشخصيات وبمبادرة من جمعية مودة الخيرية للحد من الطبلؽ وآثاره ،وىم:

(ٔ) صاحبة السمو الملكي األميرة /موضي بنػق خالػد بػن عبػد العزيػز عػن جمعيػة النهضػة النسػائية الخيريػة (ٕ)
صاحبة السمو الملكي األميرة /البندري بنق خالد بن عبد العزيز ،عن مؤسسة الملك خالػد الخيريػة (ٖ) صػاحبة
السمو الملكي األميرة البندري بنق عبد الػرحمن الفيصػل عػن مؤسسػة الملػك خالػد الخيريػة (ٗ) صػاحبة السػمو
الملكػػي األميػػرة /عادلػػة بنػػق عبػػد اب بػػن عبػػد العزيػػز عػػن برنػػامج األمػػاف األسػػري الػػوطني (٘) صػػاحبة السػػمو
الملكي األميرة /سارة بنق مساعد بن عبد العزيز عن جمعية مػودة الخيريػة للحػد مػن الطػبلؽ وآثػاره ( )ٙسػعادة
الداتور /ماجد القصبي عن مؤسسة األمير سلطاف بن عبد العزيز آؿ سعود الخيرية.
فتبنق مشروع مودة في اجراء ىذه الدراسة الرائدة ،والتي تهدؼ الى وضػع حلػوؿ وآليػات للتعامػل مػع
قضايا الطبلؽ وآثاره ،ووضع إجػراءات منظمػة لهػا واقتػراح أنظمػة جديػدة ،وتعػديبلت علػى أنظمػة قائمػة ،فكانػق
النتيجة ىذا العمل الذي نآمل أف يرقى لمستوى طموحات من تبنوه .فالشكر ال الشكر لهم.
اما يشكر الباحث أعضاء الفريق البحثي الذين قدموا مػن وقػتهم الشػيء الكثيػر وأعطػوا مػن علمهػم اػل
ما يستطيعوف ليكوف ىذا العمل مكتمبلً وىم:

(ٔ) الػداتور /عبػػد العزيػػز العتيػق الخبيػػر القػػانوني المرمػوؽ الػػذي تبػػرع بوقتػو وجهػػده وو ػػل خبرتػو القانونيػػة فػػي

بناء جزء ابير من ىذه الدراسة وتحويلها لمواد قانونية جديرة باإلىتماـ.
(ٕ) الشيخ /يوسل الفراج الذي تبرع بوقتو وجهده وعلمو ،وأوصل ىذا العمل إلى ما ىو عليو.
(ٖ) سػػػعادة الػػػداتورة /مجيػػػدة بنػػػق محمػػػد النػ ػػاجم أسػ ػػتاذة الخدمػػػة االجتماعيػػػة المسػ ػػاعد بقسػػػم الدراسػ ػػات
االجتماع يػة بكليػػة اآلداب بجامعػة الملػػك سػػعود التػي أسػػهمق بشػػكل ابيػر فػػي صػػياغة الجػزء النظػػري والميػػداني
عن اىرة الطبلؽ من خبلؿ اتاباتها وزياراتها الميدانية واالطبلع على الملفات في بعض الجمعيات الخيرية.
فلكل ىؤالء الشكر الجزيل والتقدير العميق ،وجزاىم اب خير الجزاء.

الباحث الرئيس
أ.د .سامي بن عبد العزيز الدامغ
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الفصل األوؿ :المقدمة
تمهيد:
تتفاوت الدوؿ العربية واإلسبلمية في تطبيقها للشريعة اإلسبلمية تفاوتاً واضحاً ،إذ يعمد

بعضها إلى سن قوانينها وأنظمتها لتتوافق جزئياً مع الشريعة اإلسبلمية ،ويعمد بعضها إلى سن
تشريعاتها وقوانينها وأنظمتها لتتوافق مع مذىب معين .وتبعاً لنوع النظاـ وتفصيبلتو ،تلجأ بعض

الدوؿ أيضاً إلى سن تشريعات تحرص أال تتعارض مع الشريعة اإلسبلمية ،وإف لم تكن مستمدة
منها بالضرورة .وفيما يتعلق بأنظمة األحواؿ الشخصية أو قوانين األحواؿ الشخصية (حيث
يختلل المسمى من دولة عربية إلى أخرى) ،تتفاوت الدوؿ العربية واإلسبلمية في تشريعاتها،

حسب المنطلقات السابقة.

وفي المملكة العربية السعودية ،التي تستمد ال تشريعاتها وأنظمتها من الشريعة اإلسبلمية

السمحة ،ال يوجد  -وحتى الوقق الراىن  -نظاـ لؤلحواؿ الشخصية ،على الرغم الحاجة الماسة

لو.

فنظاـ األحواؿ الشخصية يفترض أف يشمل حزمة من المكونات منها على سبيل المثاؿ:

(ٔ) األىلية (ٕ) الخطبة (ٖ) الزواج (ٗ) سن الزواج (٘) عدد الزوجات ( )ٙاإلرث ( )ٚالطبلؽ

( )ٛالوالية ( )ٜالمهر (ٓٔ) المسكن (ٔٔ) النفقة الزوجية (ٕٔ) نفقة العدة (ٖٔ) الخلع
(ٗٔ) التفريق للعلل (٘ٔ) التفريق للغيبة ( )ٔٙالتفريق لعدـ اإلنفاؽ ( )ٔٚالتفريق للشقاؽ بين

الزوجين ( )ٔٛطبلؽ التعسل ( )ٜٔالعدة (ٕٓ) اإلقرار بالنسب (ٕٔ) الرضاعة (ٕٕ)

الحضانة ....وما إلى ذلك من أمور ىي في صميم الحياة االجتماعية ونسيج الحياة األسرية والتي
تمس ال أفراد المجتمع.

وإضافة إلى ذلك فإنو ال يوجد أيضاً إطار قانوني أو نظامي في شكل قواعد تضمها أنظمة

أو لوائح أو قرارات وزارية أو تعاميم أو توجيهات صادرة عن جهات االختصاص تتعلق بتنظيم

معالجات ما بعد الطبلؽ المرتبطة بحياة الزوجة المطلقة واألبناء في المملكة العربية السعودية،

األمر الذي أ هر على السطح الكثير من المشكبلت االجتماعية للمرأة المطلقة ولؤلبناء ،والتي

ال يفترض أف تكوف موجودة لو ااف ىناؾ إلزاـ بتحمل تبعات الطبلؽ ومسؤولياتو في حق الرجل
فيما يخص مطلقتو وأبناءه ،وىي واجبات أقرىا الشارع الحكيم عز وجل .وااف نتيجة لغياب تلك

القواعد النظامية لمعالجة تلك األحواؿ ،أف غصق معظم الجمعيات الخيرية التي تقدـ مساعدات
مادية ،باإلضافة للجهات الحكومية ذات الصلة بتبعات الطبلؽ ،بحاالت المطلقات غير
00

القادرات على اإلنفاؽ على أنفسهن وعلى أوالدىن ،والبلتي تران ببل دخل ولم يمكنهن الوضع

القائم من الحصوؿ على حقوقهن وحقوؽ أوالدىن من النفقة المقرة شرعاً والتي واجو أمر تنفيذ
الحكم الشرعي الصادر بها صعوبات اثيرة .ومع تفاقم المشكلة ،وعدـ التدخل بوضع حل

للوضع القائم ،أصبح ىذا األمر ىو الشغل الشاغل لجمعيات خيرية اثيرة في المملكة العربية

السعودية ،بدالً من الترايز على جوانب تنموية ،وتطويرية للمواطنين والمواطنات.

وتجدر اإلشارة إلى أف عدـ وجود ذلك اإلطار القانوني لتنظيم اإلجراءات الخاصة لمتابعة

ما يترتب على الطبلؽ ،ال يعني بحاؿ من األحواؿ عدـ وجود ما ينظم بعض األمور السابقة في

المملكة العربية السعودية ،أو على األقل جزءاً منها ،إال أنها ليسق مصاغة بشكل منسق أو ال
متكامل مترابط ،من ناحية ،وال تشمل ال األمور السابقة ،من ناحية أخرى .اما أف عدـ وجود
ذلك اإلطار القانوني أو النظامي لمعالجة حاالت ما بعد الطبلؽ وتقنينها أدى إلى صعوبة تطبيق

األحكاـ الشرعية وتفعيلها ،وفتح الباب بشكل ابير لبلجتهاد ،والتفاوت في تنفيذ األحكاـ

القضائية ،األمر الذي يفترض أال تكوف فيو صور مختلفة لمعالجة حاالت ما بعد الطبلؽ عند

تماثلها في بلد واحد.

ومػػع تزايػػد االىتمػػاـ بالعمػػل االجتمػػاعي ،وتزايػػد االىتمػػاـ بقضػػايا الطػػبلؽ ،والمشػػكبلت

المترتب ػػة علي ػػو ،وم ػػع تزاي ػػد التراي ػػز اإلعبلم ػػي عل ػػى قض ػػايا المطلق ػػات ،وقض ػػايا الط ػػبلؽ ،ب ػػدأت

األصػػوات تتعػػالى مطالبػػة بتقصػػي أسػػباب المش ػكلة ووضػػع الحلػػوؿ للتعامػػل مػػع إفرازاتهػػا ،بػػل إف
بعضػػهم طالػػب بمطالػػب متحمسػػة واقتػػرح اقتراحػػات غيػػر عمليػػة ال تتفػػق مػػع واقػػع تطبيقهػػا .ىػػذه

المطالػػب الهػػا  -مػػن وجهػػة نظرنػػا  -ربمػػا نػػادت بحلػػوؿ جزئيػػة أو وقتيػػة ،وبعضػػها غيػػر منطقػػي،
ولكنهػ ػػا وغيرىػ ػػا أسػ ػػهمق فػ ػػي إب ػ ػراز العػ ػػائق ال ػ ػرئيس أمػ ػػاـ إيج ػ ػاد الحلػ ػػوؿ الجذريػ ػػة أو الكاملػ ػػة

للمشكبلت المترتبة على الطبلؽ ،وىػو لػيس -امػا يػروج لػو الػبعض -فػي الشػريعة اإلسػبلمية ،إذ
لػػيس ىنػػاؾ ديػػن سػػماوي يق ػػر الممارسػػات التػػي تحػػدث تح ػػق مظلػػة المشػػكبلت المترتبػػة عل ػػى

الطبلؽ ،اما أنو ليس ىناؾ دين سماوي أاثر تسامحاً ويسراً من الدين اإلسػبلمي .فالعػائق الػرئيس

أماـ التعامل مع المشكبلت المترتبػة علػى الطػبلؽ ىػو "عػدـ وجػود اإلطػار التنظيمػي لمعالجػة

الطػػبلؽ ومػػا بعػػده للزوجػػة واألبنػػاء فػػي المملكػػة فػػي شػػكل لػػوائح أو ق ػرارات وزاريػػة أو
تعػػاميم تتضػػمن أحكام ػاً خاصػػة بػػاإلجراءات المترتبػػة علػػى الطػػبلؽ للزوجػػة واألبنػػاء فػػي

المملكػػة العربيػػة السػػعودية ،واػػذلك غيػػاب اآلليػػات التػػي مػػن شػػأنها تسػػهيل التعامػػل مػػع
المشكبلت المترتبة على الطبلؽ".
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وتجدر اإلشارة إلى أف إعداد لوائح تنفيذية لئلجراءات المترتبة على الطبلؽ للزوجة

واألبناء ىو أمر أسهل بكثير  -من الناحية اإلجرائية والتشريعية  -من إعداد نظاـ مستقل وإقراره،
حيث يمكن أف يتم إعداد لوائح تنفيذية ال تستند لنظاـ مثل الئحة الجمعيات والمؤسسات

الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )ٔٓٚوتاريخ ٕ٘ٔٗٔٓ/ٙ/ىػ والمنشورة بجريدة أـ

القرى في عددىا رقم ( )ٖٕٜٙوتاريخ ٕٔٔٗٔٓ/ٚ/ىػ .اما إف إقراراىا يتخذ طريقاً مختلفاً
عن األنظمة وىو أسهل بكثير وال يتطلب نفس الوقق الذي يتطلبو إقرار األنظمة.
اما تجدر اإلشارة إلى أف وضع اآلليات واإلجراءات ىو أمر ممكن ،طالما اانق موجهة

لحل المشكبلت المترتبة على الطبلؽ ،وتبقى مسألة إقرارىا واعتمادىا والتي ىي في المقاـ األوؿ

مطلب ملح وتحتاج لقرار حاسم ممن يملك الصبلحية بذلك.

أىمية المشروع:
يكتسب ىذا المشروع أىمية بالغة لؤلسباب التالية:

أوالً :أف الفراغ التنظيمي المتمثل في انعداـ وجود القواعد النظامية الموضوعة فػي شػكل الئحػة
أو ق ػرارات وزاريػػة تنفيذيػػة أو تعػػاميم ص ػػادرة مػػن جهػػات االختصػػاص والخاصػػة بمعالج ػػة

األوضػػاع واألحػػواؿ المترتبػػة علػػى الطػػبلؽ للزوجػػة واألبنػػاء فػػي المملكػػة العربيػػة السػػعودية،

وغيػاب اآلليػػات التػي مػػن شػأنها التعامػػل مػع أوضػػاع المطلقػات وأبنػػائهن جعػل أمػػوراً اثيػػرة
مرتبطػػة بحيػػاة الزوجػػة المطلقػػة (ومػػن فػػي حكمهػػا) وأوالدىػػا عالقػػة ،وفػػي بعػػض األحيػػاف

متعثرة ،مما أثر على نوعية حياتهم بشكل سلبي.

ثانياً :أف عػدـ وجػود إجػراءات الطػػبلؽ ومػا يتبعػو للزوجػة واألبنػػاء فػي المملكػة العربيػة السػػعودية

أدى إلى وجود العديد من المشكبلت االجتماعيػة ،وأفػرز عػدداً مػن الظػواىر االجتماعيػة،

وأسهم في تفاقم الكثير من السلوايات السلبية ،وىو أمر ال يجب أف يستمر.

ثالثاً :أف عػدـ وجػود إجػراءات الطػػبلؽ ومػا يتبعػو للزوجػة واألبنػػاء فػي المملكػة العربيػة السػػعودية
أدى  -في حاالت اثيرة  -إلػى عػدـ تمكػين الزوجػة واألبنػاء مػن الحصػوؿ علػى حقػوقهم
المقرة شرعاً لهم ،وىو أمر ال يرتضيو أحد.

رابعاً :أف تنظ ػػيم األم ػػور المرت بط ػػة باألس ػػرة ف ػػي المملك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية ،افي ػػل بالح ػػد م ػػن
المشػػكبلت االجتماعيػػة الكثيػػرة التػػي أصػػبحق تػػؤرؽ األسػػر واألفػراد والجمعيػػات الخيريػػة

والمنظمػات غيػػر الربحيػػة والمجتمػع بأسػػره ،وتكلػػل الحكومػػة الكثيػر مػػن الوقػػق والجهػػد
واإلجراءات ،إضافة إلى التكلفة المادية .ومن ىذا المنطلق يعد مشػروع إجػراءات الطػبلؽ

وما يتبعو وإعداد اللوائح والقواعد النظاميػة الخاصػة بػذلك إجػر ًاء وقائيػاً مػن َشػأنو أف يحػد
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من الطبلؽ غير المبرر ،وسيحمل الرجل تبعاتو ااملة اما ىي مقررة شرعاً ،ىذا من ناحية،

اما أنو من ناحية أخرى سيخفل الكثير من الحمل الملقى على عاتق الجمعيات الخيريػة
والمنظمػػات غيػػر الربحيػػة والحكومػػة علػػى حػػد سػػواء مػػن تبعػػات الطػػبلؽ وخاصػػة قضػػايا

النفقة.

خامساً :أف إقػرار إجػراءات الطػبلؽ ومػا يتبعػو للزوجػة واألبنػاء فػي المملكػة العربيػة السػعودية ،مػن
خبلؿ لوائح تنفيذية ،من شأنو ترسيخ مبدأ العػدؿ بػين المػواطنين ،بحيػث يحصػل اػل ذي

حق على حقو في اافة مناطق المملكة.

سادساً :أف إقرار إجراءات الطبلؽ ومػا يتبعػو يختصػر مػدة التقاضػي فػي قضػايا الطػبلؽ ومػا يتبعهػا

من قضايا النفقة ،والحضػانة ،والرؤيػة ،والواليػة ،واألوراؽ الثبوتيػة ،التػي تأخػذ أحيانػاً سػنين

عديدة في المحاام.

وبناء على ما تقدـ ،يمكن تحديد المشكلة التي يحاوؿ المشروع التصػدي لهػا فػي "عػدـ
ً

وجػػود لػػوائح أو قػرارات وزاريػػة أو تعػػاميم توجيهيػػة خاصػػة تتضػػمن إجػراءات الطػػبلؽ ومػػا
يترتب عليو للزوجة واألبناء فػي المملكػة العربيػة السػعودية ،واػذلك غيػاب اآلليػات التػي
من شأنها تسهيل التعامل مع المشكبلت المترتبة على الطبلؽ أو المرتبطة بو".

أىداؼ المشروع:
سيكوف ىذا المشروع موجهاً لتحقيق الهدؼ الرئيس التالي:

"وضع تصور اامل إلجراءات الطبلؽ وما يترتب عليو للزوجة واألبناء في
المملكة العربية السعودية وإعداد اافة القواعد التنظيمية لذلك"
وذلك من خبلؿ تحقيق التالي:
أوالً :بنػػاء اإلطػػار النظػػري الػػبلزـ مػػن حيػػث تحديػػد اافػػة الموضػػوعات التػػي تمثػػل المشػػكبلت
المترتب ػػة عل ػػى الط ػػبلؽ بالنس ػػبة للزوج ػػة واألبن ػػاء ،وتوثيقه ػػا م ػػا أمك ػػن م ػػن خ ػػبلؿ ع ػػرض
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للمدونات القضائية وحاالت الطبلؽ وحػبلت الهجػر ،ووضػع تصػور نظػري لكيفيػة التعامػل

معها في الحاالت المختلفة في المملكة العربية السعودية.

ثانياً :بناء إجراءات الطبلؽ وما يترتب عليو للزوجة واألبناء في المملكة العربية السعودية.

ثالثاً :إعداد مقتػرح آلليػات قصػد تسػهيل عمػل القضػاة وآليػات للتعامػل وتنفيػذ بعػض األحكػاـ
القضائية الخاصة بالطبلؽ وال سيما أحكاـ النفقة للزوجة واألوالد.

رابعاً :الخروج بتوصيات موضوعية وتنظيمية وإجرائية مػن شػأنها وضػع الحلػوؿ للمشػكبلت التػي
تعاني منها المطلقات وأبناؤىن نتيجة الطبلؽ.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري للطبلؽ
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تمهيد:
ي عد الطبلؽ أحد المشػكبلت االجتماعيػة التػي تعػاني منهػا المجتمعػات ،لمػا يترتػب عليهػا

من تبعات يدفع ثمنها في الغالب النساء واألطفاؿ مما ينعكس ذلك سلباً على المجتمػع واسػتقرار

األسػػرة التػػي تعػػد المكػػوف ال ػرئيس لوحػػدة بنائ ػو ،وذلػػك لمػػا ينػػتج عػػن الطػػبلؽ مػػن تفكػػك أسػػري

وفقداف ألحد أرااف االستقرار االجتماعي.

وتسعى اافة المجتمعات لسن التشريعات واألنظمة للتعامػل مػع اافػة المشػكبلت المترتبػة

على الطبلؽ اوسيلة من وسائل الحماية االجتماعية للمتعرضين لتلك المشكلة.

وقد أصبح من البلزـ التعامل مع قضػية الطػبلؽ والقضػايا المرتبطػة بهػا بمزيػد مػن الوضػوح

للتغلب على الصعوبات والمبلبسات التي قد تػرتبط بتلػك القضػية،والتي مػن شػأنها أف تكػوف ذات

ػاء بػالمجتمع اكػل .وتتعػدد
حدة في وقعهػا علػى المتعرضػين لهػا بػدءاً مػن الػزوجين المطلقػين وانته ً
المشػػكبلت التػػي قػػد تظهػػر نتيجػػة اخػػتبلؼ األشػػخاص المتعرضػػين لهػػا و ػػروفهم ،ممػػا يسػػتوجب

التدخل لوضع الحلوؿ من خػبلؿ التشػريعات المسػتمدة مباشػرة مػن الشػريعة اإلسػبلمية بمقاصػدىا
الشػػرعية المختلفػػة ،وممػػا يسػػن مػػن تش ػريعات وأنظمػػة تكفػػل حقػػوؽ م ػن يتعرضػػوف لمشػػكبلت قػػد
تجعلهم عرضة لتأثيرىا بشكل يعيقهم عن ممارسة و ائفهم االجتماعية وحياتهم بشكل طبيعي.

ويمكػػن للمتقص ػػي لتبعػ ػات قضػػايا الط ػػبلؽ ف ػػي مجتمعنػػا الس ػػعودي أف يج ػػد اإلرىاص ػػات

الكثيرة التي تنػتج عنهػا والتػي تزخػر بهػا منشػورات ،وأروقػة المحػاام ومكاتػب المحامػاة وعيػادات
االستشارات االجتماعية واألسرية.

ولعلو جاء الوقق المناسػب لتكػاتل الجهػود المختلفػة مػن أجػل محاولػة رصػد أىػم وأاثػر

قضػايا الطػبلؽ المعاشػة فػػي مجتمعنػا والتػػي يكػوف ضػػحيتها فػي العػػادة أبنػاء الػػوطن وبناتػو .فيترتػػب
على ىذه اإلشكالية مشكبلت عضاؿ أخرى منها التفكك األسري ،وانحراؼ األبناء.

وق ػػد ب ػػدأ م ػػؤخراً االىتم ػػاـ الواض ػػح بقضػ ػية الط ػػبلؽ الت ػػي أص ػػبحق تش ػػكل ػػاىرة مقلق ػػة

مجتمعياً ،خصوصاً مع تطور مؤسسات المجتمع المدني من حيث انتشار الجمعيات ،والمنظمػات
الحقوقية ،وانفتاح وسائل اإلعبلـ في عرض المشكبلت المجتمع وتبعاتها.

لذا فقد أضحى من المتعين أف يكوف ىناؾ تحرؾ من قبل المعنيين بالتعامل مع مشكبلت

المجتمع وقضاياه من متخصصين شرعيين واجتماعيين وقانونيين،ال في مجاؿ اختصاصو لدراسػة
واقع الطبلؽ والمشكبلت الناتجة عنو والمترتبة عليو إليجاد حلوؿ للتعامل معها سوا ًء من الناحية
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الشػػرعية أو االجتماعيػػة أو القانونيػػة بمػػا يسػػاعد علػػى حمايػػة المتعرضػػين لتلػػك المشػػكلة ويكفػػل

حقوقهم التي شرعها لهم المشرع ،وافلتها لهم المواثيق والحقوؽ اإلنسانية.

وبالتالي سيكوف ىناؾ ىدؼ وغاية سامية تسعى ىذه الدراسة للوصوؿ لها،أال وىي اشػل

النقاب عما ي عانيو ضحايا الطبلؽ والهجراف ونحوىا من مشكبلت مرتبطة بتفكػك العبلقػة الزوجيػة
وذلك مػن خػبلؿ حػاالت موجػودة فػي المجتمػع ،مػن أجػل تكػوين صػورة واضػحة عػن المشػكبلت
القائمػػة فعلي ػاً .وذلػػك مػػن خػػبلؿ اسػػتقراء الواقػػع والوصػػوؿ مػػن ىػػذه الحػػاالت المنفػػردة إلػػى صػػورة
عامة والية يمكن مػن خبللهػا التعامػل مػع تلػك المشػكبلت وإيجػاد الحلػوؿ االجتماعيػة والشػرعية

والتشريعية لها .بما يساعد على وضع اإلطار التشريعي في شكل قواعد تتضمنها لػوائح أو قػرارات

وزاريػػة أو تعػػاميم توجيهيػػة مػػن جهػػة االختصػػاص تػػنظم ىػػذا الجانػػب المهػػم والحسػػاس مػػن أحػػواؿ
األسرة واألحوؿ الشخصية بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة تنظيم الحياة المعاصرة.
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أوالً :مفاىيم ومصطلحات
مفهوـ الطبلؽ:
يعرؼ الطػبلؽ فػي اللغػة بأنػو "التخليػة مػن الوثػاؽ ،فػالمرأة المطلقػة ىػي الخػبلة عػن حبالػة

النكاح" (سليم.)ٕٔٗٔ ،

وفي الشرع يعرؼ الطبلؽ بأنو "حل قيد النكاح أو بعضو ،أي بعض قيد النكاح إذا طلقهػا

طلقة رجعية " (البهوتي ،اشاؼ القناع عن متن اإلقناع صٕٖٕوما بعدىا ،المجلد الخػامس طبعػة
دار الفكر).

وعلى ذلك فػالطبلؽ ينقسػم لقسػمين :قسػم يرفػع النكػاح فػي الحػاؿ وىػو الطػبلؽ البػائن،

فبمجرد صدوره يرفع النكاح في الحاؿ فبل تحػل المطلقػة لمطلقهػا إال بعقػد ومهػر جديػدين سػواء

انتهق العدة أـ لػم تنتػو وذلػك بعػد إذنهػا ورضػاىا إذا اانػق البينونػة صػغرى ،أمػا إذا اانػق البينونػة
ابرى فبل تحل لو إال بعد أف تنكح زوجاً غيره.

والقسم الثاني وىو الطبلؽ الرجعي ال يرفع النكاح في الحاؿ فالنكاح في الطػبلؽ الرجعػي

ال ترتفع عقدة الزواج فيو بمجرد صدور ما يدؿ عليػو بػل بعػد انتهػاء عػدة المطلقػة .أمػا أثنػاء العػدة
ػواء وافقػق الزوجػػة أو لػم توافػػق (أحمػد الغنػػدور،
فيظػل الػزواج قائمػاً ،فيكػوف للػػزوج أف يراجعهػا سػ ً
األحواؿ الشخصية في التشريع اإلسبلمي ،مكتبة الفبلح ،الكويق ٘ ٜٔٛص ٕٖٔ).

ولكػل قسػػم مػػن أقسػػاـ الطػػبلؽ أحكامػػو وأوضػاعو الخاصػػة والتػػي تنػػتج عنهػػا آثػػار تختلػػل

فيمػػا بينهػػا فػػي شػػأف مػػا يتعلػػق بػػالحقوؽ وااللتزامػػات التػػي تكػػوف للمطلػػق والمطلقػػة تجػػاه بعضػػهما

البعض.

أشكاؿ الطبلؽ:

ىناؾ عدة أحواؿ أو حاالت يحصل فيها الطبلؽ:
ٔ .طػػبلؽ المكػػره :ىنػػاؾ اخػػتبلؼ بػػين العلمػػاء فػػي وقوعػػو مػػن عدمػػو ،والجمهػػور علػػى عػػدـ
وقوع طبلؽ المكره إذ يشترط في الطػبلؽ الػوعي والحريػة واالختيػار حيػث بػدونها ال يكػوف

الطبلؽ صحيحاً ،ولذلك ال يقع الطبلؽ إف ااف الزوج مكرىػاً عليػو أو تحػق ضػغوط خارجػة
عن إرادتو (ابن قدامو ،المغني،ج ،ٚص ٖ٘ٔ ،طبعة دار الكتاب اإلسبلمي).
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ٕ .طػػبلؽ السػػكراف أو المخػػدر :تعػػد حالػػة البلوعػػي حالػػة غيػػر طبيعيػػة سػػواء اانػػق بسػػبب
شرب الكحوؿ أو المخدرات ،ولهذا فإف الطبلؽ عند بعض من الفقهػاء يقػع ألف فػي إيقاعػو

زجر ومعاقبة للرجل المتعاطي لتلك المواد المؤثرة على الملكات العقلية ،والقوؿ بػأف طػبلؽ
السػكراف ال يقػػع بسػػبب غيػػاب عقػل المطلػػق وزوالػػو وعػػدـ وعيػػو بمػا يقػػوؿ ىػػو الػرأي اآلخػػر

لكثير من الفقهاء في المذاىب المختلفة (ابن قدامو ،مرجع سابق ،صٖٗٔ.)ٖٖٔ،
ٖ .طبلؽ الغضباف :قسم ابن القيم الغضب في الطبلؽ إلى ثبلثة أقساـ:
أ .ما يزيل العقل فبل يشعر صاحبو بما يقوؿ ،وىنا ال يقع الطبلؽ.

ب.عندما يكوف الغضب في بداياتو بحيث ال يمنع صاحبو مػن تصػور مػا يقػوؿ ،فهػذا يقػع

ببل منازع.

ج .عندما يكوف الغضػب مسػتحكماً ومش ِّ
ػتدا فػبل يزيػل عقلػو ،ولكػن يحػوؿ بينػو وبػين نيتػو
فهذا محل نظر ،وعدـ وقوعو أرجح.

ولقػػد قػػاؿ الشػػيخ صػػالح الفػػوزاف  :إذا بلػػغ باإلنسػػاف مػػن الغضػػب إلػػى زواؿ الشػػعور

وفقػػد الػػوعي بػػأف ال يػػدري وال يتصػػور مػػاذا يقػػوؿ :فػػإف ىػػذا ال تعتبػػر أقوالػػو ال طػػبلؽ وال

غيره؛ ألنو فاقد للعقل في ىذه الحالة .أما إذا ااف الغضب دوف ذلػك ،واػاف معػو شػعوره،

ويتصػػور م ػػا يقػػوؿ  :فإن ػػو يؤاخػػذ بألفا ػػو وتصػػرفاتو ،وم ػػن ذلػػك الط ػػبلؽ" .فتػػاوى المػ ػرأة

المسلمة " ( ٕ .) ٖٚٗ /

ٗ .طبلؽ الهازؿ :مػن تكلػم بلفػل الطػبلؽ وقػع منػو الطػبلؽ ،وال يقبػل منػو ادعػاء اونػو ىػازالً،
وىػػذا اسػػتناد إلػػى الحػػديث المػػروي عػػن الرسػػوؿ صػػلى اب عليػػو وسػػلم (ثػػبلث ى ػزلهن جػػد
وذاػػر منهػػا الطػػبلؽ) وذلػػك ألف الهػػازؿ قاصػػد للػػتكلم بػػاللفل فصػػار مسػػتحقاً أف يلتػػزـ بمػػا
نطق باختياره ألنو قاصد لذلك اللفل الذي يعلم معناه.

٘ .طػبلؽ المخطػ  :وىػو مػن أراد الػتكلم بغيػر الطػػبلؽ فجػرى علػى لسػانو اللفػل الػذي يوقػػع
الط ػػبلؽ .وى ػػو واق ػػع قض ػػاء وال يق ػػع ديان ػػة ،ألف القض ػػاء م ػػع الظ ػػاىر ،وى ػػذا وف ػػق م ػػذىب
الحنفية ،أما جمهور الفقهاء فيقولوف بعدـ وقوع الطبلؽ إال عند وجود قرينة تدؿ على قصػد

إيقاعو بإرادة ونية (أحمد الغندور،صٗ.)ٖٚ٘،ٖٚ
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 .ٙطػبلؽ مػػرض المػوت :وىػػو المػرض المخػػوؼ الػذي تكػػوف غلبػة الهػػبلؾ عػادة منػػو ويكػػوف
حدوث الموت متصبلً بو وإف لم يكن منو بل من حادث آخر اغرؽ أو حريػق أو غيػر ذلػك.
وآراء الفقهاء مختلفة في حدوثو وآثار وقوعو والمتبع ىو عدـ إيقاع الطبلؽ من المريض فػي
مرض الموت إذا اختلق قدراتو وملكاتو العقلية فالتصرفات ال تصػح منػو منهػا تصػرفو بإيقػاع

الطبلؽ لعدـ صدوره عن وعي صحيح ولما في ذلك من اإلضػرار بالمطلقػة أمػا عنػدما يكػوف
واعياً مدرااً فإف طبلقو يقع اما يقع من الصحيح (أحمد الغندور ،مرجع سابق،ص ٖٚٙومػا
بعدىا).

مفهوـ الخلع:
يعػػرؼ الخلػػع بأنػػو النػػزع ،وخالعػػق الم ػرأة زوجهػػا مخالعػػة واختلعػػق منػػو إذا قػػدمق فديػػة

لتطليقهػا واسػػتعير الفتػػداء المػرأة نفسػػها مػػن زوجهػػا قياسػاً علػػى خلػػع اللبػػاس ألف اػػل واحػػد منهمػػا

لباس لآلخر (الفتوحي ،منتهى اإلرادات مع حاشية المنتهى البن قائد النجدي ،جٗ،ص .)ٜٔٚ

ويعرؼ في الشرع بأنو فراؽ الزوج امرأتػو بلفػل الخلػع أو مػا فػي معنػاه مقابػل عػوض تلتػزـ

بو الزوجة أو غيرىا للزوج (البهوتي ،مرجع سابق ،صٕٕٔ) وفائدتو تخليص المرأة من الػزوج علػى
وجػػو ال رجعػػة لػػو عليهػػا إال برضػػاىا وعقػػد جديػػد مػػع عػػدـ نقػػص عػػدد الطػػبلؽ فػػإذا ارىػػق الم ػرأة

زوجها لخلقو أو في خلقو أو دينػو أو ابػره أو نحػو ذلػك فخشػيق أف ال تػؤدي حػق اب فػي طاعتػو

فلها أف تخالعو بعوض تفتدي بو نفسها منو (ابن قدامو ،مرجع سابق،ج،ٚص ٕٗ٘).

وىناؾ خبلؼ في دفع العوض باختبلؼ سبب الخلع فهناؾ من يرى أف العوض يجب في

ال األحواؿ ،وىناؾ من يرى بأف الخلع بعوض يجب فقط فػي حػاؿ تقػدمق الزوجػة بطلػب فسػخ

نكاحها من الزوج لعدـ رغبتها في االستمرار في الزواج ألي سبب ااف .أما في حاؿ أرغمهػا الػزوج
علػػى طلػػب الخلػػع بػػأف أذاىػػا أو أسػػاء معاملتهػػا فمنعهػػا مػػن حقوقهػػا انفقػػة أو قسػػم ونحػػو ذلػػك

لتفتدي نفسها منو بالخلع ،فإف ىناؾ خبلفًا في ىذه الحالة إذا ااف االنفصاؿ بينهما سيكوف مرده

باعتباره تطليقاً أو أنو خلع في حػاؿ اػاف العػوض غيػر موجػود أو مػردود (ابػن قدامػو ،مرجػع سػابق،

ج ،ٚص.)ٕ٘ٚ،ٕ٘ٛ

مفهوـ الهجر:
الهجػػر ىػػو غيػػاب الػػزوج عػػن بيتػػو لمػػدة قػػد تطػػوؿ أو تقصػػر ،وينػػتج عنهػػا تقصػػير فػػي أداء

الحقوؽ المناط بالزوج القياـ بها سواء اانق على مستوى العبلقة الزوجية أو عبلقة األب بأبنائو.
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واثيراً ما يترتب على وضع الهجػر العديػد مػن المشػكبلت حيػث يكػوف الوضػع مػابين ذاؾ

وذلك فبل طبلؽ واضحا وصريحا وال عبلقة زوجية سليمة وحياة أسرية مستقره.

وتكوف األسر المهجورة عادة أاثر األسر معاناة بل قػد تتغلػب مشػكبلتها علػى مشػكبلت

أسر الطبلؽ .وذلك ألنها تكوف فاقده للكثير من حقوقها لعدـ وضوح الوضع األسري.

وسػػيتم خػػبلؿ ىػػذه الدراسػػة تنػػاوؿ واقػػع المطلقػػات والمهجػػورات علػػى اعتبػػار أف اليهمػػا

ِ
ين من مشكبلت متشابهة ،وإف اختلفق مسببات المشكبلت.
يُػ َعان َ
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ثانياً :الطبلؽ في اإلحصائيات الرسمية
تمثل مشكلة الطبلؽ إحدى المشكبلت االجتماعية التي تحتل أىمية بالغة في مختلل

المجتمعات فى الوقق الراىن ومن المعلوـ أف معدالت الطبلؽ تختلل من مجتمع إلى آخر ومن

دولة إلى أخرى وفقاً لعدد من المتغيرات االجتماعية والثقافية والظروؼ السياسية واالقتصادية
ونظراً لتأثر مختلل المجتمعات بهذه المتغيرات ومنها بطبيعة الحاؿ المجتمع السعودي الذى
أصبح أاثر انفتاحاً على المجتمعات األخرى وأاثر تأثراً بها من ذي قبل وانعكسق ىذه
التغيرات على الحياة االجتماعية وعلى قوة العبلقة األسرية بين الزوجين اما تأثرت األسرة بهذه

التغيرات وتغيرت قليبلً أيضا طرؽ الزواج ومعاييره واألدوار األسرية للزوجين والتفاعبلت التي تتم
بين أفراد األسرة واثرت المشاال األسرية بين األزواج والزوجات وانعكس ذلك على تزايد

معدالت الطبلؽ على مستوى المملكة.

وتعػػد اإلحصػػائيات الرسػػمية  -فػػي حػػاؿ تػػوفرت -ىػػي المصػػدر ال ػرئيس الػػذي يمكػػن أف

تستقى منو األرقاـ والنسػب حػوؿ أي ػاىرة لتحديػد حجػم انتشػارىا ،وعػدد المتضػررين منهػا .لػذا
سػنحاوؿ أف نتتبػػع تحػػرؾ ػػاىرة الطػبلؽ فػػي المجتمػػع السػػعودي خػبلؿ الخمػػس سػػنوات الماضػػية

لمعرفػػة مػػا إذا اانػػق ىػػذه الظػػاىرة فػػي نمػػو أو فػػي انحسػػار ،فهنػػاؾ تضػػارب فػػي النسػػب واألرقػػاـ
تجعػػل ىنػػاؾ فػػي اثيػػر مػػن األحيػػاف تضػػخيماً لحجػػم الظػػاىرة ،وتقػػديرات مب ػالغ فيهػػا قػػد ال تكػػوف

صحيحة في ال األحواؿ.
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جدول رقم ( )1بيان بأعداد عقود النكاح على مستوى المملكة لعام 1241هـ

المحكمة

عن طريق

المأذون

عن طريق

القـاضي

الولي هو

المجموع

سعودية

سعودي من غير

سعودية

غير سعودي من

غير سعودية

غير سعودي من

سعودية

غير سعودية

المجموع

اإلجمالي

المرخص لهم

عدد المأذونين

متوسط عمل المأذون

المنطقة

نسبة عمل المنطقة %

الطرفين سعوديين

الولي هو القـاضي

الرياض

345

47933

8

47:62

845

6;4

56::

4

536

538

;5297

:29

54

43.52

مكة المكرمة

94
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365

52587

;:7

;88

7;73

4

68

6:

59:;4

;:4

58

48.45

عسير

7:

3757:

39

37655

56

49

3:7

6

32

36

378;5

963

43

32.:9

المنطقة الشرقية

;39

;728

35

32658

383

652

5;5

6

38

42

33662

;34

96

9.;4

المدينة المنورة

497

325;7

8

32898

434

:8

928

46

:2

326

339:6

452

67

:.38

القصيم

46

9657

36

9695

45

54

:7

2

36

36

9849

3::

62

7.4:

جازان

45

9993

:

9:24

;5

34

69

4

6

8

9;83

459

55

7.73

تبوك

;5

6335

2

6374

9

33

:9

6

6

:

6487

343

56

4.;7

حائل

34

6666

8

6684

34

58

6:

2

7

7

6785

328

64

5.38

نجران

42

3;:4

5

4227

73

33:

338

2

;

;

;;44

69

64

;3.7

الباحة

8

5;83

5

5;92

7

7

36

2

4

4

5;;8

397

45

4.99

الجوف

55

5743

2

5776

;3

8

36

2

4

4

57;7

52

339

;4.6

الحدود الشمالية

;

4679

3

4689

64

42

54

2

3

3

4784

49

;3

3.99

اإلجمالي

3833

348:26

442

34:857

4363

3;66

33389

64

729

;76

366658

5889

57

%322
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يبلحل مػن الجػدوؿ رقػم (ٔ) الخػاص بالنكػاح أف إجمػالي عقػود النكػاح فػي المملكػة قػد

بلغ  ٖٔٗٗٗٙعقداً بمعدؿ  ٖٜٙعقد نكاح يومياً تم منها ٕٖ ٔٚٙعقداً عن طريػق المحكمػة
بنسبة ٕٔ %في حين بلػغ عػدد العقػود التػي تمػق عػن طريػق المػأذونين ٗٓ ٕٔٙٛعقػداً بنسػبة
.%ٛٛ

ويبلحػل أيضػاً أف عػػدد المػػأذونين المػػرخص لهػػم بالمملكػة قػػد بلػػغ  ٖٙٙٚمأذونػاً بمتوسػػط عمػػل

للمأذوف ٖ٘ عقداً خبلؿ العاـ علماً بأف المأذوف الشرعي يختص بإجراء العقود للسعوديين أما إذا

ا ػػاف الطرفػ ػاف ابلىم ػػا أو أح ػػدىما غي ػػر س ػػعودي ف ػػإف إجػ ػراء عق ػػد النك ػػاح يك ػػوف م ػػن اختص ػػاص

المحاام الشرعية.

اما أف أعلى عدد إلجمالي عقود النكاح ااف في منطقة مكة المكرمػة حيػث بلػغ ٕ ٖٜٚٛعقػداً
بنسبة ٕ %ٕٙ6من إجمالي عقود النكاح في المملكة تليها منطقة الرياض بعػدد عقػود نكػاح بلػغ
 ٖٜٓٚ٘عقداً وبنسبة ٖ %ٕٔ6بينما أقل عدد عقود ااف في منطقػة نجػراف حيػث بلػغ ٕٕٜٜ

عقداً وبنسبة .%ٔ6ٙ

أما عدد عقود النكاح فػي حالػة (الطػرفين سػعوديين) فقػد بلػغ ٖٕ٘ٔٛٙعقػداً بنسػبة  %ٜٛمػن
إجمػػالي عقػػود النكػػاح بالمملكػػة حيػػث أف منطقػػة مكػػة المكرمػػة اانػػق األعلػػى بعػػدد عقػػود بلػػغ

٘ ٖٖٓٙعقػػداً وبنسػػبة  %ٕٖ6ٙمػػن إجمػػالي عقػػود نكػػاح السػػعوديين بالمملكػػة تليهػػا منطق ػػة

الريػػاض بعػػدد ٓٗ ٕ٘ٛعقػػداً وبنسػػبة ٔ %ٕٓ6بينمػػا أقػػل منطقػػة تػػم إج ػراء عقػػود النكػػاح فيهػػا
للسعوديين اانق منطقة نجراف حيث بلغق ٕ٘ٓٓ عقداً وبنسبة .%ٔ6ٙ

ويتبين اذلك أف عدد عقود النكاح في حالة (الطرفين أو أحدىما غير سعودي) قد بلػغ ٔٓٔ٘ٛ

وبنسبة ٔٔ %من إجمالي عقود النكاح بالمملكة مفصلة ااآلتي:

(سػػعودي مػػن غيػػر سػػعودية) ٕٔٗٔ عق ػداً وبنسػػبة ٘ %ٔ6مػػن إجمػػالي عقػػود النكػػاح بالمملكػػة
واانػػق أعلػػى جنسػػية ىػػي اليمنيػػة بعػػدد  ٔٓٔٚعقػػداً تليهػػا الجنسػػية السػػورية ٗ ٙثػػم البااسػػتانية

٘ٗٔ ثم الفلسطينية ٗٓٔ عقد نكاح.

(غيػػر سػػعودي مػػن غيػػر سػػعودية) ( )ٔٔٔٙٚعقػػداً وبنسػػبة  %ٚ6ٚمػػن إجمػػالي عقػػود النكػػاح

بالمملكة واانق أعلى جنسية ىػي اليمنيػة بعػدد ٖ ٕٙٛعقػداً تليهػا الجنسػية البااسػتانية ٜٔ٘ٔ

ثم البرماوية  ٔٔٔٚعقداً ثم الفلسطينية  ٛٙٚعقداً.
(الولي ىو القاضي)  ٜ٘ٗعقداً بنسبة ٗ %ٓ6مػن إجمػالي عقػود النكػاح بالمملكػة واانػق أعلػى
جنسية ىي الفلبينية بعدد ٖٕٖ عقداً تليها الجنسية اليمنية ٖٓ ثم البااستانية  ٕٛعقداً.
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جدول رقم ( )4بيان أعداد صكوك الطالق على مستوى المملكة حسب المنطقة ونوع الطالق لعام 1241هـ
المجموع

سعودية

المجموع

من غير
سعودية

سعودية

سعودية

من
سعودية

سعودية

سعودية

من
سعودية

من غير
سعودية

المجموع

سعودية

من
سعودية

سعودي

من

من غير

من

من غير

اإلجمالي

المنطقة

سعودية

من غير

غير

سعودي

سعودي

سعودي

غير

سعودي

غير

سعودي
من غير

سعودي

سعودي

غير
سعودي

غير
سعودي

للمنطقة

سعودي من

سعودي

غير

الخلع

الوزن النسبي

الطالق

فسخ النكاح

الرياض

8457

473

6

795

9249

69

3

2

5

73

33;7

3

2

3

33;8

4:.9 :496

مكة المكرمة

;678

332

74

;43

7874

544

58

3

457

7;6

3472

2

2

3:3

365

48.8 9899

عسير

45:6

8

4

68

465:

:6

3

2

2

:7

4:

2

2

3

;4

4774

:.:

المدينة المنورة

38:3

74

32

375

3:;8

:8

5

3

62

352

:6

5

2

5

;2

4338

9.5

المنطقة الشرقية

4245

68

57

99

43:3

353

3

5

9

364

72

2

2

5

75

4398

:.4

جازان

98:

4

3

:

;99

77

3

2

2

78

68

3

3

4

72

::7

5.3

القصيم

;332

47

2

63

3397

323

33

3

5

338

;3

5

2

3

45

3536

6.8

تبوك

;77

33

3

;

;98

58

2

2

2

58

39

2

2

2

39

;324

5.8

حائل

987

8

3

32

9:4

57

3

2

2

58

34

2

2

2

34

:52

;4.

نجران

622

6

9

36

647

8

2

2

3

9

3

2

2

2

3

655

3.7

الباحة

589

8

3

6

59:

44

2

2

2

44

3

2

2

2

3

623

3.6

الجوف

6;3

4

2

6

6;9

59

2

2

2

59

32

2

2

2

32

766

;3.

الحدود الشمالية

5;7

7

2

4

624

4:

4

4

2

54

4

2

2

2

4

658

3.7

اإلجمالي

44364

6;2

336

3:84

4682:

;;2

79

:

;4:

3566

4937

:

3

3;3

4;37

4::89

%322
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جدول رقم ( )3بيان أعداد حاالت الصلح وإمكانية المراجعة في المملكة حسب المنطقة لعام 1241ه
صلح ولم يقع الطالق

إمكانية المراجعة
المنطقة

بدون فتوى

عن طريق اإلفتاء

المجموع

سعودي من

غير سعودي من

سعودي من غير

غير سعودي من

الرياض

3742

367

3887

654

387

73

67

8;5

مكة المكرمة

6:3

344

825

3:5

399

59

2

5;9

عسير

766

44:

994

56

5

2

2

59

المنطقة الشرقية

423

5:

;45

8

2

2

2

8

المدينة المنورة

54:

;9

629

54

9

3

2

62

القصيم

777

64

7;9

82

2

2

2

82

جازان

:4

38

;:

43

2

3

2

44

تبوك

387

66

;42

6

2

2

2

6

حائل

;7

8

323

5

2

2

2

5

نجران

3:8

37

423

4

2

3

2

5

الباحة

;8

;5

32:

33

2

2

2

33

الجوف

3:4

2

3:4

6

2

2

2

6

الحدود الشمالية

73

:

;7

2

2

2

2

2

اإلجمالي

;667

9:4

7463

9;4

574

;3

67

34:2

سعودية

27

غير سعودية

سعودية

المجموع الكلي

سعودية

وتشير الجداوؿ (ٕ) و (ٖ) الخاصة بالطبلؽ وحاالت الصلح أف إجمالي حاالت الطبلؽ

في المملكة لعاـ ٕٜٔٗىػ قد بلغ  ٕٛٛٙٚصكاً بمعدؿ  ٜٚصك طبلؽ يوميػاً منهػا ٕٗٙٓٛ
حالػػة طػػبلؽ بنسػػبة ٘ %ٛوٖٗٗٔ حالػػة خلػػع بنسػػبة ٘ %و٘ٔ ٕٜحالػػة فسػػخ نكػػاح بنسػػبة

ٓٔ %مػػن إجمػػالي الطػػبلؽ امػػا يبلحػػل أف أعلػػى عػدد لحػػاالت الطػػبلؽ اػػاف فػػي منطقػػة الريػػاض

حيػث بلػػغ ٗ ٕٛٚحالػػة طػػبلؽ بنسػػبة  %ٕٛ6ٚمػػن إجمػػالي حػػاالت الطػػبلؽ فػػي المملكػػة تليهػػا
منطقػػة مكػػة المكرمػػة حيػػث بلغػػق حػػاالت الطػػبلؽ  ٚٙٚٚبنسػػبة  %ٕٙ6ٙمػػن اإلجمػػالي فػػي

المملكة فػي حػين أف أدنػى عػدد لحػاالت الطػبلؽ فػي منطقػة الباحػة بعػدد ٔٓٗ وبنسػبة ٗ%ٔ6

من إجمالي حاالت الطبلؽ في المملكة.

امػػا أف عػػدد حػػاالت الطػػبلؽ التػػي اػػاف فيهػػا (الطرف ػاف ابلىمػػا أو أحػػدىما غيػػر سػػعودي) بلػػغ

ٗ ٕ٘ٛٚصكاً وبنسبة ٘ %ٜٛ6من إجمالي صكوؾ الطبلؽ في المملكة ،منها ٕٕٕٗٔ حالػة

طبلؽ بنسبة  %ٛٙمن إجمالي طبلؽ السعوديين وٓ ٜٜحالة خلػع بنسػبة ٗ %و٘ٔ ٕٚحالػة
فسخ نكاح بنسبة ٓٔ %من إجمالي طبلؽ السعوديين.

أما عدد حاالت الطبلؽ التي ااف فيها (الطرفاف ابلىما أو أحػدىما غيػر سػعودي) فبلػغ اإلجمػالي
ٕٖٓٓ وبنسبة ٘ %ٔٓ6من إجمالي الطبلؽ في المملكة موزعة االتالي:

سػػعودي مػػن غيػػر سػػعودية ٘٘٘ :صػػكا وبنسػػبة ٕ %مػػن إجمػػالي صػػكوؾ الطػػبلؽ فػػي المملكػػة

واانق أعلى جنسػية ىػي الجنسػية اليمنيػة بعػدد٘ٔٔ صػكاً تليهػا السػورية ٔٔٔ ثػم المصػرية ٚٛ

ثم البااستانية ٖٓ صكاً.
غير سعودي من سعودية ٕٖٔ :صػكاً وبنسػبة ٗ %ٓ6مػن إجمػالي صػكوؾ الطػبلؽ فػي المملكػة
واانق أعلى جنسية ىي اليمنية بعدد  ٖٛصكاً تليها الكويتية  ٔٛثم القطرية ٘ٔ صك طبلؽ.

غيػػر سػػعودي مػػن غيػػر سػػعودية ٕٖٕٗ :صػػكاً وبنسػػبة ٔ %ٛ6مػػن إجمػػالي صػػكوؾ الطػػبلؽ فػػي

المملكة واانق أعلى جنسية ىي اليمنية بعدد ٓٔ٘ صكاً تليها البااسػتانية ٕٕٔ ثػم الفلسػطينية

ٔ ٔٚثم المصرية ٘٘ٔ صك طبلؽ.

امػػا يبلحػػل أف إجمػػالي عػػدد حػػاالت الطػػبلؽ (الػػذين لػػديهم إمكانيػػة المراجعػػة) قػػد بلػػغ ٖٕٗ٘

حالة منها ٓ ٗٗٙحالة أمكنهم المراجعة بدوف فتوى وٖ ٚٛحالة عن طريق اإلفتاء.

أما عدد حاالت الصلح التػي تمػق فػي المحػاام فقػد بلغػق ٓ ٕٔٛحالػة صػلح وبلػغ أعلػى عػدد

لحػاالت الصػػلح فػػي منطقػة الريػػاض ٖ ٜٙحالػػة صػلح وبنسػػبة ٗ٘ %تليهػػا منطقػة مكػػة المكرمػػة

بعدد  ٖٜٚحالة صلح وبنسبة ٖٔ %من إجمالي حاالت الصلح بالمملكة.
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جدول رقم ( )2جدول مقـارن لعقود الزواج وصكوك الطالق التي تمت أمام محاكم المملكة
من عام 1241هـ حتى عام 1241هـ

السنة

عدد

عدد عقود الزواج
عن طريق

عن طريق

المجموع

المحكمة

المأذون

صكوك
الطالق

عدد

المأذونين

المرخص لهم

3647هـ

37842

:;683

327288

4653:

5982

3648هـ

37573

325;65

33;4;6

46:84

596:

3649هـ

37:73

;;8;:

;33776

4664:

5877

364:هـ

39:52

334843

352673

4:783

5497

;364هـ

39854

348:26

366658

4::89

5889
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جدول رقم ( )1جدول مقـارن لعقود وصكوك الطالق في المجتمع السعودي
لعام 1241هـ

المنطقة

عدد األسر

نسبة

صكوك

األسر

1241هـ

الرياض

828245

48685

6.59

98;6

3.49

مكة المكرمة

7924:5

53446

7.6:

84:9

3.32

عسير

455593

37689

8.85

4725

3.29

المنطقة

6277;9

327;9

4.83

4473

2.77

المدينة

3::695

32:::

7.9:

;3;2

3.23

القصيم

;35399

96;8

;7.8

348:

2.;8

جازان

38975:

9:;7

6.93

:95

2.74

تبوك

;;;:3

;637

6.46

;323

3.26

حائل

96463

6696

8.25

;:3

3.32

نجران

7;:23

4278

5.66

633

;2.8

الباحة

;7527

5;97

;9.6

5;8

2.97

الجوف

72749

5795

9.29

762

3.29

الحدود

5;683

;472

8.58

654

;3.2

489:574

352998

بالمجتمع

السعودي

الشرقية
المنورة

الشمالية
المجموع

عقود الزواج
لعام 1241هـ

الزيادة في الطالق لعام

نسبة الطالق
بين األسر

السعودية

48624

المتوسط العام

6.::

31

;;2.

يبلحػػل مػػن الجػػدوؿ رقػػم (٘) السػػابق أف إجمػػالي عقػػود الػػزواج التػػي تمػػق فػػي المملكػػة

خػػبلؿ األعػػواـ الماضػػية (والتػػي تمثػػل عػػدد األسػػر السػػعودية التػػي ت ػرتبط بعقػػد زواج مصػػدؽ مػػن

المحاام الشرعية) قد بلغ ٕٖ٘ ٕٙٚٛعقداً وااف أعلى إجمالي لعػدد األسػر فػي منطقػة الريػاض
حيػث بلػػغ ٖٕٓ ٙٓٙتليهػػا منطقػػة مكػػة المكرمػػة ٖ ٕ٘ٚٓٛبينمػا اػاف أقػػل إجمػػالي فػػي منطقػػة

الحدود الشمالية حيث بلغ ٔ ٖٜٗٙعقداً.
أمػا فيمػػا يخػػص عقػػود الػػزواج للسػػعوديين علػػى مسػػتوى المملكػػة لعػػاـ ٕٜٔٗى ػ فقػػد بلػػغ

 ٖٔٓٚٚٙعقػػداً حيػػث اػػاف أعلػػى عػػدد لعقػػود الػػزواج فػػي منطقػػة مكػػة المكرمػػة ٕٕٖٗٔ عقػػداً
بينما ااف أقل عدد لعقود زواج السعوديين في منطقة نجراف بعدد  ٕٓ٘ٙعقداً.
وبلغق نسبة الزيادة في األسر علػى مسػتوى المملكػة نفػس العػاـ  %ٗ6ٛٛواانػق أعلػى

نسبة فػي منطقػة الباحػة حيػث بلغػق  %ٚ6ٗٙتليهػا منطقػة الجػوؼ بنسػبة  %ٚ6ٓٚبينمػا أقػل
منطقة اانق المنطقة الشرقية بنسبة ٔ.%ٕ6ٙ

أمػػا إجمػػالي صػػكوؾ الطػػبلؽ بػػين األسػػر السػػعودية فقػػد بلػػغ علػػى مسػػتوى المملكػػة لعػػاـ

ٕٜٔٗىػ ٕٓٗ ٕٙصكاً وبلغق نسبة الطبلؽ بين األسػر السػعودية ( %ٓ6ٜٜأي ٓٔ حػاالت

طبلؽ تقريباً بين ال ٓٓٓٔ أسػرة سػعودية) وتفاوتػق النسػب فػي المنػاطق حػوؿ ىػذا الػرقم حيػث

اانػػق أعلػػى نسػػبة فػػي الريػػاض  %ٔ6ٕٚأي (ٖٔ حالػػة طػػبلؽ تقريب ػاً لكػػل ٓٓٓٔ أس ػرة) بينمػػا

أقل نسبة طبلؽ اانق فػي منطقػة جػازاف ٕ٘( %ٓ6أي ٘ حػاالت طػبلؽ تقريبػاً بػين اػل ٓٓٓٔ

أسرة) (وزارة العدؿ.)ٕٜٔٗ ،
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ثالثاً :الطبلؽ في األدبيات والدراسات العلمية
مقدمة:

تعػػددت الدراس ػػات الت ػػي تناول ػػق مش ػػكبلت الط ػػبلؽ وأس ػػبابها ف ػػي المجتم ػػع الس ػػعودي.

وتفاوتػ ػػق تلػ ػػك الدراسػ ػػات مػ ػػن حيػ ػػث قوتهػ ػػا المنهجيػ ػػة ،وشػ ػػموليتها ،وقابليػ ػػة نتائجهػ ػػا للتطبيػ ػػق
واالستفادة العملية منها.

ومن أىم تلك الدراسات:

دراسة الهزاني ()ٜٔٛٚ
بعنواف "العوامل المؤدية للطبلؽ في األسرة السعودية المعاصرة" وقد استهدفق ىذه

الدراسة إلقاء الضوء على العوامل المؤثرة على الطبلؽ في المجتمع السعودي ،وقد اعتمدت
الدراسة على سجبلت محكمة الضماف واألنكحة في الرياض في الفترة ما بين ٓٓٗٔىػ

و٘ٓٗٔىػ وسجبلت وزارة العدؿ ،باإلضافة إلى استخداـ استبيانات للمطلقين فقط ولم يشمل
مطلقات .وقد توصلق الدراسة من خبلؿ نتائج االستبيانات إلى معرفة أىم أسباب الطبلؽ في

المجتمع السعودي وأىمها عدـ التوافق والنفور ،سوء سلوؾ الزوجة وعدـ طاعة الزوج ،مشاال لم
يفصح عنها (خاصة بالمعاشرة) ،تدخبلت من األقارب .اما توصلق الدراسة إلى أف أاثر
األسباب شيوعا في حدوث الطبلؽ ىو عدـ تبلؤـ األخبلؽ (عدـ االنسجاـ التاـ) وىو ما أفاد بو

حوالى ٓ %ٛمن عينة الدراسة ،اما أشار ما نسبتو  %ٚٙمن عينة الدراسة إلى أف ىناؾ أسبابًا
تعود إلى تدخل أىل الزوجة ،وما نسبتو  %٘ٙأشاروا إلى عامل عدـ اإلنجاب ،بينما أشار نحو
 %ٗٛإلى عوامل مثل عيب خفي في الزوجة أو الزوج (بنسب شبو متطابقة).

دراسة شلبي (ٓ)ٜٜٔ
بعنواف "الطبلؽ والتغير االجتماعي في المجتمع السعودي" ولقد ىدفق ىذه الدراسة إلى
البحث عن العبلقة بين التغير االجتماعي والطبلؽ في المجتمع السعودي ،وعليو فقد افترضق

الدراسة أف التغير االجتماعي وازدياد وتيرتو تعني ازدياد حاالت الطبلؽ .وقد أجريق ىذه الدراسة
على عينة صغيرة قوامها  ٔٓٚمن المطلقات و ٖٔ من المطلقين ،اما حاولق الدراسة البحث
في العبلقة الجدلية بين التغير االجتماعي والصراع الذي تقع فيو األسرة السعودية بين التقليدي

والحديث وعبلقة ال ذلك بظاىرة الطبلؽ اما توصلق الدراسة إلى أف مظاىر التغير االجتماعي
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في المجتمع السعودي يتمثل فى انتشار التعليم بصفة عامة ،وانتشار التعليم بالنسبة لئلناث

بصفة خاصة ،وانشغاؿ المرأة عن المنزؿ وخروجها للعمل ،وجود أيديولوجيات متغيرة ترتبط ببعض
المفاىيم مثل مفهوـ الطبلؽ ،ومفهوـ األدوار ،واإلمكانات االجتماعية لئلناث ،االنفتاح على

الثقافات األخرى...،الخ ) قد أحدث قراءات جديدة لكثير من مسلمات الحياة االجتماعية
ومنها الطبلؽ.

دراسة الفيصل (ٔ)ٜٜٔ
بعنواف "بعض خصائص المطلقين االجتماعية في إحدى محاام الطبلؽ بالمملكة العربية

السعودية" ولقد حاولق ىذه الدراسة تحليل بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية
والديموغرافية المستخرجة من السجبلت لعدد ٕٗٔ حالة طبلؽ في إحدى محاام الرياض ،أما
العوامل المنتقاة للدراسة ،فتضمنق ابلِّ من :العمر ،والتعليم ،ومدة الزواج ،وخبرة الطبلؽ

الماضية ،وأسباب الطبلؽ .اما توصلق الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىمها :أف المطلقات

بصفة عامة أصغر عمراً من المطلقين أي أف أعمار ٘٘  %منهن لم تزد على ٕ٘ سنة مقارنة
بالمطلقين حيث أف أعمار ٖ % ٕ٘،منهم تتراوح ما بين ٕ٘ ٗٓ-سنة إضافة إلى أف حوالي

ثلثي المطلقين والمطلقات قد حصلوا على تعليم ابتدائي في أحسن األحواؿ أو ىم من األميين.
أما فيما يتعلق بخبراتهم بالطبلؽ ،فقد أوضحق الدراسة أف  % ٚٚمن المطلقات ؤ %ٙمن

المطلقين لم يسبق لهم الطبلؽ من قبل .أما بالنسبة لمن طلقوا في السابق فإف ٘ %ٚمنهم

طلقوا بعد ٖ سنوات أو أقل من الحياة الزوجية إال أف  %ٕٛمنهم طلق خبلؿ السنة األولى من

الزواج .أما عن أسباب الطبلؽ فقد بينق السجبلت أف ىناؾ ٕٗ سبباً للطبلؽ ااف من أىمها
عدـ توافق الزوجين (عدـ االنسجاـ) ،سوء معاملة الزوجة وعدـ طاعة الزوج ،تدخل األىل،

ورا تتعلق بالمنزؿ ،اثرة متطلبات الزوجة ،عدـ رغبة الزوجة العيش مع أىل
إىماؿ الزوجة أم ً
الزوج.

دراسة الخطيب (ٖ)ٜٜٔ
بعنواف "الطبلؽ وأسبابو من وجهة نظر الرجل السعودي :دراسة تحليلية ألحد ملفات

محكمة الضماف واألنكحة في مدينة الرياض" ولقد ىدفق ىذه الدراسة إلى الكشل عن أسباب

الطبلؽ في المجتمع السعودي بصفة عامة ،وأىم العوامل المؤدية إليو من وجهة نظر الرجل

السعودي باعتباره صاحب الحق األوؿ في اتخاذ قرار الطبلؽ ،وقد استندت الدراسة إلى دراسة
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ٕٗٓ حالة طبلؽ وردت في محكمة الضماف واألنكحة في مدينة الرياض خبلؿ شهر واحد من

عاـ ٔٗٓٙىػ وقد أوضحق أف ىناؾ اختبلفًا في معدالت الطبلؽ في المملكة من منطقة إلى
أخرى ،إذ إنو ب مقارنة عدد حاالت الطبلؽ إلى الزواج وجد أف المنطقة الغربية في المملكة تحتل
أقل نسبة في معدالت الطبلؽ تليها المنطقة الشمالية ،ثم الجنوبية ،ثم الوسطى فالشرقية .اما

ااتشفق الدراسة أف ىناؾ عدة عوامل أدت إلى االرتفاع التدريجي في معدالت الطبلؽ في

المملكة وأىمها :اىرة الزواج المبكر ،طريقة الزواج التقليدية والتي ال تسمح للخطيبين برؤية
بعضهما البعض قبل الزواج ،وارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع المهور ،إال أف أىم أسباب الطبلؽ
من وجهة نظر الرجل السعودي ىي اختبلؼ الطباع ،النفور الطبيعي ،تدخل األىل ،عدـ اإلنجاب

وفارؽ السن بين الزوجين ،إضافة إلى بعض العوامل األخرى ،اما أوضحق الدراسة أف ىناؾ عدة
متغيرات تؤثر في الطبلؽ مثل تفاوت مستوى التعليم بين الزوجين ،وأعمارىما ،وعدد سنوات

الزواج ،وعدد األطفاؿ.

دراسة العقيل ()ٕٔٗٙ
بعنواف " اىرة الطبلؽ في المجتمع السعودي :دراسة وصفية لظاىرة الطبلؽ مع التعرض

للزواج من الخارج في المجتمع العربي السعودي" وقد استهدفق ىذه الدراسة البحث في أسباب
ارتفاع نسبة الطبلؽ في مختلل مناطق المملكة ،إذ إف ارتفاع مؤشر ىذه الظاىرة بهذا الحجم

يعتبر من الظواىر االجتماعية السلبية التي لم تكن موجودة في المجتمع السعودي من قبل ،اما

استهدفق الدراسة إلى معرفة األسباب التي تؤدي إلى الطبلؽ من ال من الطرفين (الزوج،الزوجة)
ومدى تأثير الطبلؽ على حياة األطفاؿ في األسرة وعلى المجتمع السعودي .وقد تكونق عينة

الدراسة من شرائح المجتمع الخمسة (القضاة ،الموجهوف ،الموجهات ،المطلقوف ،المطلقات).
وقد اتبعق ىذه الدراسة المنهج الفكري االستقرائي الذي يستند على فهم عناصر مشكلة الطبلؽ
بطريقة جزئية أو فردية وبصورة متعمقة ،وذلك من خبلؿ جمع الحقائق العلمية والبيانات

اإلحصائية عن الظاىرة .اما اعتمدت الدراسة على استخداـ األسلوبين الكمي والكيفي لتحليل

البيانات الخاصة بالدراسة .ومن أىم نتائج الدراسة أف معدالت الطبلؽ في المملكة العربية

السعودية تزيد عن نسب الطبلؽ في معظم دوؿ مجلس التعاوف الخليجي ،اما أف نسب الطبلؽ

تفاعا في نسب
لدى السعوديين تزيد عن نسب الطبلؽ لغير السعوديين ،اما لوحل أف ىناؾ ار ً
الط بلؽ لمنطقة الرياض مقارنة بالمناطق األخرى ،ونحو ثلثي أفراد العينة من المترددين على
محاام العقود واألنكحة ليسق لهم صلة قرابة مع زوجاتهم ،ومعظم حاالت الطبلؽ تحدث

خبلؿ السنوات األولى من الزواج ،ونحو ثلثي أفراد العينة من المطلقين لم يكن لهم أطفاؿ عند
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حدوث الطبلؽ ،اما أف اىرة الطبلؽ اىرة حضارية حيث ترتفع معدالت الطبلؽ في المناطق
الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية ومناطق البادية ،اما تتنوع أسباب الطبلؽ فمنها االجتماعية

واالقتصادية والديموغرافية والثقافية وغيرىا من العوامل األخرى أىمها تدخل أىل الزوجة ،عدـ
االلتزاـ الديني واألخبلقي ،عدـ التكافؤ االجتماعي والثقافي ،التفاوت العمري بين الزوجين ،عمل

الزوجة ومواصلة تعليمها ،عدـ مقدرة الزوج والزوجة على اإلنجاب ،االعتداء واإلىانة ،إعاقة

األبناء)  ،وقد توصلق الدراسة إلى عدد من التوصيات من أىمها ضرورة إعداد وتنفيذ برامج
التوعي ة الخاصة باالستقرار األسري وقياـ المؤسسات التعليمية في المراحل المتقدمة بتدريس مادة

أساسية لئلرشاد حوؿ الزواج ،واالىتماـ بالتنشئة االجتماعية من قبل الوالدين وتعويد الصغار على

احتراـ اآلخرين وتدريبهم على فن التعامل مع اآلخرين ،وأىمية إنشاء مكتب للتوجيو واإلرشادات
األسرية يتبع لواالة الرعاية والتنمية االجتماعية ،واقتراح إنشاء ىيئة لئلرشاد الزواجي داخل

المحاام ترشد المقبلين على الزواج أو الطبلؽ إلى حقوؽ الزوجين في اإلسبلـ عن طريق علماء

اما تهدؼ ىذه الهيئة إاساب طرفي الزواج مهارات تساعدىم على حل المشكبلت عن طريق
برامج يقدمها متخصصوف في المجاالت االجتماعية والنفسية ،وفتح مكاتب حكومية لئلرشاد

الزواجي تقوـ بمهمة تقديم المعلومات واإلرشادات المتعلقة بالعبلقة الزوجية والحياة األسرية
وتربية األطفاؿ ورعايتهم ،واذلك دعم مرااز الخدمة والتنمية االجتماعية في القرى والمدف

السعودية وتوسيع خدماتها عن طريق عقد الندوات والمحاضرات عن الحياة األسرية وعبلقة
الزوجين وتقديم اإلرشادات والمعلومات للمحتاجين إليها ،وضرورة إعادة النظر في الطرؽ

التقليدية الختيار الزوجة لتحقيق التكافؤ االجتماعي والتكافؤ الثقافي بين طرفي الزواج ،وضرورة

تطوير أداء اإلدارات واألجهزة العاملة في مجاؿ إحصاءات الزواج والطبلؽ ودعم وتشجيع
البحوث والدراسات الخاصة بالزواج واألسرة.

دراسة الغذامي (ٕٔٗٙىػ):
واانػ ػػق بعنػ ػػواف "العوامػ ػػل الدينيػ ػػة واالجتماعيػ ػػة واالقتصػ ػػادية والنفسػ ػػية المسػ ػػاعدة علػ ػػى

اسػػتفحاؿ ػػاىرة الطػػبلؽ فػػي المملكػػة" وقػػد ح ػددت مجموعػػة مػػن العوامػػل االجتماعيػػة المسػػببة

للطبلؽ ومنها:

ٔ .عدـ قدرة الزوجين على تحمل أعباء الحياة الجديدة.
ٕ .عدـ تدريب الزوجين على إدارة األسرة.

ٖ .الظروؼ األسرية التي عاشها الزوجاف قبل الزواج.
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ٗ .تدخل األىل في الحياة الزوجية.

٘ .أثر الرفاؽ واألصدقاء في الحياة الزوجية.

 .ٙعدـ تفهم الزوجين الحتياجات الطرؼ اآلخر.
 .ٚاثرة انشغاؿ الزوجين بأمورىما الشخصية عن الحياة الزوجية.

وقػػد أاػػدت علػػى اآلثػػار السػػلبية الناتجػػة عػػن الطػػبلؽ وتأثيرىػػا علػػى المجتمػػع ،وعلػػى

األبناء.

دراسة الفريح (ٕٔٗٚىػ):
واانػػق بعنػػواف "التكيػػل الشخصػػي واالجتمػػاعي واألس ػري واالقتصػػادي للم ػرأة السػػعودية

المطلقػة" وقػد اعتمػػدت علػى مػػنهج المسػح االجتمػػاعي عػن طريػق العينػػة ،وطبقتهػا علػػى عينػة مػػن
المطلقات العامبلت في القطاع الحكومي واألىلي والمستفيدات من خدمات الجمعيات الخيرية،

وقد توصلق لعدد من النتائج من أبرزىا:

ذاػػرت نتػػائج الدراسػػة أف ٓ %ٚمػػن المطلقػػات ال يحصػػلن علػػى نفقػػة وأف ٔ %ٛمػػن

المطلقات تشكل مشكلة تحمل مسؤولية الصرؼ على األبناء العبء األابر عليهن.

وٗٗ %من المطلقات ااف دفع اإليجار السنوي عائ ًقا أمامهن وأماـ أبنائهن في ػل تخلػي األب
عن مسؤوليتو تماماً.
امػػا أاػػدت علػػى أىميػػة تػػوفير مشػػروعات ومص ػادر رزؽ للمطلقػػات ليصػػرفن منهػػا علػػى

أنفسهن وأطفالهن .في ل غياب التشريعات التي تحمي حقوقهن وحقوؽ أبنائهن.

دراسة الرديعاف ()ٕٓٓٛ
بعنواف "طبلؽ ما قبل الزفاؼ :أسبابو وسمات المطلقين" وقد استهدفق ىذه الدراسة

معرفة أسباب ىذا النوع من الطبلؽ السريع جداً ،ولماذا يلجأ إليو بعض الشباف ،وما ىي أسبابو
و روؼ وقوعو ،إضافة إلى الرغبة في معرفة سمات المطلقين .وقد تكونق عينة الدراسة من ٔٔ

حالة من المطلقين في مدينة الرياض ،تم انتقاؤىم من بين ٖٕ حالة خضعق للدراسة وقد

تراوحق أعمار المبحوثين ما بين ٕٗ وٕٖ سنة ،وقد اعتمدت الدراسة فى تجميع بياناتها على

المقاببلت الشخصية بهدؼ الحصوؿ على معلومات تفصيلية عن مشكلة الدراسة .وقد توصلق
الدراسة إلى عدد من النتائج أىمها أف عدـ الرضا عن طريقة اختيار الشريكة ،وعدـ التجانس

الفكري بين الطرفين تعتبر من األسباب الرئيسية للطبلؽ اما اتضح أيضا أف البعض منهم استخدـ
الفترة الواقعة بين عقد القراف وليلة الزفاؼ افترة تعارؼ مكنتو من معرفة شريكة حياتو ليقرروا بعد
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ذلك عدـ االستمرار في العبلقة ما يدفعو التخاذ قرار بالطبلؽ في مرحلة مبكرة تجنبا لصعوبات

مستقبلية فيما لو تم ىذا الزواج.

دراسة العمري (:)ٕٜٓٓ

وعنوانها " اىرة الطبلؽ في المجتمع السعودي :دراسة تشخيصية"

وقػد اسػػتخدـ الباحػث المػػنهج الوصػفي-علػػى حػػد تعبيػره -وقػػد توصػل لعػػدد مػػن

النتائج من أبرزىا:

ٔ .بينػػق نتػػائج الدراسػػة أف ػػاىرة الطػػبلؽ فػػي المملكػػة العربيػػة السػػعودية تػػزداد بصػػورة
مضػػطردة منػػذ عػػاـ ٔٗٓٙىػ ػ وحتػػى العػػاـ ٕ٘ٗٔىػ ػ .فق ػد بلغػػق الزيػػادة فػػي نسػػب

الطبلؽ ما بين العامين (ٔٗٓٙىػٕٔٗ٘ ،ىػ) .%ٙٗ6ٚٙ

ٕ .أ هرت نتائج الدراسة أف نسب الطبلؽ ترتفػع فػي المػدف الحضػرية حيػث بلػغ سػكاف
المدف ٘.%ٚ

ٖ .أف نسبة ابيرة من المطلقين تصل ٖ %ٜممن يحملوف مؤىبلت تعليمية عالية.

ٗ .وضحق نتائج الدراسة أف ٓ٘ %من المطلقات يعانين من مشاال نفسػية وشخصػية
بسبب الطبلؽ.

٘ .هػ ػػر مػ ػػن نتػ ػػائج الدراسػ ػػة أف  %ٕٙمػ ػػن المطلقػ ػػات يعػ ػػانين مػ ػػن مشػ ػػكبلت ماليػ ػػة
واقتصادية.

 .ٙهر أيضاً أف ما نسبتو ٕ٘ %من المطلقات يعانين من تأثير المشاال الصحية.

 .ٚاما أ هرت نتائج الدراسة أف للطبلؽ تأثير سلبي على األبناء حيث أفادت مػا نسػبتو
ٖٓ %من المطلقات بأف للطبلؽ تػأثير علػى األبنػاء مػن حيػث غيػاب مػن يسػاعدىم
على حل مشكبلتهم.

 .ٛوأفػػادت ٗٔ %مػػن المطلقػػات أف ع ػػدـ إنفػػاؽ األب علػػى أبنائ ػػو بعػػد الطػػبلؽ يع ػػد
مشكلة تعاني منها المطلقة وأبنائها.

دراسة الرميح (:)ٕٜٓٓ
وحملػػق عنػػواف "النظػػرة االجتماعيػػة إلػػى المطلقػػة :رؤيػػة اجتماعيػػة" وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث

منهج المسح المكتبػي للدراسػات والبحػوث التػي تػم الحصػوؿ علػى بيانػات ومعػارؼ مػن خبللهػا،

واإلحصاءات الرسمية.
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وقد ىدؼ من دراستو إلػى التعػرؼ علػى أثػر البعػد االجتمػاعي للطػبلؽ علػى واقػع

الم ػرأة فػػي المجتمػػع .وآثػػار ىػػذا البعػػد مػػن حيػػث النظػػرة المجتمعيػػة لهػػا باإلدانػػة

والمراقبة.

وقػد توصػلق دراسػػتو إلػى أف ىنػػاؾ مشػاال محوريػػة تػرتبط بطريقػػة نظػرة المجتمػػع

للمطلقة حيث تتسم بالدونية.

اما أف تحمل مسؤولية األبناء اانق مشكلة ابيرة تعاني منهػا المطلقػات

تعػػيقهن عػػن ممارسػػة حيػػاتهن بالشػػكل الطبيعػػي .امػػا توصػػل فػػي دراسػػتو إل ػى أف

الطبلؽ يعد وصمة اجتماعية تعاني منها المرأة المطلقة.

أيضػ ػاً أا ػػدت نت ػػائج دراس ػػتو عل ػػى أف المطلق ػػات يع ػػانين م ػػن مش ػػكبلت

اقتصػػادية اثيػػرة منهػػا انخفػػاض مسػػتوى المعيشػػة واللجػػوء لآلخ ػرين والجمعيػػات

الخيرية طلباً للعوف والمساعدة.

دراسة العبد اللطيل (:)ٕٜٓٓ
اىتمػػق الدراسػػة التػػي أعػػدتها الػػداتورة لطيفػػة العبػػد اللطيػػل بمعرفػػة أىػػم العوامػػل المػػؤثرة

على حقوؽ المرأة المطلقة والمهجورة والمتغيب عنها زوجها والتأثيرات السلبية الناتجة عػن ىضػم

تلك الحقوؽ الشرعية واستخداـ العنل ضدىا.

وانطلقػػق الدراسػػة مػػن أف موضػػوع حقػػوؽ الم ػرأة لػػو أىميػػة قصػػوى تنبػػع م ػن طبيعػػة ىػػذه

الحقػػوؽ وأثػػر حمايتهػػا علػػى ارامتهػػا .فقػػد أمػػر اب بتك ػريم اإلنسػػاف ويقتضػػي ىػػذا التك ػريم اإللهػػي
رعاية ىذه الحقػوؽ وحمايتهػا ومنػع اػل مػا مػن شػأنو أف ينػاؿ منهػا .ولكػن تبػرز بػين الحػين واآلخػر

مظػػاىر تنػػتقص مػػن حقػػوؽ الم ػرأة السػػعودية خاصػػة المطلقػػة والمهجػػورة والمتغيػػب عنه ػا زوجهػػا.

والخلط فيما يتعلق بقدراتها وافاءتها ودورىػا وحقوقهػا بػين األحكػاـ الشػرعية والعػادات والتقاليػد.
مما يؤدي إلى ىضم حقوقها وتعرضها للعنل بأشكالو المختلفة .لذلك تتمثل مشكلة الدراسة فػي
محاولة معرفة أىم العوامل المؤدية إلى ىضم حقوؽ ىذه الفئػة مػن النسػاء ومػدى تعرضػهن للعنػل

األسػػري والتعػػرؼ علػػى ىػػذه الظػػاىرة وحجمهػػا ومػػدى معانػػاة الم ػرأة منهػػا .حتػػى يمكػػن معالجتهػػا
وإيجػػاد الحل ػػوؿ السػػليمة للح ػػد منه ػػا وتمكػػين المػ ػرأة مػػن الحص ػػوؿ عل ػػى حقوقهػػا الش ػػرعية ا ػػي

تسػػتطيع المشػػاراة بشػػكل أاثػػر فاعليػػة فػػي المجػػاالت المختلفػػة لتنميػػة المجتمػػع وتطػػوره .فهنػػاؾ

ضرورة ملحة لبلىتماـ بهذه المشكلة وإجراء الدراسات العلمية حولها.
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ولقػػد تػػم تطبيػػق الدراسػػة فػػي مدينػػة الريػػاض علػػى عينتػػين مختلفتػػين مػػن حيػػث المسػػتوى

التعليمي واالقتصادي واالجتماعي في ال من جامعة الملك سػعود األقسػاـ األدبيػة والمسػتفيدات

مػػن الضػػماف االجتمػػاعي وذلػػك لمعرفػػة مػػدى تػػأثير المسػػتوى التعليمػػي واالقتصػػادي للم ػرأة فػػي
الحصوؿ على حقوقها .وقد استخدمق العينة العمدية التي بلغ حجمهػا (ٖٖٓ) مبحوثػة (ٕٕٓ)
من الضماف االجتماعي و(ٓٔٔ) من جامعػة الملػك سػعود .الدراسػة ذات اتجػاه امػي تػم البحػث
الميػػداني باسػػتخداـ مػػنهج المسػػح االجتمػػاعي عػػن طريػػق العين ػة والمػػنهج المقػػارف ،وقػػد جمعػػق
البيانػػات عػػن طريػػق االسػػتبانة التػػي تػػم تحليلهػػا باسػػتخداـ الجػػداوؿ البسػػيطة والمزدوجػػة واختبػػار

(ا ػػإ)

(Square

 )Chiلتوض ػػيح العبلق ػػة ب ػػين المتغيػ ػرات المس ػػتقلة والتابع ػػة ،ومقي ػػاس ليك ػػرت

( )Likert-Scaleلقيػ ػػاس اتجاىػ ػػات وآراء المبحوثػ ػػات ،باإلضػ ػػافة إلػ ػػى ذلػ ػػك فقػ ػػد تمػ ػػق مقابلػ ػػة
المبحوثات األميات المستفيدات من الضماف االجتماعي إلى جانب المبلحظة البسيطة للحصػوؿ
علػػى البيانػػات عػػن أنمػػاط السػػلوؾ فػػي المواقػػل الطبيعيػػة والممارسػػات المعيشػػية والحياتيػػة لػػدى

المبحوثات خاصة ما لو عبلقة وثيقة بحقوقهن ،وقد توصلق الدراسة إلى النتائج التالية:
ولقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج المهمة ىي اما يلي:

ٔ  -اتض ػػح م ػػن الدراس ػػة أف المطلق ػػات أاث ػػر م ػػن نص ػػل المبحوث ػػات (ٓ )ٔٛبينم ػػا
يساوي عدد المهجػورات والمتغيػب عػنهن أزواجهػن لكػل فئػة (٘ )ٚأي (ٓ٘ٔ)
مبحوثة.

ٕ  -أف ىناؾ عبلقة عكسية بين العمر والطبلؽ فقد بلغق أعلػى نسػبة للطػبلؽ البلتػي

أعم ػػارىن تتػ ػراوح ب ػػين ٕٓ ٗٓ-س ػػنة ( )%ٖٚ6ٜوتق ػػل النس ػػب ت ػػدريجياً حت ػػى

تصل نسبة البلتي أعمارىن فوؽ ٓ ٙسنة إلى (.)%ٓ6ٙ

ٖ  -إف أغلب عينة الدراسة مستواىن التعليمي جػامعي أو فػوؽ الجػامعي ()%ٛٛ6ٚ
وأقل النسب األميات البلتي يقرأف ويكتبن (٘.)%ٕ٘6

ٗ  -إف أعل ػ ػػى نس ػ ػػبة للمطلق ػ ػػين المول ػ ػػودين ف ػ ػػي الم ػ ػػدف (ٔ %)٘ٙ6تليه ػ ػػا الق ػ ػػرى
(ٕ )%ٔٚ6وأق ػػل النس ػػب ف ػػي البادي ػػة ( )%ٙ6ٚربم ػػا يرج ػػع ذل ػػك للض ػػغوط
النفسية واالجتماعية والحرية والمغريات الخارجية وضعل الضبط االجتمػاعي فػي

المدف.

٘  -إف أاثػػر مػػن ثلثػػي المبحوثػػات لػػديهن أطفػػاؿ بينمػػا نسػػبة قليلػػة ال يوجػػد لػػديهن
أطفاؿ مما يجعل معاناتهن أاثر من حيث ىضم حقوقهن وأبنائهن.
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 - ٙإف أابػر نسػبة مػن المبحوثػات أطفػػالهن تتػراوح أعمػارىم بػين ٓٔ ٕٓ-سػػنة ،أي
في مرحلة المراىقة التي تعتبر أخطر مراحل العمر من حيث تعرضهم لبلنحرافات

السلواية خاصة في حالة عدـ وجود أحد الوالدين أو ابلىما.

 - ٚإف أاثر من نصل المبحوثات ( %)ٖٙ6ٙيقيم أبناؤىن معهن بينمػا نسػبة قليلػة
يسكنوف مع آبائهم.

 - ٛأف حػػوالي ثل ػػث المبحوثػػات حص ػػلن عل ػػى حػػق بق ػػاء أطف ػػالهن معهػػن ع ػػن طري ػػق
المحكمة وأاثر من الربع عن طريق االتفاؽ مع اآلباء.

 - ٜأف حوالي نصل المبحوثات ال يؤدي اآلبػاء حػق النفقػة لؤلبنػاء ،أمػا الػذين يػؤدوف
ذلك الحق فهم أقل من ثلث العينة.

ٓٔ  -إف نسبة األبناء الذين يقيموف مػع آبػائهم ويسػمحوف لهػم برؤيػة أمهػاتهم أابػر مػن
اآلباء الذين يحرموف األمهات من رؤية أبنائهن.

ٔٔ  -إف الو يف ػػة أى ػػم مص ػػدر ل ػػدخل األس ػػرة لمنس ػػوبات الجامع ػػة (ٗ )%٘ٙ6بينم ػػا
مسػػاعدات الضػػماف االجتمػػاعي فقػػد بلغػػق نسػػبة المسػػتفيدات منػػو ()%ٗٛ6ٙ

وأعلى نسبة من المبحوثػات البلتػي دخػل أسػرىن الشػهري يتػراوح بػين ٕٓٓٓ –

ٓٓٓٗ لاير وأقل نسبة البلتي دخلهن من ٓٓٓٓٔ لاير فأاثر.

ٕٔ  -إف ح ػػوالي ثل ػػث مبحوث ػػات الجامع ػػة يقم ػػن ف ػػي فل ػػل ( )%ٖٔ6ٛبينم ػػا النس ػػبة
الكبػرى مػن مبحوثػات الضػماف االجتمػاعي يقمػن فػي شػقق ( .)%ٕ٘6ٜوبلغػق

نسبة البلتي تمتلك األسرة المنزؿ لدى منسوبات الجامعة (٘ )%٘ٗ6والضػماف

االجتمػػاعي ( )%٘ٓ6ٜعلػػى حػػين المنػػازؿ المسػػتأجرة بلغػػق نسػػبتها أاثػػر مػػن

الثلث .ونسبة قليلة يقمن في منازؿ تابعة ألحد القطاعات الحكومية.

ٖٔ  -أش ػػارت الدراس ػػة إل ػػى أف أاث ػػر م ػػن نص ػػل المبحوث ػػات (٘ )٘٘6م ػػن الض ػ ػماف
االجتمػ ػػاعي ال تكفػ ػػي مسػ ػػاعدات الضػ ػػماف لسػ ػػد االحتياجػ ػػات األساسػ ػػية لهػ ػػن

وألبنائهن.

ٗٔ  -أف نصػػل مبحوثػػات الضػػماف االجتمػػاعي لػػدى أزواجهػػن أاثػػر مػػن زوجػػة ،بينمػػا
بلغػػق نسػػبة مبحوثػػات الجامعػػة (ٗ .)%ٖٙ6وأعلػػى النسػػب مػػن لػػديهم زوجتػػين

وأقل النسب أربع زوجات.

٘ٔ  -أف أاثر مػن ثلثػي المبحوثػات فػي اػل مػن الجامعػة والضػماف االجتمػاعي يػرين أف

المرأة السعودية معرفتها بحقوقها قليلة أو ال تعرفها إطبلقػاً بينمػا نسػبة مػن يعػرفن

حقوقهن معرفة تامة قليلة جداً.
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 - ٔٙأف ىن ػػاؾ عبلق ػػة ض ػػعيفة ب ػػين المس ػػتوى التعليم ػػي للمػ ػرأة والمعرف ػػة بحقوقه ػػا ألف
مناىج التعليم تأثيرىا قليل في التوعية الحقوقية للمرأة السعودية.

 - ٔٚأف حوالي ثلث المبحوثات يرين أف المرأة السػعودية مهضػومة الحقػوؽ وأاثػر مػن
نصػػل العينػػة ذاػػرف بأنهػػا تحصػػل علػػى بعػػض حقوقهػػا ونسػػبة قليلػػة جػػداً أقػػل مػػن
( )%ٚمن أجبن بأنها تحصل على حقوقها ااملة.

 - ٔٛأف ىنػػاؾ عبلقػػة ضػػعيفة بػػين المسػػتوى التعليمػػي للم ػرأة والحص ػوؿ علػػى حقوقهػػا
فليس ىناؾ اختبلؼ واضح بين المتعلمات ومتوسػطات التعلػيم وغيػر المتعلمػات

في الحصوؿ على حقوقهن.

 - ٜٔأوضػحق الدراسػة أف ىنػػاؾ عػدة أسػػباب تػؤدي إلػى ىضػػم حقػوؽ المػرأة مػن أىػم
تلك األسباب مرتبة حسب النسب ما يأتي:

ٕٓ  -الفهػػم الخػػاط لمفهػػوـ القوامػػة واعتبػػار السػػلطة المطلقػػة ِّ
حق ػا للرجػػل فػػي األسػػرة
بنسبة (ٔ .)%ٕٙ6جهل الرجل بحقوؽ المرأة ( .)%ٙٔ6ٛعػدـ وجػود قػوانين
واضحة ورادعة لظلم الرجل ( )%ٜ٘6ٚضعل الوازع الديني لدى بعض الرجػاؿ

وعػػدـ االلت ػزاـ بالتعػػاليم اإلسػػبلمية (ٕ )%٘٘6ثقاف ػة المجتمػػع وعاداتػػو وتقاليػػده
(ٖ )%ٖ٘6النظػػرة الدوني ػػة للم ػرأة ف ػػي المجتمػػع (ٔ )%ٕ٘6استس ػػبلـ المػ ػرأة
السػػعودية وخض ػػوعها للرج ػػل (٘ )%٘ٔ6معان ػػاة المػ ػرأة أثن ػػاء مراجع ػػة المح ػػاام
ومكوثها فترة طويلة دوف الحصوؿ على حقوقها الشرعية (ٕ )%ٗٛ6عدـ وجود

محاام أسرية متخصصة (ٗ )%ٗٙ6ضعل الرقابة الذاتيػة وغيػاب الضػمير لػدى

بعػ ػػض الرجػ ػػاؿ ( )%ٗٗ6ٛتعػ ػػدد الزوج ػ ػات وع ػ ػدـ العػ ػػدؿ بيػ ػػنهن (ٕ)%ٗٗ6
وبػنفس النسػبة السػابقة (ٕ )%ٗٗ6تػأتي التربيػة األسػرية غيػر السػليمة .االعتمػػاد
الكلي للمرأة على الرجل للمطالبة بػولي األمػر فػي اػل األمػور ( )%ٕٗ6ٚالػبطء
فػػي تحػػديث المحػػاام وتطػػوير قػػدرات العػػاملين فيهػػا خاصػػة القضػػاة ()%ٗٓ6ٙ

ع ػػدـ وج ػػود جه ػػات حكومي ػػة ومكات ػػب تنفيذي ػػة تت ػػابع تنفي ػػذ األحك ػػاـ القض ػػائية

(٘ )%ٖٛ6الغياب الطويػل للرجػل عػن المنػزؿ ( )%ٖٚ6ٜانخفػاض المسػتوى

التعليم ػػي ل ػػبعض الرج ػػاؿ (ٕ )%ٖٗ6األمػ ػراض النفس ػػية (ٓ )%ٖٖ6الض ػػغوط
االجتماعيػ ػ ػػة واألس ػ ػ ػرية علػ ػ ػػى الرجػ ػ ػػل (ٓ )%ٖٓ6اإلدمػ ػ ػػاف علػ ػ ػػى المخػ ػ ػػدرات

والمسػػكرات (ٗ )%ٕٜ6انخفػػاض دخػػل األس ػرة والضػػغوط الماليػػة علػػى الرجػػل
(ٔ.)%ٕٙ6
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ٕٔ  -ىناؾ عبلقة ضعيفة بين عمر الزواج وإعطاء الزوجة حقوقهػا فلػيس ىنػاؾ اخػتبلؼ
واضح بين صغار السن والكبار في حصوؿ الزوجة على حقوقها ااملة.

ٕٕ  -ليس ىناؾ عبلقة بين مكػاف مػيبلد الرجػل وحصػوؿ المػرأة علػى حقوقهػا حيػث أف
ػواء ف ػػي المدين ػػة أو القري ػػة أو
أاث ػػر م ػػن رب ػػع المبحوث ػػات مهض ػػومات الحق ػػوؽ س ػ ً

البادية ،والبلتي يحصلن على حقوقهن ااملة نسبهن قليلة جداً وىػي علػى التػوالي
(٘.)%ٔٓ6ٛ( ،)%٘6ٛ( ،)%ٗ6

ٖٕ  -ىنػػاؾ عبلق ػػة ارتباطي ػػة طرديػػة ب ػػين عم ػػل المػ ػرأة وحصػػولها عل ػػى حقوقه ػػا ف ػػالمرأة
العاملة تحصل على حقوقها أاثر من غير العاملة.

ٕٗ  -توص ػػلق الدراس ػػة إل ػػى أف أاث ػػر م ػػن نص ػػل المبحوث ػػات ف ػػي ا ػػل م ػػن الجامع ػػة
والضػػماف االجتمػػاعي يعػػاملهن أزواجهػػن بعنػػل .ىػػذه النتيجػػة تتفػػق مػػع مػػا نش ػرتو

جري ػػدة الري ػػاض م ػػن أف (ٓ٘ )%م ػػن س ػػيدات الري ػػاض يتعرض ػػن للعن ػػل (الع ػػدد

ٔ٘.)ٖٙ :ٕٜٔٗ/ٛ/ٖ-ٔٗٙ

ٕ٘  -أفػادت عينػػة الدراسػػة إف ىنػاؾ عشػرين سػػبباً للعنػػل األسػري فػػي مجتمػػع الدراسػػة
مرتبػػة حسػػب النسػػب التاليػػة :ضػػعل الػػوازع الػػديني (ٖ ،)%ٖٚ6اإلدمػػاف علػػى

المخ ػػدرات والمس ػػكرات (٘ ،)%ٖ٘6ح ػػب الس ػػيطرة والتس ػػلط (ٓ،)%ٖٖ6
عػػدـ الحػػوار والتفػػاىم بػػين أف ػراد األسػػرة خاصػػة الػػزوجين ( ،)%ٖٕ6ٚاألم ػراض

النفس ػ ػػية ( ،)%ٕٛ6ٛالع ػ ػػوز الم ػ ػػادي بس ػ ػػبب البطال ػ ػػة وقل ػ ػػة ال ػ ػػدخل والفق ػ ػػر

( ، )%ٕٖ6ٙإىمػاؿ التربيػة والتنشػئة االجتماعيػة األسػرية السػػليمة (ٓ،)%ٕٖ6
ع ػػدـ التك ػػافؤ ف ػػي المس ػػتوى التعليم ػػي واالقتص ػػادي ب ػػين ال ػػزوجين (،)%ٔٙ6ٛ

المش ػػاال والتفك ػػك األس ػػري (ٕ ،)%ٔٗ6أص ػػدقاء الس ػػوء والفس ػػاد األخبلق ػػي
(ٕ ،)%ٔٔ6وبػػنفس النسػػبة السػػابقة قلػػة الػػوعي بحقػػوؽ المػرأة ،تعػػدد الزوجػػات

وعدـ العػدؿ بيػنهن (ٖ ،)%ٔٓ6وبػنفس النسػبة النظػرة الدونيػة للمػرأة والعػادات
والتقاليػػد ،وتػػدخل أىػػل الػػزوجين فػػي حياتهمػػا الزوجيػػة ( ،)%ٜ6ٚعػػدـ تحمػػل

األزواج المسػ ػػؤوليات والواجبػ ػػات األسػ ػ ػرية (٘ ،)%ٛ6التػ ػػأثر بوسػ ػػائل اإلع ػ ػػبلـ
والقنوات الفضائية ( ،)%ٚ6ٙالشك وعدـ الثقػة بػين الػزوجين (ٔ ،)%ٙ6عػدـ

اإلنج ػػاب ( ،)%ٖ6ٜالغي ػػاب والس ػػهر خ ػػارج المن ػػزؿ ( ،)%ٔ6ٛعم ػػل الزوج ػػة
وراتبها (ٕ.)%ٔ6

 - ٕٙاشػػفق الدراسػػة عػػن بعػػض أشػػكاؿ العنػػل التػػي تعرضػػق لهػػا المبحوثػػات مرتبػػة
حسػب النسػب :عػدـ االحتػراـ والتقليػل مػن الشػأف (ٕ ،)%ٖٔ6السػب والشػػتم
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واستخداـ األلفاظ البذيئة ( ،)%ٖٓ6ٙالضرب والتسلط والحبس (٘،)%ٕٛ6
اإلىمػػاؿ وتض ػػييع الحق ػػوؽ المختلف ػػة (ٖ ،)%ٕٓ6إسػػاءة المعامل ػػة والط ػػرد م ػػن

المنزؿ ( ،)%ٔٓ6ٜعدـ اإلنفاؽ على الزوجة واألبناء (ٖ.)%ٔٓ6

 - ٕٚأشػػارت الدراسػػة إلػػى أف ىنػػاؾ عػػدة وسػػائل لػػردود فعػػل المبحوثػػات علػػى عنػػل

الرجػ ػػاؿ مرتبػ ػػة حسػ ػػب النسػ ػػب :السػ ػػكوت (ٕ ،)%ٕٗ6البكػ ػػاء (،)%ٔٓ6ٜ
اله ػ ػػروب م ػ ػػن المن ػ ػػزؿ ( ، )%ٚ6ٙالمقاوم ػ ػػة وال ػ ػػدفاع ع ػ ػػن ال ػ ػػنفس والض ػ ػػرب

(ٖ ،)%ٙ6تبػػادؿ األلفػػاظ البذيئػػة (ٔ ،)%ٕ6إبػػبلغ األىػػل (ٕ ،)%ٔ6اللجػػوء

إلى القضاء ( ،)%ٓ6ٜوبنفس النسبة السابقة طلب الطبلؽ.

 - ٕٛأوضػػحق الدراسػػة الكيفيػػة التػػي يػػتم بهػػا إنهػػاء الخبلفػػات الزوجيػػة ففػػي المرتبػػة
األولػػى النقػػاش والحػػوار عنػػد أاثػػر مػػن ثلػػث المبحوثػػات ،أمػػا فػػي المرتبػػة الثانيػػة

فالشػػتم والتهديػػد لػػدى ثلػػث المبحوثػػات ،وفػػي المرتبػػة الثالثػػة عػػن طريػػق تػػدخل

األقػػارب والجي ػراف ،وفػػي المرتبػػة الرابعػػة الضػػرب والصػػفع والراػػل والبصػػق ،وفػػي
المرتبػػة الخامسػػة الطػػرد مػػن المنػػزؿ ،أمػػا اللجػػوء إلػػى الشػػرطة فهػػو آخػػر الطػػرؽ
إلنهاء الخبلفات الزوجية في عينة الدراسة.

 - ٕٜأشػػارت الدراسػػة إلػػى أف (ٓ )%ٙمػػن المبحوثػػات أجػػبن بػػأف أزواجهػػن يسػػخروف
من أفكارىن وتصرفاتهن .وأف أاثر من نصل األزواج ينتقدوف زوجاتهم ويوجهوف

لهػػن اإلىانػػات باسػػتمرار .أمػػا البلتػػي ذاػػرف عػػدـ احت ػراـ أزواجهػػن لهػػن وتجاىػػل
مشاعرىن فيمثلن ثلثي المبحوثات.

ٖٓ  -أوضػػحق نتػػائج الدراسػػة أف أاثػػر مػػن نصػػل المبحوثػػات يػػتحكم أزواجهػػن فػػي
اتخاذ اافة القرارات األسرية حتى ولو اانق صغيرة ،وليس ىنػاؾ اخػتبلؼ واضػح

بػػين المتعلمػػين ومتوسػػطي التعلػػيم وغيػػر المتعلمػػين مػػن حيػػث الػػتحكم فػػي اتخػػاذ

القرارات األسرية.

ٖٔ  -أشارت الدراسة إلى أف (ٓٗ )%من مبحوثات الجامعة و( )ٖ٘6ٙمن مبحوثات
الض ػػماف االجتم ػػاعي يش ػػعرف ب ػػأنهن وص ػػلن إل ػػى مرحل ػػة فق ػػداف إمكاني ػػة إص ػػدار
أحكػػامهن الشخصػػية علػػى األمػػور مػػن حػػولهن ،واضػػمحبلؿ فرصػػتهن فػػي إبػػداء

وجهة نظرىن في األمور األسرية (٘ )%ٗٗ6و(٘ )%٘ٗ6على التوالي.

ٕٖ  -أوضػػحق الدراسػػة األسػػباب التػػي تػػدفع المبحوثػػات علػػى تحمػػل عنػػل أزواجهػػن
وتض ػػييع حق ػػوقهم :الس ػػبب األوؿ الخ ػػوؼ م ػػن نظ ػػرة المجتم ػػع للمطلق ػػة والث ػػاني
الخػوؼ علػػى األبنػػاء مػػن الضػػياع واالنحػراؼ بينمػػا عػػادات وتقاليػػد األسػػرة تػػرفض
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الطبلؽ جاءت السبب الثالث وتشكل الظروؼ الماديػة وعػدـ القػدرة علػى العمػل

السبب الرابع لمبحوثات الضماف االجتماعي ،وانخفاض المسػتوى التعليمػي لهػن
السبب الخامس لتحمل عنل أزواجهن وىضم حقوقهن.

ٖٖ  -بينػػق الدراسػػة أف ( )%ٖٕ6ٚمػػن مبحوثػػات الجامعػػة (٘ )%ٗٓ6مػػن الضػػماف
االجتمػػاعي سػػاعدتهن الجمعيػػات السػػعودية لحقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي الحصػػوؿ علػػى

حقػػوقهن بينمػػا تػػرى بقيػػة المبحوثػػات محدوديػػة دور الجمعيػػات فػػي مسػػاعدتهن.

وأرجعػػن ذلػػك إلػػى عػػدة أسػػباب مرتبػػة حسػػب النسػػب :األوؿ عػػدـ اإلعػػبلف عنهػػا
وقلة معرفة الناس بخدماتها ،الثاني اإلىماؿ والتقصير ،أما السػبب الثالػث صػعوبة

المواصػػبلت بالنسػػبة لمبحوثػػات الضػػماف االجتم ػاعي البلتػػي معظمهػػن ال يملكػػن
سيارة خاصة ويعتمدف على سيارات األجرة .بينما يعتبر عدـ إصػدار أحكػاـ فعالػة
السػػبب الرابػػع ،علػػى حػػين تعتبػػر المماطلػػة وتعقيػػد اإلج ػراءات السػػبب الخػػامس
لمحدوديػ ػػة دور جمعيػ ػػات حقػ ػػوؽ اإلنسػ ػػاف الحكوميػ ػػة واألىليػ ػػة فػ ػػي مسػ ػػاعدة

المبحوثات في الحصوؿ على حقوقهن.

ٖٗ  -اشػ ػػفق الدراسػ ػػة أف ىنػ ػػاؾ قصػ ػػوراً فػ ػػي وسػ ػػائل اإلعػ ػػبلـ المختلفػ ػػة فػ ػػي توعيػ ػػة
المواطنين بحقوؽ المرأة اما وافق على ذلك (ٗ )%ٕٛ6من المبحوثات.

ٖ٘  -توصػ ػػلق الدراسػ ػػة إلػ ػػى أف (ٗ )%ٜٕ6مػ ػػن المبحوثػ ػػات يعػ ػػانين مػ ػػن المشػ ػػاال
االجتماعية خاصة الحصوؿ على حق حضانة ونفقة األبناء.

 - ٖٙأوضػػحق الدراس ػػة أف ( )%ٜٔ6ٛم ػػن المبحوث ػػات أجػػبن ب ػػأف األزواج اثيػ ػراً م ػػا
يستغلوف األبناء لبلنتقاـ من الزوجة بحرمانها من رؤية أبنائها.

 - ٖٚأشػػارت الدراسػػة إلػػى أف ( )%ٚ٘6ٚمػػن المبحوثػػات ال يػػوافقن علػػى أف الػػزواج
المتسم بالعنل أفضل من عدـ وجود زوج بينما (ٕٗ )%من المبحوثات يػوافقن

على ذلك.

 - ٖٛاتضح من البيانات أف أاثر من ثلث المبحوثػات سػبق لهػن التػردد علػى المحػاام
للمطالبة بحقوقهن الشرعية.

 - ٖٜأادت الدراسة على أف أاثػر مػن ثلػث المبحوثػات (ٗ )%ٖٙ6أجػبن بػأف الجػو
العاـ للمحاام يغرس الرىبة والخػوؼ لػدى المػرأة ألف جميػع العػاملين فيهػا رجػاؿ

بينما نسبة من ال يوافقن على ذلك قليلة جداً بلغق (٘.)%ٚ6
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ٓٗ  -أشػارت الدراسػة إلػى أف ضػعل دور المحػاام فػي تطبيػق العقوبػات الرادعػة شػػجع
بعػػض الرجػػاؿ علػػى ىضػػم حقػػوؽ الم ػرأة امػػا وافػػق علػػى ذلػػك ( )%ٛ٘6ٛمػػن

المبحوثات بينما نسبة البلتي ال يوافقن على ذلك قليلة بلغق (ٕ.)%ٔٔ6

ٔٗ  -أشارت الدراسة إلى أف عدـ قدرة المػرأة علػى إثبػات إيػذاء الرجػل يجعلهػا تخضػع
للعنل وتستسلم لػو امػا وافػق علػى ذلػك ( )%ٛٗ6ٜونسػبة قليلػة ()%ٖٔ6ٜ

لم يوافقن على ذلك.

ٕٗ  -أوضحق البيانات أف الرجػل يسػتمد الكثيػر مػن سػيطرتو بسػبب عػدـ قػدرة المػرأة
عل ػػى القي ػػاـ ب ػػالكثير م ػػن األعم ػػاؿ دوف موافق ػػة ول ػػي أم ػػر ام ػػا واف ػػق عل ػػى ذل ػػك

( )%ٜٕ6ٚمن المبحوثات على حين اانق نسبة من ال يوافقن على ذلك قليلػة
جداً (.)%ٙ6ٚ

ٖٗ  -اش ػػفق الدراس ػػة أف إنش ػػاء مكات ػػب متابع ػػة ودع ػػم لقض ػػايا المػ ػرأة ف ػػي المح ػػاام
والجهػػات التنفيذيػػة يخفػػل العنػػاء الػػذي تواجهػػو الم ػرأة امػػا وافقػػق علػػى ذلػػك

( )%ٜٚ6ٙمن المبحوثات ،أما البلتي لم يػوافقن علػى ذلػك فػإف نسػبتهن قليلػة

جداً (ٗ.)%ٕ6

ٗٗ  -أادت الدراسة على أىمية السماح بوجود محاميات سػعوديات فػي المحػاام ألف
المػ ػرأة أقػ ػػرب إلػ ػػى فهػ ػػم المش ػػاال األس ػ ػرية مػ ػػن الرجػ ػػل ام ػػا وافػ ػػق علػ ػػى ذلػ ػػك

(ٗ )%ٜٙ6من المبحوثات بينما البلتي لم يوافقن على ذلك نسبتهن قليلة جػداً
(.)%ٖ6ٙ

٘ٗ  -اتضح من بيانات الدراسة أىمية وضع الئحة نظامية وطنية لحقػوؽ المػرأة واألبنػاء
مرجعػا للجهػػات الحكوميػػة واألىليػػة فػي معالجػػة قضػػايا المػرأة واألبنػػاء امػػا
تكػوف ً
وافق على ذلك (ٔ )%ٜٜ6ونسبة ضئيلة جداً ( )%ٓ6ٜلم يوافقن على ذلك.

دراسات على مستوى الدوؿ العربية:
دراسة الخشاب (ٔ)ٜٔٛ
بعنواف "دراسات في االجتماع العائلي" حيث تطرقق ىذه الدراسة إلى حاالت نسبة

الطبلؽ في المجتمع المصري والتى وصلق إلى معدالت تتراوح ما بين ٕٓ %ٖٓ-من نسبة
عقود الزواج اانق أسبابها مجموعة من العوامل االقتصادية واالجتماعية والشخصية حيث أف تغير
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مراز المرأة االجتماعي ونزولها لميداف العمل وشعورىا بشخصيتها واستقبللها باإلضافة إلى عدـ

قياـ الزواج على أسس واضحة ،فقد يقوـ على دوافع الحب أو المنفعة أو التغرير أو التورط وىي

األمور التى قد تتعارض مع األسس التي تقوـ عليها الحياة األسرية المستقرة .اذلك فإف
االختبلؼ بين الزوجين في نظرتهم ا إلى الحياة وفي مستوى الثقافة والوضع االجتماعي والسن
وغير ذلك من العوامل التي قد تؤدي بالحياة األسرية إلى عدـ االستقرار ،اما أف ضعل الوازع

الديني واألخبلقي ،وخاصة في المجتمعات المدنية .اذلك فإف اإلخبلؿ بالشروط المتفق عليها

قبل الزواج وسواء من طرؼ الزواج أو من طرؼ الزوجة .اما تبين من نتائج الدراسة أف ما يسهم

فى ىذا األمر ىو عادات وتقاليد الزواج في مصر خصوصا فى منطقة مصر العليا حيث اليباح
للرجل والمرأة فرصة اافية لمعرفة ال منهما اآلخر وإلماـ ال منهما بطبيعة وآراء واتجاىات

الطرؼ اآلخر ،اما أف الزواج قد يتم من خبلؿ ضغوط قد تمارس على أحد طرفي الزواج رغم
عدـ وجود تقارب بينهما بدافع القرابة أو الوضع المادي أو االجتماعي المتميز ألحد طرفي

الزواج إضافة إلى عدـ االستقرار العائلي ،وتعذر الوصوؿ إلى حلوؿ وسطى ،بصدد المشاال

والعوامل المؤدية إلى التوتر في محيط األسرة يضاؼ إلى ذلك صعوبة قضاء الفترة األولى من

الزواج والتى تعد أخطر مرحلة تمر بها الحياة الزوجية .بحيث تفسخ فيها معظم حاالت الزواج.

خاصة في السنتين األولى والثانية .وبذلك يكوف الطبلؽ ىو الحل الحاسم الذي يضع حداً لكل

المشكبلت.

دراسة الزراد وياسين ()ٜٔٛٚ
بعنواف " دراسة تشخيصية لظاىرة الطبلؽ في دولة اإلمارات العربية المتحدة :دراسة

سيكولوجية تربوية ميدانية" ىدفق ىذه الدراسة الوقوؼ على اىرة الطبلؽ في دولة اإلمارات
وأشكالها وقد طبقق ىذه الدراسة على عينية من النساء المطلقات والرجاؿ من إمارات مختلفة

ىي رأس الخيمة ودبي والعين والشارقة وأبو بي ،وقد اعتمدت الدراسة على عدد من األساليب
البحثية واإلحصائية أىمها اإ ،وقد توصلق الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة ذات القيمة

العلمية العالية أىمها أف العامل األساسي وراء الطبلؽ ليس ىو األمر المادي بالدرجة األولى وإنما

ما تتعرض لو الزوجة من مهانة وسخرية وضرب واحتقار يجعلها تصبر وتتحمل خوفا على

مستقبلها وسمعتها ومصيرىا ومصير أوالدىا ،اما أف مشكلة الطبلؽ تزداد حدتها عندما تخرج
الزوجة خارج إطار الزوجية إلى األىل واألقرباء حيث أنو غالبا ما تكوف ىذه الخبلفات بين أزواج

وزوجات األقارب شديدة ومؤلمة ،اما تبين من نتائج الدراسة أيضا أف ىناؾ أسبابًا تسهم بشكل
فاعل في زيادة معدالت الطبلؽ يأتي في مقدمتها الشعور بخيبة األمل في الحياة الزوجية منذ
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بدايتها وأف تعدد مرات الزواج والطبلؽ لدى الرجل يجعلو يستهين بعمليات الطبلؽ األخرى

إضافة إلى إدماف أحد الزوجين على الكحوليات والمخدرات وتعرض الزوج ألحد األمراض إضافة
إلى بعض المشكبلت المتعلقة بالنواحي الجنسية والعاطفية .اما تبين من نتائج المقابلة

الشخصية مع عينة مختارة من الرجاؿ والنساء أف مشكلة الخيانة الزوجية لدى الطرفين وعدـ

اإلشباع العاطفي ىي من األسباب الرئيسية التي تسهم بزيادة معدالت الطبلؽ في دولة اإلمارات.

دراسة الجابر (ٗ)ٜٜٔ
بعنواف " اىرة الطبلؽ في المجتمع القطري وعبلجها في ضوء التشريع اإلسبلمي"

حاولق ىذه الدراسة التعرؼ على أسباب ارتفاع اىرة الطبلؽ في المجتمع القطري والتي

أصبحق تشكل خطرا بالغا على ىذا المجتمع ،فقد تراوحق نسبة الطبلؽ إلى الزواج في
السنوات العشر األخيرة ما بين ٕ٘ %ٖٓ-وىي نسبة عالية في مجتمع مستقر اقتصاديا

ومترابط اجتماعياً على نحو مباشر ،اما حاولق ىذه الدراسة التعرؼ على العوامل المؤثرة في
تكوين األسرة القطرية ومدى نجاح عبلقاتها األسرية في حفظها التوازف األسري من حيث الحقوؽ
والواجبات المتبادلة التي تحقق أىداؼ المجتمع في وجود أسر قوية قوامها الدين واألخبلؽ

والمحافظة على اينونتها األسرية وحماية الطفولة ،وبالتالي حماية المجتمع من اافة صور

االنحبلؿ الخلقي والفساد الروحي .الخ .اما سعق الدراسة إلى التعرؼ على أسباب الطبلؽ
والتى تبين أف أىمها ثبلثة عوامل رئيسية ىي:

أوالً :التقاليد الموروثة من عدـ الرؤية قبل العقد وطغياف شخصية األـ وفارؽ السن وتعلق

المرأة الزائد بأىلها ونظرة الرجل الدونية للمرأة دوف مراعاة لمشاعرىا اإلنسانية.

ثانياً :الجهل وعدـ الفهم السليم ألحكاـ الشريعة الخاصة ببناء األسرة من حقوؽ
وواجبات متبادلة وايفية الوفاؽ عند حدوث النشوز واإلعراض وجعل الطبلؽ في أضيق الحدود

وعند الضرورة.

ثالثاً :فساد األخبلؽ والسعي وراء الشهوات وتبديد األمواؿ في المحرمات وسوء التربية

وانتشار الترؼ الذى يرىق الزوج مادياً.
اما سعق الدراسة إلى التعرؼ على آثار الطبلؽ على الرجل والمرأة واألبناء والمجتمع

وعلى مستوى المرأة فإنها تفقد الثقة بالرجل وتنفر من الحياة وتؤثر العزلة والوحدة ،وتتعرض

لؤلمراض العضوية والنفسية .والرجل يشعر بقلق نفسي ويخيم على حياتو الملل والضياع ويمتنع
عن الزواج مرة أخرى وينفر من المرأة ويكره الحياة معها .أما األبناء فهم الضحية األولى من حيث
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تعرضهم لمشكبلت نفسية تحوؿ بينهم وبين النشأة السوية والحياة الطبيعية خاصة إذا انضموا

ألحد األبوين وتبلزمهم آثاره طوؿ حياتهم .وقد أوصق الدراسة بعدة توصيات أىمها:

ػ نشر الوعي الديني بأىمية األسرة والمحافظة عليها ،عن طريق علماء الدين ورجاؿ

التربية ووسائل اإلعبلـ.

ػ إنشاء مكاتب في األحياء السكنية تختص بشؤوف األسرة وحل مشكبلتها قبل اللجوء

إلى القاضي ،إدخاؿ بعض البرامج النظرية والعلمية في المناىج الدراسية في المدارس والجامعات
والمرااز العلمية.

ػ اتخاذ قرار يضمن للزوجة البقاء في منزؿ الزوجية خاصة إذا أسهمق مساىمة فعالة في

بناء البيق ..الخ.

دراسة الغانم ()ٜٜٔٛ
وقد استهدفق ىذه الدراسة معرفة أىم األسباب المؤدية إلى حدوث الطبلؽ في
المجتمع القطري الذي يتشابو في خصائصو مع المجتمع السعودي ،وال سيما أف التغير

االجتماعي الذي يلي الثروة النفطية ااف أحد العوامل المسؤولة عن الطبلؽ .وقد تلخصق نتائج

عددا من األسباب التي زادت حاالت الطبلؽ في المجتمع القطري منها :
الدراسة فى أف ىناؾ ً

الحالة االقتصادية الجيدة للدولة ،وانتقاؿ المجتمع القطري من حالة المجتمع البسيط إلى حالة

المجتمع المعقد مما أثر على البناء االجتماعي سلباً ،إضافة إلى انتشار التعليم الذي أسهم إلى
حد ابير في تغيير بعض القيم بما فيها تلك الخاصة بالترابط االجتماعي .اما أسهم فى ذلك

أيضا انتشار وسائل االتصاؿ الح ديثة وازدياد معدؿ الحضرية اللذين حمبل معهما مؤثرات سلبية

على األسرة بالرغم من اإليجابيات الكثيرة .وقد شملق عينة الدراسة الذاور واإلناث الذين

خاضوا تجرية الطبلؽ خبلؿ الفترة ما بين ٜٜٔٗ – ٜٜٔٛـ.

دراسة الثاقب ()ٜٜٜٔ
بعنواف "المرأة والطبلؽ في المجتمع الكويتي :األبعاد النفسية واالجتماعية واالقتصادية"
ىدفق ىذه الدراسة إلى تسليط الضوء على األبعاد المختلفة لظاىرة الطبلؽ مع عناية خاصة

وبناء عليو فقد اقتصرت الدراسة على المطلقات دوف المطلقين .اما
بتكيل المرأة المطلقةً ،
ابتداء من مرحلة االختيار ودور العائلة
ىدفق الدراسة إلى مناقشة الخطوات التي يمر بها الزواج
ً
تجاه ذلك مرورا بالخبلفات التي تنشأ أثناء الزواج والخطوات واالستشارات التي يلجأ إليها
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وانتهاء بمرحلة الطبلؽ واآلثار النفسية واالقتصادية التي تتعرض إليها المطلقة .وقد
الطرفاف،
ً
توصلق الدراسة إلى عدد من النتائج أىمها :أف الطبلؽ أشد قسوة على المرأة من الرجل وخاصة
لمن لديها أبناء ،فاآلثار النفسية للطبلؽ أعمق وبخاصة لذوي الدخوؿ المحدودة .اما تبين من

نتائج الدراسة أف اآلثار االقتصادية السلبية على النساء المطلقات ال تقل شدة عن تلك اآلثار

النفسية أو االجتماعية ،إذ إنو من النادر أف تحصل المطلقات على نفقات سخية تساعدىا
وأبناءىا على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

مناقشة الدراسات السابقة والتعقيب عليها:
من خبلؿ الدراسات السابقة حوؿ مشكلة الطبلؽ من حيث األسباب والعبلج سواء على

مستوى المملكة العربية السعودية أو سواء على مستوى الدوؿ العربية يتبين أف ىناؾ قاسماً ابيراً
مشتراا فى األسباب التى تسهم بشكل مباشر فى تزايد معدالت الطبلؽ منها االقتصادية ومنها
االجتماعية ومنها العائلية إال أنو من المفارقات الغريبة أف نجد أنو فى الدوؿ المتوسطة الدخل

امصر نجد أف الظروؼ االقتصادية المتواضعة خاصة فيما يتعلق بالدخل وعدـ القدرة على توفير

شقة مستقلة ىي من األسباب الرئيسة التى تسهم فى الطبلؽ وعلى العكس من ذلك فى دوؿ

الخليج بشكل عاـ والمملكة العربية السعودية على وجو الخصوص نجد أف الترؼ الزائد

ومستويات المعيشة المرتفعة ىي سبب رئيس فى حدوث الخبلفات الزوجية وتزايد معدالت
الطبلؽ إال أف ىذه الدراسات لم تتناوؿ دراسة ىذه المشكلة على مستوى المملكة بشكل شامل

يتضمن جميع مناطق المملكة اما أنها لم توضح ما ىي االتجاىات العامة لهذه الظاىرة خبلؿ

السنوات األخيرة من خبلؿ البيانات الثانوية المتاحة ،ولئن اانق تناولق عدداً من السنوات فإنها

لم تضع عدداً من البرامج الوقائية والعبلجية ودور المؤسسات االجتماعية ومرااز اإلرشاد
االجتماعي حياؿ ىذه المشكلة وىو ما سوؼ تتناولو الدراسة الحالية.
امػػا يتضػػح مػػن خ ػبلؿ الدراسػػات السػػابقة أف مشػػكبلت الطػػبلؽ شػػكلق ىاجس ػاً مؤرق ػاً
للباحثين المتخصصين ،لما للمشكلة من تداعيات اجتماعية ابيرة .وىذه الدراسات تلفق االنتباه
لمشكلة الطبلؽ وواقعو من نظرة منهجية علمية ،تجعل من األىمية التحرؾ إليجاد الحلوؿ الفعالة
التي تحد من وقع المشػكلة وتسػاعد علػى التعامػل معهػا .وأف يتجػاوز العمػل البحػث العلمػي فقػط

ليصػل إلػػى تضػػافر الجهػػود إليجػػاد التشػريعات التػػي تػػنظم حقػػوؽ المطلقػػات وأبنػػائهن وتكفػػل لهػػم
حياة اريمة.

وىػػذا ىػػو الهػػدؼ مػػن ىػػذا المشػػروع المتكامػػل ،حيػػث نػػرى أف الوقػػوؼ علػػى األبحػػاث

والدراسػػات السػػابقة ىػػو بمثابػػة الػػدليل الػػدامغ الػػذي يػػدؿ علػػى حجػػم المشػػكلة وتأثيرىػػا .وبالتػػالي
49

يمكػػن االسػػتفادة منػػو فػػي رسػػم اإلطػػار الػػذي يمكػػن مػػن خبللػػو وضػػع صػػورة واضػػحة لتنظػػيم واقػػع
الطبلؽ وابتكار الحلوؿ لمشكبلتو القائمة في الواقع الفعلي.

رابعاً :المشكبلت المترتبة على الطبلؽ
مقدمة:
تتعػػدد المشػػكبلت الناتجػػة عػػن الطػػبلؽ والمترتبػػة عليػػو ،فارتفػػاع معػػدالت الطػػبلؽ فػػي أي

مجتمع مؤشر على وجود العديد من المشكبلت األسرية ،ومشػكبلت األبنػاء ،ويكػوف ىنػاؾ حاجػة
ماسػة لدراسػة ػاىرة الطػبلؽ والتعامػل معهػا ومواجهتهػػا ،وإيجػاد الحلػوؿ المقننػة لهػا ،التػي تسػػمح

بتجاوز تبعاتها والعيش الكريم ألفراد األسر المطلق أزواجها.

فللطػػبلؽ آثػػار سػػلبية ووخيمػػة علػػى الػػزوجين المطلقػػين وعلػػى أبنػػائهم ،بػػل وقػػد تمتػػد ىػػذه

اآلثار والمشكبلت ليتأثر بها المجتمع اكل في حاؿ زادت نسب الطػبلؽ وارتفعػق .وقػد حاولػق
العديد من الدراسػات سػواء العربيػة أو حتػى األجنبيػة عمػل حصػر ألىػم مشػكبلت الطػبلؽ ،سػواء

اانق مشكبلت يعاني منها المطلقوف ،أو أسرىم.

ويمكن حصر أىم المشكبلت المترتبة على الطبلؽ في المشكبلت التالية:

ٔ .المشكبلت النفسية
ٕ .المشكبلت االقتصادية
ٖ .المشكبلت األسرية
ٗ .مشكبلت الحضانة
٘ .مشكبلت النفقة
 .ٙمشكبلت توفر المسكن
 .ٚمشكبلت العمل
 .ٛمشكلة عدـ توفر األوراؽ الثبوتية
 .ٜمشكلة عدـ إثبات واقعة الطبلؽ في المحكمة
ٓٔ.

اإلنهاؾ النفسي واالقتصادي للمطلقة نتيجة لطوؿ مدة التقاضي
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وبتأمػػل المشػػكبلت السػػابقة نجػػد أف المشػػكبلت الماليػػة واالقتصػػادية جػػاءت اأحػػد أىػػم

المشػكبلت لظهورىػا بمظػاىر مختلفػػة فمشػكبلت النفقػة ومشػػكبلت السػكن ومشػكبلت العمػػل

الهػا تعػػد مشػكبلت اقتصػػادية بالدرجػة األولػػى .وىػي أيضػاً مػن المشػػكبلت التػي يمكػػن التعامػػل
معها ومواجهتها ،من خبلؿ سن التشريعات التي تكفػل الحقػوؽ الماديػة للمطلقػات وأبنػائهن بمػا

يحفػػل لهػػم ا ػرامتهم ويسػػاعدىم علػػى تلبيػػة احتياجػػاتهم األساسػػية دوف الحاجػػة للجػػوء لمصػػادر

أخرى إلشباع تلػك الحاجػات ،خصوصػاً أف الشػريعة اإلسػبلمية أاػدت حػق المطلقػة وأبنائهػا فػي

النفقة من قبل الزوج المطلق .وذلك اجزء من المسؤولية تجاه األبناء.

وسنتناوؿ ال مشكلة من المشكبلت السابقة بشيء من التفصيل:

ٔ .المشكبلت النفسية:

يع ػػد الط ػػبلؽ أح ػػد أس ػػباب وق ػػوع المطلق ػػين س ػػواء ا ػػانوا رج ػػاالً أو نس ػػاء لبػ ػراثن

األمػراض النفسػية وتأثيراتهػػا ،وذلػك انتيجػػة للتغيػر الجػػذري فػي الحيػػاة ولطبيعػة االنفصػػاؿ

ومػػا يتراػػو مػػن تػػأثير علػػى الجنسػػين .وإف اانػػق آثػػار المشػػكبلت النفسػػية تكػػوف مبلمحهػػا
على المرأة أابر وذلك بسبب تػداخل عوامػل أخػرى متعػددة .منهػا مػا يعػود لطبيعػة ترايبػة

المػ ػرأة النفس ػػية وحساس ػػيتها الش ػػديدة تج ػػاه األزم ػػات ،ومنه ػػا م ػػا يع ػػود للمجتم ػػع ونظرت ػػو

للمطلقة .وما يحملها إيػاه مػن عػبء ومسػؤولية ابيػرة فػي فشػل عبلقتهػا الزوجيػة (الػرميح،
 .)ٕٜٓٓاما أف اعتماد المرأة على الرجل في توفير سبل الحيػاة سػبب لشػعورىا بػالقلق
النفسػي لغيػػاب مصػدر األمػػاف بالنسػػبة لهػا .أيضػاً فػػي حػاؿ وجػػود حالػػة الطػبلؽ مػػع وجػػود

األطفػػاؿ واانػػق ىػػي المس ػؤولة عػػنهم فػػإف ذلػػك سػػيكوف أحػػد األعبػػاء الملقػػاة علػػى عػػاتق
المرأة ،خصوصاً إف لم تكن معدة لتحمػل المسػؤوليات ،فػإف تحملهػا لمسػؤوليات جديػدة
سػػبب لتغيػػر أدوارىػػا وو ائفهػػا االجتماعيػػة ،وىػػذا سيصػػاحبو فػػي اثيػػر مػػن األحيػػاف أزمػػات

نفسػػية وإحبػػاط لخوفهػػا مػػن تػػأثير ىػػذه األدوار الجديػػدة علػػى حياتهػػا .فػػالطبلؽ بحػػد ذاتػػو

يعد أزمة نفسية .فقد يكوف سػبباً لئلصػابة بػأمراض نفسػية متنوعػة منهػا :القلػق ،االاتئػاب،

التوتر ،الخوؼ (العمري.)ٕٜٓٓ ،

ولكن يمكن التغلب على تلػك المشػكبلت النفسػية فػي حػاؿ تػم الطػبلؽ بشػكل

حضػاري وراؽ بعيػػداً عػن اإلذالؿ واإلىانػػة .بحيػث يكػػوف الطػبلؽ نهايػػة لعبلقػة فقػػط ولػػيس
بداي ػػة لمش ػػكبلت متع ػػددة ام ػػا يحص ػػل ف ػػي اثي ػػر م ػػن الح ػػاالت حينم ػػا يص ػػاحب الط ػػبلؽ
مشكبلت أخرى تترتب عليو .تجعل من يتعرض لو فريسة لمشكبلت نفسية متعددة.
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وبالتػػالي فػػإف تنظػػيم إج ػراءات الطػػبلؽ ووضػػوح حقػػوؽ وواجبػػات اػػل طػػرؼ مػػن

أطراؼ العبلقة سبب لتجاوز أزمة الطبلؽ .وحدوث ارتياح نفسي عنػد الطػرفين ،يسػاعدىما
فيما بعد على االستمرار في الحياة دوف أف تترؾ تجربة الطبلؽ آثارىا عليهما.

ٕ .المشكبلت االقتصادية:

لع ػػل المش ػػكبلت االقتص ػػادية تع ػػد أح ػػد أب ػػرز المش ػػكبلت الناتج ػػة ع ػػن الط ػػبلؽ

خصوصاً على المرأة ألنها فػي الغالػب سػتكوف معتمػدة علػى الػزوج فػي االنفػاؽ .والطػبلؽ
يعني غياب ىذه النفقػة ،وبالتػالي فػي حػاؿ لػم يكػن ىنػاؾ مصػدر دخػل آخػر لهػا ،يجعلهػا

عرضػػة للعػػوز والحاجػػة .والوضػػع يكػػوف أشػػد تأزم ػاً ،فػػي حػػاؿ أيض ػاً توقػػل الصػػرؼ علػػى

األطفػػاؿ ،فكثيػػر مػػن المطلقػػات يكػػن عرضػػة للعػػوز والفاقػػة الماديػػة بعػػد حػػدوث الطػػبلؽ،
بسبب توقل النفقة الزوجية التي اانق تحصل عليها الزوجة وىي في ذمة الزوج ،وبالتالي

ف ػػإف نس ػػبة ابي ػػرة م ػػن المطلق ػػات يص ػػبحن ض ػػمن الفئ ػػات الفقي ػػرة ف ػػي المجتم ػػع (حق ػػي،

.)ٜٜٔٚ

وتػػزداد المشػػكلة حػػدة إذا اػػاف عنػػد المطلقػػة أطفػػاؿ فػػي سػػن المدرسػػة يحتػػاجوف

لمصاريل للتعليم ومصاريل للعبلج .وعلى الرغم من أف الضماف االجتمػاعي يػوفر معا ًشػا
للمطلقة إال أنو في اثير من األحواؿ يكوف أقل مػن المطلػوب لتلبيػة احتياجاتهػا .امػا أنػو

ال يشمل أطفاؿ المطلقة إال في حاؿ ااف لديها صك إعالػة ،وبدونػو ال يمكنهػا االسػتفادة
مػن معاشػات الضػماف االجتمػػاعي (علمػاً أف أغلػب المسػػتفيدات مػن الضػماف االجتمػػاعي

ىن من المطلقات) .وصك اإلعالة ال تستطيع المطلقة الحصوؿ عليو إال فػي حػاؿ أثبتػق
عدـ نفقة الزوج عليها وعلى أطفالها ،ووجود شهود عػدوؿ علػى ذلػك ،أو فػي حػاؿ أثبػق

في صك طبلقها أنها متنازلة عن حق النفقة.

فالمطلقة عندما تعود ألسرتها ،فإنها تشكل عبئًا ثقيبلً على ااىل األسرة خصوصاً
ل ػػو ا ػػاف معه ػػا أطف ػػاؿ ،ل ػػذلك ف ػػإف غالبي ػػة المطلق ػػات ى ػػن المس ػػتفيدات م ػػن الجمعي ػػات

الخيرية .والطبلؽ يحوؿ اثي ًػرا مػن النسػاء إلػى فقيػرات معػوزات (الػرميح ،)ٕٜٓٓ ،حتػى
لو ان زوجػات لرجػاؿ مقتػدرين فػي السػابق ،والسػبب طبعػاً ىػو عػدـ التػزاـ األزواج بػدفع

النفقة.

ػاء يضػػطررف للتػػدين وأخػػذ السػػلل لتعػػويض األزواج عمػػا دفعػػوه
امػػا أف ىنػػاؾ نسػ ً

من صداؽ ومصروفات ،عندما تكوف المرأة ىي من تقدمق بطلب الفسػخ ،وىػذا يجعلهػا
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أسػػيرة للحاجػػة والػػدين لسػػنوات عديػػدة ،فتكػػوف ىػػي مػػن تحمػػل الخسػػارة فػػي العبلقػػة فػػي
بدايتها وفي آخرىا.

ٖ .المشكبلت األسرية:

تظػػل نظػػرة المجتمػػع للمطلقػػة فيهػػا نػػوع مػػن السػػلبية وحتػػى الوصػػمة االجتماعيػػة،

حتى لو اانق ضػحية والرجػل وىػو مػن طلقهػا .فكثيػر مػن األسػر تشػدد فػي معاملػة االبنػة

المطلقة.

امػػا أف الطػػبلؽ سػػبب رئػػيس لحػػدوث التفكػػك األسػػري التػػي تعػػد نػػواة المجتمػػع

ػزءا مػن مكوناتػو ممػا يكػوف لػو تػأثير علػى بنػاء المجتمػع
السليم وبفقػدىا يفقػد المجتمػع ج ً

اكل وسبلمة ترايبتو .فانتشػار الطػبلؽ مػرتبط بانتشػار مشػكبلت أسػرية ومجتمعيػة اثيػرة،
منهػػا انح ػراؼ األبنػػاء ،ضػػعل تحصػػيلهم الدراسػػي ،غيػػاب الرقابػػة األس ػرية ،فقػػداف األمػػاف

األسري.

ػتمرا علػػى األبنػػاء ممػػا يػػؤدي لخلػػق جيػػل
واػػل ىػػذه المشػػكبلت تأثيرىػػا يكػػوف مسػ ِّ

ضعيل مليء بالمشكبلت ،وىذا الو سيكوف ضد مصالح نمو المجتمع وتقدمو .لذا اػاف
مػػن الواجػػب العمػػل مواجهػػة المشػػكبلت األسػرية الناتجػػة عػػن الطػػبلؽ ومحاولػػة مواجهتهػػا

والتعامل معها.

ولعل من أبرز ما تواجهو المطلقات في المجتمع السعودي مػن مشػكبلت أسػرية،

تلك المتعلقة بتقييد حراتها ،سواء ااف المانع اجتماعياً أو رسمياً .فػأبرز مشػكلة تواجههػا
المطلقة ىي غياب المحرـ ،وتقييد تصرفاتها ،وتعطيل معامبلتها الحكوميػة ونحػوه .فهنػاؾ

العديػػد مػػن المطلقػػات تعطلػػق مصػػالحهن التجاريػػة وأعمػػالهن بسػػبب وضػػعهن امطلقػػات

(الرميح.)ٕٜٓٓ ،

ٗ .مشكبلت الحضانة:

تعد مشكبلت الحضانة من أبرز مشكبلت الطػبلؽ فػي المجتمػع السػعودي ،فقػد

يستغل أحد المطلقين (الزوج/الزوجة) واقعػة الطػبلؽ لحرمػاف أحػد طرفػي العبلقػة مػن رؤيػة
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أطفالو .وىذه تعد مشكلة ابيرة يكوف ضػحيتها األطفػاؿ .فهػم الػذين يعػانوف حرمػانهم مػن

رؤية أحد الوالدين ،ويترتب على ذلك الكثير من المشكبلت النفسية.

اما أف مسألة الحضػانة تؤخػذ ذريعػة فػي اثيػر مػن األحيػاف فنجػد أف بعػض اآلبػاء

يتنازؿ عن حقو في حضانة أبنائو ليس من باب عطفو عليهم بأف يربوا فػي انػل األمهػات.

بػػل مػػن أجػػل الضػػغط علػػى األمهػػات بػػأف يتنػػازلن عػػن حقهػػن فػػي النفقػػة مقابػػل حض ػػانة

األطفاؿ .واألـ بطبعها حريصة علػى اإلبقػاء علػى حضػانة أطفالهػا إال فػي حػاالت اسػتثنائية
قليلة .وبالتالي فقد تقدـ تنازالت وتضحيات من أجل الحضانة (العمري.)ٕٜٓٓ ،

والحضانة وفق المفهوـ الشرعي ليسق حقاً مكتسباً ألحد الزوجين بل ىي مسػألة

تغلب فيها مصلحة األبناء على مصلحة اآلباء ،فبل عبرة لحضانة األب ألبنائو إذا لػم يكػن
ػالحا لػذلك ،وىػذا ينطبػػق علػى األـ .ولكػن الجهػل بتعػػاليم الشػريعة اإلسػبلمية ىػي التػػي
ص ً
تجعل من المسألة محل جدؿ ونقاش ،ولو ااف ىناؾ توضيح مفصل السػتحقاقاتها وايفيػة

الحصوؿ عليها ،لحلق العديد من المشكبلت المتعلقة بالحضانة.

ونتيجة لمشاال الحضانة فإف األطفاؿ عادة يكونوف أاثػر األطػراؼ تضػرراً نتيجػة

لوقوع الطبلؽ .فالطبلؽ يػؤثر سػلباً علػى تنشػئتهم االجتماعيػة امػا أف عػدـ اسػتقرارىم فػي
ان ػػل أس ػػرة متكامل ػػة يفق ػػدىم اإلحس ػػاس باألم ػػاف ويجعله ػػم عرض ػػة لمش ػػكبلت نفس ػػية

واجتماعية اثيرة.

٘ .مشكبلت النفقة:

علػى الػرغم مػػن أف النفقػة حػػق شػرعي فػػي مػاؿ األب ألبنائػػو ،ال جػداؿ فيػػو إال أف

ىن ػػاؾ مش ػػكبلت اثي ػػرة متعلق ػػة ب ػػو ،وتع ػػد مش ػػكلة ع ػػدـ النفق ػػة عل ػػى األبن ػػاء م ػػن أاث ػػر
المشكبلت التي تعج بها المحاام في إطار القضايا األسرية.

فكثيػػر مػػن اآلبػػاء ال ينفػػق علػػى أبنائػػو بعػػد الطػػبلؽ ،بحجػػج مختلفػػة ،والواقػػع أف

غياب آلية تنفيذ األحكاـ الخاصػة بتقريػر النفقػة التػي تصػدر مػن المحػاام والمسػتندة إلػى

التشريعات التي تلزـ األب بااللتزاـ بالنفقة ىي أحد أسباب إحجاـ اآلباء عن اإلنفاؽ.

وتتطلػػب مشػػكلة النفقػػة إيجػػاد حلػػوؿ ناجحػػة للتعامػػل معهػػا وحلهػػا .بحيػػث تأخػػذ

معناىا الشرعي من حيث اونها حق لؤلبناء في أمواؿ األب لتوفير المعيشة الكريمة لهم.

فلػػيس مػػن المبػػرر تحػػوؿ أبنػػاء المطلقػػين مػػن اػػونهم أطفػػاؿ أسػػر ميسػػورة الحػػاؿ

ألطفاؿ فقراء لمجرد وقػوع حادثػة الطػبلؽ ونتيجػة لتقصػير األب فػي أداء دوره المنػاط بػو

شرعاً وعرفاً.
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وتعػج المحػاام بالعديػد مػن قضػايا النفقػة التػي تتقػدـ بهػا مطلقػات طلبػاً فػي حػػق

أبنائهن في الحصوؿ علػى مػا يمكػنهم مػن خبللػو العػيش بأقػل اإلمكانػات المتاحػة .ولكػن

لؤلسل فإف اثيراً من اآلباء يجحد حق أبنائو في النفقة ،وممػا تمػق مبلحظتػو خػبلؿ ىػذه
الدراسػػة أف ىنػػاؾ حػػاالت يطلػػب فيهػػا الػػزوج مػػن زوجتػػو مسػػاومتها علػػى التنػػازؿ عػػن حػػق
النفقة لتحصل على الطبلؽ .مهما ااف سبب الطبلؽ حتى ولػو اػاف بسػبب عنػل يمارسػو

على أبنائو .أو ااف طبلقو تعسفياً بدوف سبب شرعي .والواقع أف النفقة ىي حق لؤلبنػاء ال
يحقق لؤلب منعو وال لؤلـ التنػازؿ عنػو .ألف أصػحاب الحػق أشػخاص مسػتقلوف ،حتػى لػو

اانوا تحق الوصاية فإف ذلك ال يعني أف يقوـ والػداىم بتػدبير شػؤونهم ايفمػا شػاؤوا دوف

األخذ بمصلحة األبناء وأولوياتهم.

وفي دراسة العمري ٕٜٓٓـ هر أف ٗٔ %من نسبة المطلقػات ممػن شػملتهن

الدراسة ذارف أف تقتير وتقصػير الػزوج (المطلػق) فػي دفػع النفقػة تعػد أحػد أاثػر العواقػب

الوخيمة المترتبة على الطبلؽ.

ويجػػب لحػػل مشػػكلة النفقػػة أف تكػػوف ىنػػاؾ قواعػػد نظاميػػة فػػي شػػكل الئحػػة أو

قرارات وزارية أو توجيهات ملزمة من جهة االختصػاص تبػين ايفيػة دفعهػا وقيمتهػا ،وايفيػة
توزيعهػا واسػػتحقاقها علػػى اعتبارىػػا حػػق شػػرعي فػي مػػاؿ المطلػػق لزوجتػػو وأبنائػػو بعػػد وقػػوع

الطبلؽ.

 .ٙمشكلة عدـ توفر المسكن:

يعد المسكن ىو المبلذ اآلمن الذي يكتنل أفراد األسرة ويشعروف فيو بالحمايػة.

وتع ػػد مش ػػكلة ع ػػدـ ت ػػوفر الس ػػكن أح ػػد المش ػػاال والمعض ػػبلت الكب ػػرى الت ػػي تواجهه ػػا
المطلقات ،حيث تكوف قبل الطػبلؽ تعػيش فػي منػزؿ زوجهػا ،وبعػد حػدوث الطػبلؽ فإنهػا

تجبر على ترؾ منزؿ الزوج .وفي بعض األحيػاف يتعػذر عليهػا الحصػوؿ علػى سػكن لتعػيش

فيو مع أطفالها (العمري.)ٕٜٓٓ ،

لذا فإف الكثير من المطلقات يلجأف للجمعيات الخيرية ونحوىػا مػن أجػل أف يػتم

توفير سػكن لهػن .أو حتػى مػن أجػل الحصػوؿ علػى مبلػغ مػالي يمكػن مػن خبللػو اسػتأجار

مسكن للعيش فيو.

وىػذا الوضػػع غيػر منطقػػي وغيػر مبػػرر علػى اعتبػػار أف الزوجػة وأطفالهػػا ىػم األولػػى

بمسكن الزوجية واألحوج إليو أاثر من الزوج .ولكن في واقع األمر فإف الزوجة تكوف فػي

مثل ىػذه الحػاالت عنص ًػرا أضػعل وتتعػرض للطػرد مػن منزلهػا .لػذا يجػب أف يكػوف ىنػاؾ
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تش ػريعات تحمػػي وتحفػػل حػػق الم ػرأة فػػي اإلبقػػاء علػػى سػػكن الزوجيػػة واإلقامػػة فيػػو مهمػػا

تغيرت الظروؼ.

 .ٚمشكبلت عدـ وجود فرص العمل:

تواجػػو اثيػػر مػػن المطلقػػات مشػػكبلت متعلقػػة بالعمػػل وتختلػػل ىػػذه المشػػكبلت

بػاختبلؼ الظػروؼ التػي تعيشػها المطلقػة فقػد يكػوف لمػا تعانيػو نتيجػة وقػوع الطػبلؽ تػأثيره

على نفسيتها ومن ثم على أدائهػا الػو يفي .وإف اانػق واقعػة الطػبلؽ بحػد ذاتهػا ال عبلقػة
لها بعبلقات العمل أو بطبيعة ما يتاح من عمل ،فإف ىناؾ دراسات تؤاػد علػى أف للطػبلؽ

تأثير على عمل المرأة (الرميح.)ٕٜٓٓ ،

اما أف تغير أدوارىا وتحملها مسؤوليات جديػدة يجعلهػا غيػر قػادرة علػى التوفيػق

بين متطلبات العمل وبين حياتها الجديدة.
متعددة.

اػػل تلػػك األم ػػور تجعػػل م ػػن موقػػل المطلقػػة ف ػػي العمػػل في ػػو صػػعوبات وعوائ ػػق

وتزداد حدة األمور عندما تجد المرأة المطلقة نفسها ىي العائل الوحيد المفتػرض

للعائلػة فػي حػاؿ تخلػي األب عػػن مسػؤولياتو .فػإذا لػم تكػن مؤىلػة ومعػدة للعمػل فسػػتجد
نفسها تعاني من مشكبلت مختلفة .بسبب الحاجة للعمل وقصور المؤىبلت.

 .ٛمشكلة عدـ توفر األوراؽ الثبوتية:

تعد مشكلة عدـ توفر األوراؽ الثبوتية ألبناء المطلقات مشكلة شائعة جداً،
وتسبب معاناة ابيرة وقاسية للمطلقة وأبنائها .واألوراؽ الثبوتية ىنا ىي شهادة ميبلد ،أو
شهادة تطعيم ،أو إضافة األبناء لدفتر العائلة .ويؤدي عدـ وجود ىذه األوراؽ الثبوتية

لؤلطفاؿ إلى حرمانهم في بعض األحياف من خدمات الرعاية الصحية الحكومية وحرماف
من دخوؿ المدرسة ،والحد من تنقبلتهم وسفرىم .وتحدث ىذه المشكلة نتيجة إلىماؿ

األب أو الستهتاره ،أو نكاية بالملطلقة ومحاولة زيادة الضغط عليها ،وىي تحدث بشكل
أايد نتيجة لغياب الضوابط واإلجراءات النظامية التي يفترض أف تكوف موجودة لتكفل

عدـ حدوث مثل ىذا األمر.
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 .ٜمشكلة عدـ إثبات واقعة الطبلؽ في المحكمة:

يعمد بعض األزواج إلى طبلؽ زوجاتهم بدوف تثبيق ذلك الطبلؽ لدى المحكمة

وبدوف علم الزوجة في بعض األحياف ،األمر الذي يجعل المرأة المطلقة في حكم

المعلقة أو المهجورة ،فهي رسمياً متزوجة ،وفعلياً مطلقة ،األمر الذي يحرمها من اافة
حقوقها وحقوؽ أبنائها من نفقة وخبلفو ،من ناحية ،ويفوت عليها الفرصة في الزواج من

آخر واالنطبلؽ في حياة جديدة من ناحية أخرى ،إضافة إلى إمكانية استغبلؿ الزوج
المطلق السم زوجتو في االاتتاب في األسهم بدوف علمها وتفويق مثل تلك الفرصة

على المطلقة .اما قد يحدث أف يتعمد الرجل الذي طلق ولم يثبق واقعة الطبلؽ في

المحكمة إلى محاولة إلحاؽ األذى بالمطلقة ،اأف يطلب من جهة عملها أف يقوموا
بفصلها لعدـ رضاه عن عملها بصفتو ولي أمرىا .ىذه المشكبلت ،لم تكن لتحدث لو

ااف ىناؾ ضوابط رادعة وعقوبات قوية على األزواج الذين يقدموف على الطبلؽ بدوف

تثبيق ذلك في محاام األحواؿ الشخصية.

ٓٔ.

اإلنهاؾ النفسي واالقتصادي للمطلقة نتيجة لطوؿ مدة التقاضي:

ي تعرض اثير من المطلقات لئلنهاؾ النفسي واالقتصادي نتيجة لطوؿ مدة

التقاضي في منازعات الطبلؽ وما يرتبط بها من حضانة ونفقة ووالية وزيارة ،والذي غالباً
ما يكوف بسبب مماطلة الزوج في حضور الجلسات في المحكمة ،أو مماطلة في تنفيذ

األحكاـ القضائية ،والذي غالباً ما يحدث نتيجة لغياب جزاءات وعقوبات رادعة لهذة
المماطلة .وال شك أف اإلنهاؾ النفسي وتأثيراتو ،تزداد الما طالق مدة التقاضي ،حيث
ينعكس ذلك على المطلقة في صور عدة ،تجعلها تقدـ على تقديم الكثير من التنازالت

األمر الذي ال يجب أف يستمر .اما اإلنهاؾ االقتصادي فيكوف واضحاً بشكل ابير على
المطلقة مع طوؿ مدة التقاضي ،حيث ليس لديها دخل وال نفقة ألوالدىا ،وتنقبلتها

صعبة ،وحضور الجلسات مكلل لها .والغريب أنو ال يوجد تعويض للمرأة المطلقة عن

ىذا اإلنهاؾ وىذا الضرر الذي يلحق بها.
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خامساً :الطبلؽ في الشريعة اإلسبلمية
مقدمة:

يعتبػر الػزواج رابطػػة بػين الرجػل والمػرأة شػرعها اب لمقاصػػد وأغػراض إنسػػانية ونبيلػة أىمهػػا

خلػػق وتكػػوين األسػػرة بطريقػػة صػػحية وسػػوية تحقػػق السػػعادة واالسػػتمرار واالسػػتقرار ،ولكػػن ىػػذه

العبلق ػػة والرابطػ ػػة المقدسػ ػػة ق ػػد ال تكػ ػػوف جميعهػ ػػا أبدي ػػة وأزليػ ػػة ،فقػ ػػد يش ػػوب بعضػ ػػها نػ ػػوع مػ ػػن
المشكبلت تؤدي بها إلػى وضػع ال يمكػن معػو اسػتمرار العبلقػة بػين الػزوجين ألسػباب تختلػل مػن
أسرة ألخرى ،وىو ما يهدد استقرار واستمرار األسرة ،األمر الذي قد يؤدي إلى نتائج وخيمػة ،امػا

أنػػو مػػن جهػػة أخػػرى قػػد يكػػوف الحػػل األفضػػل لمشػػاال قػػد تتفػػاقم بػين الػػزوجين وتصػػل إلػػى مرحلػػة
يكوف قرار الطبلؽ فيها ىو األفضل واألنسب.

واإلسبلـ لكونو دين الفطرة يضع في حسبانو مختلل الظػروؼ واالحتمػاالت التػي يتعػرض

لها األفراد في األسرة والمجتمع ،فهو لم ينظر إلى عقد الزواج ،علػى الػرغم مػن تقديسػو لػو ورفعػو

مػػن ش ػأنو ،علػػى أنػػو ربػػاط أب ػدي ال يمكػػن فسػػخو ،بػػل أبػػاح الطػػبلؽ اطريػػق للخػػبلص مػػن الػػزواج
المتنػػافر الػػذي لػػم يجػػد وسػػيلة لحػػل مشػػكبلتو ،قػػاؿ تعػػالىَ { :وإِف يَػتَػ َف َّرقَػػا يُػ ْغػ ِن اللّػػوُ ُاػبلِّ ِمػػن َسػ َػعتِ ِو
وَاا َف اللّو و ِ
اسعاً َح ِكيماً } (النساءٖٓٔ ،آية ،)ٕٜ :غير أننا من جهة أخػرى نجػد أف اإلسػبلـ قػد وضػع
َُ
َ
مجموعة من الضوابط للطبلؽ ،حيث لم يطلقو ببل قيود بل ربطو بشػروط قػد تحػوؿ قػدر اإلمكػاف
دوف انحبلؿ عقد الزواج وانهيار ىذه العبلقة اإلنسانية التي تؤدي حتما إلى ضياع ثمراتو.

ويعد الطبلؽ أحد التشريعات التي أباحتها الشريعة اإلسػبلمية حينمػا تتعػذر الحيػاة الزوجيػة

ب ػين زوج وزوجػػو اح ػػل إلنهػػاء العبلقػػة الزوجي ػػة ،ولكػػن بش ػػروط وفػػي حػػدود ض ػػيقة ،وجعلػػق ل ػػو
التزامات يترتب عليها فػبل يقػع الطػبلؽ إال بعػد اسػتيفاء ىػذه الشػروط .وذلػك لمػا تحملػو الشػريعة

السمحة من معاني إنسانية فاضلة لحماية حياة الفرد حتى من أىوائو التي قد تقوده لتػدمير حياتػو،
وحيػاة مػػن تربطػػو بهػػم عبلقػات ومنهػػا العبلقػػة الزوجيػػة ،التػػي تترتػػب عليهػػا حيػػاة أسػػرة بكاملهػػا فػػي
حاضرىا ومستقبلها .لذا فقد حػدد الشػرع للطػبلؽ معػايير وضػوابط محػددة .وذلػك لجعلػو ضػمن
إطار شرعي يحفل حقػوؽ اافػة أطػراؼ العبلقػة ويحمػيهم مػن أف يكونػوا عرضػة لمشػكبلت أخػرى

غير مشكلة الطبلؽ بحد ذاتها.
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معايير وضوابط الطبلؽ وشروطو في الشريعة اإلسبلمية:
على الرغم مػن أف الطػبلؽ حػبلؿ فػي الشػرع إال أنػو يعػد أبغػض الحػبلؿ .وقػد حػدد إتيانػو

بمسػػببات .وذلػػك فػػي حػػاؿ اسػػتحالق الحيػػاة األس ػرية المسػػتقيمة التػػي تسػػمح بتربيػػة الػػنشء فػػي
أجواء أسرية طبيعية .اما حدد لػو الشػارع شػروطًا ومحػددات تحػد مػن اسػتغبللو بطريقػة أو بػأخرى
لظلم أحد طرفي العبلقة لآلخر بعد انتهائها.

ومن المعايير التي اقترحق للطبلؽ اما يراىا العمري ما يلي (العمريٕٜٓٓ ،ـ):

ٔ .أف يكوف للطبلؽ أسباب قاىرة وضرورة ماسة ،وإال تم اعتباره طبلقًا تعسفيِّا.

ٕ .أف يػػتم الط ػبلؽ فػػي المحكمػػة وأمػػاـ القاضػػي ،بعػػد أف يػػتم اسػػتنفاذ اافػػة وسػػائل التفػػاىم
واإلصبلح ،والهجر والتنبيو واإلرشاد ،وتحكيم األىل.

ٖ .أف يقع الطبلؽ في حالة طهر الزوجة وخبلصها من حيض (لم يجامعها فيو) ،لتطوؿ الفترة
ويتاح للرجل الهدوء ومراجعة نفسو ،وتقييم األمور بروية.

ٗ .أف يػ ػػت م الطػ ػػبلؽ فػ ػػي حػ ػػدود وخطػ ػػوات الش ػ ػريعة المتدرجػ ػػة ،وأف يغػ ػػرـ الرجػ ػػل النفقػ ػػات
وااللتزامات المالية والعقوبات المناسبة لتجاوزاتو.

وفػػي حػػاؿ مخالفػػة أي مػػن الػػزوجين للضػػوابط السػػابقة فػػإف الطػػبلؽ يكػػوف تعسػػفياً وغيػػر

عادؿ .ولكن في الواقع فإف ىناؾ الكثير من التجاوزات المقصودة وغير المقصودة التي تترتب
على وقائع الطبلؽ وتجعلها مشوبة بشوائب شرعية وتشػريعية تخػل بػو ،وتحيػد بػو عػن المقاصػد

الشػرعية التػي بسػػببها سػن الطػبلؽ .حيػػث قػد يترتػب عليػػو لػم قػد يقػػع علػى الزوجػة أو األبنػػاء

وتقتير في حقوقهم الشػرعية .ولعػل تلػك مػن أىػم األسػباب التػي أدت لظهػور مشػكبلت ترتبػق
على الطبلؽ وجعلق منو مشكلة اجتماعية ابرى.

حكم الطبلؽ:
األص ػػل ف ػػي حك ػػم الط ػػبلؽ باعتب ػػاره تص ػػرفاً ص ػػادراً ع ػػن ال ػػزوج أف تج ػػري علي ػػو األحك ػػاـ

المعروفػػة للتصػػرفات مػػن حيػػث اونهػػا إمػػا واجب ػاً أو محرم ػاً أو مكروى ػاً أو مباح ػاً أو منػػدوباً ( ابػػن

قدامو،مرجع سابق،ج،ٚص ٜٙوما بعدىا ) ومع ذلك فػإف اإلسػبلـ عنػدما أبػاح مبػدأ الطػبلؽ فإنػو
أجازه مع التبغيض والتكريو فيو حيث أف الضرورات قد تستوجبو وتبيحو في بعض األحواؿ ،إال أنػو
في نفس الوقق قيده بعدة قيود ،حيث حدد لو وقتًػا وحصػره فػي ثػبلث طلقػات ،فكػاف النظػر إليػو

إذاً باعتبػػار أف المبػػدأ فيػػو ىػػو الحظ ػر أمػػا إباحتػػو فهػػي بحاجػػة (انظػػر فػػي تفصػػيل ذلػػك  :أحمػػد
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الغندور ،مرجع سابق ،صٖٗٔ ومػا بعػدىا) ،والػدليل علػى ذلػك قولػو صػلى اب عليػو وسػلم " :مػا

أح ػ ػػل اب ش ػ ػػيئا أبغ ػ ػػض إلي ػ ػػو م ػ ػػن الط ػ ػػبلؽ( ".الكت ػ ػػب الس ػ ػػتة ،موس ػ ػػوعة الح ػ ػػديث الشػ ػ ػريل،

 ،)ٕٔٗٓ:ٕٔٚٚف ػػإذا طل ػػق الرج ػػل امرأت ػػو ب ػػبل س ػػبب اعتب ػػره اإلس ػػبلـ إثم ػػا لقول ػػو تع ػػالى { :إ ْف
أَطَ ْعنَ ُك ْم فَبلَ تَػ ْبػغُواْ َعلَْي ِه َّن َسبِيبلً إِ َّف اللّوَ َاا َف َعلِيّاً َابِيراً} (سورة النساء ،آية ،)ٖٗ:وىنا ينطبق األمر علػى
المػرأة أيضػػا حيػػث النهػي عػػن طلػػب الطػػبلؽ إال لحاجػة ماسػػة وضػػرورة قػاىرة لقولػػو صػػلى اب عليػػو

وسلم" :أيما امرأة سألق زوجها طبلقاً من غير ما بأس فحراـ عليها رائحة الجنة "(.الكتب السػتة،

موسػوعة الحػديث الشػريل ،)ٕٗٓ:ٜٔٚٙ،وقػد اعتبػر القػرآف الكػريم االمتنػاع عػن الطػبلؽ نوعػاً
ػك
من التقوى والبر ،حيث قاؿ تعالىَ { :وإِ ْذ تَػ ُق ُ
ق َعلَْي ِػو أ َْم ِس ْ
ػك َعلَْي َ
وؿ لِلَّ ِذي أَنْػ َع َم اللَّوُ َعلَْي ِو َوأَنْػ َع ْمػ َ
ػك َواتَّػ ِػق اللَّػػوَ} (سػػورة األحػػزاب ،آيػػة ،،)ٖٙ:امػػا نفػػر مػػن الطػػبلؽ ودليػػل ذلػػك قولػػو تعػػالى{ :فَػِإف
َزْو َجػ َ
ْرُىواْ َش ْيئاً َويَ ْج َع َل اللّوُ فِ ِيو َخ ْيراً َاثِيراً} (سورة األحزاب ،آية.)ٜٔ:
َا ِرْىتُ ُم ُ
وى َّن فَػ َع َسى أَف تَك َ
وىنا نصل في النهاية إلى أف الطبلؽ في اإلسبلـ جائز لكل من الطرفين مع مقتو ونبذه لػو

بػػالرغم مػػن إباحتػػو ،ألنػػو قػػد يترتػػب علػػى الطػػبلؽ فػػي بعػػض الحػػاالت أثػػار قػػد تكػػوف أفضػػل وأقػػل

خطورة مقارنة بما إذا بقيق األسرة في خبلفات دائمة يتعذر معها استمرار الحيػاة الزوجيػة ،وتكػوف

أثارىػػا أسػػوأ عل ػى اػػل مػػن الػػزوجين وأبنائهمػػا ،فهنػػا يبػػيح اإلسػػبلـ الطػػبلؽ باعتبػػاره الوسػػيلة التػػي
يتحقق معها التماس وقوع أخل الضررين وبحيث يكوف اللجوء إليو ممثبلً آلخر مرحلة مػن مراحػل

العبلج ،إال أننا إذا نظرنا لما ىو واقع في مجتمعنا السعودي الحػالي نجػد أف اثيػراً مػن المتػزوجين
والم تزوجات في الغالػب لػم يراعػوا ويطبقػوا ىػذه التعػاليم الدينيػة السػليمة والصػحيحة حيػث أصػبح
من السػهل للػبعض مػنهم اتخػا ذ قػرار الطػبلؽ دوف مراعػاة لؤلسػباب والمقاصػد التػي شػرع اإلسػبلـ

ألجلها الطبلؽ وأنو ال يكوف إال عند الضرورة والضرورة القصوى ،وقد يكوف ىػذا ىػو أحػد أسػباب

ارتفاع نسب الطبلؽ في مجتمعنا السعودي وبالتالي ارتفاع األصوات المطالبة بالبحػث فػي أسػباب
ارتفاع ىذه الظاىرة وآثارىا على المجتمع واألسرة السعودية.

التحكيم بين الزوجين المتخاصمين:
شرع القرآف الكريم والسنة النبوية شروطاً وقيوداً حتم األخذ بها ومراعاتها قبل اتخاذ قرار

الطبلؽ أمبلً في أف تساعد في تدارؾ أمر الفرقة بين الزوجين ،وذلك حػين وقػوع خػبلؼ مسػتحكم
بينهما ومن ذلك تحديد الطبلؽ بػثبلث طلقػات ،بهػدؼ إتاحػة فرصػة للػزوجين لمراجعػة نفسػيهما،

امػػا وضػػع طريقػػة أخػػرى قبػػل ذلػػك وىػػي أف يعػػرض الزوجػػاف أمرىمػػا إلػػى حكمػػين ق ػريبين إذا لػػم

يسػتطيعا حػػل الخبلفػات والنزاعػػات المسػتحكمة بينهمػػا ،علػػى أف يكػوف أحػػدىما مػن أىػػل الزوجػػة
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واآل خػ ػػر مػ ػػن أىػ ػػل الػ ػػزوج ،وىنػ ػػا تكػ ػػوف مهمػ ػػة الحكمػ ػػين واجبػ ػػة فػ ػػي اإلسػ ػػبلـ (إمػ ػػاـ:ٜٜٔٚ،
ٕٓ)(،سحين.)ٕٔ :ٜٜٔٛ،

ويكػػوف واجػػب الحكمػػين ىنػػا البحػػث والتقصػػي لمعرفػػة جػػذور ومصػػاب أسػػباب الخػػبلؼ
والعمل على القضاء على ىذه األسباب ،قاؿ تعالىَ { :وإِ ْف ِخ ْفتُ ْم ِش َقا َؽ بَػ ْينِ ِه َمػا فَػابْػ َعثُواْ َح َكمػاً ِم ْػن
ِ
ِِ
خبِيراً}(سػورة النسػاء ،آيػة:
صبلَحاً يُػ َوفِ ِق اللّوُ بَػ ْيػنَػ ُه َما إِ َّف اللّوَ َاا َف َعلِيماً َ
أَ ْىلو َو َح َكماً ِم ْن أَ ْىل َها إِف يُ ِري َدا إِ ْ

ٖ٘)

فػػاف لػػم يسػػتطع الحكمػ ػ اف التوفيػػق بػػين الػػزوجين وتقري ػػب وجهػػات النظػػر وإزالػػة أس ػػباب

الخبلؼ أصبح من الجائز للزوجين اختيار حق الطبلؽ لمصلحة األسرة ،ويباح ىنا للزوج أف يطلػق

زوجتو على أف تكوف في حالة طهر لم يجامعها أو لم يمسسها فيو.

أي الزوجين لو حق الطبلؽ:
أعطى اإلسبلـ حق الطبلؽ للرجل على أف يكوف بالغًا عاقبلً وذلك ضمن ضػوابط محػددة

رسػمها الشػارع اإلسػػبلمي ،وسػمح للزوجػػة بػأف تفتػػدي نفسػها بمػا يسػػمى الخلػع عػػن طريػق لجوئهػػا
للقاضي عندما يرفض الزوج تطليق الزوجة التي ترى أف استمرارىا معػو مػع بغضػها إيػاه سػيؤدي إلػى
عدـ إقامة حق اب في عشرتها معو ،أو عند ثبوت إلحاؽ ضرر بها من زوجها يتحقق معو لمو لها

أو لقلة ذات اليد (اإلعسار) أو الغيبة من قبل الزوج ،أو في حالة إصابة الػزوج بػاألمراض الجنسػية

أو حصوؿ ما يختل بو إدراؾ الزوج من جنوف ونحوه أو لوجػود علػة نفسػية مػن شػأنها اػره أحػدىما

لآلخر أو عند تفاقم الكراىيػة والتنػافر و التنػاحر بػين الػزوجين علػى نحػو ال تسػتقيم معػو حياتهمػا،
وقد جاء في شأف الطبلؽ عطفاً على ما تقدـ قولو تعالى { :الَ ي ِح ُّل لَ ُكم أَف تَأ ُ ِ
وى َّن
ْخ ُذواْ م َّما آتَػ ْيتُ ُم ُ
َ
ْ
ِ
ود اللّػ ِػو فَ ػِإ ْف ِخ ْفػػتم أَالَّ ي ِقيمػػا ح ػ ُد َ ِ
ِ
يمػػا
يمػػا ُح ػ ُد َ
ُْ ُ َ ُ
ود اللّػػو فَ ػبلَ ُجنَػ َ
ػاح َعلَْي ِه َمػػا ف َ
َشػ ْػيئاً إِالَّ أَف يَ َخافَػػا أَالَّ يُق َ
ْك ح ُد ُ ِ
افػْتَ َد ْ ِ ِ
ف}(سػورة البقػرة ،آيػة
ك ُى ُػم الظَّػالِ ُمو َ
ود اللّ ِو فَأ ُْولَػػئِ َ
وىا َوَمن يَػتَػ َع َّد ُح ُد َ
ود اللّو فَبلَ تَػ ْعتَ ُد َ
ت بِو تل َ ُ
.)ٕٕٛ
اما جػاء فػي السػنة فػي شػأف ذلػك مػا رواه البخػاري " :عػن ابػن عبػاس أف امػرأة ثابػق بػن

قيس بن شماس أتق النبي صلى اب عليو وسلم فقالق :يارسوؿ اب ثابق بػن قػيس مػا عيػب عليػو

في خلق وال دين ولكن أاره الكفر في اإلسبلـ ،فقاؿ الرسوؿ صػلى اب عليػو وسػلم :أتػردين عليػو
حديقتو؟ قالق :نعػم ،قػاؿ صػلى اب عليػو وسػلم :اقبػل الحديقػة وطلقهػا تطليقػة "(.الكتػب السػتة،
موسوعة الحديث الشريل ،)ٕٔٗٓ:ٗ٘ٙ ،اما يحق للمرأة أيضاً اتخاذ قرار الطبلؽ بنفسػها إذا

اشػػترطق ذلػػك فػػي عقػػد الػػزواج بػػالنظر إلػػى اػػوف ىػػذا الشػػرط مػػن الشػػروط التػػي تكػػوف صػػحيحة
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ومعتبػرة عنػد العقػػد فيلػزـ احترامػػو اسػتناداً إلػػى اعتبػار مثػػل ذلػك الشػػرط ممػا يصػػدؽ عليػو القاعػػدة

الشرعية المشهورة بأف المسلمين على شروطهم إال شرطاً حرـ حبلالً أو أحل حراماً.
والحكمة من جعل اإلسبلـ اعتبار الطبلؽ في أصػلو بيػد الرجػل اونػو ىػو القػيم والمسػؤوؿ
عن تػأ مين متطلبػات األسػرة امػا تتػوافر لديػو القػدرة علػى ضػبط عواطفػو ،باإلضػافة إلػى أف الطػبلؽ

يلزـ الرجل بحقوؽ مالية تجاه الزوجة واألبنػاء وقػد تكػوف ىػذه التكػاليل أحػد األسػباب التػي تػدفع

الػػزوج للتػػروي والسػػيطرة علػػى أعصػػابو قبػػل اإلقػػداـ علػػى الطػػبلؽ ووزف األمػػور بمي ػزاف العقػػل بينمػػا

المرأة بطبعها أاثر تأثراً وأسرع انقياداً لحكم العاطفة من الرجل (عبدالرحيم.)ٜٜٔٗ:ٜٔٓ ،

أنواع الطبلؽ:
أوالً  /ينقسم الطبلؽ من حيث إمكانية المراجعة بين الزوجين وعدـ إمكانيتها إلى نوعين:

ٔ .طبلؽ رجعي:

وىػو الػذي يجػػوز للرجػل فيػػو رد زوجتػو إلػػى عصػمتو بػدوف حاجػػة إلػى عقػػد ومهػر جديػػدين

ومن دوف حاجة إلى رضاىا ما دامق في عدتها وااف طبلقها غير مكمل لػثبلث طلقػات ،وال يحػق

للزوج أف يتزوج إحدى النساء التي تحرـ عليو باعتبار زواجو مػن تلػك المػرأة اأختهػا مػثبلً واػل مػن
ال يجػػوز الجمػػع بينػػو وبػػين طليقتػػو فػػي عصػػمة واحػػدة طالمػػا لػػم تنتػػو العػػدة ،وذلػػك لبقػػاء العبلقػػة

الزوجيػػة قائمػػة بكافػػة أحكامهػػا بعػػد الطلقتػػين األولػػى والثانيػػة وإذا مػػات أحػػدىما ورثػػو اآلخػػر أثنػػاء
العدة وتكوف نفقة الزوجة واجبة على الزوج خبللها ،والدليل على ذلك قولو تعالى{ :الطَّبلَ ُؽ م َّرتَ ِ
اف
َ
ٍ
وؼ أَو تَس ِريح بِِإ ْحس ٍ
فَِإ ْمس ٌ ِ
اف } (سورة البقرة ،آية.)ٕٕٛ :
اؾ ب َم ْع ُر ْ ْ ٌ َ
َ

ٕ .طبلؽ بائن:

وينقسم ىذا النوع من الطبلؽ إلى صورتين:

أ -طبلؽ بائن بينونة صغرى :ويكوف ذلك عندما تنتهي العدة بدوف أف يراجع الزوج زوجتػو بعػد
الطلقة األولى أو الثانية وىنا ال يستطيع الرجل إعادة العبلقة الزوجية مع مطلقتو إال بعقد ومهر
جديدين وبإذنها ورضاىا.
ب  -طػػبلؽ بػػائن بينون ػة ابػػرى :ويكػػوف ذلػػك بعػػد الػػثبلث طلقػػات حيػػث ال يسػػتطيع الرجػػل
المطلق بعد ذلك إعادة العبلقة الزوجية مع مطلقتو إال بعد أف تتزوج بزوج آخر زواجػاً صػحيحاً
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ويدخل بها الزوج الجديد دخػوالً حقيقيػاً ثػم يمػوت عنهػا أو يطلقهػا وتنقضػي عػدتها منػو (أنظػر
فػي تفاصػيل ىػػذا ابػن قدامػػو،مرجع سػابق،ج،ٚصٕ٘ٗ ومػػا بعػدىا)،وقػػد جػاء فػػي ذلػك قولػػو
تعالى" :فَِإف طَلَّ َقها فَبلَ تَ ِح ُّل لَو ِمن بػع ُد حت ِ
ػاح َعلَْي ِه َمػا أَف
َ
َّى تَنك َح َزْوجاً غَْيػ َرهُ فَِإف طَلَّ َق َها فَبلَ ُجنَ َ
ُ َْ َ َ
ِ
ود اللّ ِو يُػبَػيِػنُػ َها لِ َق ْػوٍـ يَػ ْعلَ ُمػو َف "{سػورة البقػرة ،آيػة
ود اللّ ِو َوتِل َ
ْك ُح ُد ُ
يما ُح ُد َ
يَػتَػ َر َ
اج َعا إِف َنَّا أَف يُق َ
ٖٖٓ}.
ام ػا جػػاء فػػي السػػنة عػػن عائشػػة رضػػى اب عنهػػا قالػػق ":سػػئل رس ػوؿ اب صػػلى اب عليػػو

وسػػلم عػػن رج ػل طلػػق امرأتػػو فتزوجػػق رج ػبلً غيػػره فػػدخل بهػػا ثػػم طلقهػػا قبػػل أف يواقعهػػا ،أتحػػل
لػػؤلوؿ؟ فقػػاؿ رسػػوؿ اب صػػلى اب عليػػو وسػػلم :ال ،حتػػى يػػذوؽ اآلخػػر عسػػيلتها وتػػذوؽ عسػػيلتو".
(الكتب الستة ،موسوعة الحديث الشريل.)ٕٖٔٔ :ٕٔٗٓ ،

ويحل في طبلؽ البػائن مػؤخر الصػداؽ ويمتنػع التػوارث بينهمػا حتػى لػو مػات أحػدىما فػي

العػػدة .والطػػبلؽ قبػػل الػػدخوؿ يقػػع بائن ػاً امػػا أف طػػبلؽ الخلػػع يعتبػػر بائن ػاً أيض ػاً ألف أساسػػو بػػذؿ
العوض من قبل الزوجػة لزوجهػا بهػدؼ أف تفتػدي نفسػها بطبلقهػا مػن زوجهػا وال يحصػل ذلػك مػع

ثبػػوت الرجعػػة امػػا يعػػد الطػػبلؽ بائن ػاً إذا حصػػل قبػػل الػػدخوؿ بػػالمرأة إذ ال عػػدة عليهػػا فػػبل يمكػػن
مراجعتها (البهوتي،مرجع سابق،ج٘،صٕٖٗ.)ٖٗٔ،

وال يعتبر اإلشهاد شرطاً ضرورياً لحدوث ال من الطػبلؽ والمصػالحة عنػد جمهػور الفقهػاء

فاإلشػهاد منػػدوب لبلحتيػاط وإثبػػات وقوعػو ولػػيس الزمػاً لصػحة الطػػبلؽ أو الرجعػة وذلػػك حتػػى ال

يقع التجاحػد بػين الػزوجين وال يػتهم الػزوج فػي إمسػاؾ الزوجػة ولػئبل يمػوت أحػدىما فيػدعي الحػي
ثبػوت الزوجيػة مػػن أجػل اإلرث ،ويػرى جمهػػور الفقهػاء علػى أف قولػػو تعػالىَ " :وأَ ْشػ ِه ُدوا ذَ َو ْي َعػ ْػد ٍؿ
الشه ِ ِ
ِ
ل بِ ِو َمن َاا َف يُػ ْؤِم ُن بِاللَّ ِو َوالْيَػ ْوِـ ْاآل ِخ ِر َوَمن يَػت ِ
وع ُ
ادةَ للَّ ِو ذَل ُك ْم يُ َ
يموا َّ َ َ
َّق اللَّوَ يَ ْج َعػل لَّػوُ
ِمن ُك ْم َوأَق ُ
َم ْخ َرجاً{سورة الطبلؽ ،آية ٕ} .أف األمر ىنا على سبيل الندب فاإلشهاد في الطبلؽ أو المراجعػة
ليس شرطاً فػي صػحة وقوعهمػا امػا ىػو حػاؿ لزومػو فػي صػحة عقػد الػزواج إذ لػم يػؤثر عػن النبػي
صلى اب عليو وسلم وال عن الصحابة رضواف اب عليهم اشتراط الشهود لوقوع الطبلؽ والمراجعة

فاشػػتراط اإلشػػهاد عليهمػػا سػػيكوف زيػػادة مػػن غيػػر دليػػل ثابػػق علػػى وجوبهػػا (محمػػد أبػػو زىػػرة،

األحواؿ الشخصية،طبعة دار الفكر العربي،ص.)ٖٜٙ
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ثانياً  /ينقسم الطبلؽ من حيث اعتباره واقعاً حسب األحواؿ والظروؼ التي يستلزمها الشػارع عنػد
إيقاعو إلى نوعين ىما الطبلؽ السني والطبلؽ البدعي.

لما ااف أف األصل العاـ في الطبلؽ أنو محظور ويباح عند الحاجة و اللجػوء إليػو مػن قبػل

الرجل فإنو لم تترؾ لو الحرية في طريقة إيقاعو ،بل بين لو الشارع حداً في الزمن إليقاعػو وحػداً فػي
عدد مرات وقوعو وذلك من أجل التروي وعدـ تعريض الحياة الزوجية للزواؿ لمجرد سػيطرة سػورة

سريعة من الغصب أو نزوة طارئة تفسد حياة الزوجين واألسػرة جميعػاً فػالطبلؽ فػي محػيط الحػدود
واألحػػواؿ التػػي اشػػترط الشػػرع وقوعػػو فيهػػا ىػػو الػػذي يكػػوف وفق ػاً لمػػا أمػػر اب بػػو ورسػػولو وىػػو مػػا
يسمى بالطبلؽ السني أي أف الرجل يطلق امرأتو طلقة واحدة في طهر لم يجامعهػا أو لػم يمسسػها
فيو ويلحق بو الطػبلؽ للمػرأة الحامػل عنػدما يسػتبين حملهػا .والطػبلؽ البػدعي ىػو المخػالل ألمػر

الشارع في ايفية إيقاعو بالنظر إلى حدوثو أثناء حالة وجود الحيض عند المػرأة أو حدوثػو فػي حالػة
طهر جامعهػا فيػو أو عنػد إيقاعػو بجمػع الطلقػات فيػو بػأاثر مػن طلقػة واحػدة .وأمػا المػرأة التػي لػم

يدخل بها فيجوز طبلقها سواء اانق في وقق حيضها أو في طهرىا.

والجمهػػور مػػن العلمػػاء يػػروف وقػػوع الطػػبلؽ البػػدعي ويكػػوف الرجػػل آثػػم لمخالفتػػو الطريقػػة

المشروعة في التطليق .ويرى اإلماـ ابن حزـ وبعض متػأخري الحنابلػة فػي شػيخ اإلسػبلـ ابػن تيميػة
وابن القيم أف الطبلؽ ال يقع ألنو تجاوز القيود الشرعية وبالتالي تبقى الزوجة امػا اانػق إذ لػم يقػع

الطبلؽ على الوجو المخصوص المػأمور بػو فػبل يعتػد بوقوعػو اسػتناداً إلػى القصػة المشػهورة المرويػة
في اتب الحديث عنػدما طلػق عبػداب بػن عمػر زوجتػو وىػي حػائض حيػث أمػره الرسػوؿ بمراجعتهػا

وأف يكػػوف تطليقػػو لهػػا وىػػي فػػي طهػػر لػػم يمسس ػها فيػػو (انظػػر فػػي تفاصػػيل ذلػػك :الغنػػدور،مرجع

سابق،ص ٖٕٚوما بعدىا) ،والمستقر في التعامل القضائي في مثل حاالت الطػبلؽ إف اػاف بػدعياً
واانػق الطلقػة ثالثػة حيػث يترتػب علػى إيقاعهػا بينونػة الزوجػة أف ال يعتػد بهػذه الطلقػة أمػاـ القضػاء
وذلك بعد أخذ رأي المفتي في مثل ىذه الحاالت التي يستوضح فيها من موقع الطبلؽ عن حالتػو

وحالة زوجتػو أثنػاء إيقػاع الطػبلؽ ثػم يوجػو الػرأي الػذي خلصػق بػو الفتػوى إلػى نػا ر قضػية التخػاذ

موجب ما انتهق إليو.

حكم الطبلؽ من حيث العدد:
اختلف ػػق اآلراء ح ػػوؿ إذا طل ػػق الرج ػػل زوجت ػػو ث ػػبلث طلق ػػات بكلم ػػة واح ػػدة أو متك ػػررة

بمجلس واحد أو جمع الثبلث طلقات في طهر واحد لم يمسسها فيو ىل يعتبر طبلقًا بائنًػا بينونػة

ابرى أو أنو يعتبر طلقة واحدة ؟ فهناؾ من يعتبر ذلك طبلقًا بائنًا بينونة ابػرى مسػتندين فػي ذلػك
ػل لَػػو ِمػػن بػع ػ ُد حتَّػػى تَػ ِ
ِ
ِ َّ
ػنك َح َزْوج ػاً غَْي ػ َػرهُ {سػػورة البقػػرة ،آيػػة
علػػى قولػػو تعػػالى" :فَ ػإف طَل َق َهػػا فَػبلَ تَحػ ُّ ُ َ ْ َ َ
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ٖٖٓ} ،حيث لم يفرؽ سبحانو بين أف تكوف الثبلث مجموعػة أو مفرقػة وىػذا ىػو قػوؿ الجمهػور
من الفقهاء بوقوع الطبلؽ سواء اانق مجموعة أو متفرقة (أبو زىرة،صٖ٘ٓ).

أمػا دليػل السػنة فسػؤاؿ عبػداب بػن عمػرو رضػى اب عنهمػا ":يارسػوؿ اب إف انػق طلقتهػػا

ثبلثًا ،أااف لي أف أجمعها؟ قاؿ صلى اب عليو وسػلم :ال ،اانػق تبػين وتكػوف معسػية( ".الجوزيػة،
.)ٕٖٖ :ٜٜٔٙ

ويميل الرأي اآلخر ،وىو رأي شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وابػن القػيم وبعػض أىػل الظػاىر امػا

حكي عن بعض التابعين أيضاً إلى اعتبار مثل ىػذا الطػبلؽ طلقػة واحػدة وأف الػزوج ال يملػك إيقػاع

الطلقات الثبلث بلفػل واحػد أو بألفػاظ ثبلثػة متعاقبػة أو متفاصػلة ،ودليػل ذلػك وقولػو تعػالى" :يَػا
أَيُّػها النَّبِ ُّي إِذَا طَلَّ ْقتُم النِساء فَطَلِ ُق ُ ِ ِ
صػوا ال ِْع َّػدةَ {سػورة الطػبلؽ ،ايػةٔ} ،وإحصػاؤىا
وى َّن لعػدَّتِ ِه َّن َوأ ْ
َ
َح ُ
ُ َ
ػك
ػل اللَّػػوَ يُ ْحػ ِػد ُ
يكػػوف انتظػػارا حتػػى ال يقػػع الطػػبلؽ فيػػو ،والػػدليل الثػػاني قولػػو تعػػالىَ ":ل َعػ َّ
ث بَػ ْع ػ َد ذَلِػ َ
أ َْمراً" {سورة الطبلؽ ،ايةٔ}،والمقصود بػذلك مراجعػة الزوجػة ،ومراجعتهػا ال يمكػن أف تكػوف بعػد
الػثبلث طلقػات بػػل تكػوف مراجعتهػا بمػػا دوف ذلػك ،امػػا أف قولػو تعػالى":الطػػبلؽ مرتػاف "{.سػػورة
الطبلؽ ،ايةٔ}،فيدؿ على أنػو ال يجػوز أف تقػع الػثبلث طلقػات مػرة واحػدة إذ ال يقػع إال بػدفعات
فسيكوف ىناؾ طلقة أولى وطلقة ثانية (أبو زىرة،مرجع سابق،ص.)ٖٓٙ

أما دليل السنة فحديث عبداب بػن عبػاس رضػى اب عنهمػا قػاؿ":طلػق راانػو بػن عبػد يزيػد

أخو بني المطلب امرأتو ثبلثًا في مجلس واحد ،فحػزف عليهػا حزنػاً شػديداً ،فقػاؿ رسػولو اب صػلى
اب عليو وسلم":ايل طلقتها ؟ فقػاؿ :طلقتهػا ثبلثًػا ،فقػاؿ :فػي مجلػس واحػد ؟ فقػاؿ :نعػم ،قػاؿ

رسوؿ اب :إنما تلك واحدة فارتجعها إف شئق؟ قاؿ :فراجعها "(.الجوزية.)ٕٕٜ :ٜٜٔٙ،

واػذلك مػا رواه مسػلم عػػن ابػن عبػاس رضػػي اب عنهمػا قػاؿ ":اػاف الطػػبلؽ علػى عهػد رسػػوؿ اب
صلى اب عليو وسلم وأبي بكر وسػنتين مػن خبلفػة عمػر طػبلؽ الػثبلث يقػع واحػدة ،فقػاؿ عمػر إف

الناس استعجلوا أمراً اانق لهم في أناة ،فلو أمضيناه عليهم ،فأمضاه ".

العدة:
إذا وقػػع الطػػبلؽ بػػين الػػزوجين وجػػب عل ػػى الم ػرأة أف تعتػػد منػػذ وقػػق حصػػوؿ الط ػػبلؽ،

وللعدة أوجو عديدة تتمثل في:

(ٔ) عدة المرأة من ذوات الحيض :فإذا دخػل الػزوج بهػا وطلقهػا ولػم تكػن حػامبلً تثبػق العػدة
عليهػا سػواء اانػػق البينونػة ابػرى أو صػػغرى وىنػا تنتهػي عػػدتها بالحيضػة الثالثػة أو بػػالطهر

منها على قوؿ البعض بعد وقوع الطبلؽ.
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عدة المرأة التػي لػم تحػض أو مػن بلغػق سػن اليػأس :فػإذا دخػل الػزوج بهػا واانػق صػغيرة

(ٕ )

السن لم تحض بعد أو اانق ابيرة السػن وقػد بلغػق سػن اليػأس فعػدتها ثبلثػة أشػهر لقولػو
يض ِمن نِ َسػائِ ُك ْم إِ ِف ْارتَػ ْبػتُ ْم فَ ِع َّػدتُػ ُه َّن ثََبلثَػةُ أَ ْش ُػه ٍر َو َّ
تعالىَ :و َّ
البلئِي يَئِ ْس َن ِم َن ال َْم ِح ِ
البلئِػي لَ ْػم
ض ػػعن حملَهػ َّػن وم ػػن يػتَّػ ػ ِق اللَّػػو يجعػػل لَّػػو ِم ػػن أَمػ ػ ِرهِ
َحم ػ ِ
يَ ِح ْ
ضػ َػن َوأ ُْوَال ُ
َ َ َْ ُ ْ ْ
َجلُ ُه ػ َّػن أَف يَ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ
ػاؿ أ َ
ت ْاأل ْ َ
يُ ْسراً{سورة الطبلؽٗ}
(ٖ) المطلقة غير المدخوؿ بها :ليس لها عدة بل لها أف تتزوج من فورىا ،وذلك لقولو تعالى":
ػات ثُػ َّػم طَلَّ ْقتمػ ِ
يػػا أَيُّػ َهػػا الَّػ ِػذين آمنُػػوا إِ َذا نَ َك ْحػػتُم الْم ْؤِمنَػ ِ
وى َّن فَ َمػػا لَ ُكػ ْػم
ػوى َّن مػػن قَػ ْبػ ِػل أَف تَ َم ُّسػ ُ
ُُ ُ
َ َ
َ
ُ ُ
ٍ
ِ
ِ
وى َّن َس َراحاً َج ِميبلً{سورة األحزاب ،آية .}ٜٗ
وى َّن َو َس ِر ُح ُ
ِع ُ
َعلَْي ِه َّن م ْن عدَّة تَػ ْعتَدُّونَػ َها فَ َمتػ ُ
َحمػ ِ
ػاؿ
(ٗ) المطلقػػة الحامػػل :وعػػدتها أف تضػػع حملهػػا ودليػػل ذلػػك قولػػو تعػػالىَ ":وأ ُْوَال ُ
ت ْاأل ْ َ
ض ْع َن َح ْملَ ُه َّن َوَمن يَػت ِ
َّق اللَّوَ يَ ْج َعػل لَّػوُ ِم ْػن أ َْمػ ِرهِ يُ ْسػراً "{سػورة الطػبلؽٖ} ،فلػو
َجلُ ُه َّن أَف يَ َ
أَ
وضعق الحامل المطلقة بعد طبلقها بأياـ انقضق عػدتها والعكػس صػحيح ،والػدليل علػى
ذلك حديث ىشاـ بن عروة عن أبيو عن المسػور بػن مخرجػة :أف سػبيعة األسػلمية نفسػق

بعد وفاة زوجها بلياؿ فجاءت رسػوؿ اب صػلى اب عليػو وسػلم فاسػتأذنق أف تػنكح فػأذف

لها فنكحق (الكتب الستة ،موسوعة الحديث الشريل.)ٕٖٔٛ :ٕٔٗٓ ،

النفقة:

أوجب اإلسبلـ على الػزوج إذا طلػق زوجتػو أف يػدفع لهػا نفقػة إذا اػاف طبلقهػا رجعيػاً حتػى

تنتهػػي عػػدتها وينطبػػق األمػػر علػػى الحامػػل حتػػى تضػػع حملهػػا ،امػػا أقػػر لهػػا نفقػػة إذا اانػػق مرضػػعة

ألطفالػو حتػى تنتهػي مػدة الرضػاعة ،وتتمثػل النفقػة فػي المأاػل والمشػرب والملػبس والمسػكن إلػى
غير ذلك من األمور الضػرورية اػل حسػب سػعتو .ودليػل ذلػك مػن القػرآف قولػو تعػالى ":أ ِ
وى َّن
َسػكنُ ُ
ْ
ت حم ٍػل فَػأ ِ
ضػيِػ ُقوا َعلَ ْػي ِه َّن وإِف ُا َّػن أ َ ِ
َنف ُقوا َعلَ ْػي ِه َّن
ض ُّ
ِم ْن َح ْي ُ
وى َّن لِتُ َ
ػث َسػ َكنتُم ِمػن ُو ْج ِػد ُا ْم َوَال تُ َ
ػار ُ
ُوال َ ْ
َ
ٍ
ِ
اس ػ ْرتُ ْم
َحتَّػػى يَ َ
ضػ ْػع َن َح ْملَ ُهػ َّػن فَ ػِإ ْف أ َْر َ
ضػ ْػع َن لَ ُكػ ْػم فَػػآتُ ُ
ػورُى َّن َوأْتَمػ ُػروا بَػ ْي ػػنَ ُكم بِ َم ْعػ ُػروؼ َوإِف تَػ َع َ
وى َّن أ ُ
ُجػ َ
فَستُػر ِ
ضػ ُػع لَػػوُ أُ ْخػ َػرى{ }ٙلِيُ ِنف ػ ْق ذُو َس ػ َع ٍة ِمػػن َسػ َػعتِ ِو َوَمػػن قُػ ِػد َر َعلَْيػ ِػو ِرْزقُػػوُ فَػلْيُ ِنف ػ ْق ِم َّمػػا آتَػػاهُ اللَّػػوُ َال
َ ْ
اىػػا َسػػيَ ْج َع ُل اللَّػػوُ بَػ ْعػ َد ُع ْسػ ٍر يُ ْسػراً{سػػورة الطبلؽ،آيػػة  ،}ٙ،ٚأمػػا دليػػل
يُ َكلِػ ُ
ػل اللَّػػوُ نَػ ْفسػاً إَِّال َمػػا آتَ َ
السنة فقد جاء عن فاطمة بنق قيس ،قالق :أتيق النبي صلى اب عليػو وسػلم فقلػق :أنػا ابنػة آؿ
خالػػد وإف زوجػػي فبلن ػاً أرسػػل لػػي بطػػبلؽ وإنػػي س ػألق أىلػػو النفقػػة والسػػكنى؟ فػػأبوا علػػي ،قػػالوا

يارسوؿ اب إنو قد أرسل إليها بثبلث طلقات ،قالق :فقاؿ رسػوؿ اب صػلى اب عليػو وسػلم ":إنمػا
النفقة والسكنى للمرأة إذا ااف لزوجها عليها الرجعة "(.الكتب لستة ،موسوعة الحػديث الشػريل،
ٕٓٗٔ.)ٖٔٓ :
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وعلى الزوج أف يدفع لها مؤخر الصداؽ اامبلً بعد صػدور الطػبلؽ منػو ،ويمكػن أف تسػقط

النفقة ومؤخر الصداؽ عن الزوجة مقابل حصولها على الطػبلؽ عنػدما تتنػازؿ عػن حقهػا فيػو مقابػل

طبلقها.

ويرى الجمهور أف المطلقة طبلقاً بائناً لها السكنى والنفقة إف اانق حامبلً فقط بينما يػرى

الحنفيػػة أنهػػا مسػػتحقة للسػػكنى والنفقػػة االمعتػػدة مػػن الطػػبلؽ الرجعػػي ألنهػػا مكلفػػة مػػن الشػػارع
بقضػ ػػاء م ػ ػػدة العػ ػػدة ف ػ ػػي بيػ ػػق الزوجي ػ ػػة فهػ ػػي محتبس ػ ػػة لحقػ ػػو عليه ػ ػػا (راجػ ػػع تفاص ػ ػػيل ذل ػ ػػك،

الغندور،صٕ.)٘ٙ
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سادساً :برامج الرعاية االجتماعية المقدمة للمطلقات في
المملكة العربية السعودية

أوالً :الضماف االجتماعي

تعد فئة المطلقػات إحػدى الفئػات التػي يشػملها الضػماف االجتمػاعي ،وقػد حػدد عػدد مػن

الشروط البد من استيفائها ليتسنى لها االستفادة من الضماف وىي:
ٔ .أف تكوف سعودية الجنسية.

ٕ .بطاقػػة الهويػػة الوطنيػػة ،أو ش ػريحة الحاسػػب اآللػػي (برنػػق) مػػن األحػػواؿ المدنيػػة .أو
دفتر العائلة الخاص بوالد المطلقة.

ٖ .أف تكوف غير عاملة.

ٗ .أف تكوف إقامتها في حدود نطاؽ خدمات المكتب.

٘ .تقرير الزيارات المنزلية لتقدير الوضع ومدى الحاجة.

 .ٙتقديم صك اإلعالة المثبق فػي حػاؿ الرغبػة فػي الحصػوؿ علػى مخصصػات األطفػاؿ
المعالين.

وفػػي حػػاؿ تػػم قبولهػػا فػػي الضػػماف فإنهػػا تسػػتفيد مػػن اافػػة خػػدمات الضػػماف االجتمػػاعي

حسب احتياجاتها .ومن ىذه الخدمات:

ٔ ..برنػػامج تػػرميم المسػػاان :ففػػي حػػاؿ احتاجػػق المطلقػػة تػػرميم مسػػكنها يمكنهػػا
الحصوؿ على قيمة الترميم من خبلؿ مساعدات الضماف االجتماعي.

ٕ ..الحقيبة والزي المدرسي :تستفيد المطلقػة مػن ىػذا البرنػامج فػي حػاؿ فقػط اػاف
لديها صك إعالة ،أما في حاؿ عدـ توفره فبل يتسنى لها االستفادة مػن خػدمات ىػذا

البرن ػ ػ ػػامج .ويش ػ ػ ػػمل البرن ػ ػ ػػامج تق ػ ػ ػػديم حقيب ػ ػ ػػة تح ػ ػ ػػوي االحتياج ػ ػ ػػات المدرس ػ ػ ػػية

للطالب/الطالبة ،ويقدـ مع بداية العاـ الدراسي.

ٖ ..تػ ػػوفير األدويػ ػػة لؤلم ػ ػراض المستعصػ ػػية :فػ ػػي حػ ػػاؿ اانػ ػػق المسػ ػػتفيدة أو أحػ ػػد
المشػمولين بالضػػماف ممػػن تعػػيلهم يعػػاني مػػن مػػرض مسػػتعص فيػػتم تقػػديم مسػػاعدات

خاصة لعبلج ىذا المرض.
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ٗ ..المشاراة في تسديد فواتير الخدمات العامة :يقدـ الضماف االجتماعي خػدمات

مسػػاعدة المطلقػػة فػػي تسػػديد فػػواتير الخػػدمات العامػػة (المػػاء ،الكهربػػاء ،الهػػاتل)

ولكن بدفع جزء من المبلغ.

٘ ..المسػػاعدات المقطوعػػة :يػػتم فػػي حػػاؿ ثبػػق حاجػػة المطلقػػة لمسػػاعدة معينػػة،

تقػديم مسػاعدة مقطوعػة لمػرة واحػدة علػى أف ال يتجػاوز مبلػغ المسػػاعدة ٖٓٓٓٓ6
أل ػػل لاير ،وأف يك ػػوف عم ػػر المس ػػتفيدة ٓٗ س ػػنة فم ػػا ف ػػوؽ .وال يك ػػرر تق ػػديم ى ػػذه

المساعدة إال ال ثبلث سنوات.

 ..ٙبرنامج الفرش والتأثيث :في حاؿ ثبق حاجة المستفيدة لفرش مسػكنها وتأثيثػو،
يقدـ مكتب الضماف االجتماعي لها األثاث للمسكن الذي تسكن فيو.

وتعػػد المطلقػػات أحػػد أاثػػر الفئػػات المسػػتفيدة مػػن خػػدمات الضػػماف االجتمػػاعي

ومػػع ذلػػك فػػإف الخػػدمات المقدمػػة ال تعػػد اافيػػة لتػػوفير األمػػاف للمطلقػػة .فقػػد حػػدد االسػػتحقاؽ
بضػػرورة تػػوفر أوراؽ ثبوتيػػة متعػػددة وبالتػػالي فػػإف عػػدـ قػػدرتها علػػى اسػػتيفاء الشػػروط يحرمهػػا مػػن

االستفادة من خدمات الضماف االجتماعي.

ثانياً :الجمعيات الخيرية:

تعػػد أحػػد أ ىػػم أىػػداؼ غالبيػػة الجمعيػػات الخيريػػة المنتشػػرة فػػي المملكػػة العربيػػة السػػعودية

ػواء اانػػق مسػػاعدات ماليػػة أو حتػػى عينيػػة ،أو تقػػديم خػػدمات
تقػػديم المسػػاعدات للمطلقػػات ،سػ ً
عامة واستشارات ونحو ذلك.

فالمطلق ػػات تع ػػد أاث ػػر الفئ ػػات الت ػػي تك ػػوف تح ػػق وط ػػأة الع ػػوز والحاج ػػة ف ػػي المجتم ػػع

السعودي ،وذلك بسبب غياب التشريعات التي تكفل حماية حقوؽ المطلقات ،وحقوؽ أبنائهن.
ومػػع اتسػػاع دائػػرة الطػػبلؽ وزيػػادة عػػدد المطلقػػات فػػي المجتمػػع السػػعودي فػػإف ىنػػاؾ زيػػادة فػػي

أعداد النساء الفقيرات والمتقدمات بطلب مساعدات للجمعيات الخيريػة .إمػا بغػرض الحصػوؿ
عل ػػى إعاش ػػة أو لت ػػوفير مس ػػكن ،أو لتق ػػديم تس ػػهيبلت للحص ػػوؿ عل ػػى خ ػػدمات م ػػن القطاع ػػات

المختلفة.

ويوجد في المملكة نحو ٔ ٜ٘جمعية موزعة على مختلل مناطق المملكة ،غالبيتها تقدـ

مساعدات مادية ،وتستفيد منها المطلقات في المجتمع السعودي .وتصب معظم الخدمات التي
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تقدمها الجمعيات الخيرية في باب تقديم مساعدات مالية ،سػواء اانػق بصػفة معاشػات ،أو تػوفير
إيجارات لمساان ونحوىا.

وتعد المطلقات أحد أابر الشرائح المستفيدة من خػدمات الجمعيػات الخيريػة ممػا يعطػي

مؤشرا على أف المطلقة تعاني من مشكبلت متعددة ،وأف واقعة الطبلؽ تحولها من امرأة مستغنية
ً

إلى امرأة محتاجة.

وقػػد لػػق الخػػدمات المقدمػػة للمطلقػػات قاصػػرة علػػى المسػػاعدات الماليػػة حتػػى هػػرت

الجمعيػػات المعنيػػة بػػالحقوؽ ومنهػػا جمعيػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف .حيػػث بػػدأ مػػؤخراً االىتمػػاـ بقض ػػايا
المطلقات والتحرؾ المجتمعي للعمل على مواجهتها .وباألخص المشكبلت المترتبة علػى الطػبلؽ

ومنها ىدر حقوؽ المطلقات ،أو العنل الػذي يتعرضػن لػو أيػاً اػاف مصػدره .إضػافة إلػى أنػو أصػبح
ػواء مػن المنظمػات الحكوميػة،
ىناؾ اىتماـ لمعالجة القصػور فػي الخػدمات المقدمػة للمطلقػات س ً

أو من منظمات المجتمع المدني.

ولعل تأسيس جمعيو مودة الخيرية النسائية في العاـ ٕٜٔٗىػ لتكوف الجمعيػة األولػى مػن

نوعه ػػا ف ػػي المملك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية يع ػػد مث ػػاالً لتل ػػك الجمعي ػػات الت ػػي تعنػ ػى بقض ػػايا الط ػػبلؽ

والمطلقػػات مػػن خػػبلؿ تقػػديم خػػدمات وقائيػػة وعبلجي ػة للحػػد مػػن نسػػب الطػػبلؽ و معالجػػة آثارىػػا
والعمػػل علػػى نشػػر ثقافػػة الحقػػوؽ وتحفيػػز الجهػػات المعنيػػة مػػن صػػناع الق ػرار السػػتكماؿ منظومػػة

األنظمػػة والتش ػريعات وتفعيػػل آليػػات التبليػػغ وإج ػراءات التنفيػػذ ،وتوعيػػو المجتمػػع للمسػػاىمة فػػي
التصػػدي لهػػذه المشػػكلة وتقػػديم الػػدعم للمطلقػػات ومػػن فػػي حكمهػػن وأوالدىػػن بصػػفتهم الحلقػػة

األضعل في قضايا الطبلؽ.

وبالتالي نجد أف ىناؾ تحوالت في سبل التعامل مع قضية الطبلؽ ومواجهتها تساعد على

أف يكوف ىناؾ تعامل واع بالظاىرة وللمتعرضات للطبلؽ وأسرىن من خبلؿ الدفاع عػن حقػوقهن
وتوفير برامج الرعاية االجتماعية لهن.
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سابعاً :المجهودات والمبادرات المجتمعية للتعامل مع قضية الطبلؽ
مقدمة:
شكل الطبلؽ أحد القضايا المجتمعية التي التفق لها الرأي العػاـ وبػذلق مجهػودات مػن

أج ػػل مواجهته ػػا والتعام ػػل معه ػػا ،س ػػواء م ػػن خ ػػبلؿ العم ػػل عل ػػى تق ػػديم خ ػػدمات للمطلق ػػات م ػػن
مساعدات ونحوه وىو مػا تولتػو مؤسسػات االضػماف االجتمػاعي أو مػن خػبلؿ مػا اػاف يػتم تقديمػو

عن طريق الجمعيات الخيرية.

وخبلؿ السنوات األخيرة أخذ االىتماـ بقضية الطبلؽ منحى آخر ،فبدؿ أف ااف االىتماـ

منصػػباً علػػى تقػػديم المسػػاعدات بعػػد وقػػوع حادثػػة الطػػبلؽ أصػػبح االىتمػػاـ أابػػر بقضػػية الطػػبلؽ
نفسها من خبلؿ العمل على الحد منها ومن آثارىا ومواجهتها.

وقػػد عني ػق بهػػا أيض ػاً جهػػات مختلفػػة سػػواء اانػػق حكوميػػة أو حتػػى تحراػػات فرديػػة أو

جماعية تطالب بأف يتم االلتفات على قضايا الطبلؽ وتبعاتهػا بنظػرة أخػرى تحػد مػن وقػوع الطػبلؽ
وتس هم في الحد مػن آثػاره وتحمػي حقػوؽ المتعرضػين للطػبلؽ سػواء مػن نسػاء أو حتػى أبنػاء اػانوا
ضحية للتفكك األسري النفصاـ رباط العبلقة الزوجية بين الوالدين.

امػػا اػػاف للتحػػرؾ اإلعبلمػػي أيض ػاً دوره فػػي إلقػػاء الض ػوء علػػى ػػاىرة الطػػبلؽ واعتبارىػػا

إشكالية يواجهها المجتمع السعودي وتؤثر لو على بنيتو االجتماعية.

وسػػنقل فيمػػا يلػػي علػػى بعػػض المجهػػودات التػػي بػػذلق للتعامػػل مػػع قضػػية الطػػبلؽ سػػواء

اانق محاولة حكومية أو حتى أىلية.
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مكاتب التوجيو واالصبلح:
وجد العاملوف في المحاام الشرعية ،من قضاة ونحوىم أف لبعض المجهودات الشخصػية

التػي تبػذؿ مػن قبػل بعػض المجتهػدين فػي أروقػة المحػاام دور فػي الحػد مػن حػدوث الطػبلؽ وفػػي

إصبلح ذات البين بين المتقدمين لطلب الطبلؽ .فجاءت فكرة إلحاؽ مكتب متخصص للتوجيػو
واإلصػػبلح بالمحػػاام الشػػرعية وقػػد اػػاف ذلػػك فػػي الع ػاـ ٕٓٗٔىػ ػ .حيػػث تػػم افتتػػاح أوؿ مكتػػب

للتوجيو واإلصبلح و ألحق بالعمل بو مجموعة من المو فين ممن لديهم الرغبة في تقديم خػدمات

إصبلحية.

حيث أصبح رئيس المحكمة يقوـ بإحالة راغب الطبلؽ لمكتب التوجيػو لمناقشػتو ومعرفػة

األسباب التي جعلتو يلجأ للطبلؽ .ويتم بعد ذلك استدعاء الزوجة أو االتصاؿ بها على أقل تقػدير
لمعرفة سبب الخبلؼ ليتبين بعد ذلك إمكانية الصلح من عدمو.

أىداؼ المكتب:

ٔ .محاولة الحد من اثرة حاالت الطبلؽ التي ترد للمحكمة.
ٕ .تقريب وجهات النظر بين الزوجين.

ٖ .إعطاء الزوجين فرصة للتفكير واالستشارة واالستخارة قبل اتخاذ قرار الطبلؽ.

إحصائية المكتب للعاـ ٕٜٔٗىػ:

 عدد القضايا التي راجعق مكتب التوجيو:
(٘ )ٙٓٛقضية

 عدد القضايا التي تم فيها الطبلؽ:
(ٕٓ )ٗٚقضية

 عدد القضايا التي عرض عليها الصلح وانتهق بالصلح:
(ٔ )ٙٛقضية
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 عدد القضايا التي عرض الصلح عليها ولم تراجع:
(ٕٗٗ) قضية

 عدد القضايا التي حضرت للمكتب وقد طلقق طبلقاً بائنػاً قبػل حضػورىا
للمحكمة:

(ٗ )ٔٚقضية

 عدد القضايا التي تم توجيههم لئلفتاء:
( )ٛٙقضية

مبادرة الطبلؽ السعودي:

فػ ػػي مػ ػػارس عػ ػػاـ ٕٓٓٛـ أطلقػ ػػق اإلعبلميػ ػػة السػ ػػعودية ىيفػ ػػاء خالػ ػػد مبػ ػػادرة "الطػ ػػبلؽ
السعودي" وذلك امحاولة للفق االنتباه نحو تبعات الطبلؽ واآلثػار النفسػية واالجتماعيػة المترتبػة
عليو.

اىتماما إعبلميِّا حيث أنها حاولق أف تسلط الضػوء علػى العنػل الػذي
وقد لقيق مبادرتها
ً

تتعرض لو المطلقات نتيجة إغفاؿ حقوقهن وحقوؽ أطفالهن وتخلي الرجاؿ عن مسؤولياتهم.

وفي نوفمبر عاـ ٕٓٓٛـ تم عقد "ملتقى مبادرة الطبلؽ السعودي" للحد من العنل ضد

المرأة في الطبلؽ ومابعده .بمشاراة عدد من السيدات السعوديات ،فػي الغرفػة التجاريػة الصػناعية
بالمنطقة الشرقية.

وقد خرج بعدد من التوصيات في عدد من الجوانب منها:

 استحداث نظاـ لؤلحواؿ الشخصية.
 تقنين إجراءات الزواج.

 تقنين إجراءات عند االطبلؽ.
 متابعة القضايا المتعثرة.
 قضايا الحضانة.

 قضايا النفقة.

 العقوبات الرادعة في حاؿ التعدي على أحد الحقوؽ.
 التصدي لما ينشأ عن الطبلؽ ومابعده.

وقػػد جػػاء تحػػق اػػل جانػػب مػػن ىػػذه الجوانػػب عػػدد مػػن المقترحػػات ،التػػي ىػػدفق فػػي
مجملهػػا التصػػدي لمشػػكبلت الطػػبلؽ ،وحمايػػة المطلقػػات وأسػػرىن مػػن التعػػرض لبلبت ػزاز

واستغبلؿ الزوج.
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الفصل الثالث :المدونات القضائية وحاالت الطبلؽ والهجر
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أوالً :المدونات القضائية
مػػن خػػبلؿ النظػػر فػػي أوضػػاع القضػػاء وقضػػايا الطػػبلؽ فػػي المملكػػة العربيػػة السػػعودية ومػػن

خ ػػبلؿ اس ػػتعراض بع ػػض الم ػػدونات القض ػػائية وتحلي ػػل مض ػػمونها ،تبػ ػين لن ػػا أف ىن ػػاؾ مبلحظت ػػين

أساسيتين تجدر اإلشارة لهما ،وىما:

أوال :معظم صكوؾ الطبلؽ والتي تقع تحق مظلػة اإلحصػاءات الرسػمية إنمػا ىػي صػكوؾ واقعػات
للطبلؽ ولم تدخل حيز النزاع حوؿ الطبلؽ وىي عبارة عن صػكوؾ رسػمية تػم اسػتخراجها إلثبػات
حالػة الطػبلؽ وفػق إجػراءات قضػائية محػددة ويػػتم مػن خػبلؿ ىػذه الصػػكوؾ إعطػاء التبليػغ للزوجػػة

المطلقة بخروجها من ذمة الزوج (وإف ااف ىناؾ حاالت اثيرة ال يػتم فيهػا تبليػغ الزوجػة بطبلقهػا)،

وغالبا ما تكوف ىذه الصكوؾ محددة بصيغة شػرعية واحػدة (انظػر ملحػق رقػم (ٔ) ) .وتمثػل ىػذه
الصكوؾ صورة نمطية محددة إلثبات واقعة أسرية تم تدوينها وإثباتها بسجبلت القضاء وبػذلك تػم

تس ػػجيلها عل ػػى أس ػػاس أنه ػػا واقع ػػة لط ػػبلؽ ش ػػرعي وف ػػق الم ػػذاىب األربع ػػة .م ػػع مبلحظ ػػة أف ى ػػذه
الصكوؾ لم توضػح مػا إذا اػاف الطػبلؽ حاصػبلً بتػدخل قضػائي ،واسػتخراج الصػك بموجػب حكػم
قضائي في النزاع الذي ااف بشأف القضية المرفوعة بطلب الطبلؽ.

ثانيػ ػ ػ ػاً :ىن ػ ػ ػػاؾ ص ػ ػ ػػكوؾ الط ػ ػ ػػبلؽ المتن ػ ػ ػػازع عليه ػ ػ ػػا أو ام ػ ػ ػػا يس ػ ػ ػػميها أى ػ ػ ػػل القض ػ ػ ػػاء ص ػ ػ ػػكوؾ
منازعػ ػ ػ ػػات األحػ ػ ػ ػػواؿ الشخصػ ػ ػ ػػية (طػ ػ ػ ػػبلؽ ،ىجػ ػ ػ ػػر ،حضػ ػ ػ ػػانة ،نفقػ ػ ػ ػػة ،رؤيػ ػ ػ ػػة) ،وتعػ ػ ػ ػػد ىػ ػ ػ ػػذه
الص ػ ػ ػػكوؾ م ػ ػ ػػن أعق ػ ػ ػػد صػ ػ ػ ػػكوؾ القض ػ ػ ػػايا األسػ ػ ػ ػرية وال تخضػ ػ ػ ػػع لنظ ػ ػ ػػاـ مح ػ ػ ػػدد وإج ػ ػ ػ ػراءات

قضػ ػ ػػائية مثبتػ ػ ػػة وإنمػ ػ ػػا األمػ ػ ػػر يعػ ػ ػػود للقاضػ ػ ػػي النػ ػ ػػا ر للقضػ ػ ػػية وفق ػ ػ ػاً لمػ ػ ػػا ي ػ ػ ػراه مػ ػ ػػن الئحػ ػ ػػة

اعتػ ػ ػ ػ ػرا ض ووفػ ػ ػ ػ ػػق مػ ػ ػ ػ ػػا يقػ ػ ػ ػ ػػرره بنػ ػ ػ ػ ػػاء علػ ػ ػ ػ ػػى مػ ػ ػ ػ ػػا لديػ ػ ػ ػ ػػو مػ ػ ػ ػ ػػن شػ ػ ػ ػ ػػواىد قانونيػ ػ ػ ػ ػػة وشػ ػ ػ ػ ػػرعية
واسػ ػ ػ ػػتدالالت قضػ ػ ػ ػػائية .وتعتبػ ػ ػ ػػر صػ ػ ػ ػػكوؾ النزاعػ ػ ػ ػػات القضػ ػ ػ ػػائية للطػ ػ ػ ػػبلؽ متغيػ ػ ػ ػػرة ومتنوعػ ػ ػ ػػة
باسػ ػ ػ ػ ػػتمرار وذلػ ػ ػ ػ ػػك الخػ ػ ػ ػ ػػتبلؼ مطالػ ػ ػ ػ ػػب المطلقػ ػ ػ ػ ػػات وتنػ ػ ػ ػ ػػوع القضػ ػ ػ ػ ػػايا ،فهنػ ػ ػ ػ ػػاؾ دعػ ػ ػ ػ ػػاوى
النفقػ ػ ػ ػ ػػة والحضػ ػ ػ ػ ػػانة والمي ػ ػ ػ ػ ػراث والرؤيػ ػ ػ ػ ػػة وغيرىػ ػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػ ػػن الػ ػ ػ ػ ػػدعاوى التػ ػ ػ ػ ػػي تطالػ ػ ػ ػ ػػب بهػ ػ ػ ػ ػػا

المطلق ػ ػ ػػات القض ػ ػ ػػاء إنص ػ ػ ػػافهن وأخ ػ ػ ػػذ الح ػ ػ ػػق م ػ ػ ػػن ال ػ ػ ػػزوج المطل ػ ػ ػػق (مقابل ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػع مستش ػ ػ ػػار

وزير العدؿ)ٔ.

ٔ مقابلة أحد أعضاء فريق البحث مع مستشار وزير العدؿ (د.عيسى الغيث) ٕٔ ااتوبرٕٓٔٓـ ،الساعة  ٚمساء.
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وقػػد تػػم عمػػل تحليػػل لمض ػموف عػػدد مػػن المػػدونات القضػػائية الصػػادرة مػػن وزارة العػػدؿ

بهدؼ الوصوؿ إلى تصور أاثر عمقػا لمحتػوى الصػكوؾ القضػائية المتعلقػة بػالطبلؽ فػي المجتمػع

السعودي.

أوالً :قضايا الطبلؽ للحرماف من الميراث (األحواؿ الشخصية)

رقم الصك ،ٔٔ/ٕٜ٘ :تاريخ ٖٕٓٔٗٙ/ٕٔ/ىػ (انظر ملحق رقم (ٔ))

وىػػو حكػػم صػػادر بشػػأف دعػػوى امػرأة طلقهػػا زوجهػػا بعػػد مػػرور خمػػس وعشػرين عامػػا وقػػد

أنجبق منػو تسػعة أوالد ،خمػس بنػات وأربعػة أبنػاء ،وبعػد ثبػوت مرضػو باإليػدز وقػرب وفاتػو طلقهػا

ليحرمها من الميراث حسب العريضة التي تقدمق بها لهيئة المحكمة ،ويبلحل أف القاضػي أصػدر

حكما قضائيا بناء على طلبو لتقارير طبية محل ثقة من جهات طبيػة بمدينػة الريػاض وتبػين للقاضػي
مرض الزوج (سرطاف الكبد ونقص المناعة المكتسبة اإليدز) ،وبعد قراءة القاضي لحيثيات القضية
أصدر حكمو ببطبلف ما تدعي طليقتو من أف القصد وراء الطبلؽ إنما الحرمػاف مػن الميػراث وعػدـ

حضػػانة األبنػػاء ،واراىيػػة الزوجػػة ونفػػوره منهػػا .وبنػػاء عليػػو أصػػدر الحكػػم وعلػػى صػػاحبة االدعػػاء
مراجعة المحكمة الستبلـ صك الحكم واالعتراض عليو خبلؿ ثبلثين يوما من صدوره.

يبلحل أف الحكم تم إصداره بطريقة دقيقة ،فلم يتجو القاضي إلصدار حكمو إال بعد

صدور التقارير الطبية والمشفوعات التى يمكن االستناد عليها قبل إصدار الحكم ،ولكن من

خبلؿ النظرة االجتماعية والقراءة النقدية نجد أف المطلقة في العريضة المقدمة لهيئة المحكمة

تقدمق بطلبات عدة منها الحرماف من الميراث والحضانة والنفقة ،ولكن القاضي لم يورد في

حكمو حلوالً للحضانة والنفقة وإنما ااتفى فقط بعدـ ثبوت ادعائها األساس وىو القصد من

الطبلؽ إنما وراءه الحرماف من الميراث وبذلك ثبق لديو عدـ صحة ما نسب للزوج المطلق وأنو

طلق زوجتو وىو بكامل أىليتو وقدرتو على العمل وأنو خبلؿ عاـ من طبلقو لها مازاؿ على قيد

الحياة .اما أف القاضي لم يوجو إلى حل النزاع عن طريق المكاتب األسرية وحل الخبلؼ وفق
المتعارؼ عليو اجتماعيا
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اذلك لم يصدر القاضي خبلؿ اتابة الحكم حقوؽ األبنػاء والنفقػة علػيهم ومػع مػن يكػوف عيشػهم

وإف اػانوا بػالغين فلػم يثبػق فػي وثيقػة الحكػم مػآؿ األبنػاء والمطلقػة إذا لػم تػدخل بػزوج ثػاف ،علػػى

الرغم أنو ورد خبلؿ ىذه العريضة أف الزوج لديو زوجة أخرى وأبناء وأنػو يعػيش معهػم ،فلػم يػراع أف
تكوف ىناؾ خبلفات أسرية مستقبلية قد تنشأ من صدور مثل ىذا الحكم ،فكاف يجب إثبػات حػق

األبناء في النفقة والرعاية وإف ثبق طبلؽ األـ وعدـ قبوؿ الدعوى المقدمة منها.

ثانياً :قضايا الطبلؽ حق الحضانة (األحواؿ الشخصية)

رقم الصك ،ٖ/ٖٖٜ :تاريخ ٕٔٗٙ/ٕٔ/ٕٛىػ (انظر ملحق رقم (ٔ))

وىو حكم صادر بشأف دعوى امرأة تطالب بحضانة ابنيها البالغين من العمػر ثػبلث عشػرة

سنة وإحدى عشرة سنة ،حيث قاـ زوجها بتطليقها وبعد مػرور عشػر سػنوات علػى بقائهمػا مػع األـ
قاـ الزوج بأخذىما لخوفو عليهما ،وقد رد الزوج علػى عريضػة طليقتػو أنػو يقػيم بالريػاض وىػي تقػيم
بمدينػػة الػػدماـ وألنهػػا فقػػدت السػػيطرة علػػى أبنائهػػا فقػػد قػػرر األب أخػػذ األبنػػاء والبقػػاء معػػو بمدينػػة

الرياض.

وقػػد أفػػاد القاضػػي فػػي مػػتن الحكػػم أنػػو عػػرض الصػػلح علػػى الطػػرفين بػػأف يبقػػى األبنػػاء مػػع

ػبوعا اػػامبلً اػػل شػػهر
األب ويقػػوـ بإيص ػالهما لوالػػدتهم اػػل شػػهر مػػرة واحػػدة(خمػػيس وجمعػػة) وأسػ ً
خػػبلؿ اإلجػػازات الرسػػمية ،وقػػد ذاػػر القاضػػي أف والػػدتهما رفضػػق ق ػرار القاضػػي واحتجػػق عليػػو

بحج ػػة أنه ػػا أح ػػق برعايتهم ػػا ،وق ػػد احتج ػػق عل ػػى الحك ػػم وم ػػن ث ػػم رفع ػػق عريض ػػة احتج ػػاج إل ػػى

المحكمػػة تثبػػق فيهػػا أنهػػا سػػوؼ تنتقػػل إلػػى مدينػػة الريػػاض خػػبلؿ أشػػهر بسػػيطة وبالتػػالي تطالػػب
بحضانة أبنائها ،إال أف القاضي رفض الدعوى المقدمة منها ولم يثبق لها الحػق فػي الحضػانة نظػرا
ألنهػػا مازالػػق خػػارج عم ػراف بلػػد األب وبالتػػالي يسػػقط حقهػػا فػػي الحضػػانة ،وصػػدؽ الحكػػم مػػن

محكمة التمييز بالقرار رقم ٖ/ٕٙش/أ وتاريخ ٕٕٔٔٗٚ/ٖ/ىػ.

ويبلحل على الحكم القضائي السابق أف ىناؾ مسائل لم يتم تناولها وىي االتالي:

ٔ .أف المػرأة المطلقػػة طالبػػق فقػػط بحػػق الحضػػانة ولػػم تػػذار حػػق النفقػػة علػػى الػػرغم أف حػػق

حكمػا شػػرعيِّا
الحضػانة شػامل للنفقػة امػا أف النفقػة جػزء مػػن الحضػانة ،فلػم يػورد القاضػي ً
يمكن لصاحبة الدعوى الرجوع إليو حتى بعد تصديق الحكم من محكمة التمييز.

ٕ .قػرار القاضػػي بعػػدـ إعطػػاء الحػق لػػؤلـ بالحضػػانة بسػػبب اخػتبلؼ مسػػكن األـ عػػن مسػػكن

األب ،لػػم يتطػػرؽ القاضػػي إلػػى أف أصػػل األـ وأىلهػػا مػػن سػػااني منطقػػة الػػدماـ فهػػل يريػػد
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القاضػػي مػػن األـ أف تنفػػرد بنفسػػها دوف أىلهػػا وأقاربهػػا وتنتقػػل إلػػى مدينػػة الريػػاض فقػػط مػػن أجػػل

الحصوؿ على أحقية الحضانة من عدمها.

ٖ .تجػػاوز القاضػػي قضػػية أف األـ حػػين انتقالهػػا لمدينػػة الريػػاض ومػػن دوف محػػرـ لهػػا قػػد يعيػػق
األب الحضػانة بحجػػة أف الزوجػػة ال ولػػي لهػػا فػػي البلػػد الحػػالي وىنػػا قػػد يسػػقط أيضػػا حػػق

الحضانة لعدـ قدرة األـ وىي امرأة على التعامل مع مشكبلت أبنائها ومتطلبات حياتهم.

ٗ .محاولػػة القاضػػي الصػػلح بػػين الػػزوجين فػػي الحضػػانة الحاليػػة وىػػي أف يكػػوف األبنػػاء عنػػد
األب ،وىنػػا نتسػػاءؿ ىػػل القاضػػي يػػرى أو يميػػل إلػػى أف ىػػذا ىػػو األنسػػب لػػذلك عػػرض

الصػػلح علػػى الزوجػػة أو لػػدى القاضػػي شػػواىد تػػدؿ علػػى عػػدـ قػػدرة األـ علػػى التعامػػل مػػع
األبناء خصوصا أنهم في مرحلة المراىقة ،وإذا ااف اذلك لماذا لم يػورد ذلػك فػي الصػك

والذي تم بناء الحكم على أساسو.

٘ .ىناؾ مسألة خبلفية عند أىل القضاء حوؿ الحضانة وتخيير األبناء الذاور البقاء مع أبػيهم
أو الرجوع لؤلـ ،لم يتطرؽ القاضي لهذه القضية على الرغم من أىمية األمر.

 .ٙاتضح من قرار محكمػة التمييػز أنػو لػيس لػؤلـ حػق فػي الحضػانة وذلػك ألف الحضػانة حػق
مرتجع ومتى سػكنق األـ الريػاض فلهػا الحػق بمطالبػة الحضػانة ،وىنػا مػاذا يحػدث لػو أف

األب ىو من انتقل إلى بلد آخر فهل يسقط حقو في الحضانة؟.

 .ٚلم يػرد فػي وثيقػة الحكػم مػدة زيػارة األبنػاء أو االلتقػاء بهػم حتػى انتهػاء مػداوالت القضػية،
والتي قد تطوؿ بناء على اإلجراءات القضائية المتبعة ،وىنا ااف األجػدر أف يػنص القاضػي

بػػداخل وثيقػػة الحكػػم علػػى شػػروط وطريقػػة االلتقػػاء باألبنػػاء دوف إحػػداث أض ػرار اجتماعيػػة

ونفسية لدى الطرفين ولدى األبناء.

ثالثاً :قضايا الطبلؽ حق الحضانة (األحواؿ الشخصية)

رقم الصك ،ٔٙ/ٗٔ :تاريخ ٕٔٗٙ/ٕ/ٜىػ (انظر ملحق قم (ٔ))

وىو حكم صادر بشأف دعػوى رجػل يطالػب بأحقيػة حضػانتو البنتػو البالغػة مػن العمػر أحػد

عشر عاماً ،وقد ذار الزوج أنو طلق زوجتو منذ عشر سنين وأف البنػق اانػق تقػيم مػع والػدتها منػذ

ذلك الوقق إلى أف ابرت وقػاـ األب بأخػذ الطفلػة مػن أمهػا وإبقائهػا معػو وبعػد مضػي سػنتين وجػد
األب أف والػػدتها تػػذىب وتأخػػذىا مػػن المدرسػػة دوف علمػػو ،وقػػد أفػػادت والػػدة الفتػػاة بصػػحة اػػبلـ
الزوج إال أنو لم يتزوج منذ ذلك الوقق وأنو ااف يعيش مع والدتو ومن ثم توفيق والدتو وأنو يعػيش

لوحده ولن يتزوج ولما سأؿ القاضي المدعي أجاب باإليجاب وأنو لن يتزوج أبدا وأنو يعػيش لوحػده

وأف األـ تسكن منطقة تبوؾ ،وبعد التداوؿ قاـ القاضي بإحضار الفتاة وسػألها وسػأؿ جػدتها ألمهػا وقػد
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أصدر حكما بتأجيل القضية ،وبعد االجتماع الثاني للجلسة القضائية الثانيػة أصػدر القاضػي حكمػو
برفض دعوى األب وأف أحقية الحضانة تعود لػؤلـ وعلػى األب قبػوؿ أو رفػض القػرار خػبلؿ عشػرة
أياـ ،وقد طالب األب بالتمييز وقد صادقق محكمة التمييز على قرار القاضػي بعػدـ صػحة دعػوى

األب وبقاء الفتاة مع أمها وىي أحق بحضانتها.

ويبلحل على الحكم أنو يختلل عن الحكػم السػابق علػى الػرغم مػن التشػابو فػي اخػتبلؼ

بلػػد الحاضػػن والتشػػابو فػػي وضػػع الوالػػدين إال أف القاضػػي خشػػي مػػن شػػبهة بقػػاء األب بػػبل زوجػػة

وإصراره على ذلك ،وبالتالي أصدر قراراً برفض دعوى الحضانة لػؤلب ،وقػد يكػوف أولػى لػو طالػب
القاض ػػي بض ػػرورة تقي ػػيم حال ػػة األب النفس ػػية والحك ػػم عل ػػى قدرت ػػو عل ػػى التفكي ػػر العقل ػػي الس ػػليم
وأىليتو ،اذلك لم يتطرؽ القاضي في حكمو في ايفية زيػارة األب البنتػو وايفيػة النفقػة عليهػا حتػى
وإف اانػػق والػػدتها متنازلػػة عػػن حػػق النفقػػة ،فوجػػود و يفػػة لهػػا ال يعنػػي عػػدـ تحديػػد نفقػػة البنػػق

وطريقة زيارتها لوالدىا.

رابعاً :قضايا الطبلؽ حق الحضانة (األحواؿ الشخصية)

رقم الصك ،ٖٔ/ٔ٘ٗ :تاريخ ٕٔٗٚ/ٙ/ٚىػ (انظر ملحق رقم (ٔ))

وىو حكم صادر بشأف دعػوى امػرأة قػد أنجبػق طفػبلً مػن زوجهػا وبعػد مضػي ثبلثػة أشػهر

من اإلنجاب ذىبق إلى بيق أىلها ولػم تعػد إلػى بيػق زوجهػا وىػي ال تػزاؿ علػى ذمتػو حتػى لحظػة

الجلسة القضائية ،وقد استمع القاضي لكبل الطرفين وتبين أف ىناؾ خبلفػاً بػين الػزوجين وأف ىنػاؾ
اتهاما من الزوج للزوجة أنها ال تحسن تربية ابنو وأنو يخػاؼ عليػو وأنهػا تنازلػق عػن ابنهػا بنػاء علػى

ورقة لديو قامق بالتصديق عليها ،وقد سأؿ القاضي الزوجة عن صحة المعلومات وأفادت نعم لقد

وقعػػق علػػى ورقػػة مكرىػػة وبضػػغط منػػو علػػى أف يطلقنػػي ويترانػػي فػػي حػػالي ،ولكنػػو اسػػتخدـ الورقػػة
للضغط على الزوجػة ولتهديػدىا وألخػذ االبػن معػو رغبػة مػن األب فػي خوفػو مػن فسػاد أخبلقػو وأف
األـ تقوـ بقص شعره بقصات غريبة وتعليمػو تعػاليم سػيئة ،وقػد تبػين للقاضػي أف الطفػل لػم يتجػاوز

األربعػػة أشػػهر فكيػػل يمكػػن لقصػػات الشػػعر وللتعليمػػات السػػيئة حسػػب ذاػػر الػػزوج ،وقػػد سػػأؿ

القاضػي الػزوج عػن رغبتػػو فػي الطػبلؽ فػرفض الػػزوج الطػبلؽ رفضػاً قاطعػاً ،وقػػد حػاوؿ القاضػي إلػػى
اإلصػػبلح بينهمػػا إال أنػػو لػػم يسػػتطع وقػػد أصػػدر القاضػػي حكمػػو بػػأف يعػػاد االبػػن لوالدتػػو وأف تهػػتم

بتربيتو والمحافظة على سبلمتو وحسن سلواو وألف الطفػل مػازاؿ بمرحلػة الحضػانة فمػن حػق األب

برؤيتو وزيارتو وعلى األـ القبوؿ بذلك.

ومػػن خػػبلؿ الحكػػم القضػػائي السػػابق يبلحػػل أف القاضػػي قػػد راػػز علػػى مػػن يكػػوف األحػػق

بالحضانة ولم تحل قضية وقػوع الطػبلؽ مػن عدمػو ونػص الحكػم علػى إرجػاع االبػن إلػى األـ دونمػا
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التطرؽ إلى بقاء األـ في ذمة األب من عدمو وىنا يمكن أف يكػوف ذلػك نػواة لتكػرار مطالبػة األب
للحضانة ومن ثم الهروب من تكاليل النفقة والعناية باالبن ،وىو األمر الذي يجعل األـ تقوـ برفع
دعوى قضائية أخرى تطالب فيها بنفقة االبن من األب وقػد يقبػل األب أو يػرفض بنػاء علػى أنػو تػم

حرمانو من حضانة ابنو .اما يبلحل أف ىناؾ بنوداً أخرى في الدعوى القضائية لم يػتم تػداولها فػي
حضور مجلس الحكم حوؿ دعوى الحضانة ،وىي تتطلب وجػوب قيػاـ اػبل الطػرفين برفػع دعػاوى
على اآلخر ومن ثم تستمر الدعوى القضائية بين الزوجين دوف وجود عريضػة شػاملة يمكػن الرجػوع

لها في حين حدوث أي خبلؼ مستقبلي في الرعاية والحضانة والنفقة على االبن والزوجة.

خامساً :قضايا النفقة (األحواؿ الشخصية)

رقم الصك ،ٖ/ٖٖٗ :تاريخ ٕٕٕٔٗٙ/ٜ/ىػ (انظر ملحق رقم (ٔ))
وىو حكم قضائي بشػأف دعػوى قضػائية مػن والػد امػرأة لهػا مػن األوالد ثبلثػة ابنػين وبنػق،

وقد ذار في فحوى العرضية القضائية أف ابنتو قد تزوجق الرجل المدعى عليو منذ عػاـ ٔٗٔٚى ػ
ودخل بها ورزقق منو باألوالد الثبلثة ومنذ شهر محرـ ٕ٘ٗٔىػ تراها في منزؿ أبيها وىجرىا ولم
ينفق عليهم وقد أخذ من زوجتػو مجوىراتهػا وقػاـ ببيعهػا وىػي تعػادؿ عشػرة آالؼ لاير امػا أف والػد

الزوجة ذار أنو أن فق على ابنتو وأوالدىػا مبػالغ تقػدر بعشػرة آالؼ لاير ولكنػو متنػازؿ عنهػا لوجػو اب
تعػػالى ،وقػػد طالػػب والػػد الزوجػػة أف يقػػوـ الػػزوج بضػػم زوجتػػو وأبنائػػو بمنػػزؿ مسػػتقل وإعػػادة قيمػػة

الػػذىب لزوجتػػو ،وقػػد اعتػػرؼ الػػزوج بمػػا نسػػب إليػػو وطلػػب مػػن القاضػػي إعطائػػو مهلػػة إلػػى شػػهر

جمادى األخر لعاـ ٕٔٗٚىػ ،وسوؼ يلتزـ بالنفقة حين تتحسن روفو المادية .وقػد أمػر القاضػي

بوجػػوب إعطػػاء األبنػػاء والزوجػػة مصػػروفاً شػػهريِّا مقػػداره ألػػل لاير إلػػى أف يقػػوـ بتػػأمين سػػكن لزوجتػػو
وأبنائػو ،وقػد ذاػػر القاضػي بػػأف الطػرفين قػػد قنعػا بػػالحكم وبػذلك أصػػدر قػراره بوجػػوب إلػزاـ الػػزوج

بقبوؿ الحكم.
يلي:

يبلحل من خػبلؿ الحكػم القضػائي السػابق أف ىنػاؾ بعػض المبلحظػات التػى نوجزىػا فيمػا

 أف الق ػرار القضػػائي تضػػمن تػػوفير مسػػكن للزوجػػة خػػبلؿ فتػػرة زمنيػػة محػػددة وعلػػى الػػزوج
تنفيذه وىذه الفترة الزمنية تصل إلى العاـ الكامل ،فماذا لو تخلل الزوج عػن االلتػزاـ ولػم

ينفذ ما طلب منو.

 طلب القاضي وخبلؿ إصدار الحكم القضائي أف يقوـ األب باإلنفاؽ علػى الزوجػة واألبنػاء

بمقدار ألل لاير شهريِّا والبالغ عددىم ثبلثة أبناء وزوجتو ليصبح المجموع أربعة ومجموع النفقة
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المقرر ألل لاير شهريا ،أي بمعدؿ مائتين وخمسين لاير لكل فػرد شػهريِّا ،فهػل ىػذا المبلػغ

يتناسب و روؼ الحياة اليوـ؟

 لم يطالب القاضي بضػرورة معرفػة دخػل الػزوج ومسػتوى المعيشػة لديػو ولػم يػورد ذلػك فػي
صك الحكم الصادر ،وبالتالي ىذا يعطى فرصة أابػر للػزوج بعػدـ االلتػزاـ ،ألنػو لػم يحػدد

و يفتو ومصدر دخلو حتى يتمكن من إحضاره عن طريق عملو.

 لم يصدر القاضي في فحوى حكمو طريقة خصم المبلغ وما إذا ااف سيقوـ األب بتحويلػو
أـ سوؼ يحضره بنفسو.

 من حيث الزيارة والرؤيػة لػم يػورد الحكػم القضػائي طريقػة زيػارة األبنػاء ألبػيهم وطريقػة زيػارة
األب ألبنائو.

 اػاف األجػدر بالقاضػي اسػتخداـ السػلطة وإلػزاـ األب بإحضػار افيػل لػو عنػد عػدـ االلتػزاـ
بما حكم عل يو ،ويتولى ىذا الكفيل توفير المسكن للزوجة واستيفاء حقوقها المالية.

 لم يحل القاضي القضية للجهات االجتماعية والنفسية للنظػر فػي ػروؼ األسػرة وتكوينهػا
ودراسة قدرة األسرة على االستمرارية من عدمو.

تعليق عاـ

من خبلؿ مػا تػم عرضػو مػن أحكػاـ قضػائية سػابقة ،وجػدت الدراسػة أف ىنػاؾ أوجهػاً ً مػن
التشابو واالختبلؼ في فحػوى تلػك األحكػاـ ،حيػث يبلحػل مػن خػبلؿ مػا تػم رصػده وتحليلػو ،أف
ىنػػاؾ اختبلفػػات فػػي توجهػػات القضػػاة مػػن حيػػث إصػػدار األحكػػاـ بشػػأف طػػرؽ الحضػػانة والنفقػػة

والطبلؽ مػن حيػث وقوعػو والزيػارة لؤلبنػاء ،وقػد تمحػورت معظػم األحكػاـ القضػائية الصػادرة حػوؿ
عريضػػة محػػددة مػػن شػػكوى المطلقػػات ولعػػل أبػػرز مػػا تػػم رصػػده فػػي تحليػػل محتػػوى صػػكوؾ تلػػك

األحكاـ ما يلي:

 أف معظػم األحكػاـ القضػػائية اانػق تنظػر وتفصػػل فػي أمػر الشػػكوى الحػالي دوف أف يكػػوف
ىناؾ تصور مستقبلي ألبعاد مشكبلت المرأة المطلقة.

 ال يتناوؿ القاضي في حكمو مػا يرتبػو أمػر تقريػر الطػبلؽ أو إيقاعػو مػن آثػار ،بحيػث تكػوف
شػاملة ألوضػػاع مختلفػػة للمطلقػة ،بػػل يكتفػػي بالوضػع الػراىن للمطلقػػة ،فهنػاؾ حػػاالت تػػم
فيها رصد نزاع على حضػانة ولػم يتعػد قػرار القاضػي لحػل ىػذا النػزاع ىػذه المسػألة ،إذ لػم

يتم التطرؽ لقضايا النفقة والرؤية وتأمين السكن ومكاف الزيارة.

 ل ػم تشػػتمل األحكػػاـ القضػػائية طلػػب القاضػػي االسػػتعانة بتقيػػيم نفسػػي واجتمػػاعي لطرفػػي
النزاع قبل إصدار الحكم النهائي.
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 جميع قضايا األحواؿ الشخصية لم تشر إلى سن البلػوغ بالنسػبة لحضػانة األطفػاؿ والنفقػة
وتأمين متطلبات الحياة األخرى.

 مػػن خػػبلؿ بعػػض األحكػػاـ الموجػػودة فػػي تلػػك المػػدونات ،وجػػد أف ىنػػاؾ تحديػػداً لقيمػػة

النفقة لؤلبناء وذلك وفق رؤيػة القاضػي وىػو مبلػغ مقطػوع يصػرؼ لؤلبنػاء شػهرياً ،ولػم يبػرر
بعض القضاة سبب تحديد المبلغ وانخفاضو بشكل واضح.

 ليس ىناؾ إلزاـ لػؤلب فػي دفػع النفقػة بشػكل يضػمن لػؤلـ واألبنػاء االسػتمرارية فػي دفعهػا
ولكن ااتفى القاضػي بإصػدار حكػم شػرعي وعلػى األب التنفيػذ دوف إصػدار األمػر بحسػم
المبلغ أو وجود افيل يقوـ بتأمين مصاريل النفقة إذا لم يلتزـ األب بدفعها.

 لػػم تتضػػمن األحكػػاـ مػػا يفيػػد بتػػدوين إفهػػاـ القاضػػي للمطلػػق أو المطلقػػة بإمكػػاف إيقػػاع
عقوبػػات تعزيريػػة عليهم ػا ،حػػين تخلػػل األب أو األـ عػػن اتبػػاع الحكػػم أو فػػي حػػاؿ عػػدـ

تنفيذ الحكم الصادر.
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ثانياً :حاالت الطبلؽ
مقدمة
وحتى ال تكػوف الدراسػة مبنيػة علػى تصػورات نظريػة بحتػة وبعيػدة عػن أرض الواقػع الخػاص

بالمطلقػػات والمهجػػورات ،فقػػد عمػػدت الدراسػػة أيض ػاً إلػػى رصػػد لحػػاالت طػػبلؽ وحػػاالت ىجػػر
مأخوذة من جمعيات خيرية .وااف الهدؼ مػن دراسػة ىػذه الحػاالت االطػبلع علػى واقػع الحػاالت
والتعػػرؼ علػػى أبػػرز المشػػكبلت التػػي تعػػاني منهػػا ،حيػػث أف معرفػػة المشػػكبلت ،يمكػػن مػػن وضػػع

حلػوؿ ناجعػػة لهػػا .وسػػنقوـ فػػي نهايػػة عػػرض الحػاالت بوضػػع تصػػنيل عػػاـ للمشػػكبلت التػػي تعػػاني
منهػا المطلقػات والمهجػػورات ومحاولػة إبرازىػا ،ثػػم االنتقػاؿ فػػي الفصػل الػذي يليػػو لوضػع اآلليػػات

والحلوؿ المقترحة التي تكفل التعامل مع تلك المشكبلت ووضع حلوؿ لها.

ولقػػد اسػػتعاف الباحػػث بالػػداتورة /مجيػػدة بنػػق محمػػد النػػاجم أسػػتاذ الخدمػػة االجتماعيػػة

المساعد بقسم الدراسات االجتماعية بجامعة الملك سعود لعمػل حصػر لهػذه الحػاالت وتصػنيفها
وتدوينها من واقع سجبلت الجمعيات الخيرية .وفيما يلي عرض للحاالت:
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الحالة األولى
الحالة ع.ح لديها أربعة أطفاؿ أابػرىم عمػره  ٜٔسػنو يػدرس بالجامعػة ،مطلقػة منػذ عػدة

سنوات ،وبعد طبلقها تدىور وضعها االقتصادي ،بسبب قلة مػا يقدمػو الػزوج مػن مصػروفات.فكػل
مػػا قدمػػو أنػػو وفػػر لهػػا سػػكن فػػي شػػقة يملكهػػا ..بينمػػا ىػػي تحصػػل علػػى معػػاش مػػن الضػػماف قػػدره

(ٓٓ )ٛلاير ألنها مطلقة أمػا أطفالهػا فلػم تسػتطع إثبػات إعالػة ،ألنهػم يعيشػوف فػي منػزؿ لوالػدىم.
على الرغم أنهػا ال تحصػل علػى مصػروؼ اػاؼ لهػم .ولكػن مجػرد وجػودىم فػي منػزؿ يملكػو حػد

دوف قدرتها من الحصوؿ علػى إثبػات صػك اإلعالػة .تػذار أف زوجهػا مقتػدر ماليػاً ولكػن ال يصػرؼ

عليهػا وال علػػى أطفالػو .فهػػو متػػزوج مػن امػرأة أخػرى ويقػػوـ بالصػػرؼ عليهػا وعلػػى أبنائػو منهػػا .ممػػا
جعلها تلجأ للجمعية للحصوؿ على مساعدات مالية.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .مشكبلت اقتصادية.

ٕ .تخلي الزوج عن مسؤوليتو وعدـ دفع النفقة على الرغم من القدرة المالية.

ٖ .عدـ القدرة على االستفادة من مساعدات الضماف بسبب نقص أثبات صك اإلعالة.
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الحالة الثانية
الحالة ع.ـ مطلقة ولديها ٘ أطفاؿ يعيشػوف معهػا بشػقة إيجػار .زوجهػا ينفػق عليهػا ٕٓ٘

لاير أسبوعياً ولكن بشػكل متقطػع ،وغيػر مسػتمر .ىػذا وتحصػل ىػي علػى معػاش مػن الضػماف قػدره
(ٖ )ٚٛلاير لكونها مطلقة .وبما أنها ال تملك صك إعالة بسبب المبلػغ الػذي يقدمػو الػزوج انفقػة
على الرغم من عدـ افايتو فإنها بالتالي ال تحصل على معاش ألطفالها ،مما جعلها عرضػو للحاجػة

والفاقة ىي وأطفالها .فبل يقدـ لها نفقة اافية وال يمكنها الحصوؿ على مساعدة من الضماف.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .قصور النفقة وعدـ افايتها.

ٕ .ع ػػدـ الق ػػدرة عل ػػى االس ػػتفادة م ػػن مس ػػاعدات الض ػػماف بس ػػبب ع ػػدـ وج ػػود إثب ػػات ص ػػك
اإلعالة.

ٖ .عدـ توفر صك
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الحالة الثالثة
الحالػػة ش.د مطلقػػة منػػذ  ٙسػػنوات ولػػديها ٖ أبنػػاء تعػػيش بعػػد طبلقهػػا عنػػد جػػدتها فػػي

المنطقة الشرقية وزوجها فػي الريػاض .أطفالهػا يقيمػوف عنػد زوجهػا ويزورونهػا بشػكل متقطػع .تػذار
أوضاعا سيئة فػي منػزؿ والػدىم .ولػم تسػتطع ضػمهم لحضػانتها .تحصػل علػى معػاش
أنهم يعيشوف
ً
من الضماف قدره (ٓ )ٚٛلاير شهرياً .وزوجهػا ال ينفػق عليهػا ،وبمراجعػة صػك الطػبلؽ وجػد أنػو ال

يضم أيضاً أي إلزامات على الزوج تجاه دفع النفقة ألبنائو .وال تنظيم ألوقات زيارتهم لوالدتهم.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ انتظاـ زيارة األبناء لؤلـ.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

ٖ .عدـ مبلءمة منزؿ األب إلقامة األبناء وتنشئتهم التنشئة السليمة.
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الحالة الرابعة
الحالة ز.خ مطلقة وقد طلقهػا زوجهػا بعػد رفضػها االسػتمرار فػي العػيش معػو نتيجػة زواجػو

بزوجػػة ثانيػػة بعػػد أف أنجبػػق طفلػػين لػػديهما مػػرض وراثػػي ،أدى زواجػػو بػػأخرى إلصػػابتها بحالػػة مػػن
الكآبة النفسية الشديدة .بعد الطبلؽ انتقلق للعيش مع أخيها في منزلػو ،وأخوىػا لديػو ٘ٔ طف ًػبل
و روفػو االقتصػادية سػيئة .وقػد أصػبحق تشػكل ىػػي وأطفالهػا عبئًػا عليػو .تحصػل علػى معػاش مػػن

الضماف قدره (ٓ٘ )ٛلاير وأطفالها نتيجػة لعػدـ وجػود صػك إعالػة فػإنهم بالتػالي ال يحصػلوف علػى
إعانػػة الضػػماف االجتمػػاعي .ووالػػدىم ال ينفػػق علػػيهم .علػػى الػػرغم مػػن حػػاجتهم لمتابعػػة ح ػػالتهم
الصحية وأف يتوفر لهم سكن صحي ،ولعدـ توفر ذلك فإف حالتهم الصػحية فػي تػدىور .وال يوجػد

أي التزاـ من قبل األب برعاية أطفالو وال متابعة حالتهم الصحية.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .قصور الرعاية الصحية لؤلبناء.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

ٖ .ع ػػدـ الق ػػدرة عل ػػى االس ػػتفادة م ػػن مس ػػاعدات الض ػػماف بس ػػبب ع ػػدـ وج ػػود إثب ػػات ص ػػك
اإلعالة.
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الحالة الخامسة
الحالة ف.س سيدة مطلقة وقد طلبق الطبلؽ نتيجة عدـ عػدؿ زوجهػا بػين زوجاتػو الػثبلث

لديها  ٙأبناء اثناف منهم متزوجاف وأحد أبنائها يعاني مػن مػرض نفسػي وٖ بنػات قاصػرات.طليقهػا
ال ينفق عليها بتاتاً ،وتعتمد على اإلعانات من المحسنين وعلى راتبهػا مػن الضػماف وقػدره (ٓٓ)ٛ

لاير حصػػلق مػػؤخراً علػػى صػػك إعالػػة وتحػػاوؿ مػػن خبللػػو أف تسػػتفيد مػػن الخػػدمات وتحصػػل علػػى

إعانات ،خصوصاً معاش الضماف االجتماعي.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .عدـ توفر دخل ثابق.
ٖ .إجحاؼ بحقوقها.
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الحالة السادسة
الحالػػة ب.ف مطلق ػػة منػػذ  ٚس ػػنوات ولػػديها ٘ أطف ػػاؿ فػػي مراح ػػل دراسػػية مختلف ػػة بع ػػد

طبلقها من زوجها لم تعد تعلم عنو شيئًا وال يصرؼ على أطفالو حتى أف أطفالهػا يػذاروف أنهػم بعػد
الطبلؽ لم يروا والدىم مطلقاً .فلم يقم بزيارتهم وال باإلنفاؽ عليهم من بعد وقوع الطبلؽ .حاصلة
علػػى صػػك إعالػػة وتحصػػل علػػى معػػاش مػػن الضػػماف قػػدره ( ٕٓٓٓ) لاير وىػػو بػػالطبع ال يكفػػي

مصروفاتهم.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .إىماؿ لؤلبناء ،وتخلي تاـ عن المسؤولية.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

ٖ .قصور الدخل المادي وعدـ افايتو لتلبية احتياجات األسرة.
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الحالة السابعة
الحالة ـ.ع مطلقة منذ عدة سنوات بعد خبلفات مستمرة مع الزوج وعنفو معها حيػث إنػو

مريض نفسيا لديها  ٙأبناء ينفق الزوج عليهم ٓٓ٘ لاير فقط شػهرياً ،وغيػر ملتػزـ بػدفعها فقػد تمػر
عدة شهور دوف إرساؿ النفقة .والمبلغ في حد ذاتو قليل فبل يكفي لسد احتياجاتهم وال يتػوفر لهػا

سكن ملك وبالتالي تطلب مساعدات للحصوؿ على االستقرار.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .قصور مبلغ النفقة.

ٕ .عدـ االنتظاـ في دفعها.
ٖ .عدـ توفر سكن ملك.
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الحالة الثامنة
الحالة ـ.أ من أصل مصػري وسػعودية الجنسػية متزوجػة منػذ ٘ٔ سػنة لػديها ثبلثػة أبنػاء لػم

تسػػتقر فػػي زواجهػػا بسػػبب سػػوء ػػروؼ زوجهػػا االقتصػػادية واالجتماعيػػة وعنفػػو معهػػا حيػػث اػػاف
يعرضها لئلىانة والضرب بسبب تعاطيو للمخدرات .وقد أصػيبق بمػرض الػدرف عػن طريػق العػدوى

مػػن زوجهػػا الم ػريض .تقػػدمق بشػػكوى للقضػػاء وقػػد حصػػلق علػػى الطػػبلؽ وصػػك إعالػػة ألبنائهػػا.
وذلك ألف طليقها لم يلتزـ باإلنفاؽ عليهػا وعلػى أبنائػو .سػجلق فػي الضػماف االجتمػاعي وتحصػل

على راتب شهري قدره (ٓٓ )ٔٚلاير.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .التعرض للعنل وعدـ محاسبة الزوج على ذلك.
ٕ .عدـ تعويضها عن الضرر الناتج عن الزواج.
ٖ .عدـ دفع النفقة.
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الحالة التاسعة
الحالة س.ـ تعاني من سوء وضعها االقتصادي واالجتماعي بسبب طبلقها منذ ٘ سػنوات

وقػػد اسػػتمرت معلقػػة لمػػدة سػػنة قبػػل حصػػولها علػػى صػػك طػػبلؽ بعػػد أف تقػػدمق بطلػػب الخلػػع،
بػػالطبع فػػإف عػػدـ وجػػود صػػك طػػبلؽ لهػػا حرمهػػا مػػن الحصػػوؿ علػػى أي إعانػػات ومسػػاعدات مػػن

الجمعيػات ألنهػػا متزوجػة .بعػػد الطػبلؽ تقػػدمق للضػماف وتحصػػل علػى معػػاش وقػػدره (ٓٓ )ٜلاير
وذلك امعاش لها ولطفليها اللذين تعيلهما.

تم طبلقها بعد أف تنازلق عن حقها في النفقة عػن فتػرة ىجرىػا وبإرجػاع الػذىب الػذي قػد

أعطاه إياىا عند زواجو بها .بعد طبلقها لم ينفق زوجها عليها وال على أطفالها.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .إجحاؼ بحقوقها ،حيث أجبرت على التنازؿ عن حق النفقة.
ٕ .قصور الدخل المادي.

ٖ .تدىور عاـ في وضعها بسبب مشكبلت زواجها السابقة.
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الحالة العاشرة
الحالػػة و.ؽ مطلق ػػة من ػػذ  ٚس ػػنوات ول ػػديها ٘ أطف ػػاؿ مػػن زوجه ػػا ،بع ػػد طبلقه ػػا ل ػػم يق ػػم

باإلنفػاؽ عليهػا وال علػػى أطفالػو ممػا أدى إلػػى تػدىور وضػعها االقتصػػادي تقػدمق بشػكوى قضػػائية
عليو تطالب فيها بالنفقة عليها وعلى أطفالها وقػد رفػض اإلنفػاؽ بحجػة عجػزه عػن اإلنفػاؽ بسػبب

ديونو .وقد تم االتفاؽ بينهما على أف يتنازؿ عػن حضػانة أطفالػو فػي مقابػل تنازلهػا عػن النفقػة .بعػد
ذل ػػك تق ػػدمق للض ػػماف وتحص ػػل عل ػػى مع ػػاش ق ػػدره (ٓٓٗ٘) لاير ش ػػهرياً وى ػػو ال يكف ػػي لس ػػد

احتياجاتها واحتياجات أطفالها حيث أنها تسكن في منزؿ إيجار.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.
ٕ .إجبارىا على التنازؿ عن النفقة مقابل الحفاظ على حضانة األطفاؿ.
ٖ .عدـ توفر سكن ملك.
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الحالة الحادية عشر
الحالػػة ـ.ؽ مطلقػػة منػػذ ٗ سػػنوات واانػػق متزوجػػة لمػػدة ٖٓ سػػنة لػػديها مػػن األبنػػاء ٘،

اثنػػاف متزوجػػاف وبنتػػاف متزوجتػػاف ولكنهمػػا علػػى خػػبلؼ مػػع أزواجهمػػا وبالتػػالي يقيمػػاف عنػػدىا ،بعػػد
طبلقها لم ينفق زوجها عليها مما أدى إلى تدىور وضعها االقتصادي وتسكن فػي منػزؿ إيجػار وقػد

تقدمق للجمعية الخيرية لطلب صرؼ إعانات لها.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ توفر سكن ملك.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

ٖ .عدـ وجود مصدر دخل ثابق.
ٗ .ضياع حقوقها على الرغم من استمراراىا في الزواج ٖٓ سنة.
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الحالة الثانية عشر
الحالة غ.ع مطلقة منذ ٖ سنوات ولديها ٗ أطفػاؿ اػاف زوجهػا مػدمن مخػدرات ويضػربها

ويغيب عن المنػزؿ فتػرات طويلػة ،بعػد معاناتهػا تقػدمق بطلػب الطػبلؽ وقػد حصػلق علػى الطػبلؽ
في مقابل أف تتنازؿ عن نفقتها السابقة فػي فتػرة غيػاب زوجهػا وأف يخصػص يػوـ لػؤلب لرؤيػة أبنائػو

ويلتزـ بدفع نفقة شهرية قدرىا (ٓٓ٘) لاير.

بعػد حصػوؿ الطػػبلؽ الػزوج لػم يلتػػزـ ال بالحضػور لرؤيػة أطفالػػو وال بالنفقػة علػيهم ممػػا جعلهػا تلجػػأ

للجمعية لطلب المساعدات المالية.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .انحراؼ الزوج وإدمانو المخدرات.
ٕ .إجبارىا على التنازؿ عن حقها في النفقة للحصوؿ على الطبلؽ.
ٖ .إىماؿ األبناء ،والتخلي عن المسؤولية تجاىهم.
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الحالة الثالثة عشر
الحالة ـ.ش مطلقة منذ ٗ سنوات ولديها ٗ أطفػاؿ اانػق تعػيش حيػاة مسػتقرة مػع زوجهػا

مقصرا في اإلنفاؽ عليها وقد تقبلػق وضػع زواجػو
وبعد ٘ سنوات من زواجها تزوج بأخرى وأصبح
ً
وقبلق بػالعيش معػو فػي نفػس المنػزؿ وفجػأة قػاـ بتطليقهػا وقػد حاولػق التفػاىم معػو لئلبقػاء عليهػا
وذلك من أجل أطفالها ولكن طلب منها مغادرة منزلو ىي وأطفالها فانتقلػق لمنػزؿ والػدتها لتعػيش

معهػا مػػع أطفالهػػا ،طليقهػا لػػم ينفػػق علػػى أبنائػو منػػذ تطليقهػػا .اضػػطرت للعمػل مراسػػلة براتػػب قػػدره

(ٓٓٗ) لاير شهرياً ولجأت للجمعية لطلب المساعدة.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .تعرضها لطبلؽ تعسفي.
ٕ .التخلي عن المسؤولية تجاه األبناء.
ٖ .قصور الدخل المادي.
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الحالة الرابعة عشر
الحالػػة و.ع مطلقػػة منػػذ سػػنتين ولػػديها مػػن األبنػػاء بنتػػاف وقػػد تػػم طبلقهػػا بسػػبب خبلفاتهػػا

المستمرة مػع الػزوج وبعػد طبلقػو لػم يعػد ينفػق عليهػا وال علػى بناتػو مػع أف إحػدى بناتػو ىػي مطلقػة

اػػذلك ولػػديها ابن ػة عمرىػػا ٗ سػػنوات ومعاقػػة وطليػػق البنػػق اػػذلك ال ينفػػق علػػى طليقتػػو وال علػػى

طفلتو .تحصل السيدة على معاش من الضماف وقدره (ٓٓ )ٜلاير واذلك ابنتها تحصل على نفس

الراتب .تسكن في منزؿ إيجار مع ابنتيها وقد لجأت للجمعية طلباً للمساعدة.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .عدـ توفر سكن ملك.
ٖ .إىماؿ األبناء والتخلي عن المسؤولية تجاىهم.
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الحالة الخامسة عشر
الحالة ر.ع مطلقة منذ ٘ سنوات ولديها ٘ أطفاؿ قبل طبلقها اػاف زوجهػا ال ينفػق عليهػا

وال علػػى أطفالػػو علػػى الػػرغم مػػن عملػػو عسػػكري براتػػب وقػػدره (ٓٓٓ )ٚلاير ممػػا اضػػطرىا للعمػػل

ابائعػة فػي الحػراج لتػوفر دخ ًػبل لهػا وألطفالهػا ونظػراً لرفضػو القيػاـ بواجباتػو مػن نفقػة ونحوىػا علػى

أسػرتو تقػػدمق بطلػػب الطػػبلؽ .وقػػد طلقهػػا ولػػم يلػػزـ باإلنفػػاؽ عليهػػا ،الػػزوج لػػم يسػػتخرج إثباتػػات

ألبنائو .وقد حصلق على صك إعالة ولكن لم تستطع الحصوؿ على معاش من الضماف لهم لعػدـ
وجود بطاقة العائلة وبالتالي فإف دخلها مقتصر على معاشها ىي وقدره (ٓ )ٚٛلاير وىو غيػر ا ٍ
ػاؼ
إلعالة أطفالها.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .إىماؿ الزوج قبل حدوث الطبلؽ.

ٕ .عدـ دفع النفقة على الرغم من توفر دخل لديو.

ٖ .عدـ استخراج إثباتات لؤلبناء،مما حد من استفادتها من خدمات الضماف االجتماعي.
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الحالة السادسة عشر
الحالة و.ف مطلقة بعد زواج داـ  ٕٙسنة أنجبػق خبللػو تسػعة أبنػاء وبعػد طبلقهػا لػم يعػد

ينفق عليها ،بل ااف قد طالبها بإعػادة مػا دفعػو لهػا مػن مصػروفات .ومنهػا مهػر وقػدره ٖٓٓٓٓ6
لاير ،ومجوىرات ااف قد أعطاىػا إياىػا أثنػاء زواجهمػا .مػع العلػم بػأف لػديها بنتًػا مطلقػة تعػيش معهػا
في نفس المنزؿ مع طفلتها ،تحصل األـ على معاش مػن الضػماف قػدره (ٓٓ )ٛلاير وىػو ال يكفػي

لسد احتياجاتها.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .تعسل الزوج ومطالبتو بمصروفات قديمة.
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الحالة السابعة عشر
الحالػػة ف.ش مطلقػػة بعػػد زواج داـ ٖ٘ سػػنة ولػػديها سػػبعة أبنػػاء سػػق بنػػات وولػػد ،أابػػر

بناتها عمرىػا ٖٗ سػنة وأصػغرىن  ٔٚسػنة لػم يلػتحقن بػالتعليم ولػم يتػزوجن .اانػق الحالػة تعػيش
مع زوجها في البر مع زوجتو السابقة وااف يعاني من مرض عقلي وقد عانق معػو ومػن إىمالػو .بعػد
طبلقها انتقلق مع بناتها إلى الرياض للعيش مع ابنها المتػزوج ،تعػاني بسػبب سػوء الظػروؼ الماليػة

ووضع بناتها.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .إىماؿ الزوج بسبب ضعل حالتو الصحية والعقلية.
ٕ .حرماف البنات من التعليم.

ٖ .ضعل اقتصادي بسبب الظروؼ التي تعيشها.
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الحالة الثامنة عشر
الحالة ع.ع مطلقة منذ ثػبلث سػنوات لػديها أربعػة بنػات وولػد يعيشػوف مػع والػدىم ماعػدا

ابنتها الصغيرة ،بعد الطبلؽ زوجها لم يعد ينفق عليهػا علػى الػرغم مػن أف لديػو و يفػة ودخػبلً ثابتًػا،

تعاني من سوء الظروؼ االقتصادية مما جعلها تطلب مسػاعدات مػن الجمعيػة .تحصػل علػى راتػب
مػػن الضػػماف ق ػػدره (ٓٓ )ٚلاير .ولػػم تضػػم ابنته ػػا التػػي تق ػػيم عنػػدىا للضػػماف لع ػػدـ قػػدرتها عل ػػى

استخراج صك إعالة لها.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .تشتق وتفكك األسرة بسبب انقساـ األطفاؿ بين والديهم.
ٖ .عدـ قدرتها على استخراج صك اإلعالة لتشتق األطفاؿ ،فوجود طفلػة واحػدة عنػدىا
ليس مسوغاً لها للحصوؿ على صك إعالة.
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الحالة التاسعة عشر
الحالػػة خ.ـ اانػػق متزوجػػة مػػن رجػػل أنجبػػق منػػو ثبلثػػة أطفػػاؿ وبعػػد وفػػاة زوجهػػا بسػػنوات

تزوجها رجل آخر وبعد مدة من الػزواج طلقهػا حيػث اػاف عػاطبلً عػن العمػل وقػد تزوجهػا طمعػاً فػي
راتبهػػا حيػػث تعمػػل مراسػػلة براتػػب (ٓٓ )ٔٙلاير .تػػم الطػػبلؽ منػػذ سػػنة بعػػد أف حملهػػا ديونًػا ولػػم

يسدد منها شيئًا ولم تعد تعلم عنو شيئًا من حينها.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .إيذاء الزوج واستغبللها قبل الطبلؽ.

ٕ .التخلي عن المسؤولية تجاه الزوجة بعد توريطها في مشاال مالية.
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الحالة العشروف
الحالػة ف .د مطلقػة مػن زوجهػا بعػد أف أنجبػق منػو ثبلثػة أطفػاؿ وقػد تقػدمق بطلػب فسػخ

النكػػاح بسػػبب عػػدـ قيامػػو بحقػػوؽ الزوجيػػة حيػػث أنػػو ال يصػػرؼ عليهػػا وال علػػى أطفالهػػا.

وتق ػػيم ف ػػي من ػػزؿ وال ػػدتها ،وق ػػد رف ػػض تطليقه ػػا إال ف ػػي ح ػػاؿ أع ػػادت ل ػػو المه ػػر وق ػػدره (
ٓٓٓ )ٔٚ6لاير وأف تتنازؿ عن نفقتها السابقة في فترة تعليقو لها .وقد وافقػق علػى ذلػك
وتنازلق عن حقوقها لتحصل على الطبلؽ ،وبعد الطبلؽ لم تعػد تعلػم عنػو شػيئًا ولػم ينفػق

على أطفالو.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .تعليقها لفترة من الزمن وطوؿ فترة حصولها على الطبلؽ.

ٖ .إجبارىا على التنازؿ عػن حقهػا الشػرعي فػي النفقػة مػن أجػل الحصػوؿ علػى الطػبلؽ ،وفػي
ذلك إجحاؼ بحقو واستغبلؿ لوضعها.
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الحالة الحادية والعشروف
الحالػػة ـ.ح مطلقػػة منػػذ عػػدة سػػنوات ولػػديها أربعػػة أطفػػاؿ البنػػق الكبيػػرة مػػع والػػدىا أمػػا

البقية مع والدتهم ،منذ طبلقها وزوجهػا ال يصػرؼ عليهػا فهػو يػدفع فقػط قيمػة إيجػار المنػزؿ علػى
الرغم من أنو يعمل مو ًفا حكوميِّا .أما بقية مصروفات األبناء فبل يدفعها ،إضافة إلى أنو ال يسػمح
البنتػػو التػػي فػػي رعايتػػو بزيػػارة والػػدتها إال علػػى فت ػرات متباعػػدة جػػداً .واألـ تشػػك فيمػػا إذا اانػػق

واىتماما اافيين عند والدىا.
البنق تلقى عناية
ً

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.
ٕ .إىماؿ األبناء.

ٖ .حرماف األـ من حقها في زيارة ابنتها لها.
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الحالة الثانية والعشروف
الحالة ؼ.ـ مطلقة منػذ عػدة سػنوات ولػديها ابنتػاف مػن زوجهػا ومنػذ طبلقهػا لػم تعػد تعلػم

عنو شيئًا ولم يعد ينفق عليها ،فلم يلتزـ بدفع النفقػة الشػرعية ممػا جعلهػا تعػاني مػن سػوء األوضػاع

االقتصػػادية .تعػػيش فػػي منػػزؿ إيجػػار ىػػي وبناتهػػا ،وقػػد لجػػأت للجمعيػػة للحصػػوؿ علػػى مسػػاعدات
مادية .ولكن ما تحصل عليو غير ااؼ لسد احتياجاتها وبناتها.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .إىماؿ األب ألبنائو.

ٖ .العوز والحاجة المالية وتدىور الوضع االقتصادي.
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الحالة الثالثة والعشروف
الحالة ؼ .ىػ مطلقة منذ سنوات ولديها بنتاف ،بعػد طبلقهػا مػن زوجهػا أصػبحق تعػاني مػن

سػػوء الظػػروؼ االقتصػػادية امػػا أنهػػا تعػػاني مػػن فشػػل الػػوي .وتعػػيش حالي ػاً مػػع أختهػػا وزوج أختهػػا
روفػو االقتصػادية سػػيئة اػذلك .ممػػا جعلهػا بظروفهػػا الصػحية و ػػروؼ بناتهػا تشػػكل عبئًػا علػػيهم،

تحصل على معاش من الضماف قدره (ٓ٘ )ٛلاير.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .سوء الحالة الصحية.
ٖ .سوء الوضع االقتصادي.

017

الحالة الرابعة والعشروف
الحالػة ؿ.ح مطلقػة منػذ سػػنوات ولػديها سػبعة أبنػػاء وبعػد طبلقهػا اسػػتقرت عنػد أىلهػا فػػي

منزلهم الشعبي في ػروؼ صػحية سػيئة للمنػزؿ ،تعػاني مػن سػوء روفهػا االقتصػادية وتعمػل عاملػة
في أحد الدوائر الحكومية براتب وقدره (ٓ )ٔٔٙلاير وتجد معاملة سػيئة فػي منػزؿ أىلهػا وطليقهػا

ال ينفق على أطفالو.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .عدـ مبلءمة السكن.

ٖ .سوء معاملة من األىل وإىماؿ.

018

الحالة الخامسة والعشروف
الحالة ب.ص مطلقة من زوجهػا ولػديها خمسػة أبنػاء وبعػد طبلقهػا لػم يعػد ينفػق عليهػا وال

علػػى أبنائهػػا ،تعػػاني مػػن مشػػاال اقتصػػادية ومػػن انح ػراؼ أبنائهػػا .فاثنػػاف منهمػػا مػػدمني مخػػدرات
وواحد في السجن في قضية أخبلقية ،تعاني من روؼ صحية سيئة وعدـ تػوفر منػزؿ فهػي تسػكن

في بيق إيجار شعبي.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .انحراؼ األبناء نتيجة تخلي األب الكامل عن مسؤوليتو.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

ٖ .عدـ توفر سكن مناسب.
ٗ .سوء الحالة الصحية.

٘ .سوء الوضع االقتصادي.

019

الحالة السادسة والعشروف
الحالػة ج.ح مطلقػة وقػد طلقػػق بعػد خػبلؼ مػػع زوجهػا بسػبب ملكيتػػو لمنػزؿ شػاراتو فػػي

جزءا منو إعانة من الجمعية الخيرية والبقية سلفة حصػلق
شرائو فقد دفعق مبلغ (ٓٓٓ )ٛٓ6لاير ً
عليها من البنك وقد أنكر مساعدتها لو ورفعق عليو قضية طبلؽ ،وقد رفض تطليقها إال فػي حػاؿ

تنازلق عن المنزؿ .وقد اضطرت أف تتنازؿ لتحصل على الطبلؽ .حيث أنو متزوج بػأخرى ويسػيء
معاملتها بعد أف حصل على الماؿ منها ،تعيش حالياً في منزؿ إيجار مع أبنائهػا السػتة وتعػيلهم مػن

راتبها (ٕٓٓٓ) لاير أما والدىم فبل ينفق عليهم.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .استغبللها مالياً ،باالستيبلء على مالها وإنكار مشاراتها في المنزؿ.

ٕ .إجبارىا على التنازؿ عن حقوؽ مالية في مقابل الحصوؿ على الطبلؽ.
ٖ .عدـ دفع نفقة.

ٗ .عدـ توفر مسكن مبلئم.

001

الحالة السابعة والعشروف
الحالػة ع.ـ مطلقػة ولػػديها اثنػاف مػػن األبنػاء تعػػاني مػن سػػوء روفهػا االقتصػػادية بسػبب عػػدـ

وجود مصدر دخل لها وزوجها ال ينفق عليها وال على أبنائها وتشكل مصروفاتهم مشكلة بالنسبة
لها .لجأت للجمعية الخيرية للحصوؿ على مساعدات ولكن ما تحصل عليو غير ااؼ.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .تدىور الوضع االقتصادي.

ٖ .عدـ وجود مصدر دخل ااؼ يمكن أف تعيل منو األـ أطفالها.

000

الحالة الثامنة والعشروف
الحالة ع.ـ مطلقة منذ عدة سنوات ولديها ابناف ومنذ طبلقها وىي تعتمػد علػى راتبهػا فػي

الصػػرؼ علػػى أبنائهػػا فزوجهػػا ال ينفػػق عليهػػا بعػػد الطػػبلؽ .وتشػػكل نفقػػات أبنائهػػا عبئًػػا عليهػػا فقػػد
أصبحق تعاني مػنهم بعػد أف وصػلوا سػن المراىقػة وأصػبحوا يحتػاجوف متابعػة خػارج المنػزؿ ولكػن

ذلك غير متوفر ،فوالدىم ال يعلم عنهم شيئًا وال يتصل بهم.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .تخلي األب المطلق عن مسؤولياتو وإىماؿ أبنائو بعد الطبلؽ.
ٖ .صعوبة الظروؼ االقتصادية لؤلـ.

002

الحالة التاسعة والعشروف
الحالة ح.ش مطلقة منذ  ٔٙسنة ولديها خمسة أبناء ،بعد طبلقهػا سػكنق مػع أبنائهػا فػي

أحػد الصػنادؽ لعػدـ تػوفر دخػل لػديهم لتػوفير المسػػكن فطليقهػا لػم يػوفر لهػا سػكنًا ولػم يعػد ينفػػق

علػى أبنائػػو .وقػػد تػػم إخػراجهم منهػػا مػػن قبػػل الحكومػػة لعػػدـ صػبلحيتها للسػػكن .بعػػد ذلػػك ذىػػب

أبناؤىا األوالد لوالدىم لئلقامة عنػده أمػا ىػي وبناتهػا فقػد انػتقلن للعػيش فػي ملحػق فػي منػزؿ أحػد

أقاربهم .تعاني من روؼ سيئة خصوصاً مع مرض ابنتها .وعدـ قدرتها على متابعة عبلجها وتػوفير
مصروفات العبلج.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ توفر سكن مبلئم.
ٕ .تشتق األسرة بسبب عدـ توفر السكن.
ٖ .عدـ دفع النفقة.

ٗ .مشاال صحية إلحدى البنات وعدـ توفر إمكانات العبلج.

003

الحالة الثبلثوف
الحالػػة ص.ـ مطلقػػة منػػذ سػػنوات وقب ػل طبلقهػػا اانػػق معلقػػة لتسػػع سػػنوات ،رزقػػق فػػي

زواجهػا بابنػة واحػدة فقػػط حيػث انفصػػلق عػن زوجهػػا ومكثػق عنػػد أىلهػا سػػنوات قبػل أف تحصػػل
على الطبلؽ الذي تقدمق بطلبو بعد أف ضاقق من وضعها ،رفض الزوج طبلقها حتى تعيػد اػل مػا

أنفقو عليها أثناء زواجو بها وقدره (ٕٓٓ) ألل لاير وقد رفضق ذلك .وقد رفعق عليو قضػية نفقػة
عن فترة بقائها عند أىلها وطالبتو أف يعيد لها سلفة قد استلفها منها وقدرىا (٘ٗ) ألل لاير فوافػق

الزوج على الطبلؽ مقابل أف تتنازؿ عن القضية والمبلغ المطلوب وتتنازؿ عن نفقتهػا ونفقػة ابنتهػا.

بناء علػى ذلػك ،بعػد طبلقهػا لػم ينفػق عليهػا وال تحصػل إال علػى مسػاعدة مػن الضػماف
وقد طلقها ً

قدرىا (ٓ )ٚٛلاير.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .إجبارىا على التنازؿ عن حقوقها المالية للحصوؿ على الطبلؽ.
ٕ .تدىور وضعها االقتصادي.
ٖ .عدـ دفع النفقة.

ٗ .إىماؿ األب البنو وتخليو عن مسؤوليتو تجاىو.

004

الحالة الحادية والثبلثوف
الحالة ـ .د مطلقة منذ عدة سنوات ولديها أربعة أطفاؿ وبعد طبلقها لم ينفق زوجهػا عليهػا

وال علػػى أبنائػػو ،رفعػػق عليػػو قضػػية تطالبػػو فيهػػا بالنفقػػة وقػػد رفػػض ذلػػك ورفػػع ىػػو بالمقابػػل قضػػية
يطالبها فيها بحضانة أطفالو بحجة أنو يقيم عنػد أسػرتو وغيػر متػزوج .ونظػراً ألنهػا غيػر متزوجػة فقػد
سػػمح لهمػػا القاضػػي بالتفػػاىم وقػػد تنػػازؿ عػػن حضػػانة أبنائػػو فػػي مقابػػل أف تتنػػازؿ عػػن النفقػػة وعػػن

مطالبتو بأي شيء بشأف أبنائو وقد وافقق على ذلك .وقد أصبحق بالتالي مسؤولة مسػؤولية ااملػة

عن أطفالها ورعايتهم .تنفق عليهم من معاش الضماف وقدره (ٕٓٓٓ) لاير.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ.عدـ دفع النفقة.

ٕ .إجبارىا على التنازؿ عن حقها في النفقة مقابل احتفا ها بحضانة أطفالها.
ٖ .تخلي األب الكامل عن مسؤوليتو تجاه أبنائو.

005

الحالة الثانية والثبلثوف
الحالة ج.ـ مطلقة منذ ٖٔ سنة بعد زواج داـ أاثر من عشر سنوات أنجبق خبللػو ثبلثػة

أبنػاء وقػػد طلقهػػا زوجهػا علػػى أف تتنػػازؿ عػن النفقػػة وقػػد وافقػق علػػى ذلػػك ،بعػد طبلقهػػا أصػػبحق
تعاني من سوء األحواؿ االقتصادية فهي تحصل على معاش سػنوي مػن الضػماف وقػدره ( ٓٓٗ٘)

لاير.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .ضعل الدخل المادي وعدـ افايتو لتلبية احتياجات األبناء.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

ٖ .ربط التطليق بالتنازؿ عن النفقة ،وقد تنازلق مقابل الطبلؽ.

006

الحالة الثالثة والثبلثوف
الحالة ؼ.ش مطلقة منذ ٕٓ سنة تقريباً ولػديها ابنػاف ،بعػد طبلقهػا لػم ينفػق زوجهػا عليهػا

ملزمػا بػدفع نفقػة علػى أبنائػو حتػى يبلغػوا سػن الرشػد
على الرغم من أنو بموجب صك الطػبلؽ اػاف ً
ولك ػػن ل ػػم يلت ػػزـ ب ػػذلك ،اان ػػق تعتم ػػد ف ػػي الص ػػرؼ عل ػػيهم م ػػن مع ػػاش الض ػػماف الس ػػنوي وق ػػدره

(ٓٓٗ٘) لاير والمساعدات من المحسنين.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ االلتزاـ بدفع النفقة ،على أنو منصوص عليها بموجب صك الطبلؽ.
ٕ .تخلي األب المطلق عن مسؤوليتو تجاه أبنائو.

007

الحالة الرابعة والثبلثوف
الحالة ىػ.ع مطلقة منذ خمسة سػنوات ولػديها سػبعة أبنػاء وأربػع بنػات ،أربػع أبنػاء مػدمنين

على المخدرات ،اانػق تعػاني مػع زوجهػا مػن سػوء المعاملػة وعػدـ التزامػو باإلنفػاؽ عليهػا وال علػى
أبنائػو أدى إىمالػو إلػى تػدىور وضػع أبنائػو وإدمػانهم للمخػدرات وإيػداعهم السػجن ،وإحػدى بناتهػػا

تعػػاني مػػن مػػرض نفسػػي .بعػػد أف ضػػاقق ذرع ػاً مػػن وضػػعها طلبػػق الطػػبلؽ وبعػػد طبلقهػػا انتقلػػق
للعيش في منزؿ وقل لوالدىا وتحصل على معاش سنوي من الضماف وقدره (ٓٓٗ٘) لاير وبعػض

المساعدات من الجمعية زوجها بعد طبلقها لم يسأؿ عن أبنائو ولم يلتزـ باإلنفاؽ عليهم.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .تعرضها للعنل وسوء المعاملة أثناء قياـ العبلقة الزوجية.
ٕ .انحراؼ األبناء بسبب إىماؿ األب وتخليو عن مسؤوليتو.
ٖ .عدـ االلتزاـ بدفع النفقة.
ٗ .سوء الوضع االقتصادي.

٘ .وجود مشكلة صحية إلحدى البنات.

008

الحالة الخامسة والثبلثوف
الحالة ح .ش مطلقة منػذ أربعػة سػنوات ولػديها أربعػة أطفػاؿ ،عانػق بسػبب عػدـ اسػتخراج

األب إثباتػػات لؤلبنػػاء وقػػد سػػاعدتها الجمعيػػة فػػي اسػػتخراج إثباتػػات لؤلبنػػاء ،امػػا أف الػػزوج لػػم يعػػد
ينفق عليها وال على أبنائو ووفقاً لصك الطبلؽ فقػد رفػض الػزوج إلزامػو بػأي نفقػة بحجػة أنػو متػزوج
من أخرى ولديو التزامات ماليػة وبالتػالي لػيس باسػتطاعتو اإلنفػاؽ علػى طليقتػو وأطفالػو منهػا .تعػاني

الزوجة حالياً من عبء المسؤولية وعدـ توفر مصدر دخل مادي لهػا وألبنائهػا فػأابر أبنائهػا عمػره
تسع سنوات وأصغرىم خمس سنوات.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .إىماؿ األب وعدـ استخراج إثباتات ألبنائو.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

ٖ .رفض األب إلزامو بأي نفقة ،وفق صك الطبلؽ ،وقد وافق القاضي على شرطو.
ٗ .سوء الوضع االقتصادي.

009

الحالة السادسة والثبلثوف
الحالػػة أ.ؾ مطلقػػة منػػذ سػػنتين بعػػد أف أنجبػػق ٔٔ طف ػبلً .بعػػد طبلقهػػا لػػم يلتػػزـ باإلنفػػاؽ

عليها وال بالسؤاؿ عنها ،تعاني من روؼ سيئة بسبب المسؤوليات وضيق الحاؿ وقػد اػاف زوجهػا
في فترة زواجو بو يسػيء معاملتهػا ،ال يتػوفر حاليػاً حتػى السػكن لهػا .وقػد لجػأت للجمعيػة وقػد تػم
مساعدتها في استئجار منزؿ لها وألبنائها.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .إىماؿ وسوء معاملة أثناء قياـ العبلقة الزوجية.
ٕ .عدـ توفر سكن لها وألطفالها.

ٖ .عدـ توفر مصدر دخل ما عدا مساعدات ال تكفي من الجمعية.
ٗ .عدـ دفع النفقة.

021

الحالة السابعة والثبلثوف
الحالػػة ص.ع مطلقػػة منػػذ سػػنتين بعػػد زواج اسػػتمر  ٔٙسػػنة أنجبػػق خبللػػو ابنت ػين واانػػق

تعيش حياة مستقرة حتى تغيػر زوجهػا وأصػبح اثيػر السػفر ويسػيء معاملتهػا فطلبػق الطػبلؽ ،وبعػد
طبلقهػػا لػػم يلتػػزـ باإلنفػػاؽ علػػى بناتػػو حتػػى أنهػػا ال تعلػػم عنػػو شػػيئًا فػػي الوقػػق الحػػالي ،تعتمػػد علػػى
مساعدات الضماف االجتماعي والجمعية الخيرية.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .عدـ توفر دخل ثابق إلعالة بناتها منو.
ٖ .تخلي األب عن مسؤوليتو تجاه بناتو.

020

الحالة الثامنة والثبلثوف
الحالة د .ع اانق متزوجػة ولػديها ثمانيػة مػن األبنػاء والبنػات وتعػيش حيػاة مسػتقرة إلػى أف

تزوج زوجها بامرأة من الجنسية السورية وأىملها ولم يعػد يهػتم بهػا وال بأبنائػو ،طلبػق الطػبلؽ وقػد
حصلق عليو ومن حينها لم يعد ينفق عليها وال على أبنائػو وتعػيش حاليػاً مػع أبنائهػا فػي منػزؿ أحػد

بناتها المتزوجات.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .التخلي عن المسؤولية تجاه األبناء.

ٖ .عدـ توفر سكن مستقل لؤلـ وأطفالها.

022

الحالة التاسعة والثبلثوف
الحالة أ.ز مطلقة ولديها طفبلف ،اانق تعيش معانػاة مػع زوجهػا حيػث اػاف مػدمن للشػرب

ويضربها وقد طلقها وبعد الطبلؽ لػم ينفػق عليهػا وال علػى أطفالهػا ،أحيانػاً يعتػدي عليهػا بالضػرب،

وعلى أبنائو ،أثناء زيارتػو ألبنائػو فػي منػزؿ عمهػا الػذي تسػكن عنػده حاليػاً تسػتفيد حاليػاً مػن معػاش

الضماف وقدره (ٓ٘ )ٚلاير.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .ممارسة العنل ضد الزوجة قبل وبعد الطبلؽ.
ٕ .ممارسة العنل مع األبناء.
ٖ .عدـ دفع النفقة.

ٗ .عدـ توفر سكن مستقل لؤلـ وأطفالها.

023

الحالة األربعوف
الحالػػة ع.ص مطلقػػة ول ػػديها مػػن األبن ػػاء ٔٔ ،أربعػػة مػػنهم عن ػػد والػػدىم أم ػػا البقيػػة فه ػػم

عندىا ،الزوج ال يلتزـ بالصرؼ على أبنائو المقيمػين مػع والػدتهم وال يرغػب فػي ضػمهم إلخػوانهم.
تعػػاني مػػن تشػػتق أبنائهػػا وعػػدـ تػػوفر سػػكن لهػػا وألبنائهػػا امػػا بػػدأت تعػػاني مػػن سػػلوؾ ابنهػػا الكبيػػر

الذي يبلغ من العمر  ٜٔسنة .تحصػل علػى راتػب مػن الضػماف قػدره (ٓ )ٚٛلاير وذلػك عنهػا أمػا

أبناؤىا فنظراً لوضعهم فإنها لم تتمكن من الحصوؿ على صك إعالة ووالدىم ال يصرؼ عليهم.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .تشتق أطفالها وانقسامهم ما بينها وبين األب.
ٕ .عدـ دفع النفقة لؤلطفاؿ الموجودين عندىا.
ٖ .عدـ توفر سكن لها وألطفالها.
ٗ .انحراؼ االبن األابر.

٘ .عدـ قدرتها على توفير مصدر دخل من الضماف االجتماعي لعدـ قدرتها علػى اسػتخراج
صك إعالة.

024

الحالة الحادية واألربعوف
الحالة ز.د مطلقة منذ عدة سنوات ،خبلؿ زواجها أنجبق طفلين يعانوف من مرض جلدي

وقػد تػزوج زوجهػا بػأخرى بإقنػػاع مػن أىلػو بعػد زواج زوجهػا مػػن امػرأة أخػرى سػاءت حالتهػا النفسػػية
وطلبق الطبلؽ ،بعػد طبلقهػا انتقلػق للعػيش عنػد أسػرتها تعػاني مػن سػوء روفهػا االقتصػادية ومػن

سوء روؼ أطفالها الصحية.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .سوء الحالة الصحية ألطفالها.
ٕ .سوء الظروؼ االقتصادية.
ٖ .عدـ دفع النفقة.

025

الحالة الثانية واألربعوف
الحالػػة ؼ.ش مطلقػػة بعػػد زواج اسػػتمر عػػدة أشػػهر وقػػد عانػػق خػػبلؿ زواجهػػا مػػن الضػػرب

واإلىانػػو وذلػػك بسػػبب إدمػػاف زوجهػػا ،تطلقػػق وىػػي حامػػل وقػػد أنجبػػق طف ػبلً عمػػره اآلف عشػػر
سنوات خبلؿ ىذه السنوات لم ينفق زوجها عليها وال على طفلو الوحيد منها ،تحصل علػى معػاش

من الضماف وقدره (ٓ٘ )ٛلاير.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .تعرضها للعنل من قبل الزوج وعدـ محاسبتو على ذلك.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

ٖ .التخلي عن المسؤولية تجاه األبن.

026

الحالة الثالثة واألربعوف
الحالػة ف.ؽ مطلقػة منػذ سػنتين ولػديها طفػبلف ولػد وبنػق وتعػاني البنػق مػن مػرض عضػاؿ

(شلل دمػاغي) بعػد طبلقهػا لػم ينفػق زوجهػا عليهػا وال علػى أطفالػو تعتمػد علػى معػاش مػن الضػماف
وقدره (ٓٓٗٔ) لاير شهرياً.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .إىماؿ الزوج الرعاية الصحية لطفلتو.

027

الحالة الرابعة واألربعوف
متزوجػا بزوجػػة أولػػى وقػػد
الحالػة ـ.ص مطلقػػة منػػذ سػػنتين ولػػديها خمسػػة أبنػػاء زوجهػػا اػػاف
ً

اانػػق تعػػيش مػػع زوجتػػو األولػػى وأبنائهػػا وبعػػد طبلقهػػا انتقلػػق ىػػي للعػػيش فػػي منػػزؿ أخيهػػا بينمػػا
أطفالهػػا يعيشػػوف عنػػد والػػدىم ،تحضػػر لزيػػارتهم مػػابين فتػػرة وأخػػرى واثي ػراً مػػا يطردىػػا مػػن منزلػػو

ويعرضها لئلىانو والذؿ ،تعاني حالياً من سوء روفها االقتصادية واالجتماعية.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .التعرض للعنل من قبل طليقها.

ٕ .عدـ انتظاـ زيارتها ألبنائها بسبب سوء معاملة األب لها.
ٖ .سوء الظروؼ االقتصادية.

028

الحالة الخامسة واألربعوف
الحالػػة ب.س مطلقػػة منػػذ سػػنتين ولػػديها ثبلثػػة أطفػػاؿ وقػػد عانػػق أثنػػاء زواجهػػا مػػن إسػػاءة

المعاملػة واإلىانػو حيػث اػاف يعرضػها زوجهػا للضػرب وقػد اػاف عػاطبلً عػن العمػل ،تقػدمق الزوجػػة
بطلب فسخ النكاح بسبب ما عانتو معو وقد طلقها ومنذ طبلقها ال ينفق عليها وال على أطفالو.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .التعرض للعنل من الزوج قبل الطبلؽ.
ٕ .االمتناع عن دفع النفقة.

ٖ .إىماؿ األبناء وتخلي األب عن مسؤوليتو.

029

الحالة السادسة واألربعوف
الحالػػة ـ.ع مطلقػػة ولػػديها ابنتػػاف اانػػق تعػػاني مػػن إىمػػاؿ الػػزوج فلػػم يضػػل بناتػػو لبطاقػػة

العائلة وقد عاشق قبل الطبلؽ ثبلث سنوات في منزؿ أسػرتها ولػم يسػأؿ زوجهػا عنهػا خػبلؿ ىػذه
المػدة  ،بعػد الطػبلؽ لػم ينفػق عليهػا وال علػى بناتػو تسػتفيد مػن معػاش الضػماف وقػػدره (ٓ )ٚٛلاير،
ولم تستطع ضم بناتها للضماف وذلك لعدـ وجود صك إعالة ،نظراً لعدـ إضافتهم لبطاقة العائلة.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .عدـ استخراج إثباتات ألبنائو.

ٖ .تخلي األب عن مسؤولياتو تجاه أبنائو.

031

الحالة السابعة واألربعوف
الحالة س .ع مطلقة منذ سبع سنوات ولديها ثمانية أبناء منهم من تػزوج ومػنهم مػن اليػزاؿ

يعػػيش عنػػدىا بعػػد طبلقهػػا .لػػم ينفػػق زوجهػػا علػػى أطفالػػو ولػػديها ابنتػػاف إحػػداىما عمرىػػا ٕٓ سػػنة
واألخػػرى ٘ٔ سػػنة فصػػلتهم والػػدتهم مػػن المدرسػػة بحجػػة خوفهػػا علػػيهن وذلػػك علػػى حػػد قولهػػا

لغياب والدىن وىي ال تريد تحمل مسؤوليتهن في الخروج من المنزؿ.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .تخلي األب عن مسؤولياتو.

ٖ .حرماف بنتين من حقهما في التعليم لغياب األب.

030

الحالة الثامنة واألربعوف
الحالة ج .د مطلقة منذ أربع سنوات ولديها ستة أبنػاء تعػاني مػن سػوء الظػروؼ االجتماعيػة

واالقتصادية ابنها األابر ااف يعمل في القطاع العسكري وىو من ااف يصػرؼ علػى والدتػو وإخوتػو
بعػػد طػػبلؽ األـ ولكػػن سػػجن فػػي قضػػية وفصػػل عػػن العمػػل وبعػػد خروجػػو مػػن السػػجن أدمػػن علػػى

ػوءا ومصػدر دخلهػا حاليػاً معػاش مػن الضػماف وقػدره (ٓ٘)ٚ
المخدرات وضػع ابنهػا زاد وضػعها س ً

لاير.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.
ٕ .انحراؼ االبن.

ٖ .سوء الظروؼ االقتصادية.

032

الحالة التاسعة واألربعوف
الحالػػة ف.ؼ مطلقػػة ولػػديها ثبلثػػة أطفػػاؿ ،مطلقػػة منػػذ أربعػػة سػػنوات وقبػػل طبلقهػػا اانػػق

مهجورة لمدة سنة واػاف قػد طلقهػا طلقػة أولػى قبػل ٘ٔ سػنة راجعهػا بعػدىا .خػبلؿ زواجهػا عانػق
م ػػن إىم ػػاؿ زوجه ػػا ألسػ ػرتو وأطفال ػػو فابنته ػػا الكب ػػرى أنه ػػق المرحل ػػة الثانوي ػػة ول ػػم تلتح ػػق ب ػػالتعليم

الجامعي أو أي و يفة لػرفض األب ذلػك ،تعتمػد علػى معػاش مػن الضػماف وقػدره (ٓ )ٚٛلاير ولػم

تسػػتطع الحصػػوؿ علػػى صػػك إعالػػة لعػػدـ تنػػازؿ والػػدىم عػػن النفقػػة وىػػو فػػي الوقػػق نفسػػو ال ينفػػق
عليهم.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة ،مع تحفل األب في االعتراؼ عن عدـ دفع النفقة.
ٕ .إىماؿ األبناء ،وتأثير ذلك على مسيرتهم التعليمية.
ٖ .إىماؿ األب وتخليو عن مسؤولياتو.

033

الحالة الخمسوف
الحالػػة س.ي مطلقػػة منػػذ ثػػبلث سػػنوات ولػػديها طفلػػة ،بعػػد طبلقهػػا عػػادت لمنػػزؿ أس ػرتها

التػي تعػاني مػن سػوء الظػروؼ االقتصػادية والفقػر فهػم يعيشػوف فػي منػزؿ إيجػار فػي حػي شػعبي وال
يوجػد مصػدر دخػػل لهػم ،تعػاني مػػن سػوء الظػروؼ االجتماعيػػة واالقتصػادية تعتمػد علػػى معػاش مػػن

الضماف وقدره (ٓ )ٚٛلاير تضطر للصرؼ منو على والدتها وإخوتها.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .سوء الظروؼ االقتصادية.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

ٖ .عدـ توفر مسكن ملك ،أو حتى مسكن مبلئم.

034

الحالة الحادية والخمسوف
الحالة ص.د مطلقة ولديها أربعػة أطفػاؿ اػاف سػبب طبلقهػا عػدـ إنفػاؽ زوجهػا عليهػا أثنػاء

زواجها منو ،حيث اانق تضطر للعمػل امسػتخدمة لتػوفير دخػل ألطفالهػا وقػد طلبػق الطػبلؽ مػن
زوجهػا وطلقهػػا وبعػػد الطػبلؽ انتقلػػق للعػػيش فػي منػػزؿ أختهػػا حيػث تعػػيش فػػي غرفػة ىػػي وأطفالهػػا

مازالق تعمل امستخدمة لتوفير دخل لها وألطفالها.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .إىماؿ األب وتخليو عن مسؤولياتو.

ٖ .عدـ توفر سكن مبلئم لؤلـ واألطفاؿ.

035

الحالة الثانية والخمسوف
الحالة ؼ.ؽ مطلقة منذ سنة بعد زواج استمر أاثر من ٕ٘ سنة ولديها  ٙأبناء وقد تػزوج

زوجها عليها زوجتين وطلبق الطبلؽ لعدـ عدلو وإجحافو في إعطائها حقوقها وحقوؽ أطفالها بعػد
طبلقهػػا اسػػتأجرت شػػقة لهػػا وألبنائهػػا وتحصػػل علػػى معػػاش مػػن الضػػماف وقػػدره (ٓٓ )ٛلاير وحالي ػاً
تسعى للحصوؿ على صك إعالة حتى تتمكن من الحصوؿ على مساعدات ألطفالها.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .إىماؿ الحقوؽ األسرية.

ٕ .عدـ توفر سكن ملك مبلئم.
ٖ .عدـ دفع النفقة.

ٗ .سوء األحواؿ االقتصادية.

036

الحالة الثالثة والخمسوف
الحالة ـ .د مطلقة ولديها أربعة أطفاؿ تعاني من سوء األوضاع االقتصػادية ألف طليقهػا بعػد

طبلقهػػا لػػم ينفػػق علػػى أوالده حصػػلق علػػى صػػك إعالػػة وتحصػػل علػػى معػػاش مػػن الضػػماف وقػػدره
(ٕٓٓٓ) لاير وىو غير ااؼ لتلبية احتياجاتهم.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .سوء األحواؿ االقتصادية.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

037

الحالة الرابعة والخمسوف
الحالػة ى ػ.ؼ مطلقػة وتشػكو مػن سػوء األوضػاع االقتصػادية ولػديها خمسػة أبنػاء فػي بدايػػة

طبلقها عاش أبنائها عند والدىم ولكن لم يحسن التعامل معهم فقد تراق االبنو المدرسة وتعرضوا
إلساءة المعاملة في منزؿ والدىم وقد تراوه وانتقلوا لؤلـ التي أصبحق تعاني ألنػو ال يوجػد مصػدر
دخػػل ولػػم تسػػتطع اسػػتخراج صػػك إعالػػة ألبنائهػػا وذلػػك ألنهػػم يقومػػوف بزيارتػػو وبالتػػالي لػػم تسػػتطع

إثبات أنها المعيلة لهم.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .سوء األحواؿ االقتصادية.

ٕ .إىماؿ األب وعدـ قدرتو على توفير الرعاية الكافية ألبنائو.
ٖ .تعرض األبناء للعنل عند األب.

ٗ .عػدـ قػػدرة األـ علػى اسػػتخراج صػػك إعالػة بسػػبب زيػارتهم لوالػػدىم علػػى الػرغم مػػن أنػػو ال
يدفع نفقة لهم.

038

الحالة الخامسة والخمسوف
الحالة ف.ؽ مطلقة منذ سنة وسبب طبلقها عدـ عدؿ زوجها بين زوجاتو الػثبلث فقػد اػاف

يقصػػر عليهػػا وعلػػى أبنائػػو وعػػددىم سػػتة ،تعػػاني مػػن سػػوء أوضػػاعها االقتصػػادية واالجتماعيػػة فبعػػد
طبلقهػػا تراػػق بناتهػػا المدرسػػة وتحػػاوؿ إقنػػاعهن بػػالعودة للتعلػػيم ولكػػنهن رافضػػات لػذلك ،تحػػاوؿ

الحصوؿ على صك إعالة حتى تتمكن من الحصوؿ على إعانات ألبنائها من الضماف.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .سوء الظروؼ االقتصادية.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

ٖ .تدىور تعليم األبناء بسبب روفهم األسرية.

039

الحالة السادسة والخمسوف
الحالة ب.ع مطلقػة منػذ أربعػة سػنوات ولػديها خمسػة أطفػاؿ ،ال يوجػد للحالػة أي مصػدر

للػػدخل فزوجهػػا ال يقػػدـ أي مصػػروؼ ألبنائػػو .ومنػػذ طبلقػػو مػػن والػػدتهم لػػم يػػروه أو يتصػػل بهػػم.
تقػػدمق للجمعيػػة الخيريػػة طلب ػاً لمسػػاعدات ،ولكػػن مػػا تحصػػل عليػػو غيػػر اػػاؼ لتػػوفير متطلبػػات

أطفالها .تسكن منزؿ إيجار وال تستطيع تسديد مبلغ اإليجار.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .تخلي األب تماماً عن مسؤولياتو تجاه أبنائو.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

ٖ .سوء األحواؿ االقتصادية.
ٗ .عدـ توفر مسكن ملك.

041

الحالة السابعة والخمسوف
الحالػة ح .س مطلقػة منػذ سػنة وقػد اانػق قبػل طبلقهػا مهجػورة لسػنوات ،لػديها سػتة أبنػػاء

واألب ال يصػػرؼ علػػيهم امػػا أنػػو يضػػايقهم وذلػػك إلخ ػراجهم مػػن منزلػػو الػػذي يسػػكنوف فيػػو حتػػى
يس ػػكن في ػػو م ػػع زوجت ػػو الحالي ػػة ،تح ػػاوؿ الحال ػػة الحص ػػوؿ عل ػػى ص ػػك إعال ػػة حت ػػى تس ػػتفيد م ػػن

مساعدات الضماف االجتماعي.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .تخلي األب عن مسؤولياتو تجاه أبنائو.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

ٖ .عدـ توفر مسكن ،ومضايقة األب لهم.

040

الحالة الثامنة والخمسوف
الحالػػة ح.ص مطلقػػة ولػػديها ولػػداف الكبيػػر يعػػاني مػػن إعاقػػة ،منػػذ طبلقهػػا وزوجهػػا لػػم ينفػػق علػػيهم
وإعاقػػة ابنهػػا تتطلػػب مصػػاريل لتػػوفير مسػػتلزماتو لػػذا فإنهػػا تحصػػل علػػى مسػػاعدات مػػن الجمعيػػة

لتوفير حاجاتو والوالد منذ الطبلؽ لم يسأؿ عن أبنائو.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .تخلي األب عن مسؤولياتو.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

ٖ .تحملها مسؤولية ابنها المعاؽ.

042

الحالة التاسعة والخمسوف
الحالة غ.ع مطلقة ولػديها أربعػة أطفػاؿ ،اػاف زوجهػا مػدمن مخػدرات وقػد طلبػق الطػبلؽ

بسبب سوء أخبلقو قرر عليو في الطبلؽ أف يدفع نفقة ألبنائػو وقػدرىا (ٓٓ٘) لاير وأف يػزور أبنػاءه
يػػوـ الخمػػيس أو الجمعػػة ،األب بعػػد الطػػبلؽ لػػم يلتػػزـ بالحضػػور لزيػػارة أبنائػػو وال حتػػى باإلنفػػاؽ

عليهم.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ التزاـ األب بدفع نفقة مفروضة عليو.
ٕ .تخلي األب عن مسؤولياتو تجاه أبنائو.

043

الحالة الستوف
الحالة ظ.ؽ مطلقة منذ ٘ٔ سنة ولديها من طليقها خمسة أبناء ،زوجها ال يصرؼ علػيهم

وال يقػػدـ أي مصػػروفات ألبنائػػو ،تعتمػػد علػػى معػػاش الضػػماف وعلػػى المسػػاعدات مػػن الجمعيػػات
الخيريػػة ،ومػػا تحصػػل عليػػو ال يكفػػي لسػػد احتياجػػات األبنػػاء ،تقػػيم فػػي منػػزؿ إيجػػار يشػػكل دفػػع

إيجاره مشكلة ابيرة لها.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ دفع النفقة.

ٕ .سوء األحواؿ االقتصادية.
ٖ .عدـ توفر سكن ملك.

044

الحالة الحادية والستوف
الحالة ـ .ى ػ مطلقػة ولػديها أربعػة بنػات منػذ طبلقهػا لػم يصػرؼ زوجهػا علػى بناتػو وال يوجػد

لديها أي مصدر للدخل ماعدا ما تحصل عليو من الضماف وىو ال يكفي لسد احتياجاتهم.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .تخلي األب عن مسؤولياتو.
ٕ .عدـ دفع النفقة.

045

ثالثاً :حاالت الهجر

الحالة األولى
الحالة ؼ.ؽ مهجورة منذ سنوات حيث ال تعلم شيئًا عن زوجها ولديها ابنػة واحػدة تعػيش

مع أسرتها ولديهم مشاال اقتصادية ومشكبلت متعػددة نتيجػة لهجرانهػا وفػي نفػس الوقػق بقاؤىػا
على ذمة الزوج جعلها عرضة لكثير من المشكبلت .قبل سنة تقدمق بطلب فسػخ نكػاح وبعػد أف

ػاء علػػى ذلػػك
تبػػين للمحكمػػة غيػػاب زوجهػػا وعػػدـ وجػػود أي دليػػل علػػى مكانػػو تػػم فسػػخها منػػو وبنػ ً

تقدمق للضماف وتحصل على معاش وقدره (ٓ٘ )ٛلاير.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .تعطل شؤوف حياتها بسبب غياب الزوج.

ٕ .وجود مشكبلت اقتصادية بسبب غياب الزوج.

046

الحالة الثانية
الحالة ش.ىػ مهجورة منذ عدة سنوات وقد ااف زوجها مسجونًا فػي قضػية مخػدرات وبعػد

خروجػػو مػػن السػػجن التحػػق بعمػػل ولكػػن لػػم يص ػرؼ عليهػػا وال علػػى أبنائػػو السػػبعة ،وال يقػػوـ حتػػى

بزيػػارتهم .تقػػيم عنػػد والػػدتها التػػي تعػػاني مػػن سػػوء روفهػػا االقتصػػادية أيضػاً ،تقػػدمق بطلػػب فسػػخ
نكاح منذ سنوات ولم تنتو قضيتها بعد.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .تعطل إجراءات طلبها الطبلؽ ،وطوؿ مدة اإلجراءات.
ٕ .إىماؿ الزوج أبناءه.

ٖ .تدىور الحالة االقتصادية.

047

الحالة الثالثة
الحالة ـ.ـ متزوجة ولديها اثناف من األبناء ،قبػل أربػع سػنوات ىجرىػا زوجهػا وال تعلػم عنػو

شيئًا وال يصرؼ عليها وال يسأؿ عنها .والػدتها رفضػق أف تقػيم عنػدىا مػع أطفالهػا .بحجػة أنهػا ال
ترغب في تحمل مسػؤولياتهم ممػا جعلهػا تلجػأ لمنػزؿ أحػد إخوتهػا وتعػاني مػن مشػاال مػع زوجتػو

أيضاً .لم تطلػب الطػبلؽ لػرفض أىلهػا ذلػك بحجػة أنػو ال يوجػد بنػات مطلقػات فػي األسػرة .تعػاني
مػػن وضػػعها الحػػالي فأطفالهػػا مػػازالوا فػػي سػػن صػػغيرة عمػػر الكبيػػر سػػبع سػػنوات والصػػغيرة خمػػس

سنوات وأىلها يعاملونهػا بقسػوة .وبسػبب عػدـ طبلقهػا فإنهػا محرومػة مػن أي مسػاعدات حكوميػة
تحصل فقط على إعانات من الجمعية الخيرية وىي ال تكفي لئلنفاؽ عليها وال على أطفالها.

أىم مشكبلت الحالة:

 .0عدـ توفر سكن مبلئم.

 .2تعرضها للعنل وسوء معاملة من أسرتها.
 .3تدىور وضعها االقتصادي.

 .4تعطل شؤونها الحياتية بسبب غياب الزوج.

048

الحالة الرابعة
الحالة س.ع مهجورة منذ عدة سنوات ولديها ستة أطفاؿ ،في بداية زواجها اانق مستقرة

ولكن زوجها أصبح اثير السفر وأدمن المخدرات وقد تم القبض عليو في عدة قضايا بسػبب سػوء

أخبلقو وتصرفاتو .منذ ثبلث سنوات لم تعػد تعلػم عنػو شػيئًا وقػد تػدىور وضػعها االقتصػادي نتيجػة

غيابو عن المنزؿ وتعاني من تعدد المسؤوليات .ونظراً لوضػعها حيػث أنهػا مازالػق متزوجػة فإنهػا ال

تحصل على الكثير من المساعدات واإلعانات خصوصاً الحكومية.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .تدىور الوضع االقتصادي بسبب غياب الزوج.

ٕ .عدـ مقدرتها على االستفادة مػن الخػدمات المتاحػة وذلػك بسػبب بقائهػا علػى ذمػة الػزوج
رسمياً فقط.

ٖ .معاناتها من وضعها وتداخل أدوارىا االجتماعية ومسؤولياتها.

049

الحالة الخامسة
الحال ػػة ى ػ ػ.ر مهج ػػورة من ػػذ ع ػػدة س ػػنوات ول ػػديها ثبلث ػػة أطف ػػاؿ ،تع ػػاني م ػػن س ػػوء روفه ػػا

االقتصادية وعدـ قدرتها على إعالة أطفالها ونظراً ألنها مازالػق علػى ذمػة الػزوج فػإف ذلػك يحرمهػا
من الكثير من المساعدات .حصلق مؤخراً على صك إعالػة وتسػعى للحصػوؿ علػى صػك ىجػراف

حتى تتمكن من االستفادة من مساعدات الضماف.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .تدىور الوضع االقتصادي.
ٕ .عدـ قدرتها على االستفادة من اثير من الخدمات المتاحة بسبب وضعها امتزوجة رسػمياً
فقط.

051

الحالة السادسة
الحالػػة ؼ.ؽ ىجرىػػا زوجهػػا منػػذ سػػق سػػنوات ولػػديها أربعػػة أطفػػاؿ وقػػد اػػاف قبػػل ذلػػك

مسجوناً ،عانق من عدـ وجود مصػدر للػدخل لهػا وعػن تخلػي زوجهػا عػن مسػؤولياتو وقػد تقػدمق

بطلػب فسػخ نكػاح وقػد حصػػلق علػى الطػبلؽ قبػل سػنة .تسػػعى حاليػاً للحصػوؿ علػى صػك إعالػػة
حتى تتمكن من االستفادة من معاش الضماف االجتماعي لها وألبنائها.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .تدىور الوضع االقتصادي.
ٕ .تحملها مسؤوليات متعددة بسبب غياب الزوج وتخليو عن مسؤولياتو.

050

الحالة السابعة
الحالة ع.ع مهجػورة منػذ ٕٔ سػنة ولػديها ٘ أبنػاء أابػرىم يبلػغ مػن العمػر  ٔٛسػنة اػاف

زوجها يعاني من حالػة نفسػية وتعلػم أنػو يعػيش حاليػاً فػي سػكن فػي سػوؽ الخضػار وقػد حصػل بينػو

وبػين أحػد األشػخاص مشػكلة بعػػدىا لػم يعػد يعلمػوف عنػو شػػيئًا ولػم يحضػر للمنػزؿ .حصػلق علػػى

صػػك إعالػػة قبػػل سػػنتين فقػػط وتحص ػل حالي ػاً علػػى إعانػػة مػػن الجمعيػػة الخيريػػة وعلػػى معػػاش مػػن

الضماف قػدره (ٓٓ )ٔٛلاير .تعػاني مػن مشػاال تمػرد مػن ابنهػا األابػر حيػث تبػدو عليػو مؤشػرات

انح ػراؼ ،وال تسػػتطيع السػػيطرة عليػػو ،فغيػػاب األب وتخليػػو عػػن مس ػؤولياتو جعلهػػا تواجػػو مشػػاال
متعددة.

أىم مشكبلت الحالة:

ٔ .انحراؼ االبن ،وعدـ قدرتها على تحمل مسؤوليتو.
ٕ .تدىور الوضع االقتصادي.

ٖ .ضغوطات حياتية بسبب سوء الوضع الذي تعيش فيو.

052

الحالة الثامنة
الحالة ع.ـ مهجورة منذ عدة سػنوات وتعػيش عنػد والػدتها منػذ أف ىجرىػا زوجهػا وىػي ال

تعلم عنو شيئًا وفي نفس الوقق تعػاني مػن سػوء الظػروؼ االقتصػادية واالجتماعيػة فػبل يتػوفر لػديها
عمػػل ،ولػػم تػػتمكن مػػن اسػػتخراج بطاقػػة أحػػواؿ بسػػبب وضػػعها ،امػػا أف ىنػػاؾ أقػػارب لهػػا خػػارج

المملكػػة ولػػم تسػػتطع السػػفر لهػػم وزيػػارتهم بسػػبب عػػدـ قػػدرتها علػػى السػػفر بسػػبب غيػػاب الػػزوج.
تشػػتكي مػػن وضػػعها حيػػث أنهػػا معلقػػة ال يمكنهػػا االسػػتفادة ممػػا يتػػاح م ػن فػػرص حياتيػػة وخػػدمات
الرتباط استفادتها بموافقة الزوج وغيابو وتخليو عنها جعلها تعاني من مشكبلت.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .تعطل شؤوف حياتها بسبب ىجراف زوجها ووضعها المعلق.
ٕ .تدىور وضعها االقتصادي.

ٖ .ضغوط حياتية مختلفة بسبب وضعها غير المستقر.

053

الحالة التاسعة
الحالػػة ض.ؽ مهجػػورة منػػذ سػػق سػػنوات ولػػديها خمسػػة أبنػػاء تعػػيش مػػع أبنائهػػا فػػي شػػقة

إيجار وال يتوفر لديها مصػدر للػدخل ،تعػاني مػن أف زوجهػا لػم يقػم بإضػافة أبنائػو فػي بطاقػة العائلػة
ولم يستخرج لهم ىويات وبالتالي فإنهم غيػر ملتحقػين بالمػدارس ،تعػاني مػن وضػعها فهػي متزوجػة

وفي نفس الوقق زوجها غائب ،ومن أجل توفير مصدر معيشة ألبنائها لجأت للتسوؿ.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .عدـ توفر سكن ملك.
ٕ .تعطل شؤوف أبنائها الحياتية بسبب عدـ استخراج بطاقة عائلة لهم.

ٖ .تػدىور وضػعها االقتصػادي ممػا جعلهػا تلجػػأ للتسػوؿ،حيث أف تعليقهػا يجعلهػا غيػر قػػادرة
علػػى االسػػتفا دة ممػػا يتػػاح مػػن خػػدمات ضػػماف ونحػػوه يمكػػن أف تسػػتفيد منهػػا المطلقػػات

واألرامل.

054

الحالة العاشرة
الحالة ط.س مهجورة منذ عشرين عاماً ولديها ثمانيػة أبنػاء ،لػم تحصػل علػى الطبلؽ،علػى

الرغم من أنها تقدمق بطلب فسخ نكاح منذ مدة ،ونظراً لطوؿ إجػراءات طلػب فسػخ النكػاح فلػم

تحصل عيو بعد .وقد حصلق على صك إثبات الهجراف وصك إعالػة ،منػذ ىجرانهػا وىػي تتحمػل
مسؤولية الصػرؼ علػى أبنائهػا مػن خػبلؿ مػا تحصػل عليػو مػن مسػاعدات ،تحصػل علػى معػاش مػن

الضػػماف وقػػدره (ٓٓٔٔ) لاير يشػػملها وابنتيهػػا ،أمػػا أبناؤىػػا األوالد فػػبل يشػػملهم لتجػػاوزىم سػػن
االستفادة من الضماف.

أىم مشكبلت الحالة:
ٔ .ضعل الوضع االقتصادي.

ٕ .تحملها مسؤوليات متعددة.

ٖ .تعطل حصولها على الطبلؽ ألنها ىي من تقدمق بطلب الطبلؽ.
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المشكبلت المرتبطة بالطبلؽ
أسفرت نتائج البحػث فػي واقػع الطػبلؽ فػي المجتمػع السػعودي -سػواء عػن طريػق دراسػة

الحاالت ،أو متابعة الوضع من خبلؿ وسائل اإلعبلـ والمبػادرات المجتمعيػة ونحوىػا -عػن نتيجػة
رئيسػػة أال وىػػي أف مشػػكلة الطػػبلؽ تقػػع فػػي غيػػاب التش ػريعات والتنظيمػػات التػػي تػػنظم حػػدوث

الطػػبلؽ .حيػػث الي ػزاؿ التعامػػل معػػو يػػتم بطريقػػة تقليديػػة قػػد تكػػوف تتناسػػب مػػع طبيعػػة المجتمػػع
السػػعودي فػػي السػػابق ،ولكنهػػا لػػم تعػػد تتناسػػب مػػع التطػػورات الحاصػػلة فػػي شػػؤوف مختلفػػة مػػن

الحياة .لذا ااف من األىميػة تضػافر الجهػود ومحاولػة إيجػاد قواعػد تنظيميػة الئحيػة منظمػة لعمليػة
الطػػبلؽ تكػػوف منطلقػػة مػػن تعػػاليم الش ػريعة اإلسػػبلمية ،بحيػػث تكفػػل حقػػوؽ المطلقػػات وحقػػوؽ
أبنػػائهن وتحفػػل له ػن ا ػرامتهن ،مػػن التح ػػوؿ لمعػػوزات ينتظػػرف مسػػاعدات المنظمػػات والهيئ ػػات

الخيرية .وىذا لؤلسل ىو الواقع الذي يعاني منو اثير من المطلقات في مجتمعنا.

فالمش ػػكلة تكم ػػن ف ػػي قص ػػور وع ػػدـ وض ػػوح بع ػػض األنظم ػػة وب ػػطء اإلجػ ػراءات وتباع ػػد
الجلسػػات ومماطلػػة الرجػػل نظ ػرا لغيػػاب أو ضػػعل إج ػراءات التنفيػػذ وعػػدـ فاعليػػو آليػػات

التبليػػغ ،ىػػذا التراخػػي والقصػػور يػػؤدي – فػػي بعػػض الحػػاالت  -بالرجػػل إلػػى التنصػػل مػػن

واجباتو ومسؤولياتو.

وبصػػفة عام ػػة ،يمكػػن تقس ػػيم المش ػػكبلت المرتبطػػة ب ػػالطبلؽ والمترتب ػػة عليػػو إل ػػى ن ػػوعين
رئيسين ىما:

أوالً :المشكبلت التنظيمية المرتبطة بالطبلؽ في المجتمع السعودي
ويمكن تحديده بالمشكبلت التالية:
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(ٔ) عدـ وجود الئحة لتنظيم عملية الطبلؽ:
يبػػدو أنػػو ال يوجػػد ىنػػاؾ تقنػػين إلج ػراءات الطػػبلؽ وال تنظػػيم داخلػػي لػػدى أجهػػزة القضػػاء

يكػػوف مرشػػداً عنػػد التعامػػل مػػع قضػػايا الطػػبلؽ ومتعلقاتػػو وتبعاتػػو ،فهنػػاؾ اخػػتبلؼ فػػي اإلج ػراءات
باختبلؼ الحػاالت وبػاختبلؼ القضػاة .وىػذه تعػد مشػكلة تنظيميػة تجعػل مػن واقعػة الطػبلؽ بحػد
ذاتهػػا مشػػكلة يترتػػب عليهػػا مشػػكبلت أخػػرى متعػػددة .لػػذا فإنػػو مػػن الواجػػب لحسػػن تنظػػيم حيػػاة

النػػاس ومصػػالحهم ومعايشػػهم أف تكػػوف ىنػػاؾ قواعػػد تنظيميػػة أو الئحيػػة لتنظػػيم إجػراءات الطػػبلؽ

وايفيػػة حػػدوثها ،وذلػػك تماشػػياً مػػع متطلبػػات العصػػر التػػي فرضػػق إج ػراءات لتنظػػيم اافػػة شػػؤوف

الحياة .والطبلؽ يعد أحد مجاالت نظاـ أحواؿ األسػرة واألحػواؿ الشخصػية ،التػي تتطلػب بػدورىا
أف يتم وضع قواعد تنظيمية منطلقػة اليػة مػن تعػاليم الشػريعة اإلسػبلمية لتنظيمهػا .وذلػك مػن أجػل

أف تكػػوف ىنػػاؾ معػػايير يمكػػن االحتكػػاـ إليهػػا .توضػػح الحق ػوؽ والواجبػػات وااللتزامػػات علػػى اػػل
طرؼ من أطراؼ القضية.

فترؾ أمػر الطػبلؽ مفتوحػاً لمبػادرات واجتهػادات غيػر منظمػة ،يجعػل ىنػاؾ مجػاالً التسػاع

دائرة الخطأ ،وإف ااف اجتهادياً ،واذلك التقصير والسهو وما يترتب علػى ذلػك مػن إجحػاؼ علػى

األغلب بحق المطلقات وأبنائهن ،في ل تعقػد أوضػاع الحيػاة التػي يعيشػها المجتمػع ومتطلباتهػا.
وىذا ىو الواقع الذي يمكن الوصوؿ لو بمجرد االطبلع على عينة بسيطة من صكوؾ الطبلؽ.

(ٕ) اختبلؼ إجراءات الطبلؽ باختبلؼ المتقدـ بطلب الطبلؽ (رجل أو امرأة):
في حػاؿ اانػق المػرأة ىػي مػن تقػدمق بطلػب فسػخ النكػاح فػإف اإلجػراءات تكػوف طويلػة

ومعقدة وقد تصل في بعض األحياف لسػنوات ،بينمػا فػي حػاؿ لػو اػاف الرجػل ىػو مػن تقػدـ بطلػب
الطبلؽ فإف األمر ال يستغرؽ وقتاً طويبلً ،وىذا فيو إجحاؼ بحػق المػرأة وحريتهػا فػي اإلبقػاء علػى

حياتها الزوجية أو إنهائها .على الرغم من أنو في أغلب األحياف يكوف طلب المرأة للطبلؽ بسػبب
ضرر واقع عليها .أما بالنسبة للرجػل فلػيس ىنػاؾ مػا يثبػق أنػو تػم التأاػد مػن مبرراتػو للطػبلؽ ،وال

لمسبباتو مما يجعلو في غالب األحياف طبلقاً تعسفياً .تقع المرأة بسبب قرار اتخػذه الرجػل منفػرداً
أسيرة للمشاال المترتبة عليو دوف أف يكوف لها ذنب في حدوثو.
ام ػػا يف ػػرض ى ػػذا الواق ػػع أىمي ػػة وج ػػود مكت ػػب متخص ػػص أو جه ػػة معني ػػة بدراس ػػة واق ػػع

المطلقين قبل حدوث الطبلؽ ،وتحديد حقوؽ وواجبات اػل طػرؼ وذلػك مػن أجػل الحفػاظ علػى
حقوؽ جميع األطراؼ ،وعلى األخص المطلقات وأبنائهن بصفتهم الحلقة األضػعل ،مػن التعػرض

للظلم والتعسل ،على أف يحوي ىذا المكتب بالضرورة علػى قسػم نسػائي للتعػاطي مػع المػرأة فػي
قضايا الطبلؽ.
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(ٖ) عػػدـ الدقػػة فػػي تحديػػد االلتزامػػات الماليػػة والمعنويػػة المترتبػػة علػػى حػػدوث الطػػبلؽ
(النفقة ،حق السكن ونحوىا):
وتشمل ما يلي:
■

ال يوج ػ ػػد اخ ػ ػػتبلؼ ف ػ ػػي التزام ػ ػػات ال ػ ػػزوج م ػ ػػن نفق ػ ػػة ونح ػ ػػوه بحس ػ ػػب مس ػ ػػتواه

■

في أغلب حاالت الطبلؽ ال يتم التنصػيص علػى قيمػة النفقػة وطريقػة اسػتحقاقها،

■

فػػي حػػاؿ اػػاف األب (المطلػػق) يػػدفع نفقػػة ولػػو اانػػق مبلغ ػاً قلػػيبلً جػػداً وال يفػػي

االقتصادي.

وصرفها وال آلية متابعة للتحقق من التزاـ المطلق بدفعها.

باحتياجات أطفالو ،فإف ذلك يمنعهم من الحصوؿ على مساعدات الضػماف ،ألف
الحصوؿ على الضماف يتطلب وجود صك إعالة من قبل األـ لؤلطفاؿ.

■

ال يتم الحصػوؿ علػى صػك اإلعالػة إال فػي حػاؿ ثبػق عػدـ حصػوؿ األـ علػى أي
مبلػػغ للنفقػػة وذلػػك بشػػهادة شػػاىدين يثبتػػاف أف الزوجػػة ال تحصػػل علػػى أي نفقػػة

ألطفالها من زوجها.
■

ال يتض ػػمن ص ػػك الط ػػبلؽ أي ش ػػيء يتعل ػػق بجان ػػب الس ػػكن ،مم ػػا يجع ػػل المػ ػرأة
المطلقػػة عرضػػة للتشػػرد والبقػػاء بػػدوف مكػػاف تػػأوي إليػػو مػػع أطفالهػػا بعػػد حػػدوث

الطبلؽ.

(ٗ) عدـ التعامل مع قضية الطبلؽ والقضايا المرتبطة بها اقضية واحدة:
مػن المعػروؼ أف الطػػبلؽ يػرتبط ارتباطػاً مباشػراً بقضػايا أخػرى ال يمكػػن فصػلها عنػو ،وىػػي

النفقة والحضانة والوالية والزيارة واألوراؽ الثبوتية .ولكن ما يحدث في الوقق الػراىن أنػو ال يوجػد
ربػػط مباشػػر بػػين ىػػذه القضػػايا أثنػػاء البػػق فػػي عمليػػة الطػػبلؽ ،ويػػتم النظػػر إلػػى الطػػبلؽ أو الخلػػع

اقضػػية مسػػتقلة ،وإف تػػم ال ػربط – فػػي بعػػض الحػػاالت – فإنػػو ال يػػتم ال ػربط بكػػل القضػػايا ذات

العبلقة.

لػػذا ال يجػػب النظػػر فػػي قضػػية الطػػبلؽ بمعػػزؿ تػػاـ عػػن قضػػايا النفقػػة والحضػػانة والواليػػة

والزيػػارة ( مػػع إمكانيػػة إثبػػات الطػػبلؽ بػػدوف ربػػط إثبػػات إيقػػاع الطػػبلؽ ببقيػػة المنازعػػات المرتبطػػة
بػػالطبلؽ ،إذا اػػاف يحقػػق مصػػلحة واضػػحة للمطلقػػة وأبنائهػػا) ،ويجػػب التعامػػل مػػع ىػػذه القضػػايا
مجتمعة والبق فيها الها متزامنة ،ما أمكن ذلك ،وبما يتناسب مع مصلحة المطلقة وأبنائها .وىذا
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سػػيوفر وقػػق المحكمػػة ووقػػق القضػػاة امػػا سػػيوفر علػػى األبػػوين واألبنػػاء معانػػاة محتملػػة ،امػػا أنػػو

سيحقق ببل شك مصلحة واضحة.

(٘) جهل المطلقة بحقوقها:

واضح من قبل المطلقة بحقوقها وبحقوؽ أبنائها،
جهل
ٌ
في اثير من األحياف يكوف ىناؾ ٌ

وذلك لعوامل عدة منها الخلط بين مفهوـ الفسخ والخلع والطبلؽ ،أو عدـ الوعي الكافي

بالحقوؽ الشرعية .وأياً ااف السبب ،فإف ىذا الجهل من قبل المطلقة بحقوقها ،يجعلها تتنازؿ في
أحياف اثيرة عن حقوقها مثل النفقة أو الحضانة أو غيرىا .ونعتقد أنو يجب توعية المرأة بحقوقها

الشرعية ،وما لها وما ألبنائ ها ،األمر الذي يمكن أف تقوـ بو مكاتب األسرة المتخصصة والتي

تحوي أقساماً نسائية ،اما سنشير إلى ذلك الحقاً.
إضافة إلى ذلك فهناؾ عدد من المشكبلت األخرى مثل ما يلي:

( )ٙوج ػػود ثغػ ػرات ف ػػي إجػ ػراءات التبلي ػػغ والتنفي ػػذ ف ػػي نظ ػػاـ المرافع ػػات الش ػػرعية تس ػػمح ل ػػبعض
المحكوـ عليهم باستغبللها وإطالة أمد القضايا وتعطيل تنفيذ األحكاـ القضائية.

( )ٚغياب اآلليات المساعدة لتسهيل عمل القضاة في قضايا الطبلؽ.
( )ٛعػػدـ تطبيػػق عقوبػػات تعزيريػػة رادعػػة فػػي حػػق الممػػاطلين أو المته ػربين والممتنعػػين عػػن تنفيػػذ
األحكاـ القضائية ،مما يشجع على االستهانة باألحكامم القضائية.

( )ٜضػػعل التنسػػيق بػػين الجهػػات الحكوميػػة وغيػػر الحكوميػػة وجهػػاز القضػػاء فػػي نػػواحي التبليػػغ
والتنفيذ وجمع المعلومات البلزمة لبناء الحكم القضائي.
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سػػيوفر وقػػق المحكمػػة ووقػػق القضػػاة امػػا سػػيوفر علػػى األبػػوين واألبنػػاء معانػػاة محتملػػة ،امػػا أنػػو

سيحقق ببل شك مصلحة واضحة.

(٘) جهل المطلقة بحقوقها:

واضح من قبل المطلقة بحقوقها وبحقوؽ أبنائها،
جهل
ٌ
في اثير من األحياف يكوف ىناؾ ٌ

وذلك لعوامل عدة منها الخلط بين مفهوـ الفسخ والخلع والطبلؽ ،أو عدـ الوعي الكافي

بالحقوؽ الشرعية .وأياً ااف السبب ،فإف ىذا الجهل من قبل المطلقة بحقوقها ،يجعلها تتنازؿ في

أحياف اثيرة عن حقوقها مثل النفقة أو الحضانة أو غيرىا .ونعتقد أنو يجب توعية المرأة بحقوقها

الشرعية ،وما لها وما ألبنائ ها ،األمر الذي يمكن أف تقوـ بو مكاتب األسرة المتخصصة والتي

تحوي أقساماً نسائية ،اما سنشير إلى ذلك الحقاً.
إضافة إلى ذلك فهناؾ عدد من المشكبلت األخرى مثل ما يلي:

( )ٙوج ػػود ثغػ ػرات ف ػػي إجػ ػراءات التبلي ػػغ والتنفي ػػذ ف ػػي نظ ػػاـ المرافع ػػات الش ػػرعية تس ػػمح ل ػػبعض
المحكوـ عليهم باستغبللها وإطالة أمد القضايا وتعطيل تنفيذ األحكاـ القضائية.

( )ٚغياب اآلليات المساعدة لتسهيل عمل القضاة في قضايا الطبلؽ.
( )ٛعػػدـ تطبيػػق عقوبػػات تعزيريػػة رادعػػة فػػي حػػق الممػػاطلين أو المته ػربين والممتنعػػين عػػن تنفيػػذ
األحكاـ القضائية ،مما يشجع على االستهانة باألحكامم القضائية.

( )ٜضػػعل التنسػػيق بػػين الجهػػات الحكوميػػة وغيػػر الحكوميػػة وجهػػاز القضػػاء فػػي نػػواحي التبليػػغ
والتنفيذ وجمع المعلومات البلزمة لبناء الحكم القضائي.
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ثانياً :المشكبلت الناتجة عن الطبلؽ في المجتمع السعودي
مشكبلت النفقة
تعػػد النفق ػػة أح ػػد أى ػػم المش ػػكبلت التػػي تواج ػػو المطلق ػػات وأس ػػرىن ،فكثي ػػر م ػػن األزواج

يتخلػػوف عػػن مسػػؤولياتهم تجػػاه أبنػػائهم بعػػد طبلقه ػم لزوج ػاتهم ،فػػبل يػػوفروف لهػػم مسػػكناً وال نفقػػة

دائمة ،تسمح لهم بالعيش الكريم ،وأحيانػاً يكػوف الػزوج قػادراً علػى تػوفير مصػاريل المعيشػة لهػم،

ولكنو يتخلى عن مسؤولياتو بمجرد الطبلؽ .ممػا يجعػل األبنػاء عرضػة للحاجػة والفاقػة ،ويشػكلوف
عبئاً على المجتمع ،فأبناء المطلقين ىم أاثػر الفئػات التػي تلجػأ للضػماف االجتمػاعي والجمعيػات

الخيريػة بغػػرض الحصػوؿ علػػى مسػػاعدات .وذلػك لغيػػاب العائػل الػرئيس عػػن القيػاـ بالتزاماتػػو التػػي
فرضتها عليو الشريعة ،ويجب بالتالي أف تلزمو القوانين والتشريعات بالقياـ بها وبأدائها.

وتتنوع وتتعدد المشكبلت المترتبة على النفقة ،وسنقوـ بعرض ألىم تلك المشػكبلت مػع

االستشهاد بحاالت تمق معاينتها في الواقع.

■■ غياب آليات تحديد قيمة النفقة وطرؽ تحصيلها:
يبلحػػل أف ىنػػاؾ اختبلفػػات فػػي صػػياغة صػػكوؾ الطػػبلؽ ،ففػػي غالبيػػة صػػكوؾ الطػػبلؽ ال

يوجد أي شروط أو تنظيم أو تحديد للنفقة التػي يجػب أف يػدفعها الػزوج .وبالتػالي تكػوف اختياريػة.

وفي الواقع يجب الػنص فػي صػكوؾ الطػبلؽ علػى مػا يفيػد بػإلزاـ الػزوج بالنفقػة علػى أبنائػو بمقػدار
معػين ،حتػػى ال تنشػأ دعػػوى أخػرى محلهػػا إجبػػار الػزوج علػػى اإلنفػاؽ علػػى أبنائػو .امػػا أف الطريقػػة

المتبعػػة حاليػاً فػػي المحػػاام لتقػػدير مقػػدار النفقػػة تعتبػػر عشػػوائية وال ترتكػػز علػػى أسػػس ومعلومػػات
سػػليمة ،وبالتػػالي ال تعبػػر عػػن الواقػػع االقتصػػادي للمملكػػة العربيػػة السػػعودية ،وال تفػػي بمتطلبػػات

العيش الكريم للمطلقة وأبنائها.

ففي أغلب األحػواؿ تكػوف النفقػة المحػددة بسػيطة ومبلغهػا قليػل ال يفػي احتياجػات طفػل

واحػػد ،علػػى سػػبيل المثػػاؿ فػػي أحػػد الحػػاالت اانػػق النفقػػة المقػػررة علػػى األب ٓٓ٘ لاير (انظػػر
الحالة الثانية عشر) .وىذا مبلغ زىيد ال يكفي لتحقيػق حػد الكفػاؼ ،فالمبػالغ المفروضػة انفقػات
قليل ػػة وغيػ ػػر وافيػ ػة ،وال تتناسػ ػػب م ػػع طبيعػ ػػة متطلبػ ػػات الحي ػػاة الحاليػ ػػة وتن ػػوع متطلبػ ػػات األبنػ ػػاء

واحتياجاتهم .وفي اثير من األحياف التػي تصػدر بهػا أحكػاـ قضػائية بالنفقػة ،فػإف ىػذه األحكػاـ ال

تنفذ نظراً لضعل إجراءات التبليغ وغياب أحكاـ التعزير للمتخلفين والممتنعػين ،باإلضػافة إلػى أف
صكوؾ الطبلؽ ال تحدد الطريقة التي سيتم بها تحصيل النفقة.
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■■ ربػػط التنػػازؿ عػػن النفقػػة أو الحضػػانة أو ابلىمػػا بالحصػػوؿ علػػى الطػػبلؽ ،خصوصػاً
عنػػدما تكػػوف الم ػرأة ىػػي مػػن تقػػدمق بطلػػب الطػػبلؽ حتػػى لػػو اػػاف بسػػبب ضػػرر واقػػع
عليها:
يوضػع – فػػي بعػػض األحيػػاف  -شػػرط التنػػازؿ عػػن النفقػػة اأحػػد الشػػروط التػػي قػػد يفرضػػها

الرجػػل علػػى المػرأة للحصػػوؿ علػػى الطػػبلؽ خصوصػاً فػػي الحػػاالت التػػي تتقػػدـ فيهػػا المػرأة بطلػػب

الخلع .فيشترط الرجػل عليهػا للحصػوؿ علػى الطػبلؽ أف تتنػازؿ عػن حقهػا فػي النفقػة عػن سػنوات
غيابو مثبلً ،أو حتى تقصيره عن اإلنفاؽ عليها وىي تعيش في منزلو ،امػا يجبرىػا علػى التنػازؿ عػن
نفقتو على أطفالو ،ومن أجل أف تحصل على الطبلؽ تتنازؿ على الرغم من أف النفقة حق لها وىػي
مازالػػق علػػى ذمتػػو وألطفالػػو منهػػا بعػػد حػػدوث الطػػبلؽ ،يجػػب أف ال يػػتم ربطػػو بالنفقػػة الخاصػػة

باألطفاؿ.

اما يتم – في أحياف أخرى  -إجبار األـ على التنازؿ عن حقها في حضانة أوالدىا وىػذا

يعتبر عضبلً نهى عنو اإلسبلـ لقولو تعالى (وال تعضلوىن لتذىبوا ببعض مػا آتيتمػوىن إال أف يػأتين
بفاحشة مبينة) وال يجوز بأي حاؿ من األحػواؿ المسػاومة أو دفػع وإجبػار األـ إلػى الخلػع والتنػازؿ
عن حقوقها (غير المالية) احقها في الحضانة والرؤية عند طلبها الخلع دوف وجود ضرر عليهػا أو

على أبنائها حيث يقتصر التنازؿ في الخلع شرعاً على النواحي المادية اػالمهر والصػداؽ وال يجػوز

الزي ػػادة عن ػػو ،أم ػػا ف ػػي ح ػػاؿ ثب ػػوت الض ػػرر أو األذى بس ػػبب فس ػػاد ال ػػزوج أو مرض ػػو النفس ػػي أو
اسػػتخدامو العنػػل فيعمػػد القاضػػي إلػػى فسػػخ النكػػاح ولػػيس الخلػػع مػػع الحفػػاظ علػػى اامػػل حقػػوؽ

الم ػرأة وحقػػوؽ أبنائهػػا الشػػرعية ،إذ إف إجبارىػػا فػػي حػػاؿ وقػػوع الضػػرر علػػى التنػػازؿ عػػن حقوقهػػا
وحقوؽ أبنائها يعتبر عضبلً نهى عنو اإلسبلـ ،علماً بأف أساليب الضغط علػى المػرأة إلجبارىػا علػى

التنػازؿ عػن حقوقهػػا تأخػذ صػوراً متعػػددة ،مباشػرة وغيػر مباشػػرة امماطلػة الػزوج وتهربػػو مػن حضػػور
الجلسات ،وإطالػة أمػد القضػية ،أو تهديػد المػرأة بحرمانهػا مػن أطفالهػا أو اشػتراط القاضػي موافقػة
الزوجة على التنازؿ عن الحضانة إليقاع الخلع وغيرىا من الوسائل.

■■ عدـ وجود دراسة وافيو لؤلسرة قبل حدوث الطػبلؽ وبعػده لتقػدير اافػة احتياجاتهػا
الفعلية:
في واقع األمر ال توجػد دراسػة اجتماعيػة ألحػواؿ األسػرة قبػل الطػبلؽ ،فهنػاؾ أسػرة يوجػد
بها طفل مريض على سبيل المثاؿ ،وغيرىا من المشكبلت والظروؼ التي تؤثر على الوضع المػالي
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لؤلسرة ،وبالطبع ال وضع من ىذه األوضاع يحتاج مصروفات محددة ،فيجب أف يتم عمل تقػدير
شامل لوضع األسرة من جميع النواحي البيئية واالجتماعية واالقتصادية قبل تحديد مصروفاتها.

■■ ربط النفقة بحقوؽ أخرى االحضانة وغيرىا:

فػػي بعػػض الحػػاالت يػػتم ربػػط النفقػػة بحػػق الحضػػانة فقػػد يطالػػب األب بممارسػػة حقػػو فػػي

الحضانة ،أو التنازؿ عن الحضانة مقابل التنازؿ عن النفقة.

مشكبلت الحضانة
الحضػػانة فػػي اإلسػػبلـ حػػق مػػن حقػػوؽ األبنػػاء علػػى اآلبػػاء ،حيػػث أف الهػػدؼ تػػوفير البيئػػة

السػػليمة التػػي تسػػاعد علػػى تنشػػئتهم التنشػػئة التػػي تضػػمن لهػػم الحيػػاة المسػػتقرة نفسػػياً واجتماعي ػاً
واقتصادياً.
ولكن تظل الحضانة اذلك من الشؤوف التي قد تسبب إشكاليات بين الوالػدين ،خصوصػاً
عندما يستأثر أحدىما بهذا الحق ،أو يتعسل في استخدامو.
ولعل اإلشكالية األىم في الحضانة عندما يمنع أحد األبوين اآلخر من رؤيػة األطفػاؿ أثنػاء

حضانتو لهم ،وفي ذلػك إجحػاؼ بحػق الطػرؼ اآلخػر مػن جهػة وتػأثير سػلبي علػى األبنػاء يجعلهػم

عرضة لمشكبلت نفسية متعددة من جهة أخرى.

فالطفل بحاجة ألف ينشأ في بيئة طبيعية وتحق رعاية والديو ،دوف استحواذ أحدىما علػى

حق اآلخر في رعاية الطفل والعناية بو.

ػاءعلى مػػا يتمتػػع بػػو الحاضػػن مػػن صػػفات الكفػػاءة
■■ غيػػاب تقػػدير حػػق الحضػػانة بنػ ً
واألىلية:

ليس ىناؾ شروط أو معايير محػددة تبنػى عليهػا نظػرة القضػاء (عػدى البحػث عػن مصػلحة

المحضػ ػػوف) والتػ ػػي يجػ ػػب أف يتمتػ ػػع بهػ ػػا الحاضػ ػػن سػ ػػواء اػ ػػاف األب المطلػ ػػق أو األـ المطلقػ ػػة،
فالموضوع متروؾ ،في بعض الحػاالت ،حسػب مػا يػراه الوالػداف وىػذا فيػو إجحػاؼ بحػق األطفػاؿ

حيث يجب أف يكوف ىناؾ اختيار بناء على افاءة الطرؼ المعني بالحضانة .وتوفر شروط القػدرة
علػػى تػػوفير البيئػػة المناسػػبة لتنشػػئة الطفػػل فػػي ػػروؼ جيػػدة تسػػمح لػػو بػػالنمو السػػليم .لػػذا ،مػػن

الواجػب نػزع الحضػانة عػن األب ونقلهػا إلػى األـ فػي حػاؿ ثبػوت ضػعل دينػو وفسػاده اإدمانػػو أو
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وجػػود سػػوابق جنائيػػة ل ػو أو مرضػػو الجسػػدي والنفسػػي أو إيقاعػػو الضػػرر بأبنائػػو واسػػتخدامو العنػػل
معهم.

■■ حرماف األطفاؿ من زيارة أحد الوالدين عند حضانة اآلخر لو:

تعػػد مسػػألة منػػع الطفػػل مػػن زيػػارة أحػػد والديػػو عنػػدما يكػػوف تحػػق حضػػانة اآلخػػر ،أحػػد

المشاال األاثر انتشاراً ،فقد يستغل أحد اآلباء األطفاؿ اوسيلة لبلنتقاـ فيحرـ الطرؼ اآلخر مػن

زيػػارة أطفالػػو .وحتػػى لػػو اػػاف ىنػػاؾ موعػػد محػػدد للزيػػارة فػػإف بعػػض اآلبػػاء ال يعطػػوف ذلػػك الموعػػد
أىميػػة ،مسػػتهترين بأىميػػة وجػػود الوالػػدين فػػي حيػػاة أبنائهمػػا ،وأف ذلػػك يترتػػب عليػػو إشػػكاليات

متعددة ،ستظهر فيما بعد في شخصيات األبناء وفي استقرارىم النفسي.

اما يتم في أحياف اثيرة حرماف األـ من زيارة أطفالها وزيارتهم إذا اانق تسكن فػي سػكن

خيري بسبب الفقر والعوز .األمر اآلخر ،أنو حتى فػي الحػاالت التػي يػتم فيهػا السػماح بالزيػارة مػن

قبل الحاضن للطرؼ اآلخر ،فإف الزيارة تتم في أقساـ الشرطة ،وىو أمر ال يجب أف يستمر ،نظراً
لؤلضرار النفسية التي من الممكن أف يسببها ذلك لؤلبناء.

مشكبلت الوالية
ىناؾ أمور مرتبطة بحق الوالية تتسبب في إيجاد العديد من المشكبلت وىي اما يلي:

■■ غياب آلية تحديد حق الوالية:
األص ػػل ف ػػي الوالي ػػة ش ػػرعاً ل ػػؤلب ،وللقاض ػػي الح ػػق ف ػػي إثب ػػات اس ػػتمرار واليت ػػو أو رفعه ػػا

لموجػػب يقتضػػي ذلػػك (المػػادة ٕٖ ٚ/مػػن نظػػاـ المرافعػػات الشػػرعية) .وفػػي أغلػػب األحيػػاف يػػتم

تحديػد حػق الواليػة علػى األطفػاؿ (لػؤلب) بػػدوف النظػر ألمػور اثيػرة ربمػا تجعػل األـ أحػق بالواليػػة،
ففساد األب وانحرافو وإدمانو ،الها أمور تجعل قدرتو على الوالية غير مبػررة ،لػذا يجػب أف يعطػي
حق الوالية لؤلصػلح مػن األبػوين عنايػة واستقصػاء أابػر مػن القضػاء عنػد نظػر القضػية ،وبمػا يحقػق

مصلحة األبناء.

■■ عدـ ربط حق الحضانة بحق الوالية:
عنػػدما تكػػوف الحضػػانة لػػؤلـ والواليػػة لػػؤلب ،يتسػػبب ذلػػك فػػي إشػػكاليات اثيػػرة مرتبطػػة

بالسماح من عدمو لؤلطفاؿ بالسفر مع والػدتهم ،واسػتخراج أوراقهػم الثبوتيػة ،وإلحػاقهم بالمػدارس
والسماح لهم بالعبلج في الحػاالت التػي تتطلػب موافقػة ولػي األمػر ،وىػذه الحػاالت ىػي فػي واقػع
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األمر تعد معيقة لعملية الحضانة ،وال تحقق مصلحة األبناء .لذا يفضل أف تكوف الواليػة للحاضػن،

ضمن حدود معينة يقررىا القاضي ويتفق عليها الطرفاف.

.مشكبلت قصور العناية والرعاية

تتعدد المشكبلت التي قد يواجهها أبناء المطلقين ،فهي ال تقتصػر علػى مشػكبلت النفقػة

والحضػػانة ،بػػل تتعػػداىا لتشػػمل مشػػكبلت أخػػرى اثيػػرة يتطلػػب الوقػػوؼ عليهػػا وإيجػػاد حلػػوؿ لهػػا
حتى ال تلقي بظبللها على حياتهم ويكوف لها تأثير سلبي على حاضرىم ومستقبلهم.

ولعػػل مػػن ىػػذه المشػػكبلت اإلىمػػاؿ وعػػدـ االىتمػػاـ بهػػم ايفمػػا اػػاف شػػكل ومظهػػر عػػدـ

العناية واالىتماـ.

فهناؾ اثيػر مػن األبنػاء يتعرضػوف لئلىمػاؿ نتيجػة فقػداف األسػرة والػذي يعػد أحػد أشػكاؿ اإليػذاء،

وأحد مظاىر التصدع األسري.

واإلىماؿ لو مظاىر وأوجو متعددة فقػد يتعػرض األطفػاؿ للقسػوة فػي التعامػل ،أو اإلىمػاؿ

الص ػػحي ،أو إىم ػػاؿ التعل ػػيم ،مم ػػا ق ػػد يجعله ػػم عرض ػػة للمخ ػػاطر أو حت ػػى الوق ػػوع ف ػػي األخط ػػاء

والضياع.

ومن المشكبلت المرتبطة بقصور العناية والرعاية:

■■ مشكلة التعليم:
يتعػػرض بعػػض أبنػػاء المطلقػػين لمشػػكلة عػػدـ متابعػػة أوضػػاعهم التعليميػػة وإىمػػالهم ،فقػػد
يكونوف عرضة للتسرب الدراسي ،أو أف يهمل األب (المطلق) متابعػة إجػراءات إلحػاقهم بػالتعليم.

أو تطور مسيرتهم التعليمية ،وىذا يعني حرمانهم من حقهم في الحصوؿ على المعرفة.

وقد يتواال أحد الوالدين على اآلخر في متابعة شؤوف األبنػاء مػن حيػث متابعػة سػير تعلػيم

األبناء ،أو نتيجة لئلىماؿ فإف أحد األبناء قد يتوقل عن إاماؿ تعليمو.

وى ػػذه مش ػػكلة ي ػػدفع ثمنه ػػا األبن ػػاء ف ػػي س ػػنين حي ػػاتهم القادم ػػة إذ س ػػيحرمهم ذل ػػك م ػػن

الحصوؿ على فرص عمل جيدة.

وف ػػي الحػ ػػاالت الت ػػي تم ػ ػق دراسػ ػػة أوض ػػاعها وجػ ػػد أف للطػ ػػبلؽ ت ػػأثير علػ ػػى أداء األبنػ ػػاء

الدراسػػي ،وذلػػك نتيجػػة لغيػػاب المراقبػػة ،خصوص ػاً أف األـ تكػػوف غيػػر قػػادرة علػػى متابعػػة أوضػػاع

أبنائ ها من الذاور ،أو استخراج إثباتات لهػم ونحوىػا ،وىػي مطلوبػة لهػم إلامػاؿ المرحلػة الثانويػة،
وتحتاج لوجود األب .لذا فإف عدـ قياـ األب (المطلػق) بواجباتػو تجػاه األبنػاء يػؤثر بشػكل وبػآخر
على استكماؿ تعليمهم.
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■■ إىماؿ الرعاية الصحية:
يتعرض أبناء بعض المطلقين إلىماؿ صحي نتيجػة تملػص األب فػي اثيػر مػن األحيػاف مػن

مس ػؤولياتو ،خصوص ػاً أف الرعايػػة الصػػحية تتطلػػب أف تكػػوف ىنػػاؾ متابعػػة للمواعيػػد ،أو مصػػاريل

للعػػبلج .وفػػي حػػاؿ أف األب (المطلػػق) لػػم يق ػم بواجباتػػو فػػإنهم يكونػػوف عرضػػة لتػػدىور حػػالتهم
الصحية خصوصاً في الحاالت التي تكوف تعاني من أمراض مثاؿ على ذلك "انظر الحالة الرابعة".

■■ عدـ استخراج المستندات الثبوتية الرسمية:
يتعرض أبناء المطلقين في بعض الحاالت خصوصػاً فػي حالػة األب المطلػق المهمػل ،إلػى

عدـ اس تخراج إثباتات لهم ،اشهادة ميبلد ،أو شهادة تطعيم ،أو إضػافتهم لػدفتر العائلػة .وبػالطبع
فإف في ذلك تضييع وممانعة لتمكينهم من التمتع بكثير من حقوقهم اإلنسػانية وحقػوقهم المدنيػة،
ويجعلهم عرضة لمشكبلت اثيرة لعل من أبسطها الحرماف من خدمات الرعاية الصحية الحكوميػة

والحرماف من التعليم ،ىذا إضافة إلى الحد من تنقبلتهم لو اضطروا للسفر ونحوه.
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الباب الثاني :اآلليات واإلجراءات المقترحة والملخص
والتوصيات
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مقدمة
يمثػػل البػػاب الثػػاني الجػػزء التطبيقػػي مػػن الدراسػػة ،حيػػث يحػػوي ثبلثػػة فصػػوؿ حاولنػػا مػػن
خبلؿ طرحنا لها أف تكوف متسلسلة ومترابطة ،ومتسقة مع ما تم ذاره في الباب األوؿ.

ويحتػوي الفصػل األوؿ علػى آليػات مقترحػة تهػدؼ إلػى تسػهيل عمػل القاضػي امػا تهػدؼ

إلػػى وضػػع حلػػوؿ للمشػػكبلت التػػي تعػػاني منهػػا المطلقػػات وال سػػيما مشػػكبلت النفقػػة.حيػػث تػػم
تخصيص ىذا الفصل لوضػع آليػات التعامػل وتنفيػذ بعػض األحكػاـ القضػائية الخاصػة بػالطبلؽ فػي

المملكة العربية السعودية .ولقد تم اقتراح آليتين رئيسػتين ،تهػدؼ اػل منهػا للتعامػل مػع واحػدة أو
أاثػػر مػػن المشػػكبلت التػػي تػػم طرحهػػا فػػي البػػاب األوؿ .ولقػػد تػػم وضػػع اػػل آليػػة بطريقػػة ،بحيػػث

تكوف (ٔ) موجهة نحػو تقػديم حلػوؿ للمشػكبلت (ٕ) متكاملػة مػع بعضػها الػبعض ،بحيػث يخػدـ
بعضػػها بعض ػاً امنظومػػة متكاملػػة (ٖ) قابلػػة للتطبيػػق والتنفيػػذ (ٗ) منطقيػػة فػػي التعامػػل مػػع الطػػبلؽ

وآثاره.

أما الفصل الثاني فلقد تم تخصيصو لئلجراءات التي يفترض أف تكوف موجودة في محاام

األحواؿ الشخصػية والتػي يجػب اتباعهػا تماشػياً مػع اآلليػات المقترحػة فػي الفصػل األوؿ ،ومنطلقػة
منهػػا .وقػػد حرصػػنا أف تكػػوف ىػػذه اإلج ػراءات واضػػحة ومحػػددة ودقيقػػة ،مػػن أجػػل تسػػهيل عمليػػة

فهمها أوالً ،واتباعها ثانياً.
ويتنػػاوؿ الفصػػل الثالػػث مػػن ىػػذا البػػاب خبلصػػة الدراسػػة ،حيػػث يحػػوي القواعػػد النظاميػػة
والتنظيميػػة .ويتنػػاوؿ الفصػػل الرابػػع التوصػػيات التػػي خلصػػق إليهػػا الدراسػػة ،امػػا يحػػوي الفصػػل
الخػػامس علػػى مرفقػػات يمكػػن إخراجهػػا عبػػر األداة النظاميػػة المناسػػبة فػػي شػػكل الئحػػة أو ق ػرار
تنظيمي من الجهػة المختصػة والتػي نأمػل تبنيهػا ،بحيػث تعػد تلػك القواعػد التنظيميػة المقترحػة ىػي

الترجمة القانونية لآلليات واإلجراءات المذاورة فػي الفصػلين األوؿ والثػاني .ولقػد تػم إعػدادىا مػن
قبػػل متخصػػص فػػي القػػانوف وعلػػى قػػدر مػػن المعرفػػة بالش ػريعة اإلسػػبلمية ،وبعػػض تطبيقاتهػػا وآرائهػػا

الفقهية المعتمدة في المملكة العربية السعودية بالمسائل محل الدراسػة ،بحيػث تػم أثنػاء إعػدادىا

مراعاة أمور عديدة ىي اما يلي:

أوالً :أف تكوف منطلقة من الشريعة اإلسبلمية أو متسقة معها.

ثانياً :الصبلحيات النظامية المعموؿ بها في المملكة العربية السعودية.

ثالثاً :أال تتعارض مع أنظمة قائمة ومعموؿ بها حالياً (أو اإلشارة بوضوح لذلك).
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وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف تلػػك القواعػػد التنظيميػػة المقتػػرح تبنيهػػا بػػاألداة القانونيػػة المناسػػبة

(الئح ػػة ،قػ ػرار تنظيم ػػي...ألػ ػػخ) تظ ػػل مقترح ػػات يمك ػػن مناقشػ ػػتها أو تعديل ػػو أو اإلض ػػافة عليهػ ػػا
وتحسػػينها ،امػػا تجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف ىػػذا المشػػروع المقتػػرح المتضػػمن لتلػػك القواعػػد يتطلػػب

إقراره السير بو من خبلؿ اإلجراءات النظامية المتعارؼ عليهػا فػي المملكػة ،حيػث يخػتص بعضػها
بص ػػبلحيات وزي ػػر الع ػػدؿ – حفظ ػػو اب  ،-وبع ػػض منه ػػا يتطل ػػب موافق ػػة مجل ػػس ال ػػوزراء الم ػػوقر،

ويتطلػػب الػػبعض اآلخػػر تعػػديل أنظمػػة قائمػػة أو إق ػرار أنظمػػة جديػػدة ،وبالتػػالي تأخػػذ خط ػاً ومسػػاراً
مختلفاً ،بحيث يستدعي األمر دراستها ومراجعتها مػن قبػل ىيئػة الخبػراء بمجلػس الػوزراء ومجلػس
الشورى ومجلس الوزراء قبل إقرارىا.
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الفصل األوؿ :آليات التعامل وتنفيذ بعض األحكاـ القضائية
الخاصة بالطبلؽ في المملكة العربية السعودية
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مقدمة:
يمكن للكثيػر مػن األحكػاـ القضػائية الخاصػة بػالطبلؽ أو المرتبطػة بهػا أو البلحقػة لهػا أف

يتم تنفيذىا بالشكل المطلوب متى ما توفرت آليات مناسبة لذلك .ونقترح في ىذا السياؽ نػوعين

من اآلليات ،األولى مرتبطة بتحصيل ودفػع النفقػة المقػرة شػرعاً ،والنػوع الثػاني مػن اآلليػات مرتبطػة

بتسػػهيل عمػػل القاضػػي المخػػتص بقضػػايا الطػػبلؽ ،والتػػي نعتقػػد أف مػػن شػػأنها أف تحػػل اثي ػراً مػػن

المشػكبلت التػي تعػاني منهػا المطلقػػات وأبنػاؤىن ،وتصػحح اثيػراً مػػن األوضػاع التػي يتحمػل جػػزءاً
مػػن تبعاتهػػا الضػػماف االجتمػػاعي امػػا تتحمػػل تبعاتهػػا بشػػكل أابػػر جمعيػػات خيريػػة اثيػػرة .وىػػذه

اآلليات اما يلي:

آليات تسهيل عمل القاضي
أوالً :إنشاء مكاتب متخصصة بدراسػة أوضػاع المقػدمين علػى الطػبلؽ (مكاتػب
األسرة) في محاام األحواؿ الشخصية:

اثيراً ما تكوف األحكاـ القضائية الخاصة بالطبلؽ مثاراً للتساؤالت والتحليل والتنػاوؿ مػن

اافة أفػراد المجتمػع المعنيػين بالقضػايا االجتماعيػة واإلعػبلـ الرتباطهػا بػالمكوف الػرئيس للمجتمػع

وىػػي األسػػرة .ويعػػود ذلػػك للتفػػاوت فػػي األحكػػاـ القضػػائية بػػين قػػاض وآخػػر مػػن ناحيػػة ،ولطبيعػػة
الحكػم الصػادر ومػا يػرتبط بػو مػػن تبعػات قػد نػص عليهػا صػػك الطػبلؽ ،أو أغفػل الػنص عليهػا مػػن

ناحية أخرى.

وال شك أف الرأي المتولػد لػدى المجتمػع أف جهػاز القضػاء جهػاز عػادؿ والقضػاة عػادلوف

يحكمػػوف بشػػرع اب ،ويهػػدفوف إلػػى تحقيػػق العػػدؿ وتطبيػػق الشػػرع ويسػػعوف إلػػى المحافظػػة علػػى

حقػػوؽ المػػواطنين اافػػة .ولكػػنهم فػػي سػػبيل الوصػػوؿ لػػذلك يحتػػاجوف لمعلومػػات وبيانػػات يجػػب
توفيرىا لهم لتكوف أحكامهم عادلػة .ونقتػرح مػن أجػل خدمػة القضػاة وتػوفير المعلومػات والبيانػات

لهم ،إنشاء مكاتب متخصصة فػي اػل محكمػة لؤلحػواؿ الشخصػية فػي المملكػة العربيػة السػعودية
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(مكاتػػب األسػػرة)  ،تحػػاؿ إليهػػا القضػػايا المتقدمػػة للطػػبلؽ قبػػل البػػق فػػي الطػػبلؽ ،وتتكػػوف ىػػذه

المكاتب من:
.1

تتك ػػوف مكات ػػب األس ػػرة م ػػن قس ػػمين :قس ػػم رج ػػالي وقس ػػم نس ػػائي ،وتح ػػوي متخصص ػػين

ومتخصصػ ػ ػػات فػ ػ ػػي مختلػ ػ ػػل المجػ ػ ػػاالت الشػ ػ ػػرعية والقانونيػ ػ ػػة واالقتصػ ػ ػػادية والنفسػ ػ ػػية

واالجتماعية.

.2

يتم تشكيل لجنة لتقػدير النفقػة (مػا أمكػن ذلػك) داخػل المكاتػب األسػرية مختصػة بػالنظر
فػػي اافػػة النفقػػات المتعلقػػة بػػالهجر والطػػبلؽ ومػػا بعػػده والخاصػػة بػػالمرأة واألطفػػاؿ يقػػوـ

عليها ذوو الخبرة واالختصاص في النفقات األسرية .وفػي حػاؿ تعػذر تشػكيل لجنػة تقػدير
النفقػػة ،يػػتم االسػػتعانة بخب ػراء خػػارجيين ،معتمػػدين مػػن قبػػل المحكمػػة ،يػػتم نػػدبهم للقيػػاـ

بمهاـ اللجنة.

.3

يتم إنشاء صػندوؽ للمعونػة القضػائية واػذلك صػندوؽ للمعونػات العاجلػة داخػل المكاتػب

األسػ ػرية بالتنس ػػيق م ػػع مص ػػلحة الزا ػػاة أو وزارة الشػ ػؤوف االجتماعي ػػة والجه ػػات الخيري ػػة
االجتماعية لتقديم معونػات عاجلػة سػواء ماديػة أو إيوائيػة للحػاالت الػواردة ذات األوضػاع

الحرجة.
.4

يتم إنشاء قسم للخدمة االجتماعية داخل المكاتب األسرية يكوف من مهامو إصبلح ذات

البين بين الزوجين باإلضافة إلى مهاـ اجتماعية أخرى.
ويناط بمكاتب األسرة المهاـ التالية:

(ٔ) إصبلح ذات البين
من مهاـ مكاتب األسرة إصبلح ذات البين بين الزوجين للتوفيػق بػين الػزوجين علػى أسػس
حديثة بحيث يتم إنشاء أقساـ خاصة بالخدمة االجتماعية تدار من قبل متخصصػين ومتخصصػات
فػي علػػم الػػنفس والخدمػػة االجتماعيػػة والشػريعة والقػانوف للقيػػاـ بعمليػػة اإلصػػبلح وتقريػػب وجهػػات

النظر بين الزوجين قبل إحالة القضية للقاضي للحكم بشرط عػدـ المبالغػة فػي انتهػاج األنػاة بقصػد
اإلصبلح مما قد يعرض الزوجة واألبناء للضرر ،لذا يتم تحديد فترة نظر اللجنة ومحاولة اإلصػبلح

بثبلثة أشهر من أوؿ جلسة احد أقصى .ويمكن لهذه اللجنة االستعانة بحكمين مػن أىػل الػزوجين

خػػبلؿ فتػػرة اإلصػػبلح ،ويجػػوز للقاضػػي تمديػػد فتػػرة اإلصػػبلح لمػػدة شػػهرين علػػى األاثػػر ،تحقيق ػاً
لمصػلحة راجحػة .فػإذا تعػذر الصػػلح ،واسػتمر الشػقاؽ بػين الػػزوجين ،حكػم القاضػي بػالتطليق بنػػا ًء
على تقرير اللجنة.
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(ٕ) توعية الطرفين بحقوقهما
مػػن مهػػاـ مكتػػب األسػػرة توعيػػة الطػػرفين بػػالفرؽ بػػين الطػػبلؽ والفسػػخ والخلػػع والحقػػوؽ

المترتبة على ال نػوع ،وطػرؽ إثبػات الضػرر ،وطػرؽ ومهػل االعتػراض علػى الحكػم والعقوبػات عػن

المماطلة أو االمتناع عن تنفيذ األحكػاـ والتهػرب عػن التبليػغ .وتشػمل عمليػة التوعيػة تنبيػو الزوجػة
إذا اانق قد تقدمق برفع قضية طلب الطبلؽ أو الخلع ،أف تضػمن دعواىػا قضػايا النفقػة والواليػة

والحضانة والرؤية ،حتى يتم البق في ىذه األمور دفعة واحػدة (انظػر المػادة التاسػعة والثبلثػوف مػن

الباب الثالث من نظاـ المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية).

(ٖ) تحديد القدرة على الحضانة
ػاء علػى مػا سػيتاح مػن فرصػة أفضػل
يجب أف يكوف ىنػاؾ تنظػيم للحضػانة واسػتحقاقها ،بن ً

ػاء علػى
لؤلبناء من حيث توفير المعيشة األفضل .وال يترؾ األمػر اخيػار شخصػي ألحػد الطػرفين بن ً
روفهما الشخصية ،والرجوع ألحكاـ الشريعة وتنظيمها في ذلك.

ومػػن مهػػاـ مكاتػػب األسػػرة فػػي المحػػاام التنسػػيق مػػع الجهػػات الحكوميػػة وغيػػر الحكوميػػة

الملحقة بالمحكمة للقياـ بدراسة وافية لوضع المتقدـ بطلب الحضانة (الزوج أو الزوجة المقػدمين
علػى الطػبلؽ) مػن حيػث الوضػع االقتصػادي ،الوضػع النفسػي ،الوضػع االجتمػاعي .إضػافة لدراسػة

ال بيئػة والتعػػرؼ علػػى مػػدى مبلءمتهػػا لحضػػانة الطفػل ،وتػػوفير سػػبل المعيشػػة الكريمػػة لػػو ،والتوصػػية
للقاضي بأي الطرفين أحق بالحضانة.

في حاؿ ثبق عجز ال من األب المطلق واألـ المطلقة عن رعاية الطفل والعناية بػو ،تقػوـ

مكاتب األسرة بالبحث عن أشخاص آخرين مػن ذوي القرابػة األوليػة لرعايػة األطفػاؿ والعنايػة بهػم.
ودراسة أوضاعهم دراسة مستفيضة لتحديد مبلءمػة بيئػتهم لتنشػئة األطفػاؿ والعنايػة بهػم ،والتوصػية

أيضا للقاضي بذلك.

(ٗ) تنظيم موضوع الزيارة

يخػػتص مكتػػب االسػػرة بتقػػديم المعلومػػات الكاملػػة عػػن أوضػػاع الوالػػدين ،وبالػػذات طالػػب

الزيػػارة وذلػػك بعػػد الفصػػل بموضػػوع الحضػػانة ،بحيػػث يحػػدد المكتػػب قػػدرة طالػػب الزيػػارة وطبيعػػة

سكنو و مدى مبلءمتو للزيارة ،وقياس المخاطر التي قد تعترض األطفاؿ في حػاؿ انتقػالهم للزيػارة،
وتحديد مدة الزيارة وأمػاان مناسػبة السػتبلـ الطفػل وتسػليمو بحيػث يػتم تجنػب أمػاان الشػرط ومػا

يماثلها مما ال يتوافق وطبيعتهم.
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(٘) تحديد القدرة على الوالية
يناط بمكاتب األسرة التنسيق مع الجهات الحكومية وغيػر الحكوميػة الملحقػة بالمحكمػة

وذلك عن طريق قاضي التنفيذ من أجل القياـ بدراسة وافية عػن الػزوجين لتحديػد أيهمػا أقػدر علػى
الواليػة ،فالواليػة يجػب أف تكػػوف لؤلصػلح مػن الػػزوجين ،وليسػق لػؤلب الػذي تكػػوف لػو فػي أغلػػب

األحواؿ .ففساد األب أو إدمانو أو انحرافو ،أمور ال تجعلو أىبلً لوالية األطفاؿ .اما يجب النظػر
لموضػػوع الواليػػة وربطػػو بالحضػػانة ،حيػػث أف فػػي جعػػل الواليػػة لطػػرؼ والحضػػانة لطػػرؼ آخػػر ،ال

يحقق مصلحة األبناء ويعقد األمور الحياتية مثل اسػتخراج األوراؽ الثبويتػة والتعلػيم والعػبلج .وفػي
حػػاؿ حكػػم القاضػػي بالحضػػانة لػػؤلـ والواليػػة لػػؤلب ،فتعطػػى األـ نسػػخة طبػػق األصػػل مػػن سػػجل

األسرة (دفتر العائلة) وتمنح صبلحية استخراج الوثائق البلزمة والبػق فػي األمػور الحيويػة االصػحة
والتعليم دوف الحاجة إلذف الولي.

( )ٙتسوية وضع األبناء
يفتػػرض أال يصػػدر حكػػم الطػػبلؽ قبػػل أف ي ػػتم وضػػع جميػػع الترتيبػػات البلزمػػة لؤلطف ػػاؿ،

فيجب أف تتضمن وثيقة الطبلؽ جزءاً خاصاً بتنظيم شؤوف األبناء وتقرير سبل متابعتهم .وحتػى يػتم
ىذا ال بد من أف تكوف ىناؾ دراسة لظروؼ األسػرة لتقريػر مػا يناسػب األبنػاء مػن أوضػاع مسػتقبلية

حسب ما سيتوفر لهم في بيئتهم التي سيعيشوف فيها ،حتػى ال تتػرؾ الجتهػادات الوالػدين التػي قػد
ال تكوف دائماً تتناسب مع الحاجات الفعلية لؤلبناء وتجعلهم عرضة لمػا قػد يحصػل مػن إىمػاؿ أو

تقصير أو نحوىما.

وتشػػمل مهػػاـ مكاتػػب األسػػرة التأاػػد مػػن إحضػػار تقريػػر فحػػص طبػػي مػػن مؤسسػػة طبيػػة

معتمػدة يبػين وجػػود الحمػل مػػن عدمػو إلتمػػاـ إصػدار صػػك الطػبلؽ وضػػماف حػق األجنػػة فػي حػػاؿ
وجود الحمل وتقدير اافػة النفقػات والتبعػات فػي صػك الطػبلؽ .امػا تشػمل مهػاـ مكاتػب األسػرة

إضػافة الطفػل أوتوماتيكيػاً بعػػد والدتػو إلػى بطاقػػة األحػواؿ الخاصػة بػػالمرأة والرجػل عنػد طلػػب األـ
ذلك وال يشترط موافقة الزوج ويتم ذلك عن طريق الربط اآللي بين وزارة الداخلية ووزارة العدؿ.

يجب أف يكوف ىناؾ إلزاـ لؤلب بمتابعة الحالة الصحية ألبنائو ،وفي حاؿ ثبق عدـ قيامو

بمسؤولياتو يكوف عرضة للمساءلة .فاألبناء أمانة عنػد اآلبػاء يجػب أف يلتزمػوا برعايتهػا .ويجػب أف
ينظػػر لتلػػك المشػػكلة علػػى اعتبارىػػا إحػػدى مشػػاال اإليػػذاء واإلىمػػاؿ وأف تعامػػل معاملػػة قضػػايا

اإلىماؿ والعنل.

امػا يجػب التأاػد مػن حصػوؿ جميػع األبنػاء علػى حقػوقهم مػن حيػث اإلثباتػات ونحوىػا،

وفػػي حػػاؿ ثبػػق أف أحػػد األبنػػاء لػػم يحصػػل علػػى إثبػػات يجػػب إل ػزاـ األب باسػػتخراج المسػػتندات
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الثبوتية الرسمية خبلؿ مدة ال تتعدى الشػهر .وفػي حػاؿ أىمػل األب ذلػك ،يجػب أف تكػوف ىنػاؾ
عقوبػػة تعزيريػػة تترتػػب علػػى اإلىمػػاؿ لػػذلك الواجػػب اعقوبػػة السػػجن مػػثبلً ،ممػػا يػػدفع اآلبػػاء إلػػى

استيفاء حقوؽ األبناء وتسهيل إجراءاتهم تجنباً للعقوبة.

( )ٚتحديد القدرة المالية للزوج
تقوـ مكاتب األسرة بالتعػاوف مػع الجهػات الحكوميػة وغيػر الحكوميػة الملحقػة بالمحكمػة

بتحديد القدرة المالية للزوج ،وذلك عن طريق (ٔ) إفادة الزوج والزوجة والتحقق من إفادتهما (ٕ)
مخاطبػة اافػػة البنػػوؾ عػػن طريػػق مؤسسػػة النقػػد العربػػي السػػعودي والحصػػوؿ علػػى تقػػارير ماليػػة تفيػػد

بالمراز المالي للزوج (ٖ) مخاطبة شراة سػمة للتأاػد ممػا علػى الػزوج مػن التزامػات ماليػة وقػروض
(ٗ) مخاطبػػة جهػػة عمػػل الػػزوج والحصػػوؿ علػػى تعريػػل بالراتػػب والبػػدالت (٘) مخاطبػػة الجهػػات
المختصػػة بتوثيػػق الملكيػػة العقاريػػة ( )ٙمخاطبػػة ىيئػػة السػػوؽ الماليػػة ( )ٚمخاطبػػة مصػػلحة الزاػػاة

والدخل.

ويراعػى عػدـ االاتفػاء بوثيقػة اإلقػرار المػالي التػي يقػدمها الػزوج ،امػا يراعػى عػدـ االاتفػػاء

بإثبات دخلو الشهري فقط ،بل تشمل اافة أمبلاو ،اما تشمل اافة التزاماتو المالية.

( )ٛتقدير مبلغ النفقة
يعػػد تقػػدير النفقػػة للمطلقػػة وأبنائهػػا مػػن أدؽ وأصػػعب األمػػور وأاثرىػػا تعقيػػداً وحساسػػية،

وذلك الرتباط موضوع النفقة بأمور أخرى اثيرة ال يمكن تجاىلها.
وعند تقدير النفقة يجب مراعاة االعتبارات التالية:

 1/8عن ػػد تق ػػدير النفق ػػة يج ػػب أف يراعػ ػى المس ػػتوى المعيش ػػي ال ػػذي ا ػػاف علي ػػو األبن ػػاء قب ػػل
االنفصاؿ.

 2/8يجب أف تحدد النفقة بمبلػغ يتناسػب مػع دخػل األب (المطلػق) لضػماف عػيش األبنػاء فػي
وضػػع يتناسػػب مػػع دخػػل األب ومسػػتواه االقتصػػادي .فالنفقػػة ليسػػق صػػدقة بػػل ىػػي حػػق

شرعا يبذلػو األب تجػاه أبنائػو .لػذا وجػب تحديػد مقػدار النفقػة بمػا يتناسػب ودخػل
واجب ً

وبناء على عدد األطفاؿ وعلى أعمارىم و روفهم الصحية.
األب ً

 3/8األخذ بعين االعتبار عند احتساب النفقة معاناة أحد األبناء من مرض مزمن أو إعاقػة ،ومػا
يترتب على ذلك من مصروفات إضافية.

 4/8يجب أف يكوف ىناؾ مراجعة -عند الطلب -لدخل األب ،ولو ثبق زيادة في الدخل فػإف
النفقة ترتفع بارتفاع الدخل.
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 5/8أف ال يتم قصر النفقة على دفع مبلغ مالي ،بل يجب أف تتضمن إلزامػاً بتػوفير السػكن بمػا
يتناسػػب وقػػدرة األب ،فمػػن المبلحػػل أف المشػػكلة الرئيسػػة التػػي يواجههػػا أبنػػاء المطلقػػين
ىي عػدـ تػوفر المسػكن .لػذا وجػب إلػزاـ األب بتػوفير المسػكن ألبنائػو ،وفػي حػاؿ عجػزه
يتم توفير المسكن عن طريق جهػات أخػرى (خيريػة أو حكوميػة) .ويمكػن ألقسػاـ الخدمػة

االجت ماعي ػػة ف ػػي مكات ػػب األس ػػرة التنس ػػيق م ػػع ى ػػذه الجه ػػات إلس ػػكاف المحتاج ػػات م ػػن
المطلقات ومن في حكمهن وأبنائهن.

 6/8يجب أف يربط مبلغ النفقة بمسػتويات المعيشػة السػائدة ،ومػا يكػوف مػن تناسػب مػع دخػل
األب ،وف ػػي ح ػػده األدن ػػى بم ػػا يحق ػػق ح ػػد الكف ػػاؼ لؤلبن ػػاء .ويك ػػوف ا ػػاؼ لتلبي ػػة ااف ػػة

احتياجػػاتهم ،مػػن غػػذاء وملػػبس ومصػػاريل تعلػػيم وصػػحة وغيرىػػا مػػن مصػػروفات أساسػػية.
فليس مبرراً أف يكوف طبلؽ الوالدين سبباً لوقوعهم في الفقػر فػي حػين يتمتػع األب بوضػع
مالي جيد.

اما يجب أف يشمل تقدير النفقة ما يلي:

.1

السكن

.2

الملبس

.3

األال

.4
.5
.6
.7
.8

المواصبلت

حاجات األطفاؿ الرضع

الحاجات الصحية
حاجات التعليم

الخدمات األساسية (اهرباء ،ماء ،تلفوف)

اعتبارات أساسية حوؿ النفقة
.1

التأايػد علػػى معاملػػة ديػػن النفقػػة عنػػد التنفيػذ للصػػك الصػػادر بحكمػػو باعتبػػاره مػػن الػػديوف

.2

وفي ال األحواؿ يجب أال يقل مقدار النفقة المقرة شػرعاً عمػا يدفعػو الضػماف االجتمػاعي

الممتازة العاجلة الدفع.

للمطلقات أو لؤلوالد ،وفي حاؿ قل عن ذلك ،يوجو القاضي الضػماف االجتمػاعي بتكملػة
المبلػػغ المتبقػػي عػػن طريػػق الضػػماف االجتمػػاعي حسػػب مػػا ىػػو متبػػع لػػديهم مػػع الحػػاالت

المماثلة ،بحيث ال تحرـ من لها أو ألوالدىا نفقة من مستحقات الضماف االجتماعي.
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.3

اما يجب أف ال يتم ربط نفقة األبنػاء بػأي شػرط أو قيػد وأف ال يسػمح لػؤلـ بالتنػازؿ عنهػا
مقابل الطبلؽ حتى ال يذىب األطفاؿ ضحية المساومات بين الزوجين المختلفين ،إال في

حػػاؿ غنػػى األـ وقػػدرتها علػػى إعالػػة أطفالهػػا بمسػػتوى معيشػػي ال يقػػل عػػن المسػػتوى الػػذي
يوفره األب ،فيقبل تنازؿ األـ بعد التأاد من أنو تم بمحض إرادتها دوف ضغط أو إجبار.
.4

تضمين النفقػات المسػتحقة للمطلقػة أو المعلقػة الحاضػنة وأطفالهػا أجػرة المواصػبلت بمػا

.5

يتم تحديد ىذه النفقات قبل إتماـ صك الطبلؽ أو صك الهجراف ،ويتم رصدىا فيها.

يعادؿ راتب وأجرة وسكن السائق ووسائل النقل.
.6

يمنػع منعػاً باتػاً المسػاومة بحػق األـ الشػرعي فػي الحضػانة أو نفقػة األوالد أو إجبارىػا علػى
التنازؿ عن ىذا الحق أو ٍ
جزء منو مقابل الطبلؽ أو الخلع والفسخ.

.7

يحفل حق الزوجة األجنبية في النفقة والحضانة وتعامل في ذلك معاملة الزوجة السعودية،

ويمنع ترحيلها طواؿ فترة الحضػانة ويػتم إشػعار الجهػات المختصػة بػذلك .وإف اػاف األب
غير مؤىػل للواليػة ،فػبل ترحػل حتػى يبلػغ أبناؤىػا سػن الرشػد ،حيػث يمكػن أف تكػوف علػى

افالة أحد أبنائهػا (حيػث أف المتبػع حاليػا فػي مثػل تلػك الحػاالت القيػاـ بترحيػل األـ غيػر

السعودية بعد انتهاء العبلقة الزوجية) .والكتابة لػوزارة الداخليػة ،إلعطائهػا حػق اإلقامػة فػي
المملكة العربية السعودية بدوف افيل ،حتى بلوغ أحد أبنائها سن الرشد.

.8

أف تدرج النفقة من ضمن الديوف المسجلة في الشراات المسؤولة عػن معلومػات االئتمػاف
على األفراد ،ويطلب من البنوؾ وشراات التمويػل بكافػة أنواعهػا أخػذىا فػي االعتبػار عنػد

تقييم وضع األفراد االئتماني.
.9

في حاؿ الخبلؼ عند الطبلؽ وإحالة القاضػي لملػل القضػية إلػى مكتػب األسػرة لمحاولػة

إصبلح البين على القاضي فرض نفقة مؤقتة فػي الجلسػة األولػى للزوجػة واألبنػاء إلػى حػين
الفصػػل النهػػائي فػػي الػػدعوى ،اػػذلك عليػػو تحديػػد جهػػة الحضػػانة المؤقتػػة وايفيػػة الزيػػارة
ووقتها ومكانها مع األمر بإبقاء المرأة واألوالد في مسكنهم إلى حين البق في القضية.

( )ٜإعادة تقدير مبلغ النفقة
من مهاـ مكاتب األسرة إعادة تقدير مبلغ النفقة ،فهناؾ حاالت تتطلب إعادة تقدير مبلغ

النفقة المقرة شرعاً سواء للمطلقة ومن في حكمها ،أو لؤلبناء ،وىذه الحاالت اما يلي:

 1/9حص ػػوؿ تغي ػػر ف ػػي حال ػػة الطف ػػل الص ػػحية (إص ػػابتو بم ػػرض م ػػزمن مث ػػل الس ػػكر ،ح ػػدوث
إعاقة...،ألخ).
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ػاء
 2/9حدوث تغير في الوضع االقتصادي لؤلب ،فيتم إعادة دراسة وضع األب االقتصػادي بن ً
على طلب من المطلقة ،في حالة توفر معلومات لديها تفيد بذلك.
 3/9حدوث تغير ابير في األسعار وارتفاع معدؿ التضخم.

 4/9فػػي حػػاؿ إعسػػار الػػزوج عنػػد صػػدور حكػػم النفقػػة يحػػق للزوجػػة المطالبػػة بإعػػادة القضػػية
ومراجعة الحكم إذا تزوج الرجل مرة أخرى وفتح بيتاً أو بانق عليػو آثػار اليسػر بمػا يمكنػو
من اإلنفاؽ على أوالده من مطلقتو.

 5/9تحػػديث تقػػدير النفقػػة سػػنويا لؤلطفػػاؿ حسػػب أعمػػارىم أو للجنػػين بعػػد والدتػػو مػػن قبػػل
اللجنػػة المختصػػة التػػي يػػتم تشػػكيلها لهػػذا الغػػرض أو عنػػد تقػػديم األـ بطلػػب ذلػػك نتيجػػة

لمستجدات تطرأ على وضعها ووضع أبنائها أو وضع المطلق.

(ٓٔ) تقدير الضرر الواقع على الزوجة
في الحاالت التي يكوف ىناؾ انفصاؿ أو ىجر قبل الطػبلؽ وسػببو الػزوج ،علػى الرجػل أف

يلتزـ بدفع اافة المصروفات عن فترة انفصالو وىجره في حػاؿ لػم يكػن ملتزمػاً بػدفع النفقػة خػبلؿ

تلك الفترة .وأف ال تجبر المرأة على التنازؿ عن حقهػا فػي نفقتهػا اشػرط للحصػوؿ علػى الطػبلؽ،
ما لم يكن ذلك التنازؿ مقابل عوض مالي عػن الخلػع فػي حػاؿ تفػاوض الػزوجين علػى ذلػك .وفػي

حػاؿ تهػرب الػػزوج أو رفضػو دفػع التزاماتػػو الماليػة بعػد تقػػدير وضػعو المػالي الػػذي يشػير إلػى قدرتػػو
علػػى دفػػع النفقػػة ،يجػػب عنػػدىا أف يخضػػع لمحاسػػبة نظاميػػة ،ويػػتم إنفػػاذ اافػػة الوسػػائل الشػػرعية
والقانونية إلجباره على الوفاء بذلك الدين ،ألف النفقة حػق خػاص يجػب دفعػو .ويجػب ىنػا مراعػاة
أف يكوف الضرر الذي يلحق بالزوجة ىو نتيجة تقصير ،وأف يكػوف ىنػاؾ عبلقػة سػببية واضػحة بػين

إىمالو ومماطلتو ،والضرر الذي لحق الزوجة من جراء ذلك.

إضافة إلى ىذه المهاـ الرئيسة ،تقوـ مكاتب األسرة بالمهاـ التالية:

أوالً :تقػدير قيمػة الفرقػة بعػوض فػي قضػايا الخلػع للتأاػد مػن عػدـ المبالغػة بهػا واقتصػارىا علػى
النواحي المادية فقط دوف زيادة على مبلغ الصداؽ ودوف إجبار األـ على التنازؿ عػن حػق

األمومة والحضانة أو نفقة األوالد.

ثانياً :التحقق من شروط قبل النكاح وبعد الطبلؽ االمؤخر والتأاد من إيفاء الزوجين بهما ورفع
نتائج بحث المكتب في ىذه الناحية إلى القاضي.
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ثالثاً :إع ػػادة تقي ػػيم الق ػػدرة عل ػػى الحض ػػانة والوالي ػػة عن ػػد زواج األـ الحاض ػػنة أو ال ػػولي أو م ػػوت
أحػ ػػدىما أو ابلىمػ ػػا وايفيػ ػػة انتقػ ػػاؿ اافػ ػػة الحقػ ػػوؽ والواجبػ ػػات للوصػ ػػي ،وترتيػ ػػب وضػ ػػع

األطفاؿ.

رابعاً :البق في مسوغات إسقاط الوالية و الحضانة مع التشديد على مبدأ المسػاواة بػين المطلػق
والمطلقة في السلوايات العامة والفحص النفسي والطبي.

خامساً :استصدار أمر من القاضي بوضع األمبلؾ المشتراة بين الزوجين تحق الحراسة فػي حػاؿ
طلب أحد الطرفين ذلك وفقاً لمػا ورد فػي نظػاـ المرافعػات الشػرعية إلػى أف يػتم البػق فػي
القضػػية وتسػػديد القػػروض وااللتزامػػات المشػػتراة (أو فػػي حػػاؿ اػػوف الزوجػػة افيلػػة لزوجهػػا

السابق).

سادساً :التوعيػة بػالحقوؽ وإجػراءات التقاضػي والعقوبػات المترتبػة علػى المماطلػة أو االمتنػاع عػن
تنفيذ األحكاـ القضائية.

سابعاً :تقدير التعويض (بدؿ الضػرر) المسػتحق للمطلقػة نتيجػة مماطلػة الػزوج وامتناعػو عػن تنفيػذ
األحكاـ القضائية (لجنة تقدير الضرر) ،واذلك تقدير مقدار المتعة المتوجبة للمطلقة.

ثامن ػاً :تسػػليم بطاقػػات األحػػواؿ المحدثػػة للمطلػػق والمطلقػػة اػػذلك سػػجل األسػػرة بعػػد تحػػديث
معلوماتو للرجل ونسخة طبق األصل للمرأة.

تاسػعاً :تحقػق القسػم النسػائي مػن ىويػة المػرأة فػي حػاؿ تطلػب األمػر ذلػك – أي فػي حػاؿ رفػض
القاضي التحقق بنفسو  -وعدـ اجبارىا احضار معرؼ أو ولي أمر.
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ثاني ػاً :إنشػػاء مراػػز الخػػدمات المسػػاندة ل ػربط بعػػض الجهػػات الحكوميػػة وغيػػر
الحكومية بجهاز القضاء:

ليتمكن جهاز القضاء من القياـ بعملو على أامل وجو فيما يتعلق بقضايا الطبلؽ ،وقضػايا

النفقػػة ،ولتػػتم خدمػػة المػػواطنين والمواطنػػات بشػػكل أاثػػر فاعليػػة ،يجػػب إيجػػاد آليػػة ربػػط بعػػض

األجهزة الحكومية وغير الحكومية بجهاز القضاء ،وتتم االستفادة من تقنيات الربط اآللػي الحديثػة

إلنشاء مراز معلومات داخل محاام األحواؿ الشخصية ،يتم من خبللو الحصوؿ على المعلومػات
والبيانػػات الض ػػرورية لبن ػػاء الحك ػػم القضػػائي المػ ػرتبط ب ػػالطبلؽ وتنفي ػػذ مقتضػػاه وتبعات ػػو عل ػػى وج ػػو

الخصوص مما يسهم في اختصار زمػن القضػايا وتفعيػل آليػات التبليػغ والتنفيػذ فػي قضػايا األحػواؿ
الشخصػػية علػػى العمػػوـ وقضػػايا الطػػبلؽ والنفقػػة علػػى وجػػو الخصػػوص .والجهػػات الحكوميػػة وغيػػر
الحكومية التي نقترح ربطها بجهاز القضاء تحق إشراؼ قاضي التنفيذ في المحكمة ىي ما يلي:

األحواؿ المدنية
األحواؿ المدنية ىي جهاز حكومي يتبع لوزارة الداخلية ،ويعنى بالمواطنين السػعوديين مػن

حيػػث إصػػدار أرقػػاـ السػػجل الػػوطني ،وإصػػدار بطاقػػات األحػػواؿ الشخصػػية ،ودفػػاتر العائلػػة لهػػم.
وبالتػالي اػل تغييػر يطػرأ علػى الفػرد أو األسػرة مػن زواج أو طػبلؽ وإضػافة أبنػاء أو حػذفهم (بسػػبب
حاالت الوفاة ،أو بزواج ،أو ببلوغ الذاور السن النظامية ليكونػوا مسػتقلين) يػتم تسػجيلها وتوثيقهػا

لدى الواالة وإصدار البطاقات البلزمة التي تعكس التغير الحاصل على الفرد والعائلة.

واألحػػواؿ المدنيػػة ىػػي الجهػػة الحكوميػػة الوحيػػدة المخولػػة بػػذلك ،وبالتػػالي الوثػػائق التػػي

تصدر منها ىي الوحيدة المعتمدة في اافة أنحاء المملكة العربية السعودية .وألجل ذلك يجب أف

تعكس ال البطاقات ودفػاتر العائلػة الصػادرة مػن تلػك الجهػات ،مػا يسػتجد ومػا يطػرأ علػى األسػرة
وأفرادىا المشمولين في تلك المستندات ،بما في ذلك الطبلؽ.

امػػا أف إدارة الحق ػػوؽ المدني ػػة التابع ػػة لؤلم ػػن الع ػػاـ ى ػػي الجه ػػة المعني ػػة بتنفي ػػذ األحك ػػاـ

القضػائية ،لػػذا فمػػن الضػػروري أف تضػػم جميػػع محػاام األحػػواؿ الشخصػػية وحػػدة لؤلحػػواؿ المدنيػػة
لتفعيػػل إج ػراءات التنفيػػذ وإنهػػاء معانػػاة المطلقػػة وأوالدىػػا مػػع األوراؽ الثبوتيػػة .ويمكػػن مػػن خػػبلؿ
واالة األحواؿ المدنية التأاد من السجل العػدلي للوالػدين والتأاػد مػن خلػوه مػن السػوابق لتحديػد

الطرؼ األصلح للحضانة والوالية.
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مصلحة الزااة والدخل
مصلحة الزااة والدخل ىػي جهػة حكوميػة معنيػة بجبايػة الزاػاة مػن الشػراات والمؤسسػات

المسجلة في المملكة العربية السعودية ،وبالتالي فهي جهة قادرة بما تملكو من آليػات ،وبمػا يتػيح
لهػػا النظػػاـ مػػن الوصػػوؿ إليػػو مػػن معلومػػات وبيانػػات ،مػػن تقػػديم صػػورة ماليػػة جيػػدة عػػن أي مػػواطن

يملػػك حصػػة فػػي شػػراة أو مؤسسػػة مسػػجلة فػػي المملكػػة العربيػػة السػػعودية ،وسػػتمكن مثػػل تلػػك
المعلومات المتحصل عليها من تقييم الوضع المالي لذلك المواطن ،وبالتالي مساعدة القاضػي فػي
تقدير مقدار النفقة بناء على دخل األب ومستواه المعيشي.

إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة
حي ػػث يمك ػػن م ػػن خ ػػبلؿ الحص ػػوؿ عل ػػى البيان ػػات والمعلوم ػػات المقي ػػدة ف ػػي الس ػػجبلت

التجارية المحفو ة لديها من معرفة مػا إذا اػاف ىنػاؾ مؤسسػات أو منشػآت باسػم ذلػك الرجػل ،أو
ما قد يكوف لو من حصص في شراات بوصفو شري ًكا فيها لتؤخذ في الحسباف عند تقدير النفقة.

المؤسسة العامة للتقاعد
ىي جهاز حكومي معني بصرؼ معاشات التقاعد للمو فين الحكػوميين ،حسػب خػدمتهم

فػػي الدولػػة ،وحسػػب رواتػػبهم أثنػػاء فتػػرة الخدمػػة ،وفػػق معادلػػة معروفػػة تمام ػاً ،ووفػػق شػػروط مسػػبقة

معروفػػة أيض ػاً .وذلػػك مقابػػل مػػا يقتطعػػو ىػػذا الجهػػاز مػػن راتػػب المو ػػل أثنػػاء خدمتػػو فػػي الدولػػة
( %ٜشػػهرياً مػػن المرتػػب األسػػاس بػػدوف بػػدالت) باإلضػػافة إلػػى مػػا يػػتم اقتطاعػػو مػػن الجهػػة التػػي

يعمل فيها المو ل ( %ٜأيضا من المرتب األساس بدوف بدالت).

ىذا الجهاز الحكومي يمكن أف يوفر معلومات مالية دقيقة عن دخل مو ل ،وعػن مقػدار

مػػا يصػػرؼ لػػو شػػهرياً إذا اػػاف متقاعػػداً ،ممػػا سػػيمكن مػػن تكػػوين صػػورة أفضػػل عػػن وضػػعو المػػالي،
وبالتالي يسهل من مهمة القضاة في تحديد مقدار النفقة.

المؤسسة العامة للتأمينات
ىي جهاز حكومي معني بصرؼ معاشات التقاعد لمو في القطاع الخاص ،وبعػض مػو في
الدولػػة الػػذين ال يخضػػعوف لنظػػاـ التقاعػػد ،وذلػػك حسػػب خػػدمتهم ،وحسػػب رواتػػبهم أثنػػاء فتػػرة

الخدمة ،وفق معادلة معروفة تماماً ،ووفق شروط مسبقة معروفة أيضاً .وذلك مقابػل مػا يقتطعػو ىػذا
الجهاز من راتب المو ل أثناء خدمتو ( %ٜشهرياً من المرتب األسػاس بػدوف بػدالت) باإلضػافة
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إلػى مػػا يػتم اقتطاعػػو مػػن الجهػة التػػي يعمػل فيهػػا المو ػػل ( %ٜأيضػا مػػن المرتػب األسػػاس بػػدوف

بدالت) .وتجدر اإلشػارة إلػى أف ىنػاؾ تفاوتػاً طفيفػاً فػي ايفيػة احتسػاب المخصػص التقاعػدي بػين
المؤسسة العامة للتأمينات ومصلحة معاشات التقاعد ،ولكن المجاؿ ال يسمح بالحديث عنها.

ىذا الجهاز الحكومي يمكن أف يوفر معلومات مالية دقيقة عن دخل مو ل ،وعػن مقػدار

مػػا يصػػرؼ لػػو شػػهرياً إذا اػػاف متقاعػػداً ،ممػػا سػػيمكن مػػن تكػػوين صػػورة أفضػػل عػػن وضػػعو المػػالي،
ويمكن القضاة من التقدير الدقيق لمقدار النفقة.

مؤسسة النقد العربي السعودي
وىػي الجهػاز الحكػومي المعنػػي بالقطػاع المصػرفي والمشػرؼ عليػػو .ولقػد تػم تضػمين ىػػذا

الجهاز لقدرتو على توجيو اافة البنوؾ والمصارؼ العاملة في المملكة العربية السػعودية .لػذا ،حػين
يتطلب األمر ،فإنو يمكن لهذا الجهاز توجيو اافة البنوؾ بتقديم معلومػات ماليػة عػن شػخص معػين

(المطلػػق) ،ممػػا يسػػاعد فػػي تحديػػد مقػػدار النفقػػة ،اػػذلك يسػػتفاد مػػن ىػػذه المؤسسػػة فػػي إيقػػاع
العقوبات التعزيرية علػى المتخلفػين عػن السػداد أو الممتنعػين مػن تنفيػذ األحكػاـ القضػائية بمػا فػي
ذلك الحجز على األمواؿ وتجميد الحسابات في البنوؾ بموجب أمر القضاء.

ىيئة السوؽ المالية
حيػػث يمكػػن معرفػػة مػػا لػػدى الشػػخص مػػن ممتلكػػات فػػي شػػكل أسػػهم أو أي أوراؽ ماليػػة

أخػػرى مرتبطػػة بجهػػة اإلش ػراؼ والرقابػػة التػػي تخضػػع لسػػلطة الهيئ ػة وإش ػرافها ،وبالتػػالي يػػتم أخػػذ
المعلومات الصادرة منها باالعتبار عند تحديد مقدار النفقة.

الضماف االجتماعي
الضماف االجتماعي ىو جهاز حكومي منبثق من وزارة الشؤوف االجتماعية وتحق مظلتها،

وفي الوقق الراىن يمثل الضػماف االجتمػاعي واالػة مسػتقلة مػن واػاالت وزارة الشػؤوف االجتماعيػة

لدي ػػو ٗ ٜفرعػ ػاً ،وى ػػذه الف ػػروع منتش ػػرة ف ػػي ااف ػػة أنح ػػاء المملك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية .والض ػػماف
االجتماعي ىو الجهػاز الحكػومي المعنػي بصػرؼ المسػاعدات الماليػة (إضػافة إلػى خػدمات أخػرى

وأنماط مساعدات أخرى) للمستحقين من المواطنين السػعوديين ،والمسػتحقوف فػي نظػاـ الضػماف

االجتماعي ىم فئات عديدة منها المطلقات والمهجورات واألرامل والفقراء واأليتػاـ والعػاجزوف مػن

ابػػار السػػن والمعػػاقوف .ويمكػػن للقضػػاة االسػػتفادة مػػن المعلومػػات التػػي يوفرىػػا ىػػذا الجهػػاز فػػي تحديػػد
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مقػػدار النفقػػة ،والتنسػػيق مػػع مكتػػب األسػػرة فػػي المحكمػػة إلامػػاؿ مبلػػغ النفقػػة للمطلقػػة التػي تقػػل

مقػػدار نفقتهػػا ونفقػػة أوالدىػػا عمػػا يدفعػػو الضػػماف االجتمػػاعي للمطلقػػات وأبنػػائهن ،باإلضػػافة إلػػى

حصولهن على باقي الخدمات التي يوفرىا ىذا الجهاز لمثل ىذه الفئات.

شراات االئتماف (الكردت بيرو)
وىي الشراات المعنية بتسجيل القروض على األفراد ،والتي يمكن أف تػوفر معلومػة دقيقػة

عػػن التزامػػات األف ػراد بػػدين أو بػػديوف تجػػاه أي جهػػة (بنػػك ،شػػراة ،أو غيػػره) ،مثػػل شػػراة سػػمة.
وشراات االئتماف ىي آلية ابتدعتها البنوؾ لمعرفة سػجل األفػراد االئتمػاني حتػى تػتمكن مػن معرفػة

مدى استحقاقو لقرض من عدمو ،ومدى استحقاقو لبطاقػات اإلئتمػاف مػن عدمػو .وأصػبحق شػراة

س ػػمة (الش ػػراة الوحي ػػدة حاليػ ػاً) اآللي ػػة الت ػػي تلج ػػأ إليه ػػا ا ػػل البن ػػوؾ والش ػػراات المعني ػػة بالتموي ػػل
والتقسيط مثل شراات العقار وشراات السيارات وغيرىا.

وشػراة سػمة تقػوـ بتسػجيل المػديونيات المتعثػرة علػى األفػراد ،يمػا فػي ذلػك تخلفهػم عػػن

سداد فواتيرىم مثل فواتير شراات االتصاالت .لذلك من عليػو مبلحظػات فػي سػجلو االئتمػاني أو
من تخلل في تسديد فواتيره أو التزاماتو تجػاه الغيػر (إال تجػاه األفػراد) يػتم وضػع مبلحظػات علػى

اسػمو ،وبالتػالي إيقػاؼ اػل تعامبلتػػو االئتمانيػة األخػرى حتػى تػتم تسػػوية وضػعو .وعليػو ،تػوفر شػػراة

سػػمة معلومػػات دقيقػػة عػػن سػػجل األف ػراد االئتم ػػاني الجيػػد وغيػػر الجيػػد ،والتػػي يمكػػن قطعػ ػاً أف
تستخدـ للحصوؿ على معلومة مرتبطة بػأي مػواطن سػعودي ،بهػدؼ تقيػيم وضػعو المػالي ،وبالتػالي

يمكن االستفادة من المعلومات التي تقدمها في تقدير مقدار النفقة ،اما يمكن اسػتخداـ خػدمات

شراة سمة إليقاؼ التعامبلت االئتمانية للمطلقين الذين يخلوف بالتزاماتهم المالية المرتبطػة بالنفقػة
تجاه مطلقاتهم وأبنائهم ،باعتبار أف النفقة دين ممتاز عاجل الدفع في ذمة األب.

شراات التمويل العقاري
من المتوقع أف يصدر نظاـ الرىن العقاري قريباً ،وىو النظاـ الذي سػيمكن مػن بيػع وشػراء

العقار عن طريق شراات التمويل العقاري والبنػوؾ ،األمػر الػذي سػيجعل الكثيػر مػن األفػراد يقبلػوف
علػػى ش ػراء العقػػار بطريػػق التمويػػل طويػػل األجػػل .لػػذا ،فػػإف شػػراات التمويػػل العقػػاري سػػتكوف مػػن
الجهات التي يجب مخاطبتها والتعامل معها للحصوؿ على بيانات حػوؿ تملػك األفػراد فيهػا ،ممػا

يساعد أيضا على معرفة ما لؤلفراد وما عليهم والحصوؿ على معلومػات دقيقػة عػن وضػعهم المػالي
لئلفادة منو في تقدير النفقة وتنفيذ األحكاـ التعزيرية في حق المتخلفين والمماطلين.
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وزارة العدؿ
حيػػث أف وزارة العػػدؿ تقػػوـ حاليػػا بإعػػداد السػػجل العقػػاري الػػذي سػػيمكن مػػن حصػػر اػػل

الصػػكوؾ الصػػادرة ف ػػي نظػػاـ آل ػػي يس ػمح باإلشػ ػراؼ عليهػػا ومتابعته ػػا وحصػػر م ػػن يملكهػػا ،فم ػػن
المنطقي أف يتم التخاطب مػع الجهػة المشػرفة علػى السػجل العقػاري للحصػوؿ علػى قائمػة بػأمبلؾ

الرجل العقارية اجزء من معرفة ممتلكاتو ،وتقدير وضعو المالي ،وبالتالي تقدير مقدار النفقة.

إمارة المنطقة
تحوي المملكة العربية السعودية ثبلثة عشر منطقة إدارية ،ال منطقة لها إمارة خاصة بهػا.

وإمارة المنطقة ىي إحدى الجهات المعنية في تنفيذ األحكػاـ القضػائية ،لػذا وجػب إدراجهػا ضػمن
الجهات الحكومية التي يتم ربطها بجهاز القضاء.

مقترحات تفعيل ربط األجهزة الحكومية وغير الحكومية بجهاز القضاء

ىن اؾ عدد من المقترحػات التػي يمكػن بهػا ربػط بعػض األجهػزة الحكوميػة وغيػر الحكوميػة

بجهاز القضاء تسهيبلً للحصػوؿ علػى المعلومػات الخاصػة بقضػية تحػق النظػر ،أو تنفيػذا ألحكػاـ

القضاء ،وىي اما يلي:

أوالً :ينشأ في جميع محاام األحواؿ الشخصية وحدات متفرقة للجهات التي ذارتها الدراسة
تحق إشراؼ قاضي التنفيذ وباإلفادة من خدمات وزارة الداخلية في الربط اآللي لتحقيق

األىداؼ التالية:

ٔ .تسريع الحصوؿ على المعلومات والبيانات الضرورية لبناء الحكم القضائي ومساعدة
القضاة في تحديد مقدار النفقة وتحديد الطرؼ األصلح للحضانة والوالية وغيرىا من

المعلومات البلزمة.

ٕ .اختصار زمن التقاضي وتفعيل إجراءات التبليغ والتنفيذ في قضايا األحواؿ الشخصية
وعلى األخص قضايا الطبلؽ والهجر وتبعاتها.

ٖ .إنهاء معاناة المطلقة وأبنائها مع األوراؽ الثبوتية وتسليمها مع صك الطبلؽ بطاقة أحواؿ
محدثة خاصة بها باإلضافة إلى نسخة طبق األصل من دفتر العائلة مع إعطائها صبلحية

استخراج الوثائق البلزمة والبق في األمور الحيوية االتعليم والصحة دوف الحاجة إلى

الرجوع إلى األب أو الولي وذلك عن طريق وحدة األحواؿ المدنية في المراز.
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ٗ .التعاوف مع قسم (أو دائرة) الحجز والتنفيذ في المحكمة للمساىمة في تنفيذ األحكاـ
التعزيزية التي يصدرىا القاضي في حق المماطلين أو الممتنعين عن تنفيذ األحكاـ
القضائية االحرماف من اإلقراض والتحويل والمنع من االستقداـ والسفر وغيرىا من

العقوبات التعزيزية التي يقررىا القضاء.

٘ .تأسيس قاعدة معلومات وبيانات عن قضايا األحواؿ الشخصية وعلى األخص قضايا
الطبلؽ وتبعاتو عن طريق ربط المحكمة بوزارة العدؿ.

 .ٙتفعيل إجراءات التبليغ والتنفيذ بالتنسيق مع قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة بما
يخفل الضغط على وزارة الداخلية.

ثانياً :يتم الربط بين األجهزة الحكومية وغير الحكومية بجهاز القضاء عن طريق دائرة التنفيذ
بالمحكمة بإحدى ىاتين الطريقتين:

ٔ .أف تصدر توجيهات للجهات المذاورة أعبله بإيجاد وحدات متخصصة فيها تو ل

للتعامل مع أوامر القضاء ،وبالتالي تخاطب تلك الوحدات عن طريق قاضي التنفيذ ويتم

الحصوؿ على المعلومات من خبلؿ الربط اإللكتروني بين ىذه الوحدات في المحكمة
والجهات الرئيسية للحصوؿ على المعلومات البلزمة ،أو لتنفيذ األحكاـ الصادرة.

ٕ .أف تصدر توجيهات للجهات المذاورة أعبله بإنشاء وحػدات خاصػة بهػا فػي المحػاام (أو
تخص ػػيص وح ػػدة متنقل ػػة تابع ػػة له ػػا ف ػػي المح ػػاام) للتعام ػػل م ػػع أوام ػػر القض ػػاء .وبالت ػػالي،

تخاطػػب تلػػك الوحػػدات مباشػػرة للحصػػوؿ علػػى المعلومػػات البلزمػػة ،أو لتنفيػػذ األحكػػاـ
القضائية الصادرة.

ثالثاً :اعتماد المخاطبات اإللكترونية ووسائل االتصػاؿ الحديثػة لتسػريع عمليػات الحصػوؿ علػى
المعلومة ،وتسريع تنفيذ األحكاـ القضػائية ،اونهػا األاثػر عمليػة وفاعليػة فػي تسػريع إنهػاء

اإلجراءات وتنفيذ األحكاـ القضائية.
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ثالثاً :تطوير محتويات صكوؾ الطبلؽ:

"نػػود التأايػػد علػػى معرفتنػػا أف صػػكوؾ الطػػبلؽ علػػى نػػوعين :األوؿ :إثبػػات واقعػػة الطػػبلؽ

ويك ػػوف بطل ػػب م ػػن الرج ػػل ،والث ػػاني :منازع ػػة ط ػػبلؽ ويك ػػوف بطل ػػب م ػػن المػ ػرأة (أو الرج ػػل) ،وأف
اإلج ػراءات المش ػػار إليه ػػا ف ػػي الدراس ػػة تنطب ػػق بوض ػػوح عل ػػى الن ػػوع الث ػػاني ألف الموض ػػوع منازع ػػة
مطروحػة أمػاـ المحكمػة فتملػك إلػزاـ األطػراؼ بمػا تريػد ،أمػا النػوع األوؿ فهػو إثبػات يتقػدـ بطلبػو
الرجل من نفسو ففي حاؿ تم إلزامو بالفصل بكل ما يتعلق بالطبلؽ فقد ال يراجع المحكمػة ويبقػى

معلقا للمرأة فقد يكوف من المناسب أف يتم إثبات وقوع الطبلؽ والباقي تقاـ بو الدعوى".

وتماشياً مع ما وجو بو معالي وزير العدؿ باختصار الصكوؾ الصادرة في القضايا الزوجية

وعدـ ذار الوقائع التي ال يحسن االطبلع عليها بحيث تكوف الصكوؾ خبلصة وافية لما في
الضبط ال أف تكوف صورة مطابقة لها ،لذا نرى أف يكوف ىناؾ نوعاف من صكوؾ الطبلؽ ،صك

أولي إلثبات وقوع الطبلؽ ،دوف ذار وقائع أو مسببات الطبلؽ ،يتبعو الصك النهائي الشامل بعد
انتهاء قضية منازعة الطبلؽ وإصدار الحكم مع التأايد على ذار مسببات الحكم القضائي

وتفصيل األحكاـ الخاصة بالحضانة والوالية والنفقة والرؤية والسكن والحقوؽ المشتراة في
الصك النهائي وعدـ اختصارىا واالاتفاء فقط بذار طرفي واقعة الطبلؽ وصفتو وشاىديو.

ونعتقػػد أف صػػكوؾ الطػػبلؽ الحاليػػة غيػػر مناسػػبة ،حيػػث أنهػػا ال تشػػتمل علػػى مػػا يجػػب أف

يكوف موجوداً فيها من معلومات وبيانات .فيفترض أوالً أف يصدر صك للطبلؽ مػن نسػختين لكػل

طرؼ (الرجل والمرأة) نسخة منو ،اما يجب أف تحوي صكوؾ الطبلؽ على تحديد دقيػق وواضػح
للحضانة ولمن لو الحق فيها وألي األبناء ،وللنفقة ومقدارىا ومدتها لكل من المطلقػة ولكػل واحػد

مػن األبنػػاء علػى حػػدة .امػا يفتػػرض أف تشػتمل صػػكوؾ الطػبلؽ علػػى الحػق فػػي الزيػارة ألي طػػرؼ

ليس لو الحق فػي الحضػانة ،بمػا فػي ذلػك مػدة الزيػارة وايفيتهػا والمكػاف الػذي يجػب أف تػتم فيػو،
والواليػة ولمػن تكػػوف مػن الوالػػدين وعلػى أي األبنػػاء وإلػى أي سػػن ،وإلػى أي مػػدى .وذلػك حتػػى ال

تنظر المحكمة القضػية المرتبطػة بتبعػات الطػبلؽ مػرة أخػرى تتمثػل فػي طلػب التمكػين مػن الزيػارة،

بما يحقق توفيراً لوقق المحكمػة ووقػق القضػاة ،وبمػا يحقػق اختصػاراً لمعانػاة األبػوين أو أحػدىما

واذلك األبناء.

وتأايداً لما ذار أعبله نقترح أف تكوف صكوؾ الطبلؽ اما يلي:

 .1أف يكوف ىناؾ نوعاف مػن الصػكوؾ :أوالً :صػك أولػي إلثبػات واقعػة الطػبلؽ ،ويكتفػى بػو
بإثبػػات واقعػػة الطػػبلؽ وصػػفتو وش ػاىديو ،ويصػػدر مػػن نسػػختين أصػػوؿ لكػػل طػػرؼ (الرجػػل
والمػرأة) نسػػخة منػػو .وثانيػاً :صػػك نهػػائي شػػامل بعػػد انتهػػاء قضػػية منازعػػة الطػػبلؽ وإصػػدار
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الحكم ينص فيو على ذار مسببات الحكػم القضػائي وتفصػيل األحكػاـ الخاصػة بالحضػانة
والوالية والنفقة والزيارة والسكن والحقوؽ المشتراة.

 .2أف يصدر صك الطبلؽ الشامل مػن نسػختين (أصػوؿ) يسػلم لكػل طػرؼ (الرجػل والمػرأة)
نسخة منو.

 .3أف يشػتمل صػك الطػػبلؽ الشػامل علػى مقػػدار النفقػة ومػػدتها لكػل مػن المطلقػػة ولكػل مػػن
األبناء (بما في ذلك األجنة) وطرؽ تحصيلها.

 .4أف يوضح في صك الطبلؽ الشامل تسبيب الحكم القضائي ونوع الطبلؽ ودي أـ بتدخل
قضػائي ،بػائن أو رجعػي ،خلػع أو فسػخ ،وألي سػبب ،ومقػػدار العػوض ،واػذلك العػػدة

ومدتها.

 .5أف يشتمل صك الطبلؽ الشامل على بياف من لو حق الحضانة.

 .6أف يشتمل صك الطبلؽ الشامل على حق الزيارة ومكانها ومدتها وايفيتها.

 .ٚأف يشتمل صك الطبلؽ الشامل على نص واضح خاص بتسوية أوضاع األبنػاء فيمػا يتعلػق
بأوراقهم الثبوتية (وإلى جانب صك الطبلؽ ،يسلم ال طرؼ بطاقة الهوية الوطنية الخاصة
بػو بعػػد تحػديث معلوماتهػػا بحػذؼ الطػػرؼ اآلخػر وإضػػافة األبنػاء ،امػػا يسػلم األب سػػجل

األسرة (دفتر العائلة) بعد تحديث معلوماتو ،وتسلم األـ الحاضنة نسخة أصلية مػن سػجل
األسػػرة مػػع إعطائهػػا ص ػػبلحية اسػػتخراج الوثػػائق البلزمػػة ألبنائه ػػا فػػي المجػػاالت الحيوي ػػة

االصػػحة والتعلػػيم أو فػػتح حسػػابات بنكيػػة بأسػػماء أبنائهػػا واالاتتػػاب بأسػػمائهم مػػن مالهػػا

الخاص.

 .ٛأف يشتمل صك الطبلؽ الشامل على تحديد السكن وبدائلو.

 .ٜأف يدوف في صك الطبلؽ الشامل مصير األمبلؾ وااللتزامات المشتراة.
ٓٔ.

أف يش ػ ػػتمل ص ػ ػػك الط ػ ػػبلؽ الش ػ ػػامل عػ ػ ػدد األوالد أو األجن ػ ػػة ،باإلض ػ ػػافة إل ػ ػػى

ٔٔ.

تسليم صكوؾ الطبلؽ للزوجة وفق اآللية التالية:

المعلومات الشخصية وجهة العمل ورقم الهوية.

 1/11يتم إخطارىا تلفونياً بالطبلؽ عن طريق مكاتب األسرة.
 2/11التأاد من عنوانها ومقر سكنها.

 3/11إرسػػاؿ صػػك الطػػبلؽ لهػػا عػػن طريػػق البريػػد وأف يكػػوف مصػػحوبا ب ػ"علػػم الوصػػوؿ"
ويقصػد بهػػا اف يػتم أخػػذ توقيعهػا أو مػػن يقػوـ مقامهػا ثػػم يرجػع مػػن البريػد مػػا يفيػػد

بوصػػوؿ البريػػد لهػػا ،تسػػليمو لهػػا شخصػػياً وتقػػوـ بػػالتوقيع علػػى اسػػتبلمها للصػػك
(بريد فيدراؿ إاسبرس أو ما يقوـ مقامو).
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ٔٔ ٗ/فػػي حالػػة تعػػذر إرسػػاؿ صػػك الطػػبلؽ لهػػا بالبريػػد ،يطلػػب منهػػا الحضػػور شخصػػياً
لمكاتب األسرة الستبلـ صك الطبلؽ والتوقيع بذلك.

ٔٔ ٘/ي ػػتم إخط ػػار واال ػػة األح ػػواؿ المدني ػػة إلكترونيػ ػاً بوق ػػوع الط ػػبلؽ م ػػن أج ػػل تح ػػديث
معلومػػات الرج ػػل والم ػرأة أوتوماتيكيػ ػاً (وبػػذلك يمك ػػن للم ػرأة الت ػػي ال يعػػرؼ له ػػا
عنواف العلم بطبلقها عند مراجعتها لؤلحواؿ الشخصية لتجديد ىويتها).
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المملكة العربية السعودية
وزارة العدؿ
صك الطبلؽ الشامل
ٔ.

ٕ.

بيانات المطلق

اسم المطلق

بيانات المطلقة

اسم المطلقة

رقم السجل

رقم السجل

تاريخ الميبلد

تاريخ الميبلد

مكاف عملو الحالي

مكاف عملها
عنوانها

عنوانو

بيانات الطبلؽ

ٖ.
نوع الطبلؽ

صفتو

ٗ.

تاريخ وقوعو

نتيجة فحص الحمل
إذا اانق النتيجة ايجابية ،تاريخ الوضع المتوقع

النتيجة
٘.
األسم

رقم السجل

بيانات األبناء
تاريخ الميبلد

الجنس

.ٙ

النفقة

مقدار النفقة
مدة النفقة
ايفية تحصيلها
مبلحظات
.ٚ

الحضانة

اسم الحاضن
صفة الحاضن
مدة الحضانة
مبلحظات
.ٛ

الوالية

اسم الولي
صفتو
مدة الوالية
مبلحظات
.ٜ
مكاف الزيارة
موعد الزيارة
مدة الزيارة
صفة الزيارة
مبلحظات
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الزيارة

الحالة الصحية

الحالة التعليمية

ٓٔ .مقدار العوض أو بدؿ الضرر
مقدار العوض
بدؿ الضرر
مقدار المتعة المتوجبة للزوجة
مبلحظات

ٔٔ .مقدار العدة ومدتها
مقدار العدة
مدتها
مبلحظات:

ٕٔ .السكن وبدائلو
موقعها

الخيار المتاحة
الخيار األوؿ
الخيار الثاني
الخيار الثالث

ٖٔ .حصر األمبلؾ والحقوؽ المشتراة
نوعية األمبلؾ والحقوؽ المشتراة

قيمتو

موقعو وعنوانو

ٗٔ .المؤخر
مقدار المؤخر
مبلحظات
٘ٔ .مبلحظات أخرى يراىا القاضي
المبلحظات:

المرفقات:
(ٔ)

صورة من الهوية الوطنية بعد تحديثها.

(ٕ)

صورة من دفتر العائلة بعد تحديثو.

(ٖ)

األوراؽ الثبوتية لؤلبناء.

اسم الزوج:

اسم الزوجة:

توقيعو:

توقيعها:

اسم القاضي:
الختم الرسمي

توقيعو:
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رابعاً :تحديد خصائص ومواصفات أماان الزيارة

يجب أف تتوفر في األماان التػي تػتم فيهػا زيػارة األطفػاؿ مػن قبػل أحػد والػديهم (فػي حػاؿ

تعذر عملية الزيارة في البيق الذي يعيشوف فيو) خصائص ومواصفات ىي اما يلي:
.1

توفر اافة المتطلبات الشرعية في عملية الزيارة.

.2

توفر عنصر األمن واألماف في المكاف الذي تتم فيو الزيارة.

.3

توفر عنصر الراحة النفسية في المكاف بما يجعل األطفاؿ ومػن يراىمػا مػن الوالػدين براحػة

.4

أف يكوف في نفس المدينة أو القرية أو المحافظة التي يعيش فيها األطفاؿ.

نفسية تامة.

.5

أف يكوف قريباً ما أمكن من مكاف سكن األطفاؿ الطبيعي الذي يعيشوف فيو.

.7

أف يكوف المكاف خاضعاً إلشراؼ جهة لها صفة رسمية محددة ،تتمتع بالثقة المجتمعية.

.9

التأايد على السماح للمرأة بزيارة أطفالها لها في السكن الخيري ،وأال يكػوف فقػر المػرأة

.6

أف يكػػوف المكػػاف متاح ػاً ومفتوح ػاً فػػي أوقػػات مناسػػبة لعمليػػة الزيػػارة (اػػأف يكػػوف متاح ػاً
ومفتوحاً في أوقات المساء و /أو في عطلة نهاية األسبوع).

.8

أف يسمح المكاف بخصوصية محدودة لؤلطفاؿ ومن يراىما من الوالدين.

وعوزىا مبرراً لحرمانها من زيارة أطفالها ،وبحيث ال تضطر السػتئجار بيػق خػاص لهػا رغػم
فقرىا.
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خامساً :تفعيل دور قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة:

وذلػػك بتزويػػد القسػػم باإلمكانػػات البش ػرية والتقنيػػة والتجهي ػزات البلزمػػة التػػي تمكنػػو مػػن

سػػرعة تنفيػػذ األحكػػاـ بحػػزـ ودوف ت ػراخ أو تػػأخير عػػن طريػػق االسػػتعانة بػػأمراء المنػػاطق ومحػػافظي

المحافظػػات ورؤسػػاء المرااػػز (األحػػواؿ المدنيػػة) والتنسػػيق مػػع وحػػدات الجهػػات الحكوميػػة وغيػػر

الحكوميػػة الملحقػػة بالمحكمػػة للقيػػاـ  -إلػػى جانػػب إج ػراءات التبليػػغ وتنفيػػذ األحكػػاـ القضػػائية -

بالمهاـ التالية.

ٔ .تنفيذ أحكاـ الحجز والحراسة على األمبلؾ.

ٕ .مبلحقة األزواج المتخلفين عن دفع النفقة وتنفيذ األحكاـ القضائية.

ٖ .التنس ػػيق م ػػع وح ػػدات الجه ػػات الحكومي ػػة وغي ػػر الحكومي ػػة الملحق ػػة بالمحكم ػػة إليق ػػاع
العقوبات التعزيرية التي يحكم بها القاضي ضػد األزواج الممػاطلين أو المتهػربين مػن تنفيػذ
األحكاـ القضائية في قضايا الطبلؽ.

ٗ .التنسيق مع ىذه الوحدات أيضاً لمسػاعدة الزوجػة فػي إثبػات الضػرر الواقػع عليهػا أو علػى
أبنائها ،ومساعدة الزوجة المهجورة في التوصل إلى مكاف إقامة زوجها.

٘ .التنسيق مع مكاتب األسرة لتوفير الحماية األمنية البلزمة للزوجة المعنفة وأبنائها.

092

سادساً :استكماؿ المعلومات عن المتقدمين للزواج عند العقد:

يتم الزواج في المملكة غالباً عن طريق معرفة أىل الزوجة وعائلتو ،وىذه المعرفة

تعد عامبلً رئيساً في الموافقة على الزواج أو رفضو .ومع ذلك فإف تغير نمط الحياة وما

طرأ عليها من تطورات وانتقاؿ األسر إلى العيش في المدف أثر اثيراً على عبلقات الناس
ببعضها البعض نتيجة اثرة المشاغل وتباعد المسافات ،فأصبحق المدينة تستقطب ىذه

األسر من أماان مختلفة من مناطق المملكة وتجمعهم في أحياءىا دوف أف يكوف بينهم
سابق معرفة إضافة على عبلقات عمل ال تنشيء بالضرورة عبلقات اجتماعية حميمة

وقريبة.

وجميع ىذه المتغيرات أثرت بشكل ابير على نمط اختيار الزوج لزوجتو  ،وأوجد

صعوبة لدى المرأة المخطوبة وأىلها عند اتخاذ قرار بالموافقة على عقد الزواج ،نظراً لقلة

المعلومات والبيانات التي يمكن االطبلع عليها عن الرجل المتقدـ للزواج والتي تقتصر

في الغالب على ما يمكن االطبلع عليو اىراً اعبلقتو بزمبلءه بالعمل أو محافظتو على
صبلتو ،ولكن غير ذلك ،ال يمكن االطبلع عليو أو معرفتو ما لم تكن عبلقة األسرتين

عبلقة قريبة وممتدة لسنوات طويلة .وإذا لم يمكن لنا االطبلع على دراسات في ىذا
المجاؿ إال أف ذلك ال يمنع من محاولة مساعدة المرأة وأىلها من أجل اتخاذ القرار

المبلئم بعد االطبلع على معلومات وبيانات شخص الرجل تتعلق فقط بموضوع الزواج،

ومن ذلك على سبيل المثاؿ عدد مرات الزواج ،عدد مرات الطبلؽ ،عدد األبناء ،حضانة
األبناء ،المشاال الزوجية للزوج إذا ااف سبق لو الزواج التي وصلق إلى المحاام

وصدرت بشأنها أحكاـ قضائية ،مدى تنفيذ الزوج لهذه األحكاـ القضائية ،ومدى
مماطلتو ،أي أف ىذه المعلومات والبيانات تتعلق برصد شامل لتاريخ الزواج فيما يتعلق

بمسائل األحواؿ الشخصية من طبلؽ ،وخلع ،وفسخ نكاح ،وىجر ،ورجعة ،وحضانة،

ونفقة ،وزيارة ،وسكن.

ومن جهة أخرى ،فإف ىذه المعلومات والبيانات يحتاجها المتقدـ للزواج لمعرفة

تاريخ المرأة التي يتقدـ لها فيما يتعلق بمسائل األحواؿ الشخصية .أي أف الرجل من حقو

معرفة عدد مرات زواج ىذه المرأة ،وعدد أبناءىا إف ااف لها أبناء ،وحضانتهم ،بما

يساعده على اتخاذ قرار.

وإذا اانق ىذه المعلومات والبيانات متوافرة عن الطرفين ،فإنو سيترتب عليها

الكثير ومن ذلك:
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-

الحد من التحايل في الزواج اوف الطرفين سيكونوف صريحين وصادقين في

-

أف قاضي األحواؿ الشخصية عند رفع أي نػزاع إليو  ،سيتمكن من خبلؿ تاريخ

تقديم جميع المعلومات والبيانات ذات العبلقة عند الخطبة.

الزوج وتاريخ الزوجة من تكوين رأي أقرب إلى الحقيقة بناء على ىذه المعلومات

-

والبيانات.

تدوين مدى االلتزاـ بتفيذ األحكاـ القضائية ،سيشكل ردعاً للماطلين والممتنعين
عن تنفيذ األحكاـ القضائية.

ولذلك تقترح الدراسة:
-

إنشاء قاعدة بيانات لدى محكمة الضماف واألنكحة يدوف فيها رقم السجل
المدني لكل من الرجل والمرأة يحتوي على جميع ما يطرأ من تغير في الحالة

االجتماعية ألي منهما.

-

المعلومات والبيانات المدونة في قاعدة البيانات سرية وال يجوز االطبلع عليها

-

يجب على مأذوف األنكحة إعبلـ الطرفين بما لديو من معلومات وبيانات عند

إال من قبل مدخل البيانات ،ومأذوف األنكحة ،والقاضي بحسب األحواؿ.
هور اإلرادة الجادة في الزواج.

-

يحق لمحكمة األحواؿ الشخصية أو للدائرة المختصة أو للقاضي االطبلع على

-

يدوف في ىذه القاعدة سوابق األحكاـ القضائية الصادرة بحق أي من الطرفين

ىذه المعلومات والبيانات بمناسبة نظره لقضية تخص الطرفين تتعلقة ىي أيضاً
بمسألة من مسائل األحواؿ الشخصية.
في مسألة من مسائل األحواؿ الشخصية ،مع تحديثها باستمرار وبياف إف اانق
نفذت أو لم تنفذ.
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اآللية المقترحة لتحصيل ودفع النفقة المقرة شرعاً
يلي:

ىناؾ طريقتاف مقترحتاف لتفعيل إجراءات تحصيل وتأدية النفقة المقرة شرعاً وىما اما

المقترح األوؿ :عن طريق االستقطاع الشهري من الراتب والتمويل إلى حساب
المطلقة:
ويبنى ىذا االقتراح على المطالبة بتطوير وتعديل األنظمة المعموؿ بها حالياً وتفعيل
إجراءات التبليغ والتنفيذ من خبلؿ تبني الوصيات الواردة في الدراسة ،اذلك معالجة الثغرات

والقصور في إجراءات التبليغ والتنفيذ في نظاـ المرافعات الشرعية.

المقترح الثاني :إنشاء صندوؽ النفقة (وىو األنسب).
ال شك أف قضية النفقة ىي أعقد قضايا الطبلؽ وأاثرىا تأخراً في البق والتنفيذ ،مما
يلحق الضرر البالغ بالمطلقة وأوالدىا ونظراً لما في ذلك من انعاااسات خطيرة على األسرة
والمجتمع بوجو عاـ ،لذا فإف الدراسة تقترح أف تتدخل الدولة بإنشاء صندوؽ حكومي للنفقة أو
تكليل جهاز حكومي قائم مثل الضماف االجتماعي وبنك التسليل واالدخار ألداء حق النفقة

للمستحقات من المطلقات ومن في حكمهن من المعلقات والمهجورات وأوالدىن ،ثم
استخبلصها من األزواج حسب اآللية التي يحددىا نص الحكم الصادر عن المحكمة.
ويقوـ صندوؽ النفقة بمهمتين رئيستين ىما ما يلي:

أوالً :تحصيل النفقة المقرة شرعاً
ثانياً :تأدية النفقة المقرة شرعاً لمستحقيها
وتقترح الدراسة خيارين إلنشاء صندوؽ النفقة:
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الخيار األوؿ :أف ينشأ الصندوؽ ليختص بتأدية النفقة إلى اافة المستحقين لها من المطلقات
ومن في حكمهن وأوالدىن حاؿ وقوع الطبلؽ ،ثم تحصيلها من األزواج المطلقين حسب اآللية
التي يحددىا قاضي التنفيذ ،وىو الحل األشمل واألفضل.

اآللية المقترحة لتأدية النفقة لمستحقيها (للخيار األوؿ):

حاؿ وقوع الطبلؽ أو ثبوت الهجر يبلغ الصندوؽ من قبل المحكمة ويزود بصورة من

صك الطبلؽ أو الهجراف ،يقوـ بعدىا الصندوؽ بوضع آلية معتمدة بصرؼ النفقة المقرة شرعاً
للمطلقة ومن في حكمها وأبنائها بشكل شهري إما عن طريق الصرؼ (الصراؼ) اآللي أو فتح
حسابات بنكية لصالح المستفيدات أو عن طريق آلية أخرى يراىا مناسبة.

اآللية المقترحة لتحصيل النفقة شرعاً من األزواج المطلقين (للخيار األوؿ):

حاؿ وقوع طبلؽ أو ثبوت الهجر يبلغ الصندوؽ من قبل المحكمة ويزود بصورة من

صك الطبلؽ أو الهجراف يقوـ بعدىا الصندوؽ بالتفاىم مع الزوج المطلق أو الهاجر لتحديد آلية

تحصيل النفقة ،واتخاذ اافة اإلجراءات التي يراىا الصندوؽ لتنفيذ الحكم ،بما في ذلك مخاطبة
جهة العمل القتطاع مقدار النفقة من الراتب الشهري ،اذلك مخاطبة مؤسسة النقد ومصلحة

معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية وشراة سمة ،وغيرىا من الجهات التي يرتبط تنفيذ حكم

النفقة بما يكوف لديها من معلومات عن الرجل المطلق وأوالده ،وفي حاؿ تخلل أو امتناع الزوج
عن تأدية النفقة المقرة شرعاً أو عدـ مراجعة الصندوؽ خبلؿ ٖ أياـ من صدور الحكم بالطبلؽ

أو الهجر وتخلل المطلق عن موعد السداد ،يتقدـ الصندوؽ بشكوى إلى قاضي التنفيذ في

المحكمة إللزاـ المطلق المتخلل أو الممتنع بالتسديد للصندوؽ بالقوة الجبرية وفق اآللية التي

يحددىا القاضي.

الخيار الثاني :أف ينشأ الصندوؽ ليختص فقط بتأدية النفقة للفئات المستحقة للنفقة والتي
تعاني من مشاال في تحصيلها بسبب مماطلة أو امتناع الزوج المطلق ،على أف يتولى الصندوؽ

تحصيلها من الزوج المماطل أو الممتنع بالقوة الجبرية وفق اآللية التي يحددىا قاضي التنفيذ

وتحتسب الدولة أتعاب التحصيل على الزوج ،وىو الحل األخل عبئاً على الدولة ،وإف لم يكن
بالضرورة ىو الحل األمثل.
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اآللية المقترحة لجباية النفقة المقرة شرعاً من األزواج المتخلفين أو الممتنعين عن تأديتها (للخيار

الثاني):

حاؿ تلقي المحكمة لشكوى المطلقة ومن في حكمها أو أبنائها والتأاد من صحة

الشكوى ،يقوـ قاضي التنفيذ بإصدار أمره إلى وحدات الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي

توصي الدراسة بإقامتها في جميع محاام األحواؿ الشخصية للتنفيذ الجبري على المطلق

المتخلل أو الممتنع بما في ذلك السجن والحجز على األمبلؾ وغيرىا من األحكاـ التعزيزية

الرادعة التي يحددىا قاضي التنفيذ لضماف جباية النفقة المقرة شرعاً وإيداعها في حساب
الصندوؽ.
اآللية المقترحة لتأدية النفقة لمستحقيها (للخيار الثاني):

حاؿ تقدـ المطلقة أو من في حكمها وأبنائهم بشكوى إلى المحكمة لتخلل أو امتناع

المطلق عن أداء النفقة في موعدىا المحدد حسب اآللية والكيفية التي نص عليها حكم الطبلؽ

أو إثبات الهجر والمدوف في صك الطبلؽ أو الهجراف ،يتم إببلغ صندوؽ األسرة بصرؼ النفقة

المقررة شرعاً للمطلقة ومن في حكمها وأبنائها بشكل شهري طواؿ مدة امتناع أو تخلل المطلق

عن تأدية حق النفقة وعلى أف يتم إشعار الصندوؽ من قبل المحكمة بإيقاؼ الصرؼ عند
استجابة الزوج ومعاودتو دفع النفقة ،ىذا ويقوـ الصندوؽ حاؿ إببلغ المحكمة لو بصرؼ النفقة

مع إرفاؽ صورة من صك الطبلؽ أو الهجراف ،اما يقوـ بوضع آلية معتمدة لصرؼ النفقة شهرياً
إما عن طريق الصرؼ اآللي أو فتح حسابات بنكية لصالح المستفيدين أو عن طريق آليات أخرى

في حاؿ تعذر اآلليات المذاورة.

وسيحقق صندوؽ األسرة الحكومي  -إذا ما تم إقراره  -األىداؼ التالية:

(ٔ) ضماف وجود دخل للمطلقة ومن فػي حكمهػا وأوالدىػا منػذ وقػوع الطػبلؽ أو ثبػوت
الهجر
تتمثل مهاـ صندوؽ النفقة في دفػع النفقػة المقػرة شػرعاً للمطلقػات وأبنػاء المطلقػات ومػن

في حكمهن وأبنػائهن ،ويبػدأ تػاريخ االسػتحقاؽ فعليػاً مػن تػاريخ الطػبلؽ أو الهجػر أو امتنػاع الػزوج
عن أداء النفقة ،وذلك حسب نوع الصندوؽ الذي تقػره الدولػة ،وبهػذا تضػمن المطلقػة والمهجػورة

وأوالدىا حصولهم على دخل معلوـ مباشرة بعد الطبلؽ أو ثبوت الهجر ،بدوف اضطرارىم لفترات
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انتظار قد تطوؿ أو تقصر ،وبدوف الخوض في قضايا أخرى ترتبط بتنفيذ حكم النفقة التي اثيػراً مػا

يماطل بها األزواج المطلقوف.

(ٕ) ضماف استمرار دخل المطلقة ومن في حكمها وأوالدىا بشكل ثابق

سيوفر صػندوؽ النفقػة ضػماناً للمطلقػة ومػن فػي حكمهػا وأبنائهػا باسػتمرار دخلهػم بشػكل

ثابػق ممػػا سػػيوفر لهػم األمػػن واألمػػاف ،ويمكػنهم مػػن االسػػتقرار الحقيقػي ،وعػػدـ تعرضػػهم لتقلبػػات

األوضاع التي قد يتعرضوف لها لو اانق النفقة تقدـ لهم من األزواج المطلقين مباشرة.

(ٖ) حفل ارامة المطلقة ومن في حكمها وأوالدىا
مما ال شك في أف توفير دخل ثابق ومستمر ومستقر للمرأة المطلقة والمعلقة والمهجورة

وأبنائهن فيو مػا يحفػل اػرامتهم مػن اسػتجداء اآلخػرين ،أو اللجػوء للمسػاعدات أيػاً اػاف مصػدرىا،
ىذه الكرامة التي يمكن أف تخدش ،وتجعلهم عرضة لشػتى األمػور فػي حػاؿ تػأثر الػدخل أو توقػل

بشكل منقطع غير ثابق .ومما ال شػك فيػو أيضػاً أف حفػل ارامػة المػرأة المطلقػة ومػن فػي حكمهػا
وأبنائهػػا ىػػو مطلػػب يجػػب تحقيقػػو ،لتػػتمكن مػػن العػػيش وأبنائهػػا فػػي جػػو أسػػري صػػحي وبعيػػد عمػػا

يمكن أف يؤثر عليهم ويجعلهم عرضة لحاالت ومواقل في حياتهم تؤثر عليهم تأثيراً سلبياً.

(ٗ) توفير فرص حياة أفضل للمطلقة ومن في حكمها وأبنائها
مما ال شك فيو أف وجػود دخػل ثابػق مسػتقر ،يػدفع مباشػرة منػذ تػاريخ الطػبلؽ أو الهجػر
أو امتناع الزوج عن التسديد ،وبدوف تعريض المطلقة أو المهجػورة وأبنائهػا لمػا قػد يمػس اػرامتهم،

سيوفر لهم بيئة أفضل لبلستمرار في حيػاتهم ،امػا سػيوفر لهػم فرصػاً أفضػل فػي الحيػاة ،ويحمػيهم
م ػػن اس ػػتجداء اآلخػ ػرين ،أو اللج ػػوء للجمعي ػػات الخيري ػػة ،أو األق ػػارب أو المحس ػػنين .ى ػػذا األم ػػر

سينعكس بشكل مباشػر علػى أدائهػم ،فبػدالً مػن الجهػد والوقػق اللػذين قػد يبػذال فػي سػبيل تػوفير

لقمػػة العػػيش وتػػوفير دخػػل لؤلسػػرة ،سػػيتم توجيػػو الجهػػد والوقػػق لبنػػاء األبنػػاء واسػػتعادتهم تػػوازنهم
االجتمػػاعي والنفسػػي والترايػػز علػػى تعلػػيمهم وصػػحتهم ،وجعلهػػم أقويػػاء لمواجهػػة الحيػػاة وأعبائهػػا

مستقببلً.
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أىداؼ على المستوى الوطني
ويمكػػن أف يحقػػق صػػندوؽ النفقػػة – فػػي حػػاؿ إق ػراره  -أىػػدافاً علػػى المسػػتوى الػػوطني،

والتي يمكن تقسيمها إلى أىداؼ مباشرة وأىداؼ غير مباشرة اما يلي:

األىداؼ المباشرة:
 .1تقليل عدد المستفيدين من خدمات الضماف االجتماعي.

 .2تقليل عدد البلجئين إلى الجمعيات الخيرية للحصوؿ على مساعدات مالية وعينية.

 .3خفػػض مػػدة التقاضػػي وتقليػػل عػػدد القضػػايا فػػي المحػػاام التػػي يػػتم رفعهػػا للمطالبػػة بتنفيػػذ
أحكاـ سابقة لم تنفذ بسبب المماطلة.

 .4تخفيل األعباء المالية على الجهاز القضائي نتيجة انخفاض عدد القضايا ومدة التقاضي.
 .5تخفيل الضغط على وزارة الداخلية ومرااز الشرط.
 .6تخفيل الضغط على إمارات المناطق.

األىداؼ غير المباشرة:
 .1تقليل نسبة الفقر وما يترتب عليو من جرائم.

 .2تمكين الضماف االجتماعي من تحسين خدماتو.
 .3تمكػين الجمعيػات الخيريػػة مػن تحسػين خػػدماتها وتوجيػو برامجهػا إلػػى المجػاالت التنمويػػة
بدالً من المساعدات التقليدية.

 .4رفع الكفاءة العدلية ،وتسريع تنفيذ األحكاـ القضائية.
 .5الحد من العنل األسري بكافة أشكالو.

 .6التقليل من المشاال والنزاعات األسرية والحد من استخداـ النفقة اسػبلح للتضػييق علػى
المرأة واألبناء.

 .7خفض نسب الطبلؽ فػي المجتمػع وعػدـ التسػرع فػي إيقاعػو خوفػاً مػن تبعاتػو ،ومػا يترتػب
عليو من التزامات وحقوؽ.

 .8التقليػػل مػػن نسػػب التسػػوؿ والجريمػػة واألم ػراض النفسػػية نتيجػػة الفقػػر النػػاجم عػػن عػػدـ
حصوؿ المطلقة ومن في حكمها وأبنائها على حقهم في النفقة.
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أنواع النفقة:
.1
.2
.3
.4

نفقة المطلقة احاضنة.

نفقة العدة للمطلقة.

نفقة المرضعة.

نفقة المطلقة التي لم يدخل بها.

.5

نفقة األوالد.

.6

نفقة المرأة الحامل حتى تضع حملها.

ٛ6

المتعة المقدرة للمطلقة من القاضي.

.ٚ

النفقة المؤقتة للزوجة واألوالد عند وقوع الخبلؼ وإلى حين البق في الدعوى

.ٜ

بدؿ الضرر المقرر من القاضي للمطلقة ومن في حكمها وأوالدىا.

المستفيدوف من الصندوؽ:
أوالً :تقتصػر الفئػات المسػتفيدة مػن خػدمات صػندوؽ النفقػة علػى مػن يصػدر لهػم صػك شػرعي
بالنفقة من الفئات التالية:

.1
.2
.3
.4

المطلقة.

المعلقة.

المهجورة.
أوالدىن.

ثانياً :يسػتفيد مػػن خػػدمات الصػندوؽ أبنػػاء السػػعوديين والسػعوديات الػػذين ال يحملػػوف الجنسػػية
السعودية اذلك الزوجة التي ال تحمل الجنسية السعودية.

ثالثاً :يمك ػػن للم طلق ػػات والمعلق ػػات والمهج ػػورات وأوالدى ػػن مم ػػن وق ػػع طبلقه ػػن أو ىج ػػرىن
وتعليقهن قبل إنشاء الصندوؽ التقديم إلى الصندوؽ من أجل االستفادة من خدماتو.

رابعاً :ال يحػػرـ المسػػتفيدوف م ػػن خػػدمات ص ػػندوؽ النفقػػة مػػن مطلق ػػات ومعلقػػات ومهج ػػورات
وأوالدىن من الحصوؿ على باقي خدمات ومستحقات الضماف االجتماعي.

211

وسائل تمويل الصندوؽ:
.1
.2

مخصصات مالية من الدولة.

مبالغ النفقة التي يودعها المطلق.

.3

المبػ ػ ػػالغ المخصصػ ػ ػػة للمطلقػ ػ ػػات والمعلقػ ػ ػػات والمهجػ ػ ػػورات وأوالدىػ ػ ػػن مػ ػ ػػن الضػ ػ ػػماف

.4

ىبات وتبرعات.

.5

استثمارات الصندوؽ.

االجتماعي.

.6
.7
.ٛ

الزااة ،بعد التأاد من حالة المستفيد باعتباره مستحقاً للزااة شرعاً.
االستقطاع الشهري من راتب الزوج.

المبالغ التي يتم استحصالها بالقوة الجبرية من الممتنعين والمتخلفين عن السداد.

آلية الصرؼ في صندوؽ النفقة:

يبدأ الصرؼ من الصندوؽ للمستفيدين من خدماتو بمجرد وقوع الطبلؽ أو إثبات الهجر،

وذلػػك فػػي حالػػة تبنػػي الدولػػة الخيػػار األوؿ لصػػندوؽ النفقػػة ،بينمػػا يبػػدأ الصػػرؼ فػػي الخيػػار الثػػاني
حاؿ تقدـ المطلقة ومن فػي حكمهػا أو أبنػائهن بشػكوى إلػى قاضػي التنفيػذ بتخلػل وامتنػاع الػزوج
عن السداد والتأاد من صحة الشكوى.
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تجارب الدوؿ األخرى
وىنػػاؾ العديػػد مػػن التجػػارب العربيػػة والعالميػػة حػػوؿ التعامػػل مػػع تنفيػػذ األحكػػاـ القضػػائية

الخاصة بالطبلؽ وسوؼ يورد الباحث بعض التجارب العربية والتي تتشابو والمجتمع السعودي من
حيث التطبيق األمثل للشريعة والتقارب الثقافي واالجتماعي للبيئة وألوضاع المطلقة السعودية.

التجارب العربية في مجاؿ صندوؽ النفقة:

حاولق الكثير من الدوؿ العربية إيجاد حلوؿ ذات فاعلية لمساعدة المطلقات على

التكيل االجتماعي والنفسي واالقتصادي داخل المجتمع ،وذلك من خبلؿ العمل على

إ ستراتيجيات عملية تسهم برفع مستوى المساندة للمطلقات على جميع المستويات ،أف ىذه
الحلوؿ ترمي إلى إيجاد حلوؿ سريعة وناجعة والتي من أبرزىا صندوؽ النفقة للمرأة المطلقة،

والذي يقوـ على مساعدة المرأة المطلقة باالعتماد على نفسها وتدبير جميع شؤونها القضائية

واألسرية والتربوية والو يفية والنفسية واالجتماعية .ومن أبرز التجارب العربية التي سجلق تغيراً
ملموساً ىي التجربة التونسية والمصرية والفلسطينية ،إضافة إلى اإلنجاز الذي حققتو دولة المغرب
في مدونة األحواؿ الشخصية الجديدة.وفيما يلي يحاوؿ الباحث عرض أبرز مبلمح ىذه التجارب

وفق أىداؼ الصندوؽ وموارد التمويل و آلية عملو ،وذلك وفق ما جاءت بو التشريعات العربية.

أوال :صندوؽ ضماف النفقة وجراية الطبلؽ بتونس
ص ػدر قػػانوف رقػػم (٘ ٙلسػػنة ٖٜٜٔـ) والمػػؤرخ فػػي٘ يوليػػو لعػػاـ ٖ ٜٜٔـ فػػي تػػونس

والمتعلػق بإحػداث صػندوؽ ضػماف النفقػة وجرايػة الطػبلؽ ويػنص ىػذا القػانوف علػى ضػماف صػرؼ

نفقة الطبلؽ المحكوـ بها لصالح المطلقات وأوالدىن ،ويتعهد بالتصرؼ بو إلى الصػندوؽ القػومي
للضماف االجتمػاعي .وتػنص المػادة رقػم (ٕ) مػن ذلػك القػانوف علػى أف للمطلقػة التػي تعػذر عليهػا
الحصوؿ على النفقة المحكوـ بها لتمنع المػدين بهػا عػن الػدفع ،أف تتقػدـ لصػندوؽ النفقػة بطلػب

لصػرؼ المبػالغ المسػتحقة.ويػتم صػرؼ ىػذا المبلػغ خػبلؿ مػدة ٘ٔ يومػاً مػن تػاريخ تقػديم الوثػائق

المطلوبة.وتعتبر عملية التموين من القضايا التي اىتم بها الصػندوؽ منػذ إنشػائو حيػث نػص القػانوف
التونسي على أف قػانوف صػندوؽ النفقػة يتبػع الصػندوؽ القػومي للضػماف االجتمػاعي ،بحيػث يكػوف
بإمك ػػاف المطلق ػػة توجي ػػو الطل ػػب إل ػػى م ػػا يس ػػمى بالمكت ػػب الجه ػػوي للص ػػندوؽ الق ػػومي للض ػػماف
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االجتماعي الكائن بدائرة المحكمة االبتدائية والتي رفعق لدى وايل الجمهورية بها شكوى إىمػاؿ

العياؿ.

وأما بالنسبة لطريقة تحصيل الدين :تتفق التشريعات العربية على أف دين النفقة الػذي قػاـ بتسػديده
ىو دين ممتاز لصالح الخزينة ،وبالتالي فإف للصندوؽ الحق في اتخاذ اإلجراءات القانونيػة البلزمػة

بما فيها رفع القضػايا لػدى المحػاام المختصػة وذلػك السػتيفاء األمػواؿ التػي دفعهػا عػن المحكػوـ

علػيهم .يقػوـ الصػندوؽ بػالرجوع علػى المحكػوـ عليػو بقيمػة المبػالغ التػي تػم صػرفها .امػا فػرض
القػػانوف غرامػػة ماليػػة بنسػػبة ٘  %مػػن قيمػػة المبلػػغ الػػذي تػػم صػػرفو ،واػػذلك مصػػاريل الػػدعوى
وأتعػ ػ ػػاب المحامػ ػ ػػاة ،وتسػ ػ ػػتوفى مػ ػ ػػن المحكػ ػ ػػوـ عليػ ػ ػػو(وزارة الشػ ػ ػػؤوف االجتماعيػ ػ ػػة والتض ػ ػ ػػامن

التونسيةٕٜٓٓ،ـ)

ثانياً :صندوؽ نظاـ تأمين األسرة بمصر

وتعتبػػر جمهوريػػة مصػػر العربيػػة مػػن الػػدوؿ العربيػػة التػػي حاولػػق وبشػػكل جػػدي التعامػػل مػػع

أوضاع المطلقات بصورة أاثر تطبيقيا حيث صػدر فػي مصػر القػانوف رقػم ( ٔٔ لسػنة ٕٗٓٓـ)
والمتعلق بإنشاء صندوؽ نظاـ تأمين األسرة ،وقد نصق المادة األولى من القانوف المتعلق باألسػرة

علػػى إنشػػاء صػػندوؽ يسػػمى " صػػندوؽ نظػػاـ تػػأمين األسػػرة " بق ػرار مػػن وزيػػر التأمينػػات والش ػؤوف

االجتماعيػ ػة ،وى ػػو ص ػػندوؽ خي ػػري ال يس ػػعى للػ ػربح ،و تك ػػوف ل ػػو الشخص ػػية االعتباري ػػة العام ػػة،
وموازنتػػو الخاصػػة ،واشػػترط أف يكػػوف مقػػره مدينػػة القػػاىرة ،وقػػد تػػم افتتػػاح حسػػاب بنكػػي لػػذلك

المشػػروع فػػي بنػػك ناصػػر االجتمػػاعي وفػػق إج ػراءات قانونيػػة ومحاسػػبية دقيقػػة ،امػػا نصػػق الئحػػة

الصػػندوؽ ،تحػػق مراقبػػة مجلػػس إدارة يتبػػع وزيػػر التأمينػػات والش ػؤوف االجتماعيػػة ،امػػا يتػػولى
الصػػندوؽ اإلج ػراءات القانونيػػة للم ػرأة المطلقػػة مػػن طػػبلؽ وىجػػر وحضػػانة ونفقػػة ،حيػػث نصػػق

المادة ٔ ٚمن قانوف األسرة على إنشاء نظاـ لتػأمين األسػرة ،والتػي مػن أبػرز أىػداؼ إنشػاء ذلػك
الق ػػانوف متابع ػػة وض ػػماف تنفي ػػذ األحك ػػاـ الص ػػادرة بتقري ػػر نفق ػػة للزوجػ ػة أو المطلق ػػة أو األوالد أو

األقارب ،يتولى اإلشراؼ على تنفيذه بنك ناصر االجتماعي .ويصدر بقواعد ىذا النظاـ وإجراءاتو
وطرؽ تمويلو قرار من وزير العدؿ بعد موافقة وزير التأمينات.

ولعل المشروع المصري للنفقػة علػى المطلقػات مػن المشػروعات البػارزة فػي العػالم العربػي

من ح يث اإلستراتيجية والتمويػل والصػرؼ علػى اإلجػراءات القانونيػة للمػرأة المطلقػة فػي المجتمػع
المصري ،اما تم ربط ذلك المشروع بنظاـ مالي دقيق ينتمي إلى بنك اجتماعي مستقل وفق عمل
مؤسسػػاتي دقيػػق وذلػػك لضػػماف عػػدـ الت ػػدخل اإلداري والمػػالي ومراقبػػة نظػػاـ التمويػػل والص ػػرؼ
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حسػػب إسػػترات يجية ونظػػاـ مػػالي دقيػػق ،مػػن حيػػث تحصػػيل الػػدين مػػن المحكػػوـ علػػيهم ممػػن قػػاموا
بطبلؽ زوجاتهم ولم تحصل الزوجة واألبناء على النفقة من مطلقها ،وتشمل اإلجراءات التالية:

 بالنسػػبة للمحكػػوـ المو ػػل:علػػى الػػوزارات والمصػػالح الحكوميػػة ووحػػدات اإلدارة
المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العاـ وقطاع األعماؿ العاـ وجهات القطػاع
الخػ ػػاص والهيئػ ػػة القوميػ ػػة للتػ ػػأمين االجتمػ ػػاعي وإدارة التػ ػػأمين والمعاشػ ػػات للقػ ػػوات

المسلحة والنقابات المهنية وغيرىا من جهات أخرى ،بناء على طلب من بنك ناصر
االجتماعي مرفػق بػو صػورة طبػق األصػل مػن الصػورة التنفيذيػة للحكػم ومػا يفيػد تمػاـ

اإلعػبلف أف تقػوـ بخصػم المبػالغ فػي الحػدود التػي يجػوز الحجػز عليهػا وفقػا للمػادة

( )ٚٙمػن ىػذا القػانوف مػن المرتبػات ومػا فػي حكمهػا والمعاشػات وإيػداعها خزانػة
البنك فور وصوؿ الطلب إليها ودوف حاجة إلى إجراء آخر.

 إذا لم يكن المحكوـ بالنفقة مو فاً :إذا ااف المحكوـ عليػو مػن غيػر ذوى المرتبػات
أو األجػور أو المعاشػات ومػا فػي حكمهػا ،وجػب عليػو أف يػودع المبلػغ المحكػوـ بػو

في خزانة بنك ناصػر االجتمػاعي أو أحػد فروعػو أو وحػدة الشػؤوف االجتماعيػة الػذي
يقع محل إقامتو فػي دائػرة أي منهػا فػي األسػبوع األوؿ مػن اػل شػهر متػى قػاـ البنػك
بالتنبيو عليو بالوفاء (وزارة التضػامن االجتمػاعي بجمهوريػة مصػر العربيػةٕٖٓٓ ،ـ).

ثالثاً :صندوؽ النفقة بدولة فلسطين

على الرغم من روؼ االحتبلؿ لدولة فلسطين فقد صدر قانوف صندوؽ النفقة عن

السلطة الفلسطينية في عاـ ٕ٘ٓٓـ ،و تنص المواد ٗ ٕ،ٖ،منو على إنشاء صندوؽ يسمى

صندوؽ النفقة ،يتبع رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية االعتبارية ولو موازنة مستقلة ،مقره

مدينة القدس ،ووفقاً ألحكاـ ىذا القانوف يهدؼ الصندوؽ إلى ضماف تنفيذ حكم النفقة الذي

يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوـ عليو ،أو عدـ وجود ماؿ ينفذ منو الحكم ،أو جهل بمحل

إقامتو أو ألي سبب آخر.يتضح مما سبق أف الهدؼ من إنشاء صندوؽ ضماف النفقة يتمثل في
صرؼ مبلغ النفقة المحكوـ بها في الحالة التي يتعذر فيها حصوؿ المطلقة على جميع مبالغ

استحقاقاتها المالية والتي تشمل الحضانة والنفقة ورعاية األبناء والسكن.

وتعتبر ىيكلية الصندوؽ ومن خبلؿ النظر في المشرع الفلسطيني وجد أنو حدد وفق نص

القانوف المتعلق بالنفقة على المطلقة أف الصندوؽ يتكوف من أعضاء مجلس إدارة الصندوؽ
والذين تم ربطهم بالوزارة بحيث ربطهم العدؿ والمالية والشؤوف االجتماعية واألوقاؼ ووزارة
المرأة ،ويكوف تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة على النحو التالي:
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ٔ .قاضي قضاة المحاام الشرعية رئيساً
ٕ .نائب قاضي قضاة المحاام الشرعية نائباً للرئيس
ٖ .مدير عاـ وزارة العدؿ عضواً.
ٗ .مدير عاـ وزارة المالية عضواً.

٘ .مدير عاـ وزارة الشؤوف االجتماعية عضواً.
 .ٙمدير عاـ وزارة األوقاؼ عضواً.

 .ٚممثل عن وزارة شؤوف المرأة عضواً.
 .ٛأربعة أعضاء يمثلوف مؤسسات المجتمع المدني يختارىم مجلس الوزراء لمدة ثبلث
سنوات ويتم ترشيح ال عضو منهم من قبل مؤسستو.

ويقدـ الصندوؽ حتى اآلف خدمات للمطلقات ويراعي روؼ االحتبلؿ ويتم التمويل من

السلطة الفلسطينية ويقبل التبرعات والمقدمة للصندوؽ ،ويخضع الصندوؽ لنظاـ

المراقبة المالية واإلدارية تحق مظلة السلطة الفلسطينية (السلطة الوطنية

الفلسطينيةٕٓٔٓ،ـ).

رابعاً :صندوؽ التضامن األسري بدولة المغرب

يمث ػػل االىتم ػػاـ بمش ػػكبلت الط ػػبلؽ والمطلق ػػات بدول ػػة المغ ػػرب اله ػػاجس األاب ػػر ل ػػدى

المشتغلين بحقوؽ المػرأة ومكانتهػا فػي بلػداف المغػرب العربػي .ومػن ىػذا االىتمػاـ بػدأت وانبثقػق
فكػػرة إنشػػاء صػػندوؽ التضػػامن األسػػري مػػن خػػبلؿ مدونػػة األسػػرة المغربيػػة التػػي تػػم إقرارىػػا عػػاـ

ٖٕٓٓـ ،ومػػن ثػػم بػػدأت الجهػػود المؤسسػػاتية والحكوميػػة بتقػػديم أطروحػػات وتصػػورات عػػن آليػػة
تنفيذ الصندوؽ وتمويلو وطريقة عملو إلػى أف تػم تعػديل قػانوف األسػرة عػاـ ٕٓٔٓـ ،والػذي يػنص

عل ػػى ض ػػرورة إنش ػػاء ص ػػندوؽ التض ػػامن األس ػػري ،ويق ػػع تح ػػق مظل ػػة وزي ػػر الع ػػدؿ ووزي ػػر الش ػػؤوف
االجتماعيػػة وعضػػوية المح ػػاام اإلداريػػة فػػي جمي ػػع أنحػػاء ال ػػببلد.وبػػذلك يمكػػن الق ػػوؿ بػػأف ى ػػذا

اإلشراؼ يمهد الطريق أماـ طلبات الحصػوؿ علػى النفقػة وسػرعة البػق فيهػا ،امػا إف اختصاصػات

صندوؽ التضامن األسري المغربي تنحصر في اآلتي:

 يحل الصندوؽ محل مستحقي النفقة في ما لهػم مػن حقػوؽ علػى المحكػوـ عليػو بالنفقػة،
ولو الحق في تحصيل المبالغ التي قاـ بدفعها.

 يتولى الصندوؽ صرؼ مبالغ النفقة المحكوـ بها ولمستحقيها مشاىرة.
 البػػق فػػي الطلبػػات المقدمػػة إليػػو مػػن حيػػث اسػػتيفائها للشػػروط القانونيػػة ،وفػػي المػػدة
المحددة قانوناً.

215

 تحصيل المبالغ المدفوعة من المدين ،وتعتبر ديوف صندوؽ النفقة ديناً ممتازاً.
 تقريػر التوقػل عػػن صػرؼ مبػالغ النفقػة فػي الحػاالت التػػي لػم يعػد ىنػاؾ موجػب لصػػرفها،
ويتوجب على ال من تسلم مبالغ بدوف مبرر إرجاعها بدوف تأخير.

وقد نصق مدونة األسرة الجديدة والصادرة عاـ ٕٗٓٓـ فػي المملكػة المغربيػة علػى جعػل

الطبلؽ حبل لميثاؽ الزوجية يمارس من قبل الػزوج والزوجػة،ال حسػب شػروطو الشػرعية ،وبمراقبػة

القضػاء ،وذلػك بتقييػد الممارسػة التعسػفية للرجػل فػي الطػبلؽ ،وبتعزيػز آليػات التوفيػق والوسػاطة،

بت ػدخل األسػػرة والقاضػػي .وإذا اػػاف الطػػبلؽ ،بيػػد الػػزوج ،فإنػػو يكػػوف بيػػد الزوجػػة بالتمليػػك .وفػػي

جميع الحاالت ،يراعى حػق المػرأة المطلقػة فػي الحصػوؿ علػى اافػة حقوقهػا قبػل اإلذف بػالطبلؽ.

وقد تم إقرار الئحة جديدة للطبلؽ ،تستوجب اإلذف المسبق من طػرؼ المحكمػة ،وعػدـ تسػجيلو
إال بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة واألطفاؿ علػى الػزوج .والتنصػيص علػى أنػو ال يقبػل الطػبلؽ
الشػػفوي فػػي الحػػاالت غي ػر العاديػػة .ومػػن المبلحػػل بػػأف القػػانوف المغربػػي يشػػترط لقبػػوؿ دعػػوى

الطبلؽ وتسجيلها قياـ الزوج بدفع المبالغ التي تستحق للزوجة فػي ذمتػو -المهػر ،النفقػة -إضػافة

إلى حصوؿ األوالد على حقوقهم المالية التي في ذمة األب .و لعل السبب وراء ىذا القػانوف يعػود

للحيلولة دوف إرىاؽ الزوجة في المحاام طلباً للحكم بالنفقػة البلزمػة لهػا ولمػن ىػم فػي حضػانتها،

وبذلك يكوف قد وفر عليها الطريق الشاقة التػي مػن الممكػن أف تسػلكها فػي سػبيل الحصػوؿ علػى

النفقػة.وىػػو مػػا يجعػػل مػػن التجربػة المغربيػػة تجربػػة فريػػدة ،وتحػوؿ دوف مماطلػػة الػػزوج وتمنعػػو عػػن

الدفع ،مقابل قبوؿ المحكمة لطلب الطبلؽ .اما تم إقرار اإلسراع في البق فػي القضػايا المتعلقػة
بالنفقة في أجل أقصاه شهراً واحداً (ابن خلدوفٕٓٓٚ،ـ).

ممػػا سػػبق يمكػػن القػػوؿ بػػأف التجربػػة التػػي خاضػػتها بعػػض الػػدوؿ العربيػػة فػػي مجػػاؿ قػػانوف

صػػندوؽ النفقػػة ،تعتبػػر خطػػوة نحػػو األمػػاـ ،وطريقػػة تطبيقيػػة نحػػو تحديػػد الحقػػوؽ التابعػػة للزوجػػة
واألبنػػاء بعػػد الطػػبلؽ  ،وتراػػز جميػػع اإلسػػتراتيجيات التطبيقيػػة إلنشػػاء الصػػناديق الخاصػػة بػػالطبلؽ

واألسرة والنفقة على وجود مرااز متخصصة تضمن حقوؽ المرأة القضػائية واالجتماعيػة واألسػرية.

وتهتم معظم التجارب العربية بصػورة واضػحة بالطريقػة التػى تػتم فيهػا العنايػة بػالمرأة المطلقػة وتبنػي
حفل حقوقها القضائية ،اما تهتم معظم التجارب العربية باسػتخداـ التمويػل المتنػوع المصػادر مػن

ىبات ودعم حكومي ودعم مجتمعي ودعم فردي ،اما وجد الباحث أف معظم الصناديق تراػز فػي
عملهػػا المهنػػي علػػى اسػػتحداث قػػوانين جزائيػػة والعمػػل علػػى تػػدعيمها وتثبيتهػػا وفػػق اإلجػ ػراءات

الجزائيػػة والقانونيػػة المتبعػػة فػػي تلػػك الػػدوؿ ،وبالتػػالي تنبثػػق فكػػرة إنشػػاء الصػػندوؽ الحػػالي والػػذي

سوؼ يراز الباحث على ذار أبرز بنوده العملية.

216

الفصل الثاني :اإلجراءات الخاصة بنظر الطبلؽ وآثار إيقاعو
على الزوجة واألبناء في المملكة العربية السعودية

217

مقدمة:
ىناؾ عدد من األمور التي ينبغي األخذ بها حتى يػتم تسػهيل اإلجػراءات الخاصػة بػالطبلؽ

وىي اما يلي:

ٔ .تخصػيص صػندوؽ للمعونػة القضػائية لمػن ال تمكػنهم ػروفهم مػن دفػع تكػاليل المحػػامين
وتمويػػل الصػػندوؽ مػػن أمػػواؿ الزاػػاة والتبرعػػات ،ويكػػوف ذلػػك بػػالرفع مػػن قبػػل المحكمػػة

لوزارة العدؿ لتكليل أحد المحامين المقيدين في الجدوؿ للترافع عن المرأة.

ٕ .تخصيص صندوؽ للمعونات القضائية الطارئة للمطلقة ومن في حكمها وأوالدىا لتأمين
سكن مؤقق وإعاشة لذوات األوضاع الصعبة.

.3

تمكػػين الم ػرأة مػػن إنهػػاء إج ػراءات الطػػبلؽ أو الفسػػخ والخلػػع بنفسػػها دوف وايػػل أو ولػػي
أمرىػػا ،واعتمػػاد نظػػاـ البصػػمة (الهويػػة الوطنيػػة اإللكترونيػػة الجديػػدة) فػػي قضػػايا األس ػػرة

وبالتحديػػد الطػػبلؽ أو الهجػػر ،للتحقػػق مػػن شخصػػية المػػرأة ،واإلل ػزاـ بػػاالعتراؼ ببطاقػػة
األحواؿ الشخصية في المحاام وعدـ إجبارىا على إحضار معرؼ .اما أف الشريعة تجيز

للقاضػػي النظػػر إلػػى وجػػو الم ػرأة ،ويمكػػن اػػذلك االسػػتعانة بنسػػاء مػػن مكاتػػب األسػػرة فػػي
المحكمة للتحقق من شخصية المرأة برؤيتهم المباشرة لها.

.4

تفعيل حق المرأة فػي المسػائل الزوجيػة وقضػايا الطػبلؽ فػي إقامػة دعواىػا أو دعػوى الػزوج

عليها فػي بلػد الزوجػة ،ويلػزـ الػزوج بالحضػور إلػى مكػاف إقامػة الزوجػة ،فػإف تعػذر حضػوره

استخلل القاضي مقر إقامة الزوج لئلجابة عن دعوى الزوجة  ،وذلك حسب ما نص عليو
نظاـ المرافعات الشرعية ولوائحة التنفيذية في ىذا الشأف.

.5

عند نقػض الحكػم الخػاص بقضػايا الطػبلؽ والفسػخ والخلػع وتحويػل القضػية إلػى التمييػز،

ف يجب أف يشمل الحكم الصادر عن التمييز جميع الجوانب التي تضمنها الحكػم السػابق
والمدونػػة فػػي صػػك الطػػبلؽ الموثػػق (خلع ػاً اػػاف أو نفقػػة أو حضػػانة أو واليػػة أو رؤي ػػة أو

حقوقاً مشتراة بين الطرفين) ،سواء بالتأايد أو النقض ،وال تتػرؾ مهلػة ،أو يقتصػر الحكػم
.6

على جانب واحد فقط منها ،تجنباً لتعطيل األحكاـ وإطالة أمد القضايا.

فػػي قضػػايا المطالبػػة بفسػػخ النكػػاح بسػػبب اإلدمػػاف فعلػػى المحكمػػة األخػػذ بكػػل الق ػرائن

واألمػػارات التػػي تثبػػق صػػحة الػدعوى ،وعلػػى القاضػػي فػػي مثػػل ىػػذه األحػػواؿ التػػي تقػػوـ ق ػرائن
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وأمارات لديػو علػى صػحة دعػوى الزوجػة ،واألمػر بػإجراء الفحػص الطبػي علػى الػزوج خػبلؿ ٖ أيػاـ
من التقدـ بالببلغ قبل اختفاء آثار المواد المسكرة أو المخدرة مػن الجسػم ،واسػتنتاج مػا

قػػد ي ػراه عنػػد امتنػػاع الػػزوج عػػن ذلػػك .اػػذلك علػػى دائػػرة التنفيػػذ فػػي المحكمػػة مسػػاعدة
المرأة وأبنائها على إثبات الضرر في حاالت اإلدماف والعنل.
.7

عػػدـ حصػػر البينػػات فػػي الشػػهود وإغفػػاؿ مبػػدأ الق ػرائن واألمػػارات اػػالفحص الطبػػي عنػػد
استخداـ العنل البدني أو فحص المخدرات والمسكرات عند شػكوى الزوجػة مػن تعػاطي

الزوج ومطالبتها بالخلع أو الطبلؽ.
.8

األخػػذ فػػي بعػػض الحػػاالت التػػي ينظرىػػا القاضػػي بتقريػػر فسػػخ عقػػد مػػن ثبػػق الهجػػر عليػػو
لبضعة أشهر اما ورد في بعض اآلراء الفقهية المعتمػدة علػى المػذىب الحنبلػي ،وال تجبػر

المرأة على الخلع في ىذه الحالة.
.9

إذا رفعػػق المػرأة دعػػوى طػػبلؽ أو نفقػػة أو حضػػانة أو زيػػارة أو غيرىػػا ،وتخلػػل الػػزوج عػػن

الحضور إلى المحكمة ،يصدر القاضي حكمو غيابياً.
 .10وفي حاؿ تذييل الحكم الغيابي بأف الغائب على حجتو متى حضػر ،فػبل بػد مػن إلزامػو أوالً
بتنفيذ الحكم ،ثم يحق لو تقديم حجتو أماـ القضاء.

 .11إسػقاط واليػػة الػزوج عنػػد ثبػػوت الهجػر وصػػدور صػك الهجػراف ،ويعاقػػب تعزيريػاً مػػن يثبػػق
إلحاقػػو بالضػػرر علػػى زوجتػػو المهجػػورة (اػػأف يبلػػغ جهػػة عملهػػا بعػػدـ رضػػاه عػػن عملهػػا،

ويطالب بفصلها من العمل).

 .12تطبيق بنود اتفاقيات التعاوف القضائي – إف وجدت -بػين بلػد الزوجػة وبلػد الػزوج إف اػاف
غير سعودي ،أو ااف سعودياً مقيما خارج المملكة العربية السعودية ،فيما يتعلق باألحكػاـ
القضائية الخاصة بالطبلؽ والنفقة وتبعاتها.

 .13تقدير متعة للمطلقة ويتم تحديد المبلغ المناسب لذلك من قبل القاضي.

 .14تقػػدير الضػػرر الواقػػع علػػى المطلقػػة وأوالدىػػا بسػػبب مماطلػػة الػػزوج أو امتناعػػو عػػن تنفيػػذ
الحكم عن طريق القاضي ويتم استحصالو بالقوة الجبريػة عػن طريػق قسػم الحجػز والتنفيػذ
فػ ػػي المحكمػ ػػة وبالتعػ ػػاوف مػ ػػع وحػ ػػدات الجهػ ػػات الحكوميػ ػػة وغيػ ػػر الحكوميػ ػػة الملحقػ ػػة

بالمحكمة.

 .15لػػردع األزواج الممػػاطلين أو الممتنعػػين عػػن تنفيػػذ األحكػػاـ القضػػائية ،يقتػػرح إيقػػاع بعػػض
العقوبػات التعزيزيػة علػيهم مػن قبػل القاضػي بالتنسػيق مػع قسػم الحجػز والتنفيػذ والجهػػات

المختصة في مراز المعلومات في المحكمة ،ومن ىذه العقوبات:

 1/15إقفاؿ الحاسب اآللي للشخص المتهرب.
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 2/15تعليق الحسابات البنكية والحجز عليها.
 3/15الحجز على األمواؿ المنقولة.
 4/15المنع من السفر.

 5/15المنع من االستقداـ وتجديد الجواز والرخص.
 6/15الحجز على الراتب والمخصصات.

 .ٔٙعنػػد وقػػوع الطػػبلؽ خػػارج المحكمػػة ،يتعػػين علػػى الػػزوج توثيػػق الطػػبلؽ خػػبلؿ أسػػبوع مػػن
وقوعو ،على أف يتم إعبلـ الزوجة من قبل المحكمة .وفػي حػاؿ تخلػل الػزوج عػن التوثيػق

خبلؿ ىذه المهلة ،يعاقب بالسجن.

 .ٔٚتهيئػػة مبػػاني محػػاام األحػػواؿ الشخصػػية وتخصػػيص قاعػػات خاصػػة بالمحػػامين لبلجتمػػاع
بمواليهم وموابلتهم.

إجراءات الطبلؽ (عند وجود نزاع قضائي):
.1

التقدـ برفع دعوى قضائية بطلب الطبلؽ في المحكمة المختصة.

.2

تحاؿ القضية لقاض محدد للنظر في القضية من جميػع جوانبهػا (نػوع الطػبلؽ أو الفسػخ،

.3

يصدر القاضي صك أولي الثبات الطبلؽ ويزود ال طرؼ بنسخة منو.

.4

يحوؿ القاضػي القضػية لمكاتػب األسػرة للحصػوؿ علػى المعلومػات البلزمػة مػع أمػره بنفقػة

عدة ،نفقة ،حضانة ،والية ،زيارة ،سكن ،أوراؽ ثبوتية).

مؤقتة على الزوج للزوجة واألبناء مع تأمين سػكن لهػم إلػى حػين البػق فػي القضػية وصػدور

الحكم.
.5

يقوـ القاضي بدائرة التنفيذ بوضع آلية لصرؼ النفقة المؤقتة التي حكم بو القاضػي بشػكل
ش ػػهري إم ػػا ع ػػن طري ػػق الص ػػرؼ اآلل ػػي أو االس ػػتقطاع الش ػػهري م ػػن الرات ػػب أو ع ػػن طري ػػق

صندوؽ النفقة أو أي آلية أخرى يراىا مناسبة.

.6

في حاؿ لم يحصل الطبلؽ ،تقوـ مكاتب األسرة عػن طريػق مكاتػب االستشػارات األسػرية
بمحاول ػػة إص ػػبلح ذات الب ػػين ب ػػين ال ػػزوجين خ ػػبلؿ م ػػدة ال تتج ػػاوز ثبلث ػػة أش ػػهر ،وإثب ػػات

.7

قضاء من قبل نا ر القضية.
الصلح وشروطو ،إف وجدت من أجل اعتمادىا ً

تقوـ مكاتب األسرة بتوعية الطرفين بكل ما يرتبط بالطبلؽ من حقوؽ والتزامات وآثار وما

يترتب على المماطلة والتهرب من التبليغ وحضور الجلسات أو االمتناع عن تنفيذ الحكػم
القضائي من عقوبات.
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.8

في حاؿ تخلل المطلق عن تسديد النفقة ،يقػوـ قاضػي التنفيػذ بإصػدار أمػره إلػى وحػدات
الجه ػػات الحكومي ػػة وغي ػػر الحكومي ػػة الت ػػي توص ػػي الدراس ػػة باقامته ػػا ف ػػي جمي ػػع مح ػػاام

األحػػواؿ الش خصػػية للتنفي ػػذ الجبػػري عل ػػى المطلػػق المتخل ػػل أو الممتنػػع بم ػػا فػػي ذل ػػك
السػجن والحجػػز علػػى األمػػبلؾ وغيرىػػا مػػن األحكػػاـ الرادعػػة التػػي يحػػددىا قاضػػي التنفيػػذ

لضماف جباية النفقة المؤقتة.
.9

تقػوـ مكاتػػب األسػػرة بػػالتقييم الصػػحي والنفسػي واالجتمػػاعي والتأاػػد مػػن السػػجل المػػدني

للزوج والزوجػة بالتنسػيق مػع قاضػي التنفيػذ والجهػات الحكوميػة وغيػر الحكوميػة الملحقػة
بالمحكمة لتحديد قدرة وأىلية ال طػرؼ علػى الحضػانة والواليػة .وفػي حػاؿ وجػود دالئػل
عنػػل أو فسػػاد أخبلقػػي تقػػوـ مكاتػػب األسػػرة بالتنسػػيق مػػع قاضػػي التنفيػػذ فػػي المحكمػػة

إلثبػػات العنػػل أو الفسػػاد وتػػوفير الحمايػػة البلزمػػة للطػػرؼ المتضػػرر طػػواؿ مػػدة النظػػر فػػي

القضية وإلى حين صدور الحكم النهائي.

 .10تقوـ مكاتب األسرة بالتأاد من شروط عقد الزواج وتدوين ذلك.

 .11تقوـ مكاتب األسرة بكتابة تقرير مفصل عن الحقوؽ واألمبلؾ المشتراة بين الزوجين.

 .12تقػػوـ مكاتػػب األسػػرة بتقػػدير بػػدؿ الضػػرر الػػذي قػػد يكػػوف لحػػق بالزوجػػة واألبنػػاء نتيجػػة
اإلض ػرار المتعم ػػد ومماطل ػػة ال ػػزوج وامتناع ػػو ع ػػن تنفي ػػذ األحك ػػاـ القض ػػائية ا ػػذلك مق ػػدار

العوض للزوج في حالة الخلع ومقدار بدؿ المتعة للزوجة.

 .13تقػػوـ مكاتػػب األسػػرة بصػػرؼ معونػػة عاجلػػة لؤلسػػر ذات الظػػروؼ الصػػعبة ،اػػذلك صػػرؼ
مبلغ للمعونة القضائية عند الحاجة لذلك.

 .14تقوـ مكاتب األسرة بتقدير النفقة حسب اإلجراءات المذاورة أدناه.
 .15تقوـ مكاتب األسرة بإجراء فحص طبي للتأاد من حمل الزوجة.

 .16تقػوـ مكاتػػب األسػػرة بكتابػػة تقريػر نهػػائي للقاضػػي (خػػبلؿ مػدة ال تتجػػاوز شػػهراً مػػن انتهػػاء
جهػػود إصػػبلح ذات البػػين) مشػػتمبلً علػػى اػػل المعلومػػات التػػي قامػػق بدراسػػتها ،ويكػػوف

التقرير مشتمبلً على التوصيات النهائية مػن حيػث بػدؿ الضػرر والنفقػة والحضػانة والسػكن

والوالية والزيارة واألوراؽ الثبوتية.

 .17تحاؿ اافة أوراؽ القضية للقاضي للبق فيهػا بحكػم شػرعي بعػد اسػتدعاء الػزوجين وسػماع
أقوالهما.

 .18إصػػدار سػػجل أسػػرة للمطلقػػات ومػػن فػػي حكمهػػن يضػػم أوالدىػػن مػػع بقػػائهم فػػي سػػجل
والػػدىم ،فللم ػرأة الحػػق فػػي الحصػػوؿ علػػى صػػورة طبػػق األصػػل مػػن القيػػود المسػػجلة فػػي
السجل المدني ،والمتعلقػة فيهػا أو بأصػولها أو أوالدىػا ،إضػافة إلػى الحصػوؿ علػى صػورة
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رسػػمية طبػػق األصػػل لشػػهادات مػػيبلد أوالدىػػا بمػػا يمكنهػػا مػػن اسػػتخراج الوثػػائق البلزمػػة
والبػػق فػػي األمػػور الحيويػػة اػػالتعليم والصػػحة دوف الرجػػوع إلػػى األب ،اػػذلك يػػتم تسػػليم

الطرفين بطاقات أحواؿ محدثػة وذلػك مػن وحػدة األحػواؿ الشخصػية الملحقػة بالمحكمػة
والتػي تطالػب بهػا الدراسػة وذلػك بمجػرد وقػوع الطػبلؽ أو ثبػوت الهجػر دوف الحاجػة إلػى

موافقة الرجل.

 .19فػػي حػػاؿ إذا اانػػق الزوجػػة حػػامبلً أثنػػاء وقػػوع الطػػبلؽ ،تػػتم إصػػدار شػػهادة مػػيبلد وإضػػافة
الطفل بعد الوالدة بشػكل أوتومػاتيكي إلػى سػجل األسػرة وبطاقػة األحػواؿ الخاصػة بػالمرأة

والرجل ،عند طلب األـ ذلك ،وال تشترط موافقة الزوج.

 .20تسليم صك الطبلؽ الشامل(أصوؿ) لكل طرؼ.

ٕٔ .إحالة الملل إلى قاضي التنفيذ ثم إلى صندوؽ النفقة (في حاؿ إقراره) لصرؼ النفقة.

إجراءات تحديدالنفقة:
.1

تحاؿ القضية من قبل القاضي المختص لمكاتب األسرة في المحكمة.

.2

يتم إحالة موضوع تحديد النفقة إلػى لجنػة تقػدير النفقػة التابعػة لمكاتػب األسػرة أو للخبيػر

.3

تقوـ مكاتب األسرة باستصػدار خطػاب مػن القاضػي إلػى قاضػي التنفيػذ لمكاتبػة الوحػدات

المختص (حسب ما يتم إقراره) في موضوع تقدير النفقات.

ذات العبلقة المذاورة في ىذه الدراسة للحصوؿ على بيانات حوؿ الوضػع المػالي للػزوج،

شاملة دخلو وأمبلاو ووضعو المالي االئتماني وعدد زوجاتػو وأبنائػو (بمػا فػي ذلػك األجنػة)
على أف تقوـ تلك الجهات بالرد على المخاطبات خبلؿ مدة ال تتجاوز عشرة أياـ.

.4

تقوـ مكاتب األسرة بتحديد وضع الزوج المالي واالقتصادي.

.5

تقوـ مكاتب األسرة بتحديد المستوى االقتصادي الذي اانق تعيش فيو األسرة.

.6

تقوـ مكاتب األسرة بتحديد أعمار األطفاؿ (بما في ذلك األجنػة) ووضػعهم الصػحي (بمػا

.7

يقػػوـ المكتػػب بتحديػػد مبلػػغ النفقػػة والم ػرتبط بمسػػتويات المعيشػػة السػػائدة ،مػػع األخػػذ

في ذلك وجود إعاقة من عدمها) واحتياجاتهم المختلفة والخاصة اافة.

باالعتب ػػار تك ػػاليل الس ػػكن والمل ػػبس واألا ػػل والمواص ػػبلت وحاج ػػات األطف ػػاؿ الرض ػػع
والحاجات الصحية وحاجات التعليم والخدمات األساسية (اهرباء ،ماء ،تلفوف).

.8

تقوـ مكاتب األسرة بكتابة تقرير مفصل للقاضي مشتملة على توصياتها.
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إجراءات إعادة تقييم مبلغ النفقة:
.1

يمكن للمطلقة رفع قضية طلب إعادة تقييم مبلغ النفقة الخاصة بها أو بأبنائها.

.2

يشترط لرفع قضية طلب إعػادة تقيػيم مبلػغ النفقػة حػدوث مسػتجدات تتطلػب ذلػك وىػي

على سبيل المثاؿ ما يلي:

 1/2حصوؿ تغير في حالة الطفل الصحية (إصابتو بمػرض مػزمن مثػل السػكر ،حػدوث
إعاقة...،ألخ).

 2/2حػ ػػدوث تغيػ ػػر فػ ػػي الوضػ ػػع االقتصػ ػػادي لػ ػػؤلب ،يػ ػػتم إعػ ػػادة دراسػ ػػة وضػ ػػع األب
ػاء علػػى طلػػب مػػن المطلقػػة ،فػػي حالػػة تػػوفر معلومػػات لػػديها تفيػػد
االقتصػػادي بنػ ً

بذلك.

 3/2حدوث تغير ابير في األسعار وارتفاع معدؿ التضخم.

 4/2فػػي حػػاؿ إعسػػار الػػزوج عنػػد صػػدور حكػػم النفقػػة يحػػق للزوجػػة المطالبػػة بإعػػادة

القضية ومراجعة الحكم إذا تػزوج الرجػل مػرة أخػرى وفػتح بيتػاً أو بانػق عليػو آثػار
اليسر بما يمكنو من اإلنفاؽ على أوالدة من مطلقتو.

.3

تحاؿ القضية لمكاتب األسرة لدراسة الموضوع ورفع تقرير للقاضي شامبلً التوصيات.

.4

يقوـ مكتب األسػرة بعمػل اافػة اإلجػراءات المػذاورة تحػق بنػد (إجػراءات تحديػد النفقػة)

.5

يصدر القاضي حكمو ممهوراً بالنفاذ العاجل.

.6

خبلؿ مدة ال تزيد عن ٖٓ يوماً من تاريخ اإلحالة.

يتم إخطار صندوؽ النفقة (في حاؿ إقراره) لصرؼ النفقة المقررة.

إجراءات تحصيل النفقة:
.1

يػتم التعامػػل فػي منازعػػات التنفيػذ الخاصػػة بالنفقػة ،وف ًقػػا ألحكػاـ القضػػاء المسػتعجل ،بمػػا

فػي ذلػػك االسػػتعانة بالشػػرطة أو القػوة المختصػػة ،واػػذلك األمػػر بػالمنع مػػن السػػفر ورفعػػو،

واألمػػر بػػالحبس واإلف ػراج ،واألمػػر باإلفصػػاح عػػن األصػػوؿ ،والنظػػر فػػي دعػػوى اإلعسػػار

وغيرىا من األحكاـ التعزيرية التي يحكم بها القاضي.
.2

تكوف جميع أحكاـ النفقة ممهورة بالنفاذ المعجل.
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.3

للقاضي أف يأمر باإلفصاح عن أمػواؿ الػزوج ،ويصػدر األمػر باإلفصػاح والحجػز بعػد إبػبلغ
الزوج بأمر التنفيذ ،ومع ذلػك إذا هػر للقاضػي أنػو مماطػل مػن واقػع سػجلو االئتمػاني ،أو
مػن واقػػع القػرائن المتاحػػة؛ جػاز للقاضػػي األمػػر باإلفصػػاح عػن أموالػػو وحجزىػػا قبػػل إببلغػػو

بأمر التنفيذ.
.4

على جميع الجهػات المختصػة ،أو المشػرفة علػى تسػجيل األمػواؿ ،وعلػى مػدين المػدين،
ومحاسػػب المػػدين ،ومو فيػػو اإلفصػػاح عػػن أصػػوؿ المػػدين بنػػاء علػػى أمػػر قاضػػي التنفيػػذ

خبلؿ مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إببلغ تلك الجهات.

.5

تستثنى األمواؿ المخصصػة للنفقػة بمػا ال يقػل عػن نصػل المرتػب مػن الحجػز ،فػي حػاؿ

.6

إذا لم يلتزـ المطلق بتنفيذ التزامو خبلؿ عشرة أياـ من تكليفو بذلك ،فعلى قاضي التنفيػذ

.7

إذا تعذر التنفيذ باستخداـ القػوة المختصػة ،أو اقتضػى التنفيػذ قيػاـ المػدين بػو بنفسػو ولػم

وقوع المطلق في قضية مالية تتطلب الحجز على أموالو.

األمر باستعماؿ القوة المختصة (الشرطة) للقياـ بما يلزـ من إجراءات للتنفيذ.

حكمػػا بغرامػػة ماليػػة يحػػددىا القاضػػي وتػػودع فػػي
يقػػم بػػذلك ،فلقاضػػي التنفيػػذ أف يصػػدر ً
حساب المحكمة عن ال يوـ يتأخر فيو المنفػذ ضػده عػن التنفيػذ ،ولقاضػي التنفيػذ الحػق

في إلغاء الغرامة ،أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
.8

إذا تعذر استخداـ القوة المختصة إلجراء التنفيذ ،أو إذا فرضق غرامػة ماليػة علػى المنفػذ

.9

إذا لػػم يقػػم المحكػػوـ ضػػده بتفيػػذ الحكػػم طواعيػػة ،تنفػػذ القػرارات واألحكػػاـ الصػػادرة فػػي

ضػػده ولػػم ينفػػذ خػػبلؿ المػػدة التػػي يحػػددىا قاضػػي التنفيػػذ ،جػػاز للقاضػػي أف يصػػدر أمػ ًػرا
بحبس المنفذ ضده إلجباره على التنفيذ.

قضايا النفقة بالقوة ،حتى لو تطلب األمر الحجز على األمواؿ وبيعها .وإذا تضمن التنفيػذ
دفع أمواؿ بشكل دوري ،فيتم التنفيذ من خبلؿ ترتيبات نقترح أف تكوف اما يلي:

 ٔ/ٜفػػي حػػاؿ إق ػرار إنشػػاء صػػندوؽ للنفقػػة ،فيػػتم الصػػرؼ شػػهرياً للمطلقػػة ومػػن فػػي
حكمها وأبنائها من الصندوؽ مباشرة ،على اف يتولى الصندوؽ جباية النفقة المستحقة من

الزوج.

 2/9فتح حساب خاص بالمطلقة في أحد البنوؾ وإيداع المطلق لمبلغ النفقة شهرياً.
 3/9االسػػتقطاع الشػػهري بشػػكل أوتوم ػػاتيكي مػػن مرتػػب ال ػػزوج وإيداعػػو فػػي حس ػػاب
المطلقة بناء على أمر من القاضي وبخطاب رسمي يتم توجيهػو مػن قاضػي التنفيػذ

لجهة العمل.
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 4/9في حاؿ عدـ وجود مرتػب شػهري للمطلػق أو عػدـ وفػاء مرتبػو بمػا أقػر مػن نفقػو،
يقوـ المطلق بتحويل مبلغ النفقة لحساب المطلقة ،وفي حاؿ عػدـ القيػاـ بػذلك،

يػػتم استصػػدار أمػػر مػػن قاضػػي التنفيػػذ بتحويػػل ذلػػك المبلػػغ مػػن أحػػد حسػػابات
المطلق التي يتوفر بها ذلك المبلغ.

 .10إذا ادعى الزوج اإلعسار ،و هػر لقاضػي التنفيػذ أف دعػوى اإلعسػار احتياليػة ،وثبتػق أمػاـ
القاضػػي تلػػك الواقعػػة ،تسػػتكمل إج ػراءات التنفيػػذ ،وجػػاز لػػو إيقػػاؼ ال ػزوج وإحالػػة ملػػل

االتهاـ الخاص بو خبلؿ مػدة ال تتجػاوز سػبعة أيػاـ إلػى ىيئػة التحقيػق واالدعػاء العػاـ لرفػع
الػػدعوى .ويج ػػوز للمطلقػػة تق ػػديم بػػبلغ إل ػػى الهيئ ػػة بطلػػب رف ػػع الػػدعوى ،وينظ ػػر قاض ػػي
الموضوع في الدعوى ،وفي حاؿ اإلدانة تطبق العقوبة النظامية عليو.

 .11يش ػػعر القاض ػػي الجه ػػات المختص ػػة بالمعلومػ ػػات االئتماني ػػة لتثبي ػػق حال ػػة اإلعس ػػار فػ ػػي
سجبلتها.

 .12النظر في إيقاع عقوبة السجن على الزوج المماطل عند:

 1/12التهرب من التبليغ واالمتناع عن تنفيػذ الحكػم النهػائي الصػادر فػي حقػو ،أو ثبػق
قيامو بإخفاء أموالو ،أو تهريبها ،أو امتنع عن اإلفصاح عما لديو من أمواؿ.

 2/12تعمد تعطيل التنفيذ بأف أقاـ دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

 3/12مقاومة التنفيذ ،بأف ىدد ،أو تعدى ىػو بنفسػو ،أو بوسػاطة غيػره علػى مو ػل ،أو
مػرخص لػػو يقػػوـ بالتنفيػػذ ،أو قػػاـ بػػأي مػن ذلػػك ضػػد المنفػػذ لػػو ،وأي فعػػل آخػػر

غير مشروع قاـ بو بقصد مقاومة التنفيذ.

 4/12الكذب في إقراراتو أمػاـ المحكمػة ،أو الكػذب فػي اإلجػراءات ،أو تقػديم بيانػات
غير صحيحة.

 .13يحػػق للمطلقػػة ومػػن فػػي حكمهػػا إذا تضػػررت مػػن المماطلػػة فػػي إج ػراءات التنفيػػذ الخاصػػة
عمػػا لحقه ػا أو لحػػق
بالنفقػػة؛ إقامػػة دعػػوى ضػػد المتسػػبب أمػػاـ قاضػػي التنفيػػذ لتعويضػػها ّ

أبناءىا من ضرر.

 .14معاملػػة قضػػايا تعليػػق الزوجػػات معاملػػة القضػػايا الجنائيػػة اونهػػا مػػن المعاصػػي التػػي يعاقػػب
اعتداء مباشػراً علػى حػق وارامػة المػرأة المعلقػة ،وحبسػها عػن مػوارد
عليها الشرع وتشكل
ً

رزقهػػا ،وعػػن البػػدء بحيػػاة جديػػدة مػػع زوج آخػػر فالزوجػػات المعلقػػات يعتبػػرف رىػػائن لظلػػم

أزواجهن.

205

إجراءات التبليغ:
مالحظة:

يتم التبليغ باتباع اإلجراءات الخاصة بذلك والواردة في نظػاـ المرافعػات الشػرعية

ولوائحو التنفيذية (مػن المػادة التاسػعة إلػى المػادة الثالثػة والعشػروف) تحػق البػاب

األوؿ (أحكاـ عامة) من اللوائح التنفيذية لنظاـ المرافعات الشرعية.

ٔ.

وللحد من مماطلة الخصوـ وعدـ حضور الجلسات يقترح اتباع اإلجراءات التالية:

توسيع وسائل التبليغ واعتبار وسائل التقنية الحديثة االرسائل الهاتفية والبريد االلكتروني

واالستعانة بالقطاع الخاص اشراات األمن وتحصيل الديوف للقياـ بالتبليغ مع تحمل اافة

التكاليل على المدعى عليهم.

ٕ.

التأاد من إرفاؽ نسخة من صحيفة الدعوى مع أمر التبليغ.

ٗ.

الجلسات (التعزيز الذي نص عليو نظاـ المرافعات الجديد والذي سيتم العمل بو قريباً)
فصل الخدمات عن المماطلين في حضور الدعاوى وتطبيق األحكاـ (وقد اانق وزارة

ٖ.

تضمين أمر التبليغ العقوبات التي ينص عليها النظاـ في حاؿ التخلل عن التنفيذ وحضور

العدؿ قد بدأت بالتنسيق مع إمارات المناطق لتطبيق ذلك) .اذلك يوجد عدد من
األحكاـ التعزيزية التي يمكن تطبيقها في حالة المماطلين مثل:
ٔ .إقفاؿ الحاسب اآللي للشخص المتهرب.
ٕ .تعليق الحسابات البنكية والحجز عليها.
ٖ .الحجز على األمواؿ المنقولة.

٘.
.ٙ

ٗ .المنع من السفر.

المنع من االستقداـ وتجديد الجواز والرخص.
الحجز على الراتب والمخصصات.

إجراءات إعادة تقييم الحضانة أو الوالية:
.1
باألبناء.
.2

يمكن للمطلقة أو المطلق رفػع قضػية طلػب إعػادة تقيػيم حػق الحضػانة أو الواليػة الخاصػة
يشترط لرفع قضية طلب إعادة تقييم حػق الحضػانة أو الواليػة حػدوث مسػتجدات تتطلػب
ذلك وىي على سبيل المثاؿ ما يلي:

 1/2حدوث إىماؿ واضح في تعليم األبناء وتربيتهم وتنشئتهم.
 2/2حدوث إىماؿ واضح في صحة األبناء.
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3/2

هور آثار عنل (جسدي أو جنسي) على األطفاؿ.

 4/2عدـ القدرة على الحضانة لبلنشغاؿ الشديد أو لكثرة السفر.
 5/2فساد األب.

 6/2انحراؼ األب.
 7/2إدماف األب.

ٕ ٛ/زواج األب وإساءة معاملة زوجة األب لؤلبناء.
.3
.4

ٕ ٜ/مرض األب مرضاً معدياً أو معجزاً لو عن العناية البلزمة باألبناء.
تحاؿ القضية لمكاتب األسرة من قبل القاضي المختص.

تقوـ مكاتب األسرة بالتحقق من االدعاءات والمبررات المذاورة في الدعوى بالتنسيق مع

قاضػػي التنفيػػذ والجهػػات ذات العبلقػػة فػػي وحػػدات الجهػػات الحكوميػػة وغيػػر الحكوميػػة

الملحقة بالمحكمة.
.5

تقوـ مكاتب األسرة بكتابػة تقريػر مفصػل للقاضػي متضػمنة توصػيتها خػبلؿ مػدة ال تتجػاوز

.6

يصدر القاضي حكمو ممهوراً بالنفاذ العاجل.

ٖٓ يوماً من تاريخ اإلحالة.
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إجراءات التنفيذ الخاصة بالحضانة والوالية والزيارة:
.1

يتم التعامل في منازعات التنفيذ الخاصة بالحضانة والواليػة والزيػارة ،وف ًقػا ألحكػاـ القضػاء

المستعجل المتضمن النفاذ المعجل للحكم القضائي ،بما في ذلك االسػتعانة بالشػرطة أو
القوة المختصة ،واذلك األمر بالمنع من السفر ورفعو ،واألمر بالحبس واإلفراج.

.2

تنفذ األحكاـ الصادرة بحضانة الصػغير ،وحفظػو ،والتفريػق بػين الػزوجين ،ونحػو ذلػك ممػا

جبرا ولػو أدى ذلػك إلػى االسػتعانة بػالقوة المختصػة (الشػرطة)،
يتعلق باألحواؿ الشخصية ً
ودخوؿ المنازؿ ،ويعاد تنفيذ الحكم الما اقتضى األمر ذلك.

.3

يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لػم يػنص الحكػم عليهػا،

ويجػػري التنفيػػذ بتسػػليم الصػػغير فػػي مكػػاف مهيػػأ لػػذلك ،علػػى أال يكػػوف فػػي مرااػػز الشػػرط

ونحوىا.
.4

النظر في إيقاع عقوبة السجن وغيرىا مػن األحكػاـ التعزيريػة علػى اػل مػن امتنػع عػن تنفيػذ

حكػػم قض ػػائي ص ػػادر بالحض ػػانة ،أو النفق ػػة أو الواليػػة ،أو الزي ػػارة ،أو ق ػػاـ بمقاوم ػػة تنفي ػػذ

الحكم ،أو تعطيلو.
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الفصل الثالث :ملخص الدراسة
"القواعد النظامية والتنظيمية"
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مقدمة:
في ضوء الدراسة المقدمة ،فإنو يمكن تلخيص ما اشتملق عليو من قواعد نظامية

وتنظيمية في ىذا الفصل على نحو يفرد ىذه القواعد وفقاً للموضوع الذي تعالجو وليس على

أساس القالب القانوني أو النظامي الذي يجب أف تكوف فيو ،حيث أف ىذا من المتوقع أف تعكسو

توصيات الدراسة في الفصل الرابع.

وعلى ىذا األساس يحتوي ىذا الملخص على جميع ما تعرضق لو الدراسة من ناحية

نظامية قانونية أو ناحية تنظيمية ىيكلية ،وىي تعالج بالدرجة األولى الفراغ التشريعي الموجود فيما

يتعلق بمسائل األحواؿ الشخصية بصفة عامة وإلى البناء الهيكلي المساند للمحاام عند نظرىا

في قضايا األحواؿ الشخصية الذي يدفع ثمنو غالباً الطرؼ الضعيل في العبلقة القضائية وىي

المرأة أو األبناء.

■

فيما يتعلق بمكاتب األسرة:

-

الحاجة إلى إنشاء مكتب أسرة في ال محكمة لؤلحواؿ الشخصية.
يعمل في مكتب األسرة عدد ٍ
ااؼ من األشخاص المؤىلين والمؤىبلت في الدراسات

-

-

الشرعية والقانونية واالجتماعية والنفسية ،إضافة إلى التعاوف مع أشخاص مؤىلين بحسب

الحاجة أو مرااز متخصصة تساعد المكتب في أداء بعض مهامو.

أف مكتب األسرة يهدؼ إلى تحقيق محاولة إصبلح ذات البين بين الزوجين للتوفيق
بينهما .ودراسة الحاالت األسرية لمساعدة المحكمة أو القاضي في اتخاذ الحكم

-

-

القضائي العادؿ.

يتولى رئيس محكمة األحواؿ الشخصية أو رئيس الدائرة أو القاضي إحالة القضية إلى
مكتب األسرة لدراسة الحالة ،وإعداد تقرير متكامل عنها مشتمبلً على المعلومات
والبيانات الضرورية عن األسرة من الجوانب االجتماعية والنفسية والصحية واالقتصادية

والتوصيات البلزمة.

يكوف بين اختصاصات مكتب األسرة:
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-

بذؿ الجهود البلزمة من أجل التوفيق واإلصبلح بين الزوجين.

-

التوفيق بين الزوجين خبلؿ فترة محددة تبدأ من تاريخ أوؿ جلسة ،وإذا رأى المكتب أف

-

االستعانة بحكم من أىل الزوج وحكم من أىل الزوجة.

ىناؾ احتماالً قوياً بنجاح عملية التوفيق فعليو العرض على قاضي الموضوع للموافقة على

تمديد ىذه المدة فترة أخرى ،بشرط أال يؤدي ذلك إلى الضرر بأحد طرفي النػزاع ،أو أف
يعرض حياة المرأة أو األبناء للخطر اما في حاالت عنل وإدماف الزوج.

-

توعية الزوجين بالحقوؽ الشرعية والقانونية لهما وواجباتهما تجاه بعضهما وتجاه أبناءىما

-

توعية الطرفين بالفرؽ بين الطبلؽ والفسخ والخلع والحقوؽ والواجبات المترتبة على ال

-

-

أثناء مرحلة اإلصبلح بينهما.
واحد منهما.

دراسة وضع المتقدـ بطلب الحضانة من الزوجين ،وتشمل ىذه الدراسة الجوانب

االقتصادية واالجتماعي ة والنفسية ،إضافة إلى البيئة التي سينتقل إليها الطفل أو األطفاؿ
ومعرفة مدى مبلءمتها لهم.

يعد مكتب األسرة المعلومات البلزمة عن أوضاع الزوجين المطلقين وبوجو خاص طالب

الزيارة بعد الفصل في موضوع الحضانة .ويجب أف تشتمل ىذه المعلومات على قدرة

طالب الزيارة ،وطبيعة سكنو ومدى مبلءمة الزيارة وتحديد المخاطر التي قد تعترض

األبناء في حاؿ انتقالهم للزيارة ،ومدة الزيارة ومكاف استبلـ األبناء وتسليمهم ،وفي جميع
األحواؿ يمنع تسلم وتسليم األبناء في مرااز الشرطة أو ما يماثلها بما ال يتوافق مع

-

طبيعة األمور.

إعداد دراسة وافي ة عن الزوجين من أجل تحديد األقدر على الوالية فالوالية لؤلصلح
منهما ،على أف يراعي المكتب قدر اإلمكاف في توصيتو تجنب االزدواج بين الحضانة

-

والوالية ،فمن يتولى الحضانة منهما يتولى أيضاً الوالية متى ااف ذلك في مصلحة األبناء.

دراسة وضع الترتيبات البلزمة لكل ما يتعلق بمصالح األبناء بعد الحكم بالطبلؽ والتفريق
بين الزوجين ،بحيث يجب على مكتب األسرة دراسة روؼ األسرة ووضع الترتيبات

المناسبة لمصالح األبناء المستقبلية والعرض عنها على القاضي الذي يشملها في الحكم
-

القضائي  ،ويمكن أف تشمل ىذه الترتيبات ما يلي :

وضع الترتيبات البلزمة لمتابعة الحالة الصحية لؤلبناء بما في ذلك إلزاـ األب للقياـ بهذه

المتابعة.
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-

وضع الترتيبات البلزمة لمتابعة حالة حمل المرأة المطلقة بما في ذلك النفقات المالية

-

وضع الترتيبات البلزمة التي تكفل حق المرأة في إضافة المولود إلى دفتر العائلة وإجراء

المتوقعة.

التعديل البلزـ على السجل المدني لؤلسرة بمجرد طلب الزوجة المطلقة دوف الحاجة إلى

-

حضور الزوج.

وضع الترتيبات البلزمة التي تمكن األبناء من الحصوؿ على الوثائق واألوراؽ الثبوتية

الرسمية ،وتضمين صك الطبلؽ إلزاـ األب بالتعاوف مع األبناء من أجل إنهاء ىذه الوثائق

مع تعزيره في حاؿ تخلفو عن ذلك.

-

دراسة وضع الزوج المالي من أجل المساعدة في تحديد مقدار النفقة الواجبة.

-

مساعدة النساء في قضايا األحواؿ الشخصية بمحامين متبرعين بتقديم خدماتهم دوف

-

إذا لم تنجح محاوالت اإلصبلح بين الطرفين ،يتولى قاضي الموضوع إصدار حكمو

-

يقوـ مكتب األسرة بتوعية الطرفين باألمور ذات العبلقة بقضيتهم مثل:

-

تعريل الضرر وطرؽ إثباتو.

-

العقوبات المتعلقة بالمماطلة أو االمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي.

-

مقابل.

بالطبلؽ بعد االستماع إلى الزوجين واإلطبلع على التقرير الخاص بالحالة.

طرؽ ومهل االعتراض على الحكم.
التهرب عن التبليغ وآثاره.

توحيد الطلبات المتعلقة بالنفقة والوالية والحضانة والزيارة وغيرىا من المسائل ذات

العبلقة.

إذا هر لمكتب األسرة أف ابل الزوجين غير افؤ لحضانة االبن أو األبناء ،يقوـ المكتب

بالبحث عن أشخاص من ذوي القرابة األولية يكوف صالحاً لرعاية األبناء والعناية بهم بعد
دراسة أوضاعهم دراسة مستفيضة القتراح المبلئم منهم ليتولى تنشئة األبناء والعرض عن

-

ذلك إلى القاضي.

يتولى القاضي مخاطبة مراز الخدمات المساندة من أجل تزويد المحكمة بالوضع المالي
للزوج.

-

يراعي مكتب األسرة في توصيتو للقاضي بتقدير النفقة الواجبة ما يلي:

-

المستوى الذي ااف يعيش فيو األبناء قبل انفصاؿ الزوجين.

-

مبلءة الزوج المالية وقدرتو.
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-

الحاجات الفعلية لؤلبناء التي قد تتطلب مصاريل مالية إضافية ااإلصابة بأحد األمراض

-

أف يشتمل مقدار النفقة على توفير السكن العيني عند القدرة ،أو صرؼ بدؿ مالي عنو،

المزمنة أو اإلعاقة المؤقتة أو الدائمة ،أو عناية خاصة اخدمة صحية أو مساعدة طبية.

إضافة إلى األخذ في االعتبار احتياجات األبناء من الملبس والمأال والمشرب

والمواصبلت والتعليم وما يحتاجو من خدمات ضرورية ابدؿ لمصاريل الكهرباء والهاتل

-

والماء.

بعد إطبلعو على توصية مكتب األسرة بشأف النفقة ،يحدد القاضي مقدار النفقة الذي

يجب أف ال يقل عن المبلغ المقرر من الضماف االجتماعي ألمثالهم ،وفي حاؿ قل عن

ىذا المبلغ تخاطب المحكمة أو القاضي الضماف االجتماعي باستكماؿ المبلغ المتبقي.
-

-

يحرص مكتب األسرة أف يكوف تنازؿ الزوجة أو األبناء عن النفقة الواجبة حراً ،بحيث ال
يكوف نتيجة تعرضهم إلاراه أو جبراً من والدىم أو غيره ،أو أف يكوف ىذا التنازؿ نتيجة

قيد أو شرط.

التأايد على أنو إذا ثبق أف تنازؿ المرأة أو األبناء عن النفقة المقررة ااف نتيجة إاراه أو

شرط من قبل الزوج أو غيره فيبطل التنازؿ ،ويلزـ الزوج بدفع النفقة عن المدة الزمنية
التي لم تسلم عنها نفقة ولو لم ينتج عن ىذا التنازؿ ضرر بالمستفيدين من النفقة.

-

التأايد على أف يتم التعامل في قضايا المرأة غير السعودية في مسائل األحواؿ الشخصية

-

تستحق الزوجة واألبناء نفقة مناسبة مؤقتة أثناء النظر في دعوى الطبلؽ ومحاولة مكتب

معاملة المرأة السعودية عند تقدير مبلغ النفقة.

األسرة التوفيق بين الزوجين وذلك إلى حين الفصل النهائي في دعوى الطبلؽ ،ويكوف

تحديدىا من قبل القاضي.
-

يحدد القاضي جهة الحضانة المؤقتة لؤلطفاؿ وايفية الزيارة ومدتها ووقتها ومكانها،

-

إذا اانق النفقة المؤقتة للزوجة واألبناء التي قررىا القاضي غير اافية نتيجة الحالة المالية

والعمل -قدر اإلمكاف -على بقاء الزوجة واألبناء في المسكن الذي اانوا يسكنوف فيو.

للزوج ،فيكتب القاضي إلى وزارة الشؤوف االجتماعية (الضماف االجتماعي) الستكماؿ

المبلغ بما ال يقل عن الحد األدنى لدى الوزارة في مثل ىذه الحاالت ،ويقوـ مكتب

-

األسرة بمتابعة تحصيل ىذه المساعدة لدى الوزارة وحتى تسليمها إلى مستحقيها.

الزوج ملزـ بدفع النفقة المستحقة عن فترة االنفصاؿ أو الهجر إذا لم يكن قد دفعها

سابقاً ،وإذا امتنع الزوج عن الدفع على المكتب أف يضمن التقرير الذي يعرضو على
القاضي تخلل الزوج عن دفع النفقة المستحقة عن فترة االنفصاؿ أو الهجر.
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-

في قضايا الخلع يقدر مكتب األسرة قيمة التفريق بين الزوجين ،بعد التأاد من عدـ
المبالغة واقتصار ىذه القيمة على النواحي المادية فقط على أف ال تتجاوز مبلغ الصداؽ،
وأال تجبر المرأة على التنازؿ عن حضانة أبنائها أو نفقتهم مقابل الخلع.

-

يتحقق مكتب األسرة من وفاء الزوجين بالشروط المتفق عليها قبل النكاح وبعد الطبلؽ.

يعمل مكتب األسرة على حصر األمبلؾ المشتراة بين الزوجين ،والعرض على القاضي

الستصدار أمر بوضع حراسة على األمبلؾ المشتراة في قضايا األحواؿ الشخصية

المتعلقة بمسائل الطبلؽ والخلع وفسخ النكاح إلى أف يتم البق في القضية ويتم تسديد
القروض وااللتزامات المشتراة ،ويجب أف يتضمن حكم المحكمة أو القاضي الصادر

بشأف الموضوع الرئيس ،حكماً بشأف األمبلؾ المشتراة.

-

يجب أف يشتمل التقرير المعد من قبل مكتب األسرة على عبلقة المديونية المالية بين

-

يتولى مكتب األسرة تقدير التعويض المستحق للمطلقة نتيجة مماطلة الزوج وامتناعو عن

-

يعد مكتب األسرة ملفاً متكامبلً عن الموضوع مشتمبلً على تقرير متكامل عن الحالة التي

الزوجين بما في ذلك افالة الزوجة للزوج في بعض تصرفاتو المالية.

تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة بحقو لمصلحتها أو مصلحة أبناءىا.

درسها والتوصيات والمقترحات التي يرى األخذ بها والوثائق والمستندات التي اطلع

عليها.

-

الملل المعد من مكتب األسرة يعد من الوثائق السرية الذي ال يجوز االطبلع عليها إال

-

العمل على إنشاء مراز للمعاونة القضائية في محكمة األحواؿ الشخصية يتكوف من

من المحكمة أو القاضي أو بإذنهما.

ممثلي األجهزة الحكومية ذات العبلقة بقضاء األحواؿ الشخصية مثل وزارة العدؿ

(اتابة العدؿ) ،وزارة التجارة والصناعة ،وزارة الداخلية (األحواؿ المدنية) و (الحقوؽ

المدنية) ،ىيئة السوؽ المالية ،إمارة المنطقة ،المؤسسة العامة للتقاعد ،المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ،وزارة المالية (مصلحة الزااة والدخل) ،ووزارة الشؤوف االجتماعية.

أو أف يتم االتفاؽ على تأسيس آلية الكترونية للتعامل بين المحكمة وىذه

الجهات متى أمكن تحقيق الهدؼ من وجود المراز دوف الحاجة إلى إنشاء المراز في
-

المحكمة.

يحافل المو فوف والمتعاونوف في مكاتب األسرة على سرية الحاالت والبيانات

والمعلومات التي يطلعوف عليها بحكم عملهم.
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-

وضع إجراءات لتحديد النفقة يلزـ بها مكتب األسرة:
بعد إحالة القضية إلى مكتب األسرة:

-

تتم إحالة موضوع تحديد النفقة إلى لجنة تقدير النفقة (قسم الدراسات المالية

-

يعد قسم الدراسات المالية واالقتصادية مسودة خطاب من القاضي إلى الجهات ذات

واالقتصادية).

العبلقة للحصوؿ على بيانات حوؿ الوضع المالي للزوج ،شاملة دخلو وأمبلاو ووضعو
المالي االئتماني وعدد زوجاتو وأبنائو (بما في ذلك األجنة) ،مع الطلب من تلك الجهات

-

الرد على ىذه المخاطبات خبلؿ فترة سريعة نظراً لطبيعة ىذه القضايا.

يقوـ قسم الدراسات المالية واالقتصادية بتحديد وضع الزوج المالي واالقتصادي.

يقوـ قسم الدراسات المالية واالقتصادية بتحديد المستوى االقتصادي الذي اانق تعيش

فيو األسرة.

يقوـ قسم الدراسات االجتماعية والنفسية بتحديد أعمار األطفاؿ (بما في ذلك األجنة)
ووضعهم الصحي (بما في ذلك وجود إعاقة من عدمها) واحتياجاتهم المختلفة والخاصة
اافة.

-

يقوـ قسم الخدمة االجتماعية بتقديم خدمة اإليواء والمعونة البلزمة ،والتنسيق مع

-

من الممكن إعادة تقييم مقدار النفقة الصادر بشأنها حكم قضائي في الحاالت اآلتية:

-

الضماف االجتماعي للحاالت الصعبة.

زيادة االحتياجات الفعلية للمستفيدين من النفقة بسبب التقدـ في السن ،أو بسبب تغير

الحالة الصحية ،أو المستوى التعليمي وغير ذلك من األسباب المشروعة.

-

حدوث تغير بين في المستوى المالي واالقتصادي للزوج.

-

إذا ادعى الزوج اإلعسار بعد صدور حكم النفقة ،يجوز للزوجة رفع دعوى النفقة مرة

-

-

حدوث تغير في االقتصاد العاـ في البلد من خبلؿ ارتفاع معدؿ التضخم.

أخرى إذا تزوج الرجل مرة أخرى وفتح بيتاً ،أو هرت عليو آثار اليسر بما يمكنو من
اإلنفاؽ على أوالدة من مطلقتو .على أف تتبع اإلجراءات التالية:
تحيل المحكمة أو القاضي القضية إلى مكتب األسرة إلعادة دراسة الحالة والنظر في

المبررات المقدمة وإعداد تقرير شامل بشأنها.
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-

يقوـ مكتب األسرة بعمل جميع إجراءات إعادة تقييم مقدار النفقة الواجبة ويرفعو إلى

-

الحاجة إلى أف يصدر حكم المحكمة أو القاضي في جميع الحاالت المتعلقة بالنفقة

المحكمة أو القاضي خبلؿ مدة محددة من تاريخ اإلحالة.
مذيبلً بالنفاذ المعجل.

■

فيما يتعلق باستكماؿ المعلومات عن المتقدمين للزواج عند العقد:
-

إنشاء قاعدة بيانات لدى محكمة الضماف واألنكحة يدوف فيها رقم السجل

المدني لكل من الرجل والمرأة يحتوي على جميع ما يطرأ من تغير في الحالة

االجتماعية ألي منهما.

-

المعلومات والبيانات المدونة في قاعدة البيانات سرية وال يجوز االطبلع عليها

-

يجب على مأذوف األنكحة إعبلـ الطرفين بما لديو من معلومات وبيانات عند

-

يحق لمحكمة األحواؿ الشخصية أو للدائرة المختصة أو للقاضي االطبلع على

-

يدوف في ىذه القاعدة سوابق األحكاـ القضائية الصادرة بحق أي من الطرفين

إال من قبل مدخل البيانات ،ومأذوف األنكحة ،والقاضي بحسب األحواؿ.
هور اإلرادة الجادة في الزواج.

ىذه المعلومات والبيانات بمناسبة نظره لقضية تخص الطرفين تتعلقة ىي أيضاً
بمسألة من مسائل األحواؿ الشخصية.
في مسألة من مسائل األحواؿ الشخصية ،مع تحديثها باستمرار وبياف إف اانق

نفذت أو لم تنفذ.
■

فيما يتعلق باإلجراءات المقترحة لتطوير واقع نظر الدعوى في محاام

-

إذا أحيلق قضية أحواؿ شخصية تتعلق بمسألة معينة إلى الدائرة أو القاضي ،فيجب أف

األحواؿ الشخصية:

تنظر الدائرة ذاتها أو القاضي ذاتو في جميع الطلبات األخرى المتعلقة بمسألة أخرى من

مسائل األحواؿ الشخصية مثل العدة ،أو النفقة ،أو الحضانة ،أو الوالية ،أو الزيارة ،أو

-

السكن ،أو األوراؽ الثبوتية.

تتم إحالة ملل القضية إلى مكتب األسرة لدراسة الحالة وإعداد التقرير المطلوب بشأنها

من قبل رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي الذي تمق إحالة القضية إليو .اما
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تتم المخاطبات مع الوزارات واألجهزة الحكومية والخاصة بشأف متطلبات إعداد التقرير

-

من قبل رئيس الدائرة أو القاضي.

بعد إحالة القضية إلى مكتب األسرة ،يعمل رئيس الدائرة أو القاضي على تدبير النفقة

المؤقتة -إذا اانق األسرة محتاجة -من خبلؿ صندوؽ النفقة إذا لم يكن الزوج سبق لو

أف صرؼ النفقة الواجبة عليو وتسترجع بعد ذلك من الزوج ،وإذا ااف الزوج سبق لو أف
صرؼ لهم النفقة المستحقة فتعمل الدائرة أو القاضي بحسب األحواؿ على صرؼ معونة

مالية لؤلسرة من وزارة الشؤوف االجتماعية (الضماف االجتماعي).

اما يصدر رئيس الدائرة أو القاضي حكماً مؤقتاً باستمرار بقاء الزوجة وأبناءىا في
سكنهم الذين يقيموف فيو متى ااف ذلك ممكناً ،وإذا لم يكن ذلك ممكناً أمرت الزوج

-

بتأمين بدؿ سكن لهم أو يتم صرؼ ذلك البدؿ مؤقتاً لهم من صندوؽ النفقة.

بعد صدور حكم المحكمة أو الدائرة أو القاضي بحسب األحواؿ بإثبات الطبلؽ أو

الخلع أو فسخ النكاح ،يصدر رئيس المحكمة أو يصدر رئيس الدائرة أو يصدر القاضي

أمراً إلى ممثل األحواؿ المدنية في مراز الخدمات المساندة بتحديث المعلومات
الشخصية للزوج والزوجة وتحديث بيانات السجل المدني لؤلسرة "دفتر العائلة" مع األمر
بمنح الزوج نسخة من ذلك السجل والزوجة نسخة أخرى.

وال يحوؿ منح المرأة نسخة من دفتر العائلة دوف منحها بطاقة األحواؿ المدنية الفردية

-

المستقلة بها بناء على طلبها.

أف يصدر عقد الزواج من نسختين أصليتين يمنح نسخة للزوج والنسخة األخرى للزوجة،

اما يصدر صك الحكم القضائي بالطبلؽ أو الخلع أو فسخ النكاح من نسختين

أصليتين تسلم نسخة للزوج والنسخة األخرى للزوجة.
-

يمكن للزوجة أف تطلب الطبلؽ إذا غاب عنها زوجها ،وااف موطنو أو محل إقامتو
معروؼ وذلك إذا بلغق فترة ىجره لها مدة محددة ولو ااف لو ماؿ يمكن استيفاء النفقة

منو ،وال يحكم للزوجة بذلك إال بعد إنذار الزوج باإلقامو مع زوجتو أو نقلها إليو أو

-

طبلقها ،على أف يمهل في ذلك مدة محددة .وإذا تعسل الزوج فللقاضي تعزير الزوج.

اذلك يمكن للزوجة أف تطلب الطبلؽ إذا غاب عنها زوجها ،وااف محل إقامتو غير

معروؼ إذا تجاوز غيابو فترة معينة ،ولكن يجب خبلؿ فترة معينة من تاريخ إقامة الدعوى

نشر إعبلف في إحدى الصحل اليومية ،وإذا لم يظهر الزوج يعد متهرباً ويصدر القاضي
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حكمو بفسخ عقد الزواج  ،وللمرأة الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجة ىجره
وتعليقو لها وصرؼ نفقتها الواجبة لها.

ومع ذلك  ،فإف للقاضي أف يصدر حكمو بتعزير الزوج إذا ااف لذلك مقتضى.

■
-

فيما يتعلق بآلية تحصيل النفقة الواجبة ودفعها إلى مستحقها:

الحاجة إلى صندوؽ حكومي يسمى صندوؽ النفقة يتبع لوزارة العدؿ.

-

أف تكوف الموارد المالية لصندوؽ النفقة من الميزانية العامة للدولة ،وعوائد األوقاؼ التي

-

يجب أف تتمتع أمواؿ الصندوؽ بالحماية المقررة ألمواؿ الخزينة العامة.

-

يقبلها الصندوؽ ،والهبات واإلعانات والمنح والوصايا التي يقبلها الصندوؽ.

قصر مصروفات الصندوؽ على الزوجات ولو ان مهجورات أو معلقات واألبناء الذين

يصدر القاضي الحكم لهم باستحقاقهم للنفقة وال تزاؿ قضاياىم منظورة لدى المحاام،

والزوجات ومن في حكمهن من المهجورات والمعلقات واألبناء الذين يصدر القاضي
الحكم لهم باستحقاقهم للنفقة وذلك بعد صدور حكم المحكمة بشأف قضاياىم سواء

-

صدر الحكم بالطبلؽ أو بثبوت الهجر.

يدفع صندوؽ النفقة النفقة مباشرة إلى مستحقيها حاؿ صدور حكم القاضي بأمر من
قاضي التنفيذ ولو ااف الزوج مليئاً.
يكوف للصندوؽ الرجوع على الزوج بعد أداءه مبلغ النفقة إلى مستحقيها ،واستعادة

المبلغ الذي دفعو عنو بما في ذلك المصاريل المالية التي تكبدىا.

-

للصندوؽ متابعة المتخلل عن سداد دين النفقة ،ولو في ذلك التخاطب مع جهة عملو،

-

إذا ااف تنفيذ حكم النفقة يتطلب دفع مبالغ مالية إلى صندوؽ النفقة ولم يلتزـ الزوج

-

السداد في حساب صندوؽ النفقة من خبلؿ أحد البنوؾ.

-

أو لدى الجهات الحكومية والخاصة.

بالتزامو بالدفع الدوري ،فيتم تنفيذ ىذا الحكم على النحو اآلتي:

االستقطاع الشهري بشكل أوتوماتيكي من مرتب الزوج وإيداعو في حساب الصندوؽ بناء

على أمر القاضي وبخطاب رسمي يتم توجيهو من قاضي التنفيذ لجهة العمل.

في حاؿ عدـ وجود مرتب شهري للزوج أو عدـ وفاء مرتبو بما أقر من نفقو ،يقوـ الزوج

بتحويل مبلغ النفقة لحساب الصندوؽ ،وفي حاؿ عدـ قيامو بذلك ،يصدر أمر قاضي

التنفيذ بتحويل ذلك المبلغ من أحد حسابات الزوج التي يتوفر بها ذلك المبلغ إلى

حساب الصندوؽ.
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-

يجب أف يتم التعامل في منازعات التنفيذ الخاصة بالنفقة وف ًقا ألحكاـ التنفيذ بما في
ذلك االست عانة بالشرطة أو القوة المختصة ،واألمر بالمنع من السفر ورفعو ،واألمر
بالحبس واإلفراج ،واألمر باإلفصاح عن األصوؿ ،والنظر في دعوى اإلعسار وغيرىا من

-

األحكاـ التعزيرية التي يحكم بها القاضي.

على قاضي التنفيذ أف يأمر وفقاً لما تقضي بو أحكاـ التنفيذ باإلفصاح عن أمواؿ الزوج،
ويصدر األمر باإلفصاح والحجز بعد إببلغ الزوج بأمر التنفيذ ،ومع ذلك إذا هر

للقاضي أنو مماطل من واقع سجلو االئتماني ،أو من واقع القرائن المتاحة؛ جاز للقاضي
-

األمر باإلفصاح عن أموالو وحجزىا قبل إببلغو بأمر التنفيذ.

لقاضي التنفيذ وفقاً ألحكاـ التنفيذ الحق في جلب الزوج المتخلل عن سداد دين النفقة
المستحق لصندوؽ النفقة إلى مكتب قاضي التنفيذ بالقوة الجبرية وتهديده للوفاء بهذا

الدين.

وإذا استمر الزوج في التخلل عن السداد إلى صندوؽ النفقة ،فلقاضي التنفيذ

الحق في األمر بما يلي:

-

تعليق تعامبلتو البنكية.

-

إيقاؼ خدمات تجديد رخصة القيادة ،وتجديد الجواز.

-

إيقاؼ استفادتو من الخدمات التي تقدـ لو بسبب ممارسة نشاطو في جميع الجهات بما

في ذلك وزارة التجارة والصناعة ،ووزارة العمل ،والغرفة التجارية والصناعية.

تجميد العمليات المتعلقة بالسجل المدني ،ويستثنى من ذلك السماح بمنح مكفوليو

وعوائلهم تأشيرات الخروج والعودة أو الخروج النهائي أو نقل الكفالة وتجديد االقامات

ورخص العمل.
-

تحجز مؤسسة النقد العربي السعودي على أرصدة الزوج الشخصية وأرصدة مؤسساتو

-

تحجز ىيئة السوؽ المالية األوراؽ المالية العائدة ملكيتها للزوج في الشراات المساىمة

-

تحجز الجهات الحكومية المستحقات المالية التي لديها للزوج.

-

تمتنع الجهات الحكومية وشراات الخدمات العامة (االتصاالت ،الكهرباء ،المياه) عن

-

الفردية في البنوؾ والمصارؼ المحلية.
المحلية.

التعامل وتقديم خدمات جديدة للزوج والمؤسسات الفردية التي يملكها شخصياً بما في

ذلك منعو من اآلتي:

دخوؿ المنافسات الحكومية أو التأمين المباشر.
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-

التصرؼ في مؤسساتو الفردية بنقل ملكيتها.

-

المشاراة في شراات جديدة أو الدخوؿ في شراات قائمة.

-

فتح فروع لمؤسساتو الفردية.

-

تحجز وزارة العدؿ على عقارات المحكوـ عليو ،ويمتنع عليها نقل ملكية أي من عقاراتو

-

مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لتبليغ الشراات التي يشارؾ فيها الزوج والشراات التي

-

عدـ نفاذ أي تصرؼ يرد على أي حصة يملكها الزوج شخصياً في أي شراة.

-

إلى الغير.

تشارؾ فيها الشراات التي يشارؾ فيها الزوج بما يلي:

تسليم المست حقات المالية للزوج من األرباح والرواتب والمكافآت وغيرىا إلى قاضي
التنفيذ.

-

عدـ تقديم ىبات أو قروض أو أي تسهيبلت للزوج.

-

التزاـ جميع الشراات التي ينطبق عليها أي من الفقرات السابقة بتنفيذىا ،وفي حاؿ عدـ

-

إببلغ الوزارة بأي طلب أو إقرار يتعلق بالزوج قبل اتخاذ أي إجراء.

تعاوف أو عدـ تنفيذ أو تواطؤ أي من الشراات فإنها تكوف مسؤولة بالتضامن عن
المستحقات المالية التي فات الحجز عليها ،ويكوف ىذا اإلخبلؿ مبرراً لحرماف الشراة
المخالفة من التعامل والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والغرؼ التجارية والصناعية.

■

فيما يتعلق بتطوير محتوى صك الطبلؽ:

-

يصدر الحكم بالطبلؽ في صك صادر عن محكمة األحواؿ الشخصية ،ويبين في الصك
نوع الطبلؽ ودي أو بتدخل قضائي ،بائن أو رجعي ،خلع أو فسخ وأسبابو ،ومقدار

العوض ،والعدة ومدتها.

-

تطور صكوؾ الطبلؽ بحيث تصبح على نوعاف:

-

صك نهائي يصدر بعد انتهاء قضية منازعة الطبلؽ يشتمل على تحديد واضح ودقيق

-

صك أولي يثبق فيو واقعة الطبلؽ.

لؤلمور المتعلقة بالحضانة والوالية والنفقة والزيارة والسكن وبدائلو والحقوؽ المشتراة.

-

يصدر الصك من نسختين أصليتين تسلم نسخة واحدة للزوج ونسخة للزوجة.

-

رقم السجل المدني لكل من الزوجين واألبناء ،وعدد األبناء.

-

يشتمل صك الطبلؽ على جميع الترتيبات المتعلقة باألبناء بما في ذلك:
األوراؽ الثبوتية لؤلبناء.
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-

مقدار نفقة األبناء ومدتها وايفية حصولهم عليها.

-

تحديد من لو حق الحضانة.

-

ترتيبات زيارة األبناء ومكانها ومدتها والكيفية التي تتم بها.

-

تحديد سكن األبناء أو بدائلو.

-

يشتمل صك الحكم بالطبلؽ على حق قاضي التنفيذ في مطالبة دائني الزوج المطلق

-

-

مصير األمبلؾ المشتراة للزوجين.

بالوفاء بالمستحقات المالية الواجبة عليها وتسليمها إلى قاضي التنفيذ مباشرة.

تسلم نسخة أصلية من صك الطبلؽ إلى المطلقة بمعرفة المحكمة مع التأاد أنها

تسلمتها شخصياً سواء ااف ذلك بالحضور إلى مقر المحكمة ،أو بإرسالها إليها بالبريد
مع العلم بالوصوؿ إلى عنوانها.

-

يتم اخطار واالة األحواؿ المدنية إلكترونياً بوقوع الطبلؽ من أجل تحديث معلومات
الهوية الوطنية للرجل والمرأة ودفتر العائلة.

■

فيما يتعلق بالمبادئ القضائية المقترح اعتمادىا من المحكمة العليا
وإلزاـ جميع المحاام بها:
تعمل المحكمة العليا على تقرير مبادئ قضائية في قضايا األحواؿ الشخصية وعلى

األخص فيما يتعلق بمسائل إثبات الزواج ،والطبلؽ ،والخلع ،وفسخ النكاح ،والرجعة ،والحضانة،

والنفقة ،والزيارة.

ولعل عمل المحكمة العليا على تقرير المبادئ القضائية في قضايا األحواؿ الشخصية

يؤدي إلى استقرار أحكاـ المحاام التي تتناوؿ ىذه المسائل دوف أف يكوف بينها أي تفاوت إال

بالقدر الذي تتطلبو ال حالة على حدة ،بما يؤدي إلى قناعة الجميع بهذه األحكاـ ويقلل من

نسبة االعتراض عليها ويسرع بالتالي في انتهاء القضايا أماـ المحاام.

ويمكن ذار بعض األمور التي قد يكوف من األنسب تقريرىا بموجب مبادئ عن

المحكمة العليا:
-

تقرير مبدأ يقضي بأف حق الوالية يكوف لؤلقدر من الوالدين ،حيث أف الوالية لؤلصلح

منهما.
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-

تقرير مبدأ يؤدي إلى اعتبار زواج المطلق زواجاً آخراً قرينة على يسار الزوج يستوجب
إعادة النظر في النفقة المحكمة بها لمصلحة األبناء سواء ااف الزوج أدعى ضيق ذات
اليد مما ينتج عنو تخفيض النفقة الواجبة عليو ،أو أف يكوف الزوج امتنع عن وفاء دين

-

النفقة مطلقاً مدعياً إعساره.

تقرير مبدأ يسقط والية الزوج عند ثبوت الهجر وصدور صك الهجراف ،وللمحكمة أو

القاضي معاقبة الزوج تعزيراً متى ثبق إلحاقو ضرراً بزوجتو المهجورة امطالبة بفصل زوجتو
من العمل لعدـ رضاه .وفي جميع األحواؿ تحكم المحكمة أو القاضي بالتعويض

المناسب للزوجة عما لحقها من ضرر.

-

تقرير متعة للمطلقة ،وتحدد المحكمة أو القاضي المبلغ المناسب لذلك.

-

تقرير مبدأ يعطي للمحكمة أو القاضي معاقبة الزوج بالسجن تعزيراً إذا أوقع الطبلؽ خارج
المحكمة ولم يوثق الطبلؽ أماـ المحكمة خبلؿ أسبوع من وقوعو ،على أف تبلغ

المحكمة الزوجة المطلقة بطبلقها خبلؿ أسبوع من توثيقو.

-

تقرير مبدأ بفسخ العقد قضائياً على من يثبق عليو من األزواج ىجره لزوجتو لبضعة
أشهر ،وال تجبر الزوجة في ىذه الحالة على المخالعة.

-

تقرير مبدأ من شأنو معاملة قضية تعليق الزوجة معاملة القضايا الجنائية حيث أف ذلك

يمثل اعتداء على ارامة المرأة المعلقة ،وحبس لها عن البدء في حياة جديدة مع زوج
آخر.

■

فيما يتعلق بدعم عمل قاضي التنفيذ:
تهدؼ ىذه القواعد إلى إعطاء قاضي التنفيذ حق متابعة الزوج لتنفيذ مقتضى صك

الطبلؽ ،وإذا تخلل الزوج عن التنفيذ ،فلقاضي التنفيذ اللجوء إلى القوة الجبرية إللزامو بالتنفيذ،

وأف لقاضي التنفيذ مخاطبة األجهزة الحكومية والخاصة لتنفيذ مقتضى الصك في حق الزوج

لمصلحة الزوجة واألبناء بما في ذلك استخراج بطاقات األحواؿ المدنية والتسجيل في المدارس

والمعاىد والجامعات ،وبيع العقارات والمنقوالت واألوراؽ المالية ،ووضع اليد على األمبلؾ
العائدة للزوج ،اما أف لقاضي التنفيذ مطالبة دائني الزوج بالوفاء بالمستحقات المالية الواجبة

عليهم وتسليمها إلى قاضي التنفيذ مباشرة.
-

تزويد قسم الحجز والتنفيذ لدى قاضي التنفيذ باإلمكانات البشرية والتقنية التي تمكنو
من حسن أداء عملو بما في ذلك سرعة التنفيذ.
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-

إذا تعذر تبليغ من صدر بحقو حكم قضائي في مسألة من مسائل األحواؿ الشخصية من

أجل تنفيذه بعد مدة محددة من تاريخ ااتساب الحكم القطعية ،فعلى قاضي التنفيذ

إصدار أمره بنشر التبليغ فوراً من إحدى الصحل المحلية الصادرة في المنطقة أو
المحافظة التي صدر منها الحكم القضائي ،وتستوفى تكاليل اإلعبلف من المحكوـ
ضده.

-

إنفاذاً لما تضمنتو المادة (السابعة) من نظاـ المناطق الصادر باألمر الملكي رقم (أ)ٜٕ/
وتاريخ ٕٔٗٔ/ٛ/ٕٚىػ  .يعمل أمراء المناطق ومحافظي المحافظات ورؤساء المرااز
على مساعدة قاضي التنفيذ في أداء عملو وبما يمكنو من سرعة تنفيذ األحكاـ القضائية،

ومن ذلك:

-

تبليغ األحكاـ والقرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ إلى من وجهق إليو.

-

تنفيذ جميع األحكاـ المتعلقة بالحجز والحراسة على األمبلؾ.

-

دعم قاضي التنفيذ بالقوة األمنية إذا تطلب األمر ذلك.

توفير الحماية للزوجة واألبناء من عنل الزوج عند طلب قاضي التنفيذ ذلك.

-

تعمل األجهزة والوزارات الحكومية والخاصة على تنفيذ مقتضى الحكم القضائي الصادر

-

توفر الوزارات واألجهزة الحكومية والخاصة الدعم المساند الذي يحتاجو قاضي التنفيذ

-

تعمل الوزارات واألجهزة الحكومية والخاصة على التنسيق فيما بينها من أجل تنفيذ

-

تعامل منازعات التنفيذ الخاصة بالنفقة والحضانة والوالية والزيارة ،وف ًقا ألحكاـ القضاء
المستعجل.

-

من محكمة األحواؿ الشخصية بمتابعة قاضي التنفيذ بما في ذلك:

من أجل تنفيذ الحكم القضائي أو من أجل الوصوؿ إلى الطريقة المثلى لتنفيذه.

الحكم القضائي وفقاً لتوجيهات قاضي التنفيذ.

لقاضي التنفيذ عند تنفيذ حكم قضائي يتعلق بالحضانة ،أو النفقة ،أو الزيارة ،أو السكن
أف يأمر باإلفصاح عن أمواؿ الزوج ،ويصدر األمر باإلفصاح والحجز بعد إببلغ الزوج

بأمر التنفيذ.
-

إذا هر للقاضي أف الزوج مماطل من واقع سجلو االئتماني ،أو من واقع القرائن المتاحة؛
جاز للقاضي األمر باإلفصاح عن أموالو وحجزىا قبل إببلغو بأمر التنفيذ.
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-

على جميع الجهات المختصة ،أو المشرفة على تسجيل األمواؿ ،وعلى مدين المدين،

ومحاسب المدين ،ومو فيو اإلفصاح عن أصوؿ المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ

خبلؿ مدة محددة من تاريخ إببلغ تلك الجهات.
-

تستثنى األمواؿ المخصصة للنفقة بما ال يقل عن نصل المرتب من الحجز ،في حاؿ

-

إذا تخلل من صدر بحقو حكم قضائي في مسألة من مسائل األحواؿ الشخصية عن

وقوع المطلق في قضية مالية تتطلب الحجز على أموالو.

تنفيذ الحكم خبلؿ مدة محددة من تاريخ تبلغو بو ،أو بعد نشره في الصحيفة اليومية،

فإف المدين بتنفيذ الحكم القضائي يعتبر متهرباً عن التنفيذ وتطبق بحقو العقوبة التعزيرية
التي يقررىا قاضي التنفيذ مع تسجيل بياف واقعة التهرب في سجلو المدني.

ومع ذلك ،يجوز لقاضي التنفيذ األمر بإزالة ىذا البياف إذا أثبق المدين فيما بعد

-

وفاءه المستمر في تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة بحقو.

يكوف لقاضي التنفيذ الحق في األمر بوضع اسم المحكوـ عليو على قائمة إيقاؼ تقديم
الخدمات ،وعلى قائمة المطلوبين لدى وزارة الداخلية إلجباره على مراجعة قاضي

التنفيذ.
-

إذا تعل ػػق تنفي ػػذ حك ػػم قض ػػائي يم ػػس الحض ػػانة ،أو النفق ػػة ،أو الزي ػػارة ،أو الس ػػكن وتع ػػذر
التنفيذ باستخداـ القوة المختصة ،أو لم يقم المدين بتنفيػذ الحكػم القضػائي بػو واػاف ممػا

حكمػا بغرامػة ماليػة مناسػبة تػودع فػي حسػاب
يقتضي قيامو بػو ،فلقاضػي التنفيػذ أف يصػدر ً

المحكمة عن ال يوـ تأخير ال تتجػاوز فػي مجموعهػا مبلغػاً معينػاً  ،ويجػوز لقاضػي التنفيػذ
إيقاؼ الغرامة ،أو جزء منها إذا بادر المدين بالتنفيذ.

وإذا لػم يمكػن تنفيػػذ الحكػم القضػػائي لتعػذر اسػتخداـ القػػوة المختصػة أو اسػػتمر

المدين في عدـ تنفيذه للحكم بػالرغم مػن الغرامػة الماليػة المفروضػة ،جػاز لقاضػي التنفيػذ
األمر بسجنو إلجباره على تنفيذ الحكم مدة ال تتجاوز فترة محددة .

-

إذا ااف تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالحضانة والنفقة والزيارة والسكن يتطلب دفع

-

السداد في حساب صندوؽ النفقة من خبلؿ أحد البنوؾ.

-

االستقطاع الشهري بشكل أوتوماتيكي من مرتب الزوج وإيداعو في حساب الصندوؽ بناء

-

في حاؿ عدـ وجود مرتب شهري للزوج أو عدـ وفاء مرتبو بما أقر من نفقو ،يقوـ الزوج

مبالغ نقدية بشكل دوري ،فيمكن أف يتم التعامل معو على النحو اآلتي:

على أمر القاضي وبخطاب رسمي يتم توجيهو من قاضي التنفيذ لجهة العمل.

بتحويل مبلغ النفقة لحساب الزوجة ،وفي حاؿ عدـ قيامو بذلك ،يقوـ الصندوؽ بصرؼ
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المستحقات المالية إلى الزوجة ويصدر أمر قاضي التنفيذ بتحويل ذلك المبلغ من أحد
-

حسابات الزوج التي يتوفر بها ذلك المبلغ إلى حساب الصندوؽ.

إذا استمر الزوج في التخلل عن سداد دين مالي يتعلق بالحضانة ،أو النفقة ،أو الزيارة،

أو السكن فلقاضي التنفيذ الحق في األمر بما يلي:

-

تعليق تعامبلتو البنكية.

-

إيقاؼ استفادتو من الخدمات التي تقدـ لو بسبب ممارسة نشاطو في جميع الجهات بما

-

تجميد العمليات المتعلقة بالسجل المدني ،ويستثنى من ذلك السماح بمنح مكفوليو

-

إيقاؼ خدمات تجديد رخصة القيادة ،وتجديد الجواز.

في ذلك وزارة التجارة والصناعة ،ووزارة العمل ،والغرفة التجارية والصناعية.

وعوائلهم تأشيرات الخروج والعودة أو الخروج النهائي أو نقل الكفالة وتجديد االقامات

ورخص العمل.

-

تحجز مؤسسة النقد العربي السعودي على أرصدة الزوج الشخصية وأرصدة مؤسساتو

-

تحجز ىيئة السوؽ المالية األوراؽ المالية العائدة ملكيتها للزوج في الشراات المساىمة

-

تحجز الجهات الحكومية المستحقات المالية التي لديها للزوج.

-

الفردية في البنوؾ والمصارؼ المحلية.
المحلية.

تمتنع الجهات الحكومية وشراات الخدمات العامة (االتصاالت ،الكهرباء ،المياه) عن

التعامل وتقديم خدمات جديدة للزوج والمؤسسات الفردية التي يملكها شخصياً بما في
ذلك منعو من اآلتي:

-

دخوؿ المنافسات الحكومية أو التأمين المباشر.

-

فتح فروع لمؤسساتو الفردية.

-

التصرؼ في مؤسساتو الفردية بنقل ملكيتها.

المشاراة في شراات جديدة أو الدخوؿ في شراات قائمة.

تحجز وزارة العدؿ على عقارات المحكوـ عليو ،ويمتنع عليها نقل ملكية أي من عقاراتو

إلى الغير.

-

تخاطب وزارة التجارة والصناعة لتبليغ الشراات التي يشارؾ فيها الزوج والشراات التي

-

عدـ نفاذ أي تصرؼ يرد على أي حصة يملكها الزوج شخصياً في أي شراة.

تشارؾ فيها الشراات التي يشارؾ فيها الزوج بما يلي:
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-

تسليم المستحقات المالية للزوج من األرباح والرواتب والمكافآت وغيرىا إلى قاضي التنفيذ.

-

إببلغ الوزارة بأي طلب أو إقرار يتعلق بالزوج قبل اتخاذ أي إجراء.

-

عدـ تقديم ىبات أو قروض أو أي تسهيبلت للزوج.

التزاـ جميع الشراات التي ينطبق عليها أي من الفقرات السابقة بتنفيذىا ،وفي حاؿ عدـ
تعاوف أو عدـ تنفيذ أو تواطؤ أي من الشراات فإنها تكوف مسؤولة بالتضامن عن

المستحقات المالية التي فات الحجز عليها ،ويكوف ىذا اإلخبلؿ مبرراً لحرماف الشراة

المخالفة من التعامل والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والغرؼ التجارية

-

-

والصناعية.

فتح حساب بنكي باسم المدين وتحق إشراؼ قاضي التنفيذ يودع فيو جميع ما يتم

تحصيلو من مبالغ نقدية ،وال يتم الصرؼ منو إال بأمر قاضي التنفيذ.

تنفذ األحكاـ الصادرة بحضانة الصغير ،وحفظو ،والتفريق بين الزوجين ،ونحو ذلك مما

جبرا ولو أدى ذلك إلى االستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)،
يتعلق باألحواؿ الشخصية ً
ودخوؿ المنازؿ ،ويعاد تنفيذ الحكم الما اقتضى األمر ذلك.

يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة األبناء ما لم ينص الحكم عليها،

ويجري التنفيذ بتسليم األبناء في مكاف مهيأ لذلك ،وبما يتفق مع سن ىؤالء األبناء

وطبيعة األمور ،على أف ال يكوف في مراز شرطة ونحوه.

-

يجوز لقاضي التنفيذ معاقبة ال من امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر بالحضانة ،أو

-

للزوجة أف تطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقوالت الزوج إذا لم يكن للزوج محل

-

إذا ااف محل الحكم القضائي عودة الزوجة إلى بيق الزوجية ،فبل يتم تنفيذ ىذا الحكم

-

الوالية ،أو الزيارة ،أو قاـ بمقاومة تنفيذ الحكم ،أو تعطيلو بما في ذلك معاقبتو بالسجن.
إقامة ثابق في المملكة ،أو خشيق ألسباب مقبولة اختفاء أمواؿ الزوج ،أو تهريبها.

جبراً.
في قضايا األحواؿ الشخصية ،ال يجوز الحبس التنفيذي للمرأة المدينة إذا اانق حامبلً،
أو ااف لها ابناً أو بنتاً لم يتجاوز عمر أي منهما خمس سنوات.

■

فيما يتعلق بتطوير قواعد المرافعات المتعلقة بمسائل األحواؿ الشخصية:

-

تعامل الدعاوى المتعلقة بمسائل الطبلؽ ،والخلع ،وفسخ النكاح ،والرجعة ،والحضانة،

والنفقة ،والزيارة ،والسكن معاملة القضاء المستعجل ،وتصدر األحكاـ فيها مشمولة

بالنفاذ المعجل.
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-

تقبل الدعوى المرفوعة من امرأة في المسائل التي تدخل ضمن اختصاص محاام

األحواؿ الشخصية دوف اشتراط موافقة ولي أمرىا ودوف الحاجة إلى إلزامها بتقديم وايل
عنها.

-

تقبل محاام األحواؿ الشخصية بطاقة األحواؿ المدنية الصادرة للمرأة المدعية اوثيقة

رسمية تعرؼ بهذه المرأة ،وال تلزـ المرأة بإحضار معرؼ لها.

وفي الحاالت التي ال تكوف المرأة فيها حائزة على بطاقة األحواؿ المدنية يمكن

-

للمحكمة اعتماد نظاـ البصمة (الهوية الوطنية اإللكترونية الجديدة).

يحق للمرأة المدعية في دعوى تتعلق بمسألة من مسائل األحواؿ الشخصية إقامة

الدعوى في المحكمة التي تقع في مقر إقامتها أو في المحكمة التي تقع في مقر إقامة

الزوج.

ويجب على المحكمة إذا سمعق الدعوى في مقر إقامة المدعية أف تستخلل

المحكمة التي تقع في مقر إقامة الزوج لئلجابة عن الدعوى .فإذا توجهق الدعوى أبلغ

المدعى عليو للحضور إلى المحكمة التي تقع في مقر إقامة المدعية للسير فيها ،وإذا
امتنع عن الحضور دوف عذر مشروع يستوجب التأجيل سمعق الدعوى دونو ويعتبر

-

الحكم الصادر حضورياً حكماً في مواجهة الزوج .أما إذا لم تتوجو الدعوى فترد
المحكمة الدعوى دوف الحاجة إلى تبليغو بالحضور أمامها*.

إذا ااف مقر إقامة الزوج معلوماً ولم يتم التمكن من تبليغو بالدعوى لتهربو ،فللمحكمة أو

الدائ رة أو القاضي بحسب األحواؿ اتخاذ بعض اإلجراءات التحفظية متى رجحق
إمكانية نجاحها في إجبار المدعى عليو على مراجعة المحكمة أو الدائرة أو القاضي،

ومن ذلك إيقاؼ بعض الخدمات مثل:
-

تعليق تعامبلتو البنكية.

-

إيقاؼ استفادتو من الخدمات التي تقدـ لو بسبب ممارسة نشاطو في جميع

-

إيقاؼ خدمات تجديد رخصة القيادة ،وتجديد الجواز.

الجهات بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة ،ووزارة العمل ،والغرفة التجارية

والصناعية.

* ىذا الحكم يجعل الحكم الصبدر في مٌاجية الزًج حضٌريب ً حكمب ً ًليس غيببيب ً ًببلتبلي ال يستفيد مه قبعدة (أن الغبئب على حجتو) حيث
مكه مه الحضٌر ًلم يحضز فتسقظ حجتوً ،عليو االعتزاض على الحكم ًفقب ً للقٌاعد العبمة ًىي في ىذه الحبلة طلب االستئنبف.
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-

تجميد العمليات المتعلقة بالسجل المدني ،ويستثنى من ذلك السماح بمنح

مكفوليو وعوائلهم تأشيرات الخروج والعودة أو الخروج النهائي أو نقل الكفالة

وتجديد االقامات ورخص العمل.
-

-

يكوف للمحكمة أو الدائرة أو القاضي بعد وضع اسم المدعى عليو -المعلوـ مقر إقامتو-
على قائمة إيقاؼ الخدمات األمر بوضع اسمو على قائمة المطلوبين لدى وزارة الداخلية

إلجباره على المراجعة.

إذا تقدمق المرأة بدعوى فسخ النكاح على أساس إدماف الزوج للمخدرات أو الكحوؿ،

فعلى رئيس المحكمة االستعجاؿ في إحالة الدعوى إلى الدائرة أو القاضي لنظرىا ،وعلى القاضي
أف يلجأ بأسرع وقق ممكن في طلب عمل الفحص الطبي وإجراء التحاليل البلزمة على أف ال

تتجاوز ىذه المدة اثناف وسبعوف ساعة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى في المحكمة ،وعلى
القاضي األخذ بالبينات والقرائن التي تساعده على الفصل في الدعوى ومن ذلك امتناع الزوج عن

إجراء الفحص الطبي المطلوب أو تأجيلو.
-

-

على القاضي في دعوى الطبلؽ والخلع وفسخ النكاح أف ال يقصر البينة على شهادة

الشهود ويغفل عن القرائن التي تساعده على الفصل في الدعوى بما في ذلك نتائج
الفحص الطبي ،وآثار عنل الزوج في تعاملو مع الزوجة أو األبناء.

إذا ثبق تبليغ الزوج لحضور الدعوى المقامة من زوجتو في أي من موضوعات الطبلؽ،

والخلع ،وفسخ النكاح ،والرجعة ،والحضانة ،والنفقة ،والزيارة ،والسكن وتخلل الزوج أو
من يمثلو عن الحضور عند نظر الدعوى ولم يقدـ معذرة شرعية تبرر ىذا التخلل

وتستوجب التأجيل فعلى الدائرة أو القاضي نظر الدعوى واعتبار الحكم الصادر في

الدعوى حضورياً حكماً في مواجهة الزوج وليس لو االستناد إلى غيابو إلعادة نظر
الدعوى ،ويبقى أمامو االعتراض عن طريق استئناؼ الحكم وفقاً لئلجراءات المحددة
-

-

فيما يتعلق بالقضاء المستعجل.

إذا لم يثبق تبليغ الزوج لحضور الدعوى المقامة من زوجتو في أي من موضوعات

الطبلؽ ،والخلع ،وفسخ النكاح ،والرجعة ،والحضانة ،والنفقة ،والزيارة ،والسكن فعلى

الدائرة أو القاضي نظر الدعوى بدونو ،ويصدر الحكم موصوفاً بأنو غيابي ومذيبلً بأف
الغائب على حجتو متى حضر.

إذا هر الزوج بعد صدور الحكم الغيابي ورغب في االعتراض على الحكم بناء على

قاعدة أف الغائب على حجتو متى حضر ،فينظر االعتراض أماـ محكمة االستئناؼ وعلى

المحكمة إصدار حكمها في الدعوى خبلؿ مدة محددة من تاريخ تقديمو ويراعى عدـ
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اإلضرار بالمرأة وأطفالها نتيجة تعطيل وإيقاؼ تنفيذ الحكم القضائي ،وإذا لم يظهر الزوج

فيرفع الحكم القضائي الغيابي إلى محكمة االستئناؼ لمراجعتو .وإذا لم يظهر لمحكمة
االستئناؼ ما يستوجب إعادة النظر فيو فتصدر حكمها بتأييدىا لو ،وإذا هر للمحكمة
ما يستوجب إعادة النظر فيو فعلى محكمة االستئناؼ إعادة النظر في الحكم من تلقاء

نفسها -ولو لم يظهر المحكوـ عليو -وإصدار حكمها بشأنو خبلؿ مدة محددة من
تاريخ قيده لدى المحكمة  .وفي جميع األحواؿ يعد الحكم الصادر من محكمة

االستئناؼ حكماً نهائياً مكتسباً للقطعية واجب النفاذ.

وإذا هر المحكوـ ضده بعد صدور حكم محكمة االستئناؼ ورغب في االعتراض على

-

الحكم  ،فليس أمامو إال تقديم إلتماس إعادة النظر وفقاً لؤلحكاـ التي نص عليها النظاـ بشأنو.

إذا ااف الزوج سعودياً أو ااف غير سعودي مقيماً في الخارج ،فعلى المحكمة أو القاضي

تطبيق أحكاـ اتفاقيات التعاوف القضائي الموقعة بين المملكة العربية السعودية والدولة

التي يقيم فيها الزوج -إف وجدت -فيما يتعلق بقضايا الطبلؽ ،والخلع ،وفسخ النكاح،
والرجعة ،والحضانة ،والنفقة ،والزيارة ،والسكن.

-

للزوجة المطلقة وأبناءىا مطالبة المحكمة أو القاضي الحكم بالتعويض عن الضرر الواقع

-

يجوز للمحكمة أو القاضي إصدار األمر بوضع حراسة على األمبلؾ المشتراة بين

عليهم بسبب مماطلة الزوج أو امتناعو عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر.

الزوجين في قضايا األحواؿ الشخصية المتعلقة بمسائل الطبلؽ ،والخلع ،وفسخ النكاح

إلى أف يبق في القضية .ويتم تسديد القروض وااللتزامات المشتراة ،وتخضع األمبلؾ
المشتراة بعد ذلك لما يتضمنو الحكم الصادر بشأف الموضوع.

-

إذا اانق الزوجة تكفل الزوج في بعض تصرفاتو المالية يجب على المحكمة أو القاضي

في قضايا األحواؿ الشخصية المتعلقة بمسائل الطبلؽ ،والخلع ،وفسخ النكاح ،والنفقة
إنهاء ىذه الكفالة ،بإلزاـ الزوج بوفاء ديونو ،أو تقديم افيل آخر يحل محل الزوجة.

وفي جميع األحواؿ ،يجب على المحكمة أو القاضي أف تضمن الحكم الصادر

تحرر الزوجة من ىذه الكفالة.
-

إذا حكم القاضي بالوالية لؤلب وبالحضانة لؤلـ ،فيجب أف يشتمل الحكم على حق األـ
في الحصوؿ على نسخة أخرى من دفتر العائلة (السجل المدني) تصدر عن األحواؿ
المدنية تمكن الزوجة من إنهاء جميع اإلجراءات المتعلقة باألطفاؿ ممن ىم تحق
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حضانتها دوف الحاجة إلذف والدىم في األمور الحيوية مثل التعليم والصحة ،وما يعتقد

أنو عادة وعرفاً في صالح ىؤالء األطفاؿ.
-

للمطلقة ومن في حكمها إذا تضررت من المماطلة في إجراءات التنفيذ الخاصة بالنفقة؛

-

في حاؿ الحكم بالطبلؽ أف يشتمل الحكم على إلزاـ المطلق بالتعاوف مع مطلقتو وأبناءه

عما لحقها أو لحق أبناءىا من ضرر.
إقامة دعوى ضد المتسبب لتعويضها ّ

من أجل إنهاء ما يحتاجونو من وثائق ثبوتيو ،مع تهديد الزوج بالعقوبات التعزيرية إذا

تخلل عن ذلك.
-

إذا صدر حكم قضائي يلزـ الزوج بدفع النفقة وأدعى الزوج اإلعسار ،يجوز للزوجة رفع

دعوى النفقة مرة أخرى إذا تزوج الزوج مرة ثانية وفتح بيتاً أو بانق عليو آثار اليسر بما

يمكنو من االنفاؽ على أوالده من مطلقتو.
-

يجوز إلدارة المحكمة التبليغ في قضايا األحواؿ الشخصية عبر وسائل التقنية الحديثة

االرسائل الهاتفية والبريد االلكتروني واالستعانة بالقطاع الخاص المرخص بإجراء التبليغ

مع تحمل المدعى عليو جميع التكاليل.

-

يجب أف يشتمل التبليغ على العقوبات التعزيرية التي ينص عليها النظاـ في حاؿ التخلل

-

يجب أ ف ال تتجاوز مدة الفصل في قضية من قضايا األحواؿ الشخصية المتعلقة بالتفريق

عن حضور الجلسات.

بين الزوجين أو النفقة أو الحضانة أو الزيارة أو السكن مدة محددة من تاريخ إحالة
القضية إلى المحكمة أو الدائرة أو القاضي بحسب األحواؿ ،ويجوز بناء على مبررات

مقنعة زيادة ىذه المدة.
■

فيما يتعلق بمعالجة وضع المرأة غير السعودية المطلقة من سعودي:

-

تصدر وزارة الداخلية (اإلدارة العامة للجوازات) نوعاً جديداً من اإلقامة الدائمة للنساء الغير
سعوديات المطلقات من سعوديين ولديهن أبناء متى رغبن ذلك .وتخوؿ ىذه اإلقامة المرأة

الحق في اإلقامة الدائمة في المملكة والبقاء بجانب أبناءىا سواء اانوا أطفاالً أو اباراً وال
تحتاج في البقاء على إقليم المملكة أف تكوف على افالة أي شخص آخر بما في ذلك

أبناءىا.
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-

يكوف للمرأة األجنبية المطلقة من سعودي ولديها أبناء التي تقرر استمرار إقامتها في

المملكة الحق في تملك العقار بأسمها ،وممارسة األعماؿ التجارية دوف أف تخضع في

ذلك لؤلحكاـ التي يخضع لها غير السعوديين.
■
-

فيما يتعلق بمعالجة وضع المرأة المطلقة في نظاـ األحواؿ المدنية:

إذا صدر حكم قضائي نهائي بالتفريق بين زوجين ،فعلى رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة

أو القاضي بحسب األحواؿ إخطار وزارة الداخلية (األحواؿ المدنية) بنسخة من صك

-

الطبلؽ.

يجب على إدارة األحواؿ المدنية في المنطقة التي تقيم فيها الزوجة المطلقة تحديث

بيانات الهوية الوطنية للرجل والمرأة اذلك السجل المدني للعائلة "دفتر العائلة" وإصدار
نسختين أصليتين حديثتين منو يؤشر على األولى نسخة للزوج وعلى األخرى نسخة

للزوجة ،ويسلم لكل واحد منهما نسختو.

-

يخوؿ اإلصدار الجديد من السجل المدني "دفتر العائلة" ال من الزوج والزوجة

-

إذا لم يكن للزوجين أبناء ،فتقتصر إدارة األحواؿ المدنية على تحديث بيانات السجل

(المطلقين) متابعة وإنجاز أمور األبناء -إذا ااف لهما أبناء -وفقاً لمقتضى صك الطبلؽ.

المدني "دفتر العائلة" وال تمنح ألي منهما نسخة منو ،وتمنح المرأة المطلقة بطاقة
األحواؿ المدنية المحدثة.

-

تنص المادة الثالثة والثبلثوف من نظاـ األحواؿ المدنية الصادر بالمرسوـ الملكي رقم

(ـ )ٚ/وتاريخ ٕٓٔٗٓٚ/ٗ/ىػ على اآلتي:

"األشخاص المكلفوف بالتبليغ عن المواليد ىم:
أ-

والد الطفل إذا ااف موجوداً في البلد يوـ الوالدة ،أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ.

ب-

األقرب درجة للمولود من األقارب الذاور المكملين من العمر سبعة عشر عاماً
من القاطنين مع الوالدة في سكن واحد.

د-

عمدة المحل أو شيخ القبيلة.

ج  -األقرب درجة للمولود من األقارب الذاور المكملين من العمر سبعة عشر عاماً
من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن.
ىػ-

الحاام اإلداري في القرية ،أو المراز .
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و-

أي شخص أو أشخاص تنص البلئحة التنفيذية على مسؤوليتهم ،وتكوف مسؤولية
التبليغ بحسب الترتيب السابق ،وتنتفي مسؤولية ال فئة في حاؿ وجود الفئة

التي تسبقها في الترتيب".

وحيث لم يرد ذار والدة الطفل من بين األشخاص المنوط بهم التبليغ فإف
الدراسة تقترح إضافة فقرة جديدة (ب) يكوف نصها على النحو اآلتي:

"ب  -والدة الطفل إذا استطاعق أثناء فترة التبليغ".

-

ويعاد ترتيب الفقرات البلحقة لهذه الفقرة.

اذلك تعديل نظاـ األحواؿ المدنية بإضافة حكم في المواد المتعلقة بعقوبات مخالفة المواد

الواردة في الفصل السادس من نظاـ األحواؿ المدنية يكوف نصو على النحو اآلتي:

"يعاقب الزوج المتخلل عن التبليغ عن واقعة الزواج أو الطبلؽ أو الرجعو أو المخالعة

بالسجن مدة ال تتجاوز تسعين يوماً أو بغرامة مالية ال تتجاوز خمسين لاير أو بهما معاً".
■

فيما يتعلق بالمقترحات الهادفة إلى تنظيم أحكاـ التنفيذ:

-

إذا تعلق تنفيذ حكم قضائي يمس الحضانة ،أو النفقة ،أو الزيارة ،أو السكن وتعذر

التنفيذ باستخداـ القوة المختصة ،أو لم يقم الزوج بو وااف مما يقتضي قيامو بو ،فلقاضي

حكما بغرامة مالية مناسبة تودع في حساب المحكمة عن ال يوـ
التنفيذ أف يصدر ً
تأخير ،ويجوز لقاضي التنفيذ إيقاؼ الغرامة ،أو جزء منها إذا بادر الزوج بالتنفيذ.
وإذا لم يمكن تنفيذ الحكم القضائي لتعذر استخداـ القوة المختصة أو استمر

الزوج في عدـ تنفيذه للحكم بالرغم من الغرامة المالية المفروضة ،جاز لقاضي التنفيذ

-

األمر بحبس الزوج إلجباره على تنفيذ الحكم.

إذا ادعى الزوج اإلعسار عند تنفيذ حكم يتعلق بدفع النفقة الواجبة ،و هر لقاضي التنفيذ

أف دعوى اإلعسار احتيالية ،وثبتق أماـ القاضي تلك الواقعة ،تستكمل إجراءات التنفيذ،

وجاز لو إيقاؼ الزوج وإحالة ملل االتهاـ الخاص بو خبلؿ مدة ال تتجاوز سبعة أياـ إلى
ىيئة التحقيق واالدعاء العاـ لرفع الدعوى .ويجوز للمطلقة تقديم ببلغ إلى الهيئة بطلب

رفع الدعوى ،وينظر قاضي الموضوع في الدعوى ،وفي حاؿ اإلدانة تطبق العقوبة النظامية

عليو.

وفي جميع األحواؿ يشعر القاضي الجهات المختصة بالمعلومات االئتمانية

لتثبيق حالة اإلعسار في سجبلتها.
-

يجوز لقاضي التنفيذ إيقاع عقوبة السجن على الزوج المماطل في سداد دين النفقة عند:
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-

التهرب من التبليغ واالمتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقو ،أو ثبق

-

تعمد تعطيل التنفيذ بأف أقاـ دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

-

مقاومة التنفيذ ،بأف ىدد ،أو تعدى ىو بنفسو ،أو بوساطة غيره على مو ل ،أو

-

قيامو بإخفاء أموالو ،أو تهريبها ،أو امتنع عن اإلفصاح عما لديو من أمواؿ.

مرخص لو يقوـ بالتنفيذ ،أو قاـ بأي من ذلك ضػد المنفذ لو ،وأي فعل آخر

غير مشروع قاـ بو بقصد مقاومة التنفيذ.

اإلدالء في إقراراتو أماـ المحكمة بأقواؿ غير حقيقية ،أو تقديم بيانات
ومعلومات غير صحيحة أثناء إتماـ اإلجراءات.

يتم التعامل في منازعات التنفيذ المتعلقة بالحضانة والوالية والزيارة ،وفقاً ألحكاـ التنفيذ،

بما في ذلك االستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ،واذلك األمر بالمنع من السفر
ورفعو ،واألمر بالحبس واإلفراج.

-

تنفذ األحكاـ الصادرة بحضانة األبناء وحفظهم ،والتفريق بين الزوجين ،ونحو ذلك مما

-

يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة األبناء ما لم ينص الحكم عليها،

-

جبرا ولو أدى ذلك إلى االستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)
يتعلق باألحواؿ الشخصية ً
ودخوؿ المنازؿ ،ويمكن إعادة تنفيذ الحكم متى اقتضى األمر ذلك.
ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكاف مهيأ لذلك ،وبما يتفق مع سن ىؤالء األبناء

وطبيعة األمور ،على أف أال يكوف في مرااز الشرط ونحوىا.

يجوز لقاضي التنفيذ معاقبة ال من امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر بالحضانة ،أو

الوالية ،أو الزيارة ،أو قاـ بمقاومة تنفيذ الحكم ،أو تعطيلو بما في ذلك معاقبتو بالسجن.
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الفصل الرابع :التوصيات
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انتهق الدراسة إلى عدد من التوصيات ،وىذه التوصيات تنقسم بدورىا إلى قسمين

توصيات مباشرة تم التوصل إليها بموجب الدراسة ذاتها (القسم األوؿ) ،وتوصيات غير مباشرة

ويقصد بها أنها غير مباشرة بالدراسة ذاتها ولكنها في الواقع تخدـ موضوع الدراسة لصلتها بها
(القسم الثاني).

القسم األوؿ :التوصيات المباشرة
سيتم في ىذا الجانب ،اإلشارة إلى التوصػيات التػي تػم التوصػل إليهػا ،إضػافة إلػى اإلجػراء

المقترح القياـ بو في ضوء األنظمة والتنظيمات القائمة.

-

التوصية األولى:
الموافق ػػة عل ػػى البلئح ػػة التنظيمي ػػة لمكات ػػب األس ػػرة التابع ػػة لمح ػػاام األح ػػواؿ الشخص ػػية

(المرفق رقم "ٔ").

اإلجراء:
يرفع معالي وزير العدؿ بمشروع البلئحة إلى مقاـ خادـ الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء

-حفظو اب -طالباً عرض المشروع علػى مجلػس الػوزراء لدراسػتو وإصػدار قػرار بالموافقػة عليػو .وذلػك

اس ػػتناداً إل ػػى الم ػػادة (ٕٗ) م ػػن نظ ػػاـ المجل ػػس الص ػػادر ب ػػاألمر الملك ػػي الكػ ػريم رق ػػم (أ )ٖٔ/وت ػػاريخ
ٖٔٗٔٗ/ٕ/ىػ والتي تػنص علػى أف "للمجلػس باعتبػاره السػلطة التنفيذيػة المباشػرة الهيمنػة التامػة علػى

شؤوف التنفيذ واإلدارة ،ويدخل في اختصاصاتو التنفيذية األمور التالية:
ٔ-

مراقبة تنفيذ األنظمة والقرارات.

ٖ-

متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.

ٕ-
ٗ-

إحداث وترتيب المصالح العامة.

إنشاء لجػاف تتحػرى عػن سػير أعمػاؿ الػوزارات واألجهػزة الحكوميػة األخػرى أو عػن قضػية

معينة وترفع ىذه اللجاف نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقق الذي يحدده لهػا وينظػر ا
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لمجلس في نتيجة تحرياتها ولو إنشاء لجػاف للتحقيػق علػى ضػوء ذلػك والبػق فػي النتيجػة

مع مراعاة ما تقضي بو األنظمة واللوائح ".

-

التوصية الثانية:
الموافق ػػة عل ػػى البلئح ػػة الداخلي ػػة لمكات ػػب األس ػػرة التابع ػػة لمح ػػاام األح ػػواؿ الشخص ػػية

(المرفق رقم "ٕ").

اإلجراء:
في حاؿ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر على البلئحة التنظيمية لمكاتػب األسػرة التابعػة

لمحاام األحواؿ الشخصػية (التوصػية األولػى) ،فػإف مشػروع ىػذه البلئحػة يػنص فػي المػادة الثامنػة

والعش ػرين علػػى أف يصػػدر وزيػػر العػػدؿ البلئحػػة الداخليػػة .وذلػػك اسػػتناداً إلػػى أف مشػػروع البلئحػػة

الداخلية يعػد فػي الواقػع مشػتمبلً علػى أحكػاـ تفصػيلية لمػا تضػمنتو البلئحػة التنظيميػة ولػم يشػتمل
مشروع البلئحة الداخلية على أحكاـ إضافية أو معدلة لما اشتملق عليو البلئحة التنظيمية ،اما أف

البلئحة الداخلية في الوقق نفسو لم تتضمن أحكاماً تمس اختصاص أي جهة من الجهات التنفيذية

األخرى أو حقاً من حقوؽ المواطنين ،ولذا يكتفى في أداة إصدارىا بقرار من معالي وزير العدؿ.

-

التوصية الثالثة:
الموافقػػة علػػى إنشػػاء قاعػػدة بيانػػات لػػدى محكمػػة الضػػماف واألنكحػػة إلفػػادة المتقػػدمين

للزواج (مرفق رقم "ٖ").

اإلجراء:

العػػرض علػػى معػػالي وزيػػر العػػدؿ بػػالمقترح المتعلػػق بإنشػػاء قاعػػدة بيانػػات لػػدى محكمػػة

الضػػماف واألنكحػػة لدراسػػتو ،ومػػن ثػػم إصػػدار ق ػرار بالموافقػػة علػػى إنشػػاء ىػػذه القاعػػدة والبػػدء فػػي

تطبيقها واالستفادة منها بأسرع وقق ممكن.

-

التوصية الرابعة:
الموافقة على اآللية المقترحة لتحصيل النفقة الواجبة ودفعها إلى مستحقها ،والمتمثػل فػي

الموافقة على مشروع صندوؽ النفقة (مرفق رقم "ٗ").

اإلجراء:

يرفع معالي وزير العدؿ بمشػروع صػندوؽ النفقػة إلػى مقػاـ خػادـ الحػرمين الشػريفين رئػيس

مجلس الػوزراء -حفظػو اب -طالبػاً عػرض المشػروع علػى مجلػس الػوزراء المػوقر لدراسػتو وإصػدار
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قػرار بالموافقػػة عليػػو ،وذلػػك اسػتناداً إلػػى المػػادة (ٕٗ) مػػن نظػػاـ مجلػس الػػوزراء المشػػار إليهػػا فػػي
اإلجراء المقترح بالنسبة للتوصية األولى وبصفة خاصة نص الفقرة (ٕ) من المادة ذاتها التي تمػنح

المجلس حق إحداث وترتيب المصالح العامة.

-

التوصية الخامسة:

الموافقة على أف تقرر المحكمة العليا العمل بالمبادئ القضػائية المشػار إليهػا فػي (المرفػق رقػم

"٘").

اإلجراء:
يرفع معالي وزير العدؿ إلى مقاـ خادـ الحػرمين الشػريفين الملػك عبػداب بػن عبػدالعزيز -

حفظو اب -بهذه المبادئ طالباً إحالتها إلى المحكمة العليا لدراستها وتقرير مبادئ قضػائية تمشػياً
مػػع نػػص الفقػػرة (ٕ/أ) مػػن المػػادة الثالثػػة عشػػرة مػػن نظػػاـ القضػػاء الصػػادر بالمرسػػوـ الملكػػي رقػػم
(ـ )ٚٛ/وتاريخ ٕٔٗٛ/ٜ/ٜٔىػ.

-

التوصية السادسة:
الموافقة على القواعد النظامية المقترحة لدعم عمل قاضػي التنفيػذ والمتمثلػة فػي األحكػاـ

المقترحة في (المرفق رقم ".)"ٙ

اإلجراء:

يرفع معالي وزيػر العػدؿ إلػى مقػاـ خػادـ الحػرمين الشػريفين رئػيس مجلػس الػوزراء -حفظػو

اب -أحكاـ التنفيذ المقترحة لدراستها ضمن مشػروع نظػاـ التنفيػذ الػذي يػدرس حاليػاً بػين مجلػس
الشورى وىيئة الخبراء في مجلس الوزراء مع طلب سرعة إصدار النظاـ ألىميتو فػي الحيػاة اليوميػة

سواء ااف ذلك للقضاء والمستفيدين من األحكاـ القضائية أو تنظيم عمل جهات التنفيذ.

-

التوصية السابعة:
الموافقة على القواعد النظامية المتعلقة بالمرافعات في األحػواؿ الشخصػية والمقترحػة فػي

(المرفق رقم ".)"ٚ
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اإلجراء:
يرفع معالي وزيػر العػدؿ إلػى مقػاـ خػادـ الحػرمين الشػريفين رئػيس مجلػس الػوزراء -حفظػو

اب -القواعػػد اإلجرائيػػة المتعلقػػة بالمرافعػػات فػػي مسػػائل األحػػواؿ الشخصػػية المقترحػػة لدراسػػتها

ضػمن مشػػروع نظػاـ المرافعػػات الشػػرعية (الجديػد) الػػذي يػدرس حاليػاً بػػين مجلػس الشػػورى وىيئػػة

الخبراء في مجلس الوزراء ،مع طلب سرعة إصدار النظاـ الستكماؿ المنظومة القضائية.

-

التوصية الثامنة:

الموافقة على النصوص النظامية المقترحة لتعديل نظاـ اإلقامة (مرفق رقم ".)"ٛ

اإلجراء:

يتم العرض عن مقترحات تعديل نظاـ اإلقامة الصادر بالتصديق الملكي العػالي رقػم -ٔٚ

ٕ٘ ٖٖٔٚ/ٕ/بتػػاريخ ٖٔٔٔٚٔ/ٜ/ىػ ػ إلػػى وزارة الداخليػػة لدراسػػتها ،ومػػن ثػػم الرفػػع عنهػػا إلػػى
مقػػاـ خػػادـ الحػػرمين الش ػريفين رئػػيس مجلػػس الػػوزراء -حفظػػو اب -بطلػػب الموافقػػة علػػى دراسػػة

التعػػديل المقتػػرح وفق ػاً لئلج ػراءات النظاميػػة فػػي تعػػديل األنظمػػة ،حيػػث يتطلػػب ذلػػك دراسػػة فػػي
مجلس الشورى واتخاذ قرار بشأنو ،يلي ذلك العرض عنو على مجلس الوزراء الستصػدار قػرار مػن

المجلس الموقر بشأنو ومن ثم يتوج بمرسوـ ملكي.

-

التوصية التاسعة:

الموافقة على النصوص النظامية المقترحة لتعديل نظػاـ االسػتثمار األجنبػي ،وتملػك العقػار

لغير السعوديين واالستثمار فيو (مرفق رقم ".)"ٜ

اإلجراء:

يػػتم العػػرض عػػن مقتػػرح تعػػديل نظػػاـ االسػػتثمار األجنبػػي الصػػادر بالمرسػػوـ الملكػػي رقػػم

(ـ )ٔ/وت ػػاريخ ٘ ٕٔٗٔ/ٔ/ى ػ ػ ونظ ػػاـ تمل ػػك العق ػػار لغي ػػر الس ػػعوديين واالس ػػتثمار في ػػو الص ػػادر

بالمرسػػوـ الملكػػي رقػػم (ـ )ٔ٘/وتػػاريخ ٕٕٔٔٗٔ/ٗ/ىػ ػ علػػى الهيئػػة العامػػة لبلسػػتثمار لدراسػػة

المقتػػرحين ،ومػػن ثػػم الرفػػع عػػن ذلػػك إلػػى مقػػاـ خػػادـ الحػػرمين الشػريفين رئػػيس مجلػػس الػػوزراء -

حفظو اب -بطلب الموافقة على دراسة التعديبلت المقترحة وفقػاً لئلجػراءات النظاميػة فػي تعػديل
األنظمة ،حيث يتطلب ذلك دراسة الموضوع فػي ىيئػة الخبػراء بمجلػس الػوزراء بمشػاراة الجهػات
ذات العبلقة ،قبل دراستو في مجلس الشورى وصدور قرار بشأنو .بعد ذلػك يػتم دراسػة الموضػوع
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في مجلس الوزراء قبل أف يصدر قرار من المجلس ،ويتوج القرار بالموافقػة بموجػب مرسػوـ ملكػي

لكل تعديل.

-

التوصية العاشرة:

الموافقة على النصوص النظامية المقترحة في نظاـ األحواؿ المدنية (مرفق رقم "ٓٔ").

اإلجراء:

يػػتم العػػرض عػػن مقترحػػات تعػػديل نظػػاـ األحػػواؿ المدنيػػة الصػػادر بالمرسػػوـ الملكػػي رقػػم

(ـ )ٚ/وتاريخ ٕٓٔٗٓٚ/ٗ/ىػ إلى وزارة الداخلية لدراستها ،ومػن ثػم الرفػع عنهػا إلػى مقػاـ خػادـ
الح ػػرمين الشػ ػريفين رئ ػػيس مجل ػػس ال ػػوزراء -حفظ ػػو اب -بطل ػػب الموافق ػػة عل ػػى دراس ػػة التع ػػديل

المقتػػرح وفق ػاً لئلج ػراءات النظاميػػة فػػي تعػػديل األنظمػػة حيػػث يتطلػػب ذلػػك دراسػػة فػػي مجلػػس
الشػػورى واتخػػاذ ق ػرار بشػػأنو ،يلػػي ذلػػك الع ػػرض عنػػو علػػى مجلػػس الػػوزراء الستصػػدار ق ػرار م ػػن

المجلس الموقر ومن ثم يتوج بمرسوـ ملكي.

القسم الثاني :التوصيات غير المباشرة
-

-

-

-

العمل على سرعة إصدار نظاـ لؤلحواؿ الشخصية (مدونة األحواؿ الشخصية) للفراغ
الذي يحكم النػزاعات القضائية في بعض مسائل األحواؿ الشخصية ،وتوحيد األحكاـ

في جميع محاام األحواؿ الشخصية على مستوى المملكة.

السماح لوزارة العدؿ بالترخيص لخريجات اليات الشريعة "تخصص شريعة" وخريجات

اليات وأقساـ الحقوؽ بممارسة مهنة المحاماة من خبلؿ تقديم االستشارات والترافع

في قضايا األحواؿ الشخصية.

العمل على دعم القضاء بزيادة عدد القضاة ،ودعمهم بالمساعدين واإلداريين ،واالستعانة

في المحاام بمستشارين شرعيين وقانونيين.

تعمل وزارة العدؿ مع وزارة الداخلية من أجل االستفادة من األنظمة التقنية المتطورة بما
في ذلك أنظمة مراقبة األفراد أو المرابات من أجل الوصوؿ إلى المطلوبين في تنفيذ

األحكاـ القضائية الصادرة في مسألة من مسائل األحواؿ الشخصية.

إنشاء وحدة للقياس والتقويم في المحاام لمراقبة أداء المحاام والتأاد من نسب تطبيق

األحكاـ وفعالية إدارة التنفيذ.
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-

العمل على سرعة إصدار نظاـ التنفيذ.

-

تعمل وزارة العدؿ على تجميع اإلجراءات القضائية في قضايا الطبلؽ والهجر والخلع

-

العمل على سرعة إنشاء محاام األحواؿ الشخصية.

وإصدارىا في لوائح إجرائية يسهل اتباعها والحصوؿ عليها (التعاميم الموجودة اآلف

موجودة بشكل مشتق والحصوؿ عليها ليس سهبلً.
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الفصل الخامس :المرفقات
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مرفق رقم (ٔ)

البلئحة التنظيمية لمكاتب األسرة التابعة لمحاام األحواؿ الشخصية
المادة األولى:
ينشأ بقرار من وزير العدؿ مكتب أسرة في ال محكمة لؤلحواؿ الشخصية ،اما ينشأ

المكتب في المحاام التي ال يوجد بها محاام أحواؿ شخصية.

المادة الثانية:

يتكوف مكتب األسرة من عدد ٍ
ااؼ من األشخاص المؤىلين والمؤىبلت في الدراسات

الشرعية والقانونية واالجتماعية والنفسية ،اما يجوز للمكتب التعاوف مع أشخاص مؤىلين بحسب
الحاجة أو مرااز متخصصة تساعده في أداء بعض مهامو ،وينقسم المكتب إلى عدد من األقساـ

بحسب الحاجة إلى التخصصات الرئيسة والمهاـ التي يقوـ بها المكتب.

المادة الثالثة:
ٔ-
ٕ-

يهدؼ مكتب األسرة إلى تحقيق ما يلي:

محاولة إصبلح ذات البين بين الزوجين للتوفيق بينهما.

دراسة الحاالت األسرية لمساعدة المحكمة أو القاضي في اتخاذ الحكم القضائي

العادؿ.

المادة الرابعة:
يحيل رئيس محكمة األحواؿ الشخصية أو القاضي القضية إلى مكتب األسرة لدراسة

الحالة ،وإعداد تقرير متكامل عنها مشتمبلً المعلومات والبيانات الضرورية عن األسرة من
الجوانب االجتماعية والنفسية والصحية واالقتصادية والتوصيات البلزمة ،ويجب أف يتم إعداد
التقرير خبلؿ المدة المحددة في البلئحة الداخلية لمكاتب األسرة.

المادة الخامسة( :مهاـ مكتب األسرة)
يقوـ مكتب األسرة بإعداد وتهيئة القضايا التي ترفع إلى القضاء من أجل الفصل فيها ،ولو

على وجو الخصوص ما يلي:

ٔ-

بذؿ الجهود البلزمة من أجل التوفيق بين الزوجين وتفادي اللجوء إلى الطبلؽ.
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ٕ-

االستعانة بحكم من أىل الزوج وحكم من أىل الزوجة للمساعدة في إنجاح ىدفو في التوفيق

ٖ-

التوفيق بين الزوجين خبلؿ فترة ال تتجاوز ثبلثة أشهر تبدأ من تاريخ أوؿ جلسة ،وإذا رأى

بين الزوجين.

المكتب أف ىناؾ احتماالً قوياً بنجاح عملية التوفيق فعليو العرض على قاضي الموضوع
للموافقة على تمديد ىذه المدة التي يجب أف ال تتجاوز شهرين آخرين ،بشرط أف ال
يضر التمديد بأحد الطرفين ،وأف ال يعرض حياة الزوجة أو األبناء للخطر نتيجة عنل

الزوج أو إدمانو وتعاطيو للمخدرات أو المسكرات.

ٗ-

توعية الزوجين بالحقوؽ الشرعية والقانونية لهما وواجباتهما تجاه بعضهما وتجاه أبناءىما

٘-

بياف الفرؽ بين الطبلؽ والفسخ والخلع والحقوؽ والواجبات المترتبة على ال واحد منهما.

-ٙ

-ٚ

أثناء مرحلة اإلصبلح بينهما.

دراسة وضع المتقدـ بطلب الحضانة من الزوجين ،وتشمل ىذه الدراسة الجوانب

االقتصادية واالجتماعية والنفسية ،إضافة إلى البيئة التي سينتقل إليها الطفل أو األطفاؿ

ومعرفة مدى مبلءمتها لهم.

يعد مكتب األسرة المعلومات البلزمة عن أوضاع الزوجين المطلقين وبوجو خاص طالب
الزيارة بعد الفصل في موضوع الحضانة .ويجب أف تشتمل ىذه المعلومات على قدرة طالب
الزيارة ،وطبيعة سكنو ومدى مبلءمة الزيارة وتحديد المخاطر التي قد تعترض األبناء في حاؿ
انتقالهم للزيارة ،ومدة الزيارة ومكاف استبلـ األبناء وتسليمهم ،وفي جميع األحواؿ يمنع

-ٛ

-ٜ

تسلم وتسليم األبناء في مرااز الشرطة أو ما يماثلها بما ال يتوافق مع طبيعة األمور.

إعداد دراسة وافية عن الزوجين من أجل تحديد األقدر على الوالية فالوالية لؤلصلح
منهما ،على أف يراعي المكتب قدر اإلمكاف في توصيتو تجنب االزدواج بين الحضانة

والوالية ،فمن يتولى الحضانة منهما يتولى أيضاً الوالية متى ااف ذلك في مصلحة األبناء.

دراسة وضع الترتيبات البلزمة لكل ما يتعلق بمصالح األبناء بعد الحكم بالطبلؽ والتفريق

بين ال زوجين ،بحيث يجب على مكتب األسرة دراسة روؼ األسرة ووضع الترتيبات

المناسبة لمصالح األبناء المستقبلية والعرض عنها على القاضي الذي يشملها في الحكم

القضائي .ومن ذلك:
أ-

وضع الترتيبات البلزمة لمتابعة الحالة الصحية لؤلبناء بما في ذلك إلزاـ األب

للقياـ بهذه المتابعة.

ب -وضع الترتيبات البلزمة لمتابعة حالة حمل المرأة المطلقة بما في ذلك النفقات المالية
المتوقعة.
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ج-

وضع الترتيبات البلزمة التي تكفل حق المرأة في إضافة المولود إلى دفتر العائلة

وإجراء التعديل البلزـ على السجل المدني لؤلسرة بمجرد طلب الزوجة المطلقة

دوف الحاجة إلى حضور الزوج.
د-

ىػ-

وضع الترتيبات البلزمة التي تمكن األبناء من الحصوؿ على الوثائق واألوراؽ

الثبوتية الرسمية ،وتضمين صك الطبلؽ إلزاـ األب بالتعاوف مع األبناء من أجل

إنهاء ىذه الوثائق .

دراسة وضع الزوج المالي من أجل المساعدة في تحديد مقدار النفقة الواجبة.

ٓٔ -مخاطبة وزارة العدؿ أو اللجنة الوطنية للمحامين من خبلؿ المحكمة أو القاضي من أجل
طلب ترشيح محامين أافاء متبرعين لتقديم خدماتهم في المرافعة والمدافعة دوف مقابل

إلى الزوجات المحتاجات في قضاياىن ضد أزواجهن.

ٔٔ -إعداد قائمة دائمة بأسماء وعناوين المحامين المتبرعين بتقديم خدماتهم للزوجات
واألبناء في قضايا األحواؿ الشخصية.

المادة السادسة:
إذا تعذر اإلصبلح والتوفيق بين الزوجين في مكتب األسرة ،فعلى المكتب العرض عن الحالة

على قاضي الموضوع الذي يتولى إصدار حكمو بعد االستماع إلى الزوجين واإلطبلع على التقرير

الخاص بالحالة والمعد من قبل المكتب.

المادة السابعة:
يقوـ مكتب األسرة بتزويد الطرفين بالمعارؼ المتعلقة بالحالة الخاصة بهم بما في ذلك:

ٔ-

تعريل الضرر وطرؽ إثباتو.

ٕ-

طرؽ ومهل االعتراض على الحكم.

ٗ-

التهرب عن التبليغ وآثاره.

ٖ-
٘-

العقوبات المتعلقة بالمماطلة أو االمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي.
توحيد الطلبات المتعلقة بالنفقة والوالية والحضانة والزيارة وغيرىا من المسائل ذات

العبلقة.
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المادة الثامنة:
إذا هر لمكتب األسرة أف ابل الزوجين غير افؤ لحضانة االبن أو األبناء ،فعلى المكتب

البحث عن أشخاص من ذوي القرابة األولية يكوف صالحاً لرعاية األبناء والعناية بهم بعد دراسة
أوضاعهم دراسة مستفيضة القتراح المبلئم منهم ليتولى تنشئة األبناء والعرض عن ذلك إلى

القاضي.

المادة التاسعة:
لمكتب األسرة من خبلؿ القاضي مخاطبة الجهات الحكومية والخاصة ذات العبلقة من

أجل تزويد الم حكمة بالوضع المالي للزوج بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي ،ىيئة

السوؽ المالية ،وزارة التجارة والصناعة ،وزارة العدؿ (اتابة العدؿ) ،شراات االئتماف المالي ،وال
يكتفي مكتب األسرة بما يقدمو الزوج من إقرار مالي يشتمل على ممتلكاتو ودخلو الشهري.

المادة العاشرة:
يراعي مكتب األسرة عند التوصية للقاضي بتقدير النفقة الواجبة ما يلي:

ٔ-

مبلءة الزوج المالية وقدرتو.

ٖ-

الحاجات الفعلية لؤلبناء التي قد تتطلب مصاريل مالية إضافية ااإلصابة بأحد

ٕ-

ٗ-

المستوى الذي ااف يعيش فيو األبناء قبل انفصاؿ الزوجين.
األمراض المزمنة أو اإل عاقة المؤقتة أو الدائمة ،أو عناية خاصة اخدمة صحية أو

مساعدة طبية.

أف يشتمل مقدار النفقة على توفير السكن العيني عند القدرة ،أو صرؼ بدؿ مالي

عنو ،إضافة إلى األخذ في االعتبار احتياجات األبناء من الملبس والمأال والمشرب

والمواصبلت والتعليم وما يحتاجو من خدم ات ضرورية ابدؿ لمصاريل الكهرباء
والهاتل والماء .

وفي جميع األحواؿ ،يكوف لهؤالء األبناء أو من يقوـ عليهم الحق في طلب مراجعة

مقدار النفقة في ضوء المتغيرات االقتصادية للمجتمع أو المالية للوالد ،أو بزيادة احتياجاتهم.
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المادة الحادية عشرة:
يحدد القاضي مقدار النفقة بناء على توصيات مكتب األسرة ،ويجب أف ال يقل مقدار

النفقة قدر اإلمكاف عن المبلغ المقرر من الضماف االجتماعي ألمثالهم ،وفي حاؿ قل عن ىذا

المبلغ تخاطب المحكمة أو القاضي الضماف االجتماعي باستكماؿ المبلغ المتبقي.

المادة الثانية عشرة:
يراعي مكتب األسرة أف يكوف تنازؿ الزوجة أو األبناء عن النفقة الواجبة حراً ،بحيث ال

يكوف نتيجة تعرضهم إلاراه أو جبراً من والدىم أو غيره ،أو أف يكوف ىذا التنازؿ نتيجة قيد أو
شرط ،وعلى القاضي التحقق من ذلك.

المادة الثالثة عشرة:
إذا ثبق الحقاً أف تنازؿ المرأة أو األبناء عن النفقة المقررة ااف نتيجة إاراه أو شرط من

قبل الزوج أو غيره فيبطل ىذا التنازؿ ،ويلزـ الزوج بدفع النفقة عن المدة الزمنية التي لم تسلم
عنها نفقة ولو لم ينتج عن ىذا التنازؿ ضرر بالمستفيدين من النفقة.

المادة الرابعة عشرة:
تعامل المرأة غير السعودية معاملة المرأة السعودية عند تقدير مبلغ النفقة.

المادة الخامسة عشرة:
يقرر القاضي النفقة المناسبة المؤقتة للزوجة واألبناء أثناء النظر في دعوى الطبلؽ

ومحاولة مكتب األسرة التوفيق بين الزوجين وذلك إلى حين الفصل النهائي في دعوى الطبلؽ.

اما يجب على القاضي تحديد جهة الحضانة المؤقتة لؤلطفاؿ وايفية الزيارة ومدتها

ووقتها ومكانها ،والعمل -قدر اإلمكاف -على بقاء الزوجة واألبناء في المسكن الذي اانوا

يسكنوف فيو.

المادة السادسة عشرة:
إذا تبين أف النفقة المؤقتة للزوجة واألبناء التي قررىا القاضي غير اافية نتيجة الحالة
المالية للزوج ،فعلى القاضي الكتابة إلى وزارة الشؤوف االجتماعية (الضماف االجتماعي)
256

الستكماؿ المبلغ بما ال يقل عن الحد األدنى لدى الوزارة في مثل ىذه الحاالت ،وعلى مكتب

األسرة متابعة تحصيل ىذه المساعدة لدى الوزارة وحتى تسليمها إلى مستحقيها.

المادة السابعة عشرة:

يعم ل مكتب األسرة على إلزاـ الزوج بدفع النفقة المستحقة عن فترة االنفصاؿ أو الهجر

إذا لم يكن قد دفعها سابقاً ،وفي حاؿ امتنع الزوج عن الدفع على المكتب أف يضمن التقرير
الذي يعرضو على القاضي تخلل الزوج عن دفع النفقة المستحقة عن فترة االنفصاؿ أو الهجر.

المادة الثامنة عشرة:
يقدر مكتب األسرة قيمة التفريق بين الزوجين في قضايا الخلع ،بعد التأاد من عدـ

المبالغة واقتصار ىذه القيمة على النواحي المادية فقط على أف ال تتجاوز مبلغ الصداؽ وعلى أف
ال يقابل ذلك تنازؿ الزوجة ارىاً عن حقها في األمومة والحضانة أو حق األبناء في النفقة.

المادة التاسعة عشرة:
يتحقق مكتب األسرة من وفاء الزوجين بالشروط المتفق عليها قبل النكاح وبعد الطبلؽ

االمؤخر وتضمين ذلك في التقرير الذي يعرض على القاضي.

المادة العشروف:
يعمل مكتب األسرة على حصر األمبلؾ المشتراة بين الزوجين ،والعرض على القاضي

الستصدار أمر بوضع حراسة – في حاؿ طلب أحد الطرفين ذلك  -على األمبلؾ المشتراة في

قضايا األحواؿ الشخصية المتعلقة بمسائل الطبلؽ والخلع وفسخ النكاح إلى أف يتم البق في

القضية ويتم تسديد القروض وااللتزامات المشتراة ،ويجب أف يتضمن حكم المحكمة أو القاضي

الصادر بشأف الموضوع الرئيس ،حكماً بشأف األمبلؾ المشتراة.

المادة الحادية والعشروف:
يجب أف يشتمل التقرير المعد من قبل مكتب األسرة على عبلقة المديونية المالية بين

الزوجين بما في ذلك افالة الزوجة للزوج في بعض تصرفاتو المالية.
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المادة الثانية والعشروف:
يتولى مكتب األسرة تقدير التعويض المستحق للمطلقة نتيجة مماطلة الزوج وامتناعو عن

تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة بحقو لمصلحتها أو مصلحة أبناءىا.

المادة الثالثة والعشروف:
يعد مكتب األسرة ملفاً متكامبلً عن الموضوع مشتمبلً على تقرير متكامل عن الحالة التي

درسها والتوصيات والمقترحات التي يرى األخذ بها والوثائق والمستندات التي اطلع عليها ،ويعد
ىذا الملل من الوثائق السرية الذي ال يجوز االطبلع عليو إال من المحكمة أو القاضي.

المادة الرابعة والعشروف:
ينشأ في محكمة األحواؿ الشخصية مراز الخدمات المساندة يتكوف من ممثلي األجهزة

الحكومية ذات العبلقة بقضاء األحواؿ الشخصية ومن ذلك ،وزارة العدؿ (اتابة العدؿ) ،وزارة
التجارة والصناعة ،إمارة المنطقة ،وزارة الداخلية (األحواؿ المدنية) و (الحقوؽ المدنية) ،ىيئة

السوؽ المالية ،المؤسسة العامة للتقاعد ،المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،وزارة المالية

(مصلحة الزااة والدخل) ،ووزارة الشؤوف االجتماعية.

ويجوز االتفاؽ على تأسيس آلية الكترونية للتعامل بين المحكمة وىذه الجهات متى

أمكن تحقيق الهدؼ من وجود المراز دوف الحاجة إلى إنشاء المراز في المحكمة على أف ال

يترتب على ذلك تأخير في إنجاز القضايا.

المادة الخامسة والعشروف:
يلتزـ المو فوف والمتعاونوف في مكاتب األسرة بالمحافظة على سرية الحاالت

والبيانات والمعلومات التي يطلعوف عليها بحكم عملهم ،وال يجوز لهم حتى بعد تراهم
الخدمة في ىذه المكاتب إفشاء شيء منها إال للعمل القضائي .

المادة السادسة والعشروف:
ينشأ في وزارة العدؿ واالة وزارة مساعدة لشؤوف مكاتب األسرة.
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المادة السابعة والعشروف:
يصدر بقرار من وزير العدؿ تحديد أحكاـ وشروط التعاوف مع مكاتب األسرة ومكافآءات

المتعاونين في محاام األحواؿ الشخصية.

المادة الثامنة والعشروف:
يصدر وزير العدؿ البلئحة الداخلية لعمل مكاتب األسرة في محاام األحواؿ الشخصية،
وتسري من تاريخ نشرىا.
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مرفق رقم (ٕ)

البلئحة الداخلية لمكاتب األسرة التابعة لمحاام األحواؿ الشخصية
المادة (ٔ):
يعمل مكتب األسرة تحق إشراؼ رئيس محكمة األحواؿ الشخصية أو تحق إشراؼ

قاضي األحواؿ الشخصية إذا لم يوجد محكمة لؤلحواؿ الشخصية.

المادة (ٕ):
يكوف لكل مكتب أسرة مدير إداري يشرؼ مباشرة على شؤوف المكتب والمو فين

والمتعاونين فيو ،ويعمل مدير مكتب األسرة تحق إشراؼ رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو

القاضي بحسب األحواؿ.

المادة (ٖ):
يؤدي مكتب األسرة المهاـ المنوطة بو من خبلؿ عدد من األقساـ المتخصصة بحسب

الحاجة ،ويحدد رئيس محكمة األحواؿ الشخصية أو قاضي األحواؿ الشخصية عدد األقساـ
وتقسيم المهاـ بين المو فين والمتعاونين في المكتب.

المادة (ٗ):
يكوف مستوى مكتب األسرة في مستوى اإلدارة العامة إذا ااف في محكمة أحواؿ

شخصية ،وفي مستوى إدارة فيما عدا ذلك.

المادة (٘):

يجوز ألي من المو فين أو المتعاونين االعتذار عن المشاراة في دراسة قضية معينة

ألسباب شخصية بعد موافقة رئيس المحكمة أو القاضي ،اما يجوز ألي من الطرفين (الزوج،

الزوجة) طلب تغيير أحد المشاراين في دراسة قضيتهم بعد تقديم أسباب وجيهة لذلك تخضع
لتقدير رئيس المحكمة أو القاضي بحسب األحواؿ.
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المادة (:)ٙ
ال يجوز ألي من الطرفين أثناء محاوالت إجراء الصلح بينهما التمسك بما أبداه الطرؼ

اآلخر في أي قضية أخرى بينهما ،ما لم يكن ذلك مما ورد في صك الصلح الصادر عن

المحكمة أو القاضي بحسب األحواؿ.

المادة (:)ٚ
يحيػػل رئػػيس المحكمػػة أو القاضػػي القضػػية لمكتػػب األسػػرة لدراسػػة الحالػػة وإعػػداد تقريػػر

شامل بعد الحصوؿ على المعلومات البلزمة ،على أف التتجاوز مدة الدراسة ثبلثػة أشػهر مػن تػاريخ

اإلحالة.

المادة (:)ٛ
يكوف العمل في مكتب األسرة وفقاً للتخصصات الرئيسة اآلتية:

ٔ-

قسم اإلصبلح.

ٕ-

قسم الدراسات:

أ ( -مالية  /اقتصادية).

ب( -اجتماعية  /نفسية).

ج ( -شرعية  /قانونية).

ٖ-

قسم االستشارات األسرية.

ٗ-

قسم الخدمة االجتماعية.

٘-
الحاجة.

قسم اإلحصاء والمتابعة.

ويج ػػوز لػ ػرئيس المحكم ػػة أو القاض ػػي بحس ػػب األح ػػواؿ افتت ػػاح أقس ػػاـ أخ ػػرى بحسػ ػػب

المادة (:)ٜ
يقػػوـ مكتػػب األسػػرة عػػن طريػػق قسػػم اإلصػػبلح بمحاولػػة إصػػبلح ذات البػػين بػػين الػػزوجين
خبلؿ مدة ال تتجاوز ثبلثة أشهر من تاريخ أوؿ جلسة .ويجوز بموافقة رئيس المحكمػة أو القاضػي

زيػػادة ىػػذه المػػدة شػػهرين آخ ػرين بعػػد االطػػبلع علػػى المبػػررات المقدمػػة مػػن مكتػػب األسػػرة بهػػذا
الشأف على أف ال يكوف زيادة المدة نتيجة عدـ التزاـ األطراؼ أو أحدىما بمواعيد الجلسات .
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ويجب أف ال يترتب على ىذا التمديد إلحػاؽ ضػرر بػأي مػن الطػرفين  ،أو أف يعػرض حيػاة

المػرأة أو األبنػػاء إلػػى الخطػػر فػػي حػػاالت العنػػل أو إذا اػػاف الػػزوج مػػن متعػػاطي المسػػكرات أو مػػن

مدمني المخدرات.

المادة (ٓٔ):
إذا توصػػل مكتػػب األسػػرة إلػػى إصػػبلح ذات البػػين بػػين الطػػرفين ،فيثبػػق ىػػذا االتفػػاؽ فػػي

محضػػر ويوقػػع مػػن الطػػرفين ويرفػػع للعػػرض علػػى المحكمػػة أو القاضػػي للتصػػديق عليػػو ،ويعتبػػر بعػػد

ذلك بمثابة الحكم في موضوع الدعوى وينفذ نفاذاً عاجبلً .

المادة (ٔٔ):
يقوـ مكتب األسرة بتوعية الطرفين بكل ما يرتبط بالطبلؽ من حقوؽ والتزامات وآثار.

المادة (ٕٔ):
يقوـ مكتب األسرة بتوعية الطرفين بكل ما يػرتبط بالمماطلػة والتهػرب مػن التبليػغ وحضػور

الجلسات.

المادة (ٖٔ):
يقوـ مكتب األسرة ببياف اآلثار المترتبة عن االمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي.

المادة (ٗٔ):
يقػػوـ مكتػػب األسػػرة بػػالتقييم الصػػحي والنفسػػي واالجتمػػاعي والتأاػػد مػػن السػػجل المػػدني

للزوج والزوجة بالتنسيق مع قاضي التنفيذ والجهات الحكومية وغير الحكومية الملحقة بالمحكمػة

(مراز الخدمات المساندة) لتحديد قدرة وأىلية ال طرؼ على الحضانة والوالية.

وفي سبيل ذلك تقوـ مكاتب األسرة بالتعاوف مع مؤىلين ومؤىبلت في التخصصات التػي

يحتاجهػػا المكتػػب للقيػػاـ بعملػػو ،امػػا تعػػد مكاتػػب األسػػرة نمػػاذج إجػراءات عمػػل علميػػة يلتػػزـ بهػػا
العاملوف والعامبلت في المكتب ،يمنع بموجبها القياـ باجتهادات عشوائية للقياـ بهذه المهاـ.
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المادة (٘ٔ):
يلتػػزـ مكتػػب األسػػرة بكتابػػة تقريػػر مفصػػل عػػن الحقػػوؽ واألمػػبلؾ المشػػتراة بػػين الػػزوجين،

وتحديد المختلل عليػو مػن بينهػا ووجهػة نظػر اػل طػرؼ بشػأنها ،والمقترحػات المقدمػة لحػل ىػذه

الخبلفات ورؤى األطراؼ بشأنها.

المادة (:)ٔٙ
يقوـ مكتب األسرة بتقدير الضرر الذي قد يكوف لحق بالزوجة واألبنػاء ،أو مقػدار العػوض

للزوج في حالة الخلع.

المادة (:)ٔٚ
يقوـ مكتب األسرة بصرؼ معونة عاجلة لؤلسر ذات الظػروؼ الصػعبة مػن المبػالغ المقػررة

لصندوؽ النفقة إذا لم يكن الػزوج سػبق لػو صػرؼ النفقػة لهػم .أمػا إذا اػاف الػزوج صػرؼ لهػم مبلػغ

النفقة وال تزاؿ األسػرة بحاجػة إلػى إعانػة فعلػى المكتػب إعػداد تقريػر بشػأف ذلػك ورفعػو إلػى رئػيس
المحكمة أو القاضي الذي يكتب لػوزارة الشػؤوف االجتماعيػة (الضػماف االجتمػاعي) ليتػولى صػرؼ

إعانة عاجلة لها.

المادة (:)ٔٛ
يعػد مكتػػب األسػػرة للمحكمػػة أو القاضػػي تقريػراً نهائيػاً مشػػتمبلً علػػى اػػل المعلومػػات التػػي

قاـ المكتب بجمعها من األطػراؼ أو ذوي العبلقػة ،وتحليلػو للقضػية بػين الطػرفين ،علػى أف يكػوف
التقرير مختوماً بالتوصيات المتعلقة بالنفقة والحضانة والوالية والزيارة واألوراؽ الثبوتية.

المادة (:)ٜٔ
ترفع القضية بعد االنتهاء من إعػداد التقريػر الشػامل بشػأنها إلػى القاضػي للبػق فيهػا ويبلػغ

الزوجين للحضور وسماع طلباتهم ودفوعهم.

المادة (ٕٓ):
يػتم تسػليم صػػك الطػبلؽ الشػامل (أصػػوؿ) لكػل طػػرؼ ،اػذلك يػتم تسػػليم الهويػة الوطنيػػة
وسجل العائلة بعد تحديث المعلومات.
263

المادة (ٕٔ):
يقػػوـ مكتػػب األسػػرة بعػػد صػػدور الحكػػم القضػػائي بالتنسػػيق والمتابعػػة مػػع مراػػز الخػػدمات

المساندة بتحديث بيانات السجل المدني (دفتر العائلة) وتسلم نسخة منو إلى ال طرؼ.

المادة (ٕٕ) :إجراءات تحديد النفقة:
بعد إحالة القضية إلى مكتب األسرة:
ٕٕ- ٔ/

تػػتم إحالػػة موضػػوع تحديػػد النفقػػة إلػػى لجنػػة تقػػدير النفقػػة (قسػػم الدراسػػات الماليػػة

ٕٕ- ٕ/

يعد قسم الدراسات المالية واالقتصادية مسػودة خطػاب مػن القاضػي إلػى الجهػات

واالقتصادية).

ذات العبلق ػػة للحص ػػوؿ عل ػػى بيان ػػات ح ػػوؿ الوض ػػع الم ػػالي لل ػػزوج ،ش ػػاملة دخل ػػو

وأمبلاو ووضعو المالي االئتماني وعػدد زوجاتػو وأبنائػو (بمػا فػي ذلػك األجنػة) ،مػع
الطلب من تلك الجهات الرد على ىذه المخاطبات خبلؿ فترة سريعة نظراً لطبيعة
ٕٕ- ٖ/
ٕٕ- ٗ/
ٕٕ- ٘/

ىذه القضايا.

يقوـ قسم الدراسات المالية واالقتصادية بتحديد وضع الزوج المالي واالقتصادي.

يقػػوـ قس ػػم الدراسػػات المالي ػػة واالقتصػػادية بتحدي ػػد المسػػتوى االقتص ػػادي ال ػػذي

اانق تعيش فيو األسرة.

يقوـ قسػم الدراسػات االجتماعيػة والنفسػية بتحديػد أعمػار األطفػاؿ (بمػا فػي ذلػك
األجنػػة) ووضػػعهم الصػػحي (بمػػا فػػي ذلػػك وجػػود إعاقػػة مػػن عػػدمها) واحتياجػػاتهم

ٕٕ- ٙ/

المختلفة العامة والخاصة اافة.

يق ػػوـ قسػ ػػم الخدمػ ػػة االجتماعيػ ػػة بالتنسػ ػػيق م ػػع صػ ػػندوؽ المعونػ ػػات الطارئػ ػػة فػ ػػي

المحكمػ ػػة ومػ ػػع الضػ ػػماف االجتمػ ػػاعي وتقػ ػػديم المعونػ ػػة واإليػ ػػواء للحػ ػػاالت التػ ػػي

تستحق.

المادة (ٖٕ):
مػػع مراعػػاة مػػا تضػػمنتو البلئحػػة التنفيذيػػة لمكاتػػب األسػػرة ،يقػػوـ مكتػػب األسػػرة بتحديػػد

مقدار النفقة الواجبة آخذاً في االعتبار المعايير اآلتية:

أ-

ب-

المبلءة المالية للزوج.

النظر في ما للزوج مػن حقػوؽ ماليػة ومػا عليػو مػن التزامػات وآجػاؿ ىػذه الحقػوؽ ،ومراػزه

المالي.
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ج  -المستوى الذي ااف يعيش فيو األبناء قبل االنفصاؿ ،والمستوى الذي يعيش فيو أقرانهم.
د-

الحاجة الفعلية لؤلبناء التي قد تسػتوجب مصػاريل ماليػة إضػافية ااإلصػابة بأحػد األمػراض

المزمنة ومتطلبات العبلج من ىذا المرض ،أو اإلعاقة المؤقتة أو الدائمة أو الحاجة لعنايػة
خاصة اخدمة صحية أو مساعدة طبية.

ىػ -

احتياج السكن ،مػن خػبلؿ تػوفير السػكن العينػي عنػد القػدرة ،أو احتسػاب بػدؿ مػالي عػن

و-

احتيػػاج الملػػبس والمأاػػل والمشػػرؼ والمواصػػبلت والتعلػػيم والصػػحة ،فػػإذا لػػم تػػؤمن لهػػم

ز-

احتياج الخدمات العامة الضرورية امصاريل للكهرباء والهاتل والماء.

السكن.

عينياً ،فيلزـ احتساب بدؿ مالي عنها.

المادة (ٕٗ):
يجوز إعادة تقييم مقدار النفقة الصػادر بشػأنها حكػم قضػائي بنػاء علػى طلػب مػن اػل ذي

مصلحة في الحاالت اآلتية:
أ-

زيادة االحتياجات الفعلية للمستفيدين من النفقة بسبب التقػدـ فػي السػن ،أو بسػبب تغيػر

ب-

حدوث تغير بين في المستوى المالي واالقتصادي للزوج.

الحالة الصحية ،أو المستوى التعليمي وغير ذلك من األسباب المشروعة.

ج  -حدوث تغير في االقتصاد العاـ في البلد من خبلؿ ارتفاع معدؿ التضخم.

المادة (ٕ٘):
إذا ادعى الزوج اإلعسار بعد صدور حكم النفقة ،ثم تزوج مرة أخرى بعد ذلك وفتح بيتػاً،
أو بانق عليو آثار اليسر بما يمكنو من اإلنفاؽ على أوالدة من مطلقتو ورفعق الزوجة دعػوى نفقػة

مرة أخرى فتتبع اإلجراءات التالية:
ٕ٘- ٔ/

تحيل المحكمة أو القاضي القضية إلػى مكتػب األسػرة إلعػادة دراسػة الحالػة والنظػر

ٕ٘-ٕ/

يقوـ مكتب األسرة بعمػل جميػع إجػراءات إعػادة تقيػيم مقػدار النفقػة الواجبػة ويرفعػو

في المبررات المقدمة وإعداد تقرير شامل بشأنها.

إلى المحكمة أو القاضي خبلؿ مدة ال تزيد عن ثبلثين يوماً من تاريخ اإلحالة.
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المادة (:)ٕٙ
يتم تبليغ صندوؽ النفقة بخطاب من رئيس المحكمة أو رئػيس الػدائرة أو القاضػي بنسػخة

من الحكم الصادر بالنفقة ،ويتم الصرؼ بناء على أمر قاضي التنفيذ.
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مرفق رقم (ٖ)

قاعدة البيانات لدى محكمة الضماف واألنكحة
ٔ-

تنشأ قاعدة بيانات لدى محكمة الضماف واألنكحة يدوف فيها رقم السجل المدني لكل

ٕ-

يدوف في قاعدة البيانات جميع المعلومات المتعلقة بكل طرؼ تختص بمسألة من مسائل

متقدـ للزواج رجبلً ااف أو إمرأة.

األحواؿ الشخصية من طبلؽ ،وخلع ،وفسخ نكاح ،وىجر ،ورجعة ،وحضانة ،ونفقة،

وزيارة ،وسكن.

اما يدوف في ىذه القاعدة األحكاـ القضائية الصادرة بحق أي مسألة من مسائل

األحواؿ الشخصية المشار إليها .مع تحديث ىذه المعلومات وبياف الحالة التي عليها

ىذه األحكاـ وىل نفذت أـ لم تنفذ.
ٖ-

ال يجوز االطبلع على البيانات والمعلومات المدونة في قاعدة البيانات سرية إال من قبل

مدخل ىذه البيانات ،ومأذوف األنكحة المختص ،ومحكمة األحواؿ الشخصية أو الدائرة

أو القاضي بحسب األحواؿ.

ٗ-

يلتزـ مأذوف األنكحة عند إدرااو لئلرادة الجادة للزواج إطبلع ال طرؼ على ما يحتويو

٘-

يجب على محكمة األحواؿ الشخصية أو الدائرة أو القاضي بحسب األحواؿ عند النظر

-ٙ

يجب على قاضي التنفيذ تزويد محكمة الضماف واألنكحة بما انتهى إليو الحكم القضائي

-ٚ

سجل الطرؼ اآلخر من بيانات ومعلومات.

في نزاع بين زوجين االطبلع على محتويات سجل ال منهما.

الموجو إليو لتنفيذه إذا تعلق ىذا الحكم بمسألة من مسائل األحواؿ الشخصية المشار

إليها.

يجب على رئيس محكمة الضماف واألنكحة تزويد محكمة األحواؿ الشخصية أو الدائرة

أو القاضي بمحتويات السجل عند الطلب.
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مرفق رقم (ٗ)
صندوؽ النفقة

المادة األولى:
ينشأ صندوؽ حكومي يتبع لوزارة العدؿ يسمى صندوؽ النفقة ،ويكوف في مستوى إدارة

عامة في الوزارة.

المادة الثانية:
تتكوف الموارد المالية لصندوؽ النفقة مما يلي:

ٔ-

ما يخصص لو من الميزانية العامة للدولة.

ٖ-

الهبات واإلعانات والمنح والوصايا التي يقبلها الصندوؽ وفقاً لما يقرره وزير العدؿ.

ٕ-

عوائد األوقاؼ التي يقبلها الصندوؽ.

المادة الثالثة:

تتمتع أمواؿ الصندوؽ بالحماية المقررة ألمواؿ الخزينة العامة.

المادة الرابعة:
يكلل وزير العدؿ أحد مو في الوزارة إلدارة الصندوؽ ،ويؤمن لئلدارة العامة لصندوؽ

النفقة المو فين البلزمين ألداء عملو بما يسهل حصوؿ مستحقي النفقة على حقوقهم ،وبما

يعجل للصندوؽ استيفاء حقو من مدينيو.

المادة الخامسة:

تقتصر مصروفات الصندوؽ على اآلتي:

ٔ-

الزوجات ولو ان مهجورات أو معلقات واألبناء الذين يصدر القاضي الحكم لهم

ٕ-

الزوجات ومن في حكمهن من المهجورات والمعلقات واألبناء الذين يصدر القاضي

باستحقاقهم للنفقة وال تزاؿ قضاياىم منظورة لدى المحاام.

الحكم لهم باستحقاقهم للنفقة وذلك بعد صدور حكم المحكمة بشأف قضاياىم سواء

صدر الحكم بالطبلؽ أو بثبوت الهجر.
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المادة السادسة:
يجب أف يحدد حكم المحكمة مقدار مبلغ النفقة الواجبة ومستحقيها وتواريخ أداءىا.

المادة السابعة:
يقوـ صندوؽ النفقة بدفع النفقة إلى مستحقيها حاؿ صدور حكم القاضي بأمر من قاضي

التنفيذ ولو ااف الزوج مليئاً.

المادة الثامنة:
بعد أف يؤدي الصندوؽ مبلغ النفقة إلى مستحقيها ،يرجع الصندوؽ على الزوج الستعادة

المبلغ الذي أداه عنو بما في ذلك المصاريل المالية التي تكبدىا الصندوؽ في سبيل ذلك.

المادة التاسعة:
للصندوؽ بأمر من قاضي التنفيذ متابعة المتخلل عن سداد دين النفقة ،ولو في ذلك

التخاطب مع جهة عملو ،أو لدى الجهات الحكومية والخاصة.

المادة العاشرة:
يجوز بموافقة قاضي التنفيذ إلزاـ الزوج دفع النفقة الواجبة عليو بصفة دورية إلى صندوؽ

النفقة ،وعلى الصندوؽ في حاؿ تخلل الزوج إخطار قاضي التنفيذ بذلك.

المادة الحادية عشرة:
مع مراعاة ما تقضي بو أحكاـ التنفيذ ،إذا ااف تنفيذ حكم النفقة يتطلب دفع مبالغ مالية

إلى صندوؽ النفقة ولم يلتزـ الزوج بالتزامو بالدفع الدوري ،فيتم تنفيذ ىذا الحكم على النحو
اآلتي:
ٔ-
ٕ-
ٖ-

السداد في حساب صندوؽ النفقة من خبلؿ أحد البنوؾ.

االستقطاع الشهري بشكل أوتوماتيكي من مرتب الزوج وإيداعو في حساب الصندوؽ بنػاء
على أمر القاضي وبخطاب رسمي يتم توجيهو من قاضي التنفيذ لجهة العمل.

في حاؿ عدـ وجود مرتب شهري للزوج أو عدـ وفاء مرتبػو بمػا أقػر مػن نفقػو ،يقػوـ الػزوج

بتحويػل مبلػغ النفقػػة لحسػاب الصػندوؽ ،وفػػي حػاؿ عػػدـ قيامػو بػذلك ،يصػػدر أمػر قاضػػي
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التنفيػػذ بتحويػػل ذلػػك المبلػػغ مػػن أحػػد حسػػابات الػػزوج التػػي يتػػوفر بهػػا ذلػػك المبلػػغ إلػػى

حساب الصندوؽ.

المادة الثانية عشرة:

يتم التعامل في منازعات التنفيذ الخاصة بالنفقة وف ًقا ألحكاـ التنفيذ بما في ذلك

االستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ،واألمر بالمنع من السفر ورفعو ،واألمر بالحبس واإلفراج،

واألمر باإلفصاح عن األصوؿ ،والنظر في دعوى اإلعسار وغيرىا من األحكاـ التعزيرية التي

يحكم بها القاضي.

المادة الثالثة عشرة:
في حاؿ وقوع المطلػق فػي قضػية ماليػة تتطلػب الحجػز علػى أموالػو ،فتسػتثنى مػن ىػذه األمػواؿ مػا
يعادؿ دين النفقة من ىذا الحجز والتنفيذ باعتبار أنها أمواؿ تعود إلى الخزينة العامة.

المادة الرابعة عشرة:
مع مراعاة أحكاـ نظاـ التنفيذ ،يعمل الصندوؽ على متابعة قرار قاضي التنفيذ الصادر

بحق الزوج المدين بدين النفقة للصندوؽ والمتعلق بما يلي:

ٔ-

تعليق تعامبلتو البنكية.

ٖ-

إيقاؼ استفادتو من الخدمات التي تقدـ لو بسبب ممارسة نشاطو في جميع الجهات بما

ٗ-

تجميد العمليات المتعلقة بالسجل المدني ،ويستثنى من ذلك السماح بمنح مكفوليو

ٕ-

٘-

إيقاؼ خدمات تجديد رخصة القيادة ،وتجديد الجواز.
في ذلك وزارة التجارة والصناعة ،ووزارة العمل ،والغرفة التجارية والصناعية.

وعوائلهم تأشيرات الخروج والعودة أو الخروج النهائي أو نقل الكفالة وتجديد االقامات

ورخص العمل.

تحجز مؤسسة النقد العربي السعودي على أرصدة الزوج الشخصية وأرصدة مؤسساتو

الفردية في البنوؾ والمصارؼ المحلية.

-ٙ

تحجز ىيئة السوؽ المالية األوراؽ المالية العائدة ملكيتها للزوج في الشراات المساىمة

-ٚ

تحجز الجهات الحكومية المستحقات المالية التي لديها للزوج.

المحلية.
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-ٛ

تمتنع الجهات الحكومية وشراات الخدمات العامة (االتصاالت ،الكهرباء ،المياه) عن

التعامل وتقديم خدمات جديدة للزوج والمؤسسات الفردية التي يملكها شخصياً بما في

ذلك منعو من اآلتي:
أ-

ب-

التصرؼ في مؤسساتو الفردية بنقل ملكيتها.

د-

المشاراة في شراات جديدة أو الدخوؿ في شراات قائمة.

ج-
-ٜ

دخوؿ المنافسات الحكومية أو التأمين المباشر.

فتح فروع لمؤسساتو الفردية.

تحجز وزارة العدؿ على عقارات المحكوـ عليو ،ويمتنع عليها نقل ملكية أي من عقاراتو

إلى الغير.

ٓٔ -مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لتبليغ الشراات التي يشارؾ فيها الزوج والشراات التي
تشارؾ فيها الشراات التي يشارؾ فيها الزوج بما يلي:

أ-

ب-

عدـ نفاذ أي تصرؼ يرد على أي حصة يملكها الزوج شخصياً في أي شراة.

تسليم المستحقات المالية للزوج من األرباح والرواتب والمكافآت وغيرىا إلى

قاضي التنفيذ.

ج  -عدـ تقديم ىبات أو قروض أو أي تسهيبلت للزوج.
د-

ىػ-

إببلغ الوزارة بأي طلب أو إقرار يتعلق بالزوج قبل اتخاذ أي إجراء.

التزاـ جميع الشراات التي ينطبق عليها أي من الفقرات السابقة بتنفيذىا ،وفي حاؿ
عدـ تعاوف أو عدـ تنفيذ أو تواطؤ أي من الشراات فإنها تكوف مسؤولة بالتضامن عن

المستحقات المالية التي فات الحجز عليها ،ويكوف ىذا اإلخبلؿ مبرراً لحرماف
الشراة المخالفة من التعامل والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والغرؼ
التجارية والصناعية.

المادة الخامسة عشرة:
يصدر وزير العدؿ قواعد وضوابط إجراءات عمل الصندوؽ ،وتسري من تاريخ نشرىا.
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مرفق رقم (٘)

مبادئ قضائية تعتمد من المحكمة العليا
وتلتزـ بها جميع المحاام
ٔ-

تقرير مبدأ يقضي بأف حق الوالية يكوف لؤلقدر من الوالدين ،حيث أف الوالية لؤلصلح

ٕ-

تقرير مبدأ يؤدي إلى اعتبار زواج المطلق زواجاً آخراً قرينة على يسار الزوج يستوجب
إعادة النظر في النفقة المحكمة بها لمصلحة األبناء سواء ااف الزوج أدعى ضيق ذات

منهما.

اليد مما ينتج عنو تخفيض النفقة الواجبة عليو ،أو أف يكوف الزوج امتنع عن وفاء دين

ٖ-

النفقة مطلقاً مدعياً إعساره.

إسقاط والية الزوج عند ثبوت الهجر وصدور صك الهجراف ،وللمحكمة أو القاضي

معاقبة الزوج تعزيراً متى ثبق إلحاقو ضرراً بزوجتو المهجورة امطالبة بفصل زوجتو من

العمل لعدـ رضاه .وفي جميع األحواؿ تحكم المحكمة أو القاضي بالتعويض
المناسب للزوجة عما لحقها من ضرر.

ٗ-
٘-

تقرير متعة للمطلقة ،وتحدد المحكمة أو القاضي المبلغ المناسب لذلك.

تقرير مبدأ يعطي للمحكمة أو القاضي معاقبة الزوج بالسجن تعزيراً إذا أوقع الطبلؽ خارج
المحكمة ولم يوثق الطبلؽ أماـ المحكمة خبلؿ أسبوع من وقوعو ،على أف تبلغ

المحكمة الزوجة المطلقة بطبلقها خبلؿ أسبوع من توثيقو.

-ٙ

تقرير فسخ العقد قضائياً على من يثبق عليو من األزواج ىجره لزوجتو لبضعة أشهر ،وال

-ٚ

معاملة قضايا تعليق الزوجات معاملة القضايا الجنائية حيث تمثل اعتداء على ارامة المرأة

-ٛ

إعفاء الزوجة المهجورة من تحديد عنواف المدعى عليو اشرط إلقامة الدعوى ،بحيث

تجبر الزوجة في ىذه الحالة على المخالعة.

المعلقة ،وحبس لها عن البدء في حياة جديدة مع زوج آخر.

تتولى دائرة التنفيذ البحث عن المدعى عليو في حاؿ عدـ وجود عنواف لو،ف وفي حاؿ

عدـ العثور عليو ،يصدر الحكم غيابياً ،حيث أف يوجد حاالت ال تعرؼ المرأة عنواف
زوجها الهاجر لها ،فتبقى معلقة ومهجورة لسنوات.
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مرفق رقم ()ٙ
أحكاـ التنفيػذ

المادة األولى:
تهدؼ ىذه القواعد إلى إعطاء قاضي التنفيذ حق متابعة الزوج لتنفيذ مقتضى صك

الطبلؽ ،وإذا تخلل الزوج عن التنفيذ ،فلقاضي التنفيذ اللجوء إلى القوة الجبرية إللزامو بالتنفيذ،

وأف لقاضي التنفيذ مخاطبة األجهزة الحكومية والخاصة لتنفيذ مقتضى الصك في حق الزوج

لمصلحة الزوجة واألبناء بما في ذلك استخراج بطاقات األحواؿ المدنية والتسجيل في المدارس

والمعاىد والجامعات ،وبيع العقارات والمنقوالت واألوراؽ المالية ،ووضع اليد على األمبلؾ
العائدة للزوج ،اما أف لقاضي التنفيذ مطالبة دائني الزوج بالوفاء بالمستحقات المالية الواجبة

عليهم وتسليمها إلى قاضي التنفيذ مباشرة.

المادة الثانية:
يزود قسم الحجز والتنفيذ لدى قاضي التنفيذ باإلمكانات البشرية والتقنية التي تمكنو من

حسن أداء عملو بما في ذلك سرعة التنفيذ.

المادة الثالثة:
إذا تعذر تبليغ من صدر بحقو حكم قضائي في مسألة من مسائل األحواؿ الشخصية من

أجل تنفيذه مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ااتساب الحكم القطعية ،فعلى قاضي التنفيذ إصدار

أمره بنشر التبليغ فوراً في إحدى الصحل المحلية الصادرة في المنطقة أو المحافظة التي صدر
منها الحكم القضائي  ،وتستوفى تكاليل اإلعبلف من المحكوـ ضده.

المادة الرابعة:
على أمراء المناطق ومحافظي المحافظات ورؤساء المرااز مساعدة قاضي التنفيذ ألداء

عملو وبما يساعد على سرعة تنفيذ األحكاـ القضائية ،ومن ذلك:

ٔ-

تبليغ األحكاـ والقرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ إلى من وجهق إليو.

ٖ-

تنفيذ جميع األحكاـ المتعلقة بالحجز والحراسة على األمبلؾ.

ٕ-

دعم قاضي التنفيذ بالقوة األمنية إذا طلب ذلك.
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ٗ-
٘-

متابعة األزواج أو الزوجات المتخلفين عن تنفيذ األحكاـ القضائية وإلقاء القبض عليهم

متى ااف ذلك ضرورياً.
توفير الحماية للزوجة واألبناء من عنل الزوج عند طلب قاضي التنفيذ ذلك.

المادة الخامسة:
تعمل األجهزة والوزارات الحكومية والخاصة على تنفيذ مقتضى الحكم القضائي الصادر

من محكمة األحواؿ الشخصية بمتابعة قاضي التنفيذ بما في ذلك:

ٔ-

أف توفر الوزارات واألجهزة الحكومية والخاصة الدعم المساند الذي يحتاجو قاضي

ٕ-

أف تعمل الوزارات ،واألجهزة الحكومية والخاصة على التنسيق فيما بينها من أجل تنفيذ

التنفيذ من أجل تنفيذ الحكم القضائي أو من أجل الوصوؿ إلى الطريقة المثلى لتنفيذه.
الحكم القضائي وفقاً لتوجيهات قاضي التنفيذ.

المادة السادسة:
يتم التعامل في منازعات التنفيذ الخاصة بالنفقة والحضانة والوالية والزيارة ،وف ًقا ألحكاـ

القضاء المستعجل ،وللقاضي في سبيل ذلك االستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ،واذلك األمر

بالمنع من السفر ورفعو ،واألمر بالحبس واإلفراج ،واألمر باإلفصاح عن األصوؿ ،والنظر في
دعوى اإلعسار وغيرىا ولو إيقاع العقوبات التعزيرية البلزمة.

المادة السابعة:
لقاضي التنفيذ عند تنفيذ حكم قضػائي يتعلػق بالحضػانة ،أو النفقػة ،أو الزيػارة ،أو السػكن

أف يػػأمر باإلفص ػػاح عػػن أم ػػواؿ ال ػػزوج ،ويصػػدر األم ػػر باإلفصػػاح والحج ػػز بع ػػد إبػػبلغ ال ػػزوج ب ػػأمر
التنفيػػذ ،ومػػع ذلػػك إذا هػػر للقاضػػي أنػػو مماطػػل مػػن واقػػع سػػجلو االئتمػػاني ،أو مػػن واقػػع الق ػرائن

المتاحة؛ جاز للقاضي األمر باإلفصاح عن أموالو وحجزىا قبل إببلغو بأمر التنفيذ.

المادة الثامنة:
علػػى جميػػع الجهػػات المختصػػة ،أو المشػػرفة علػػى تسػػجيل األم ػواؿ ،وعلػػى مػػدين المػػدين،

ومحاسػػب المػػدين ،ومو فيػػو اإلفصػػاح عػػن أصػػوؿ المػػدين بنػػاء علػػى أمػػر قاضػػي التنفيػػذ خػػبلؿ مػػدة ال
تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إببلغ تلك الجهات.
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المادة التاسعة:
تستثنى األمواؿ المخصصػة للنفقػة بمػا ال يقػل عػن نصػل المرتػب مػن الحجػز ،فػي حػاؿ

وقوع المطلق في قضية مالية تتطلب الحجز على أموالو.

المادة العاشرة:
إذا تخلل من صدر بحقو حكم قضائي في مسألة من مسائل األحواؿ الشخصية عن
تنفيذ الحكم خبلؿ ثبلثة أياـ عمل من تاريخ تبلغو بو ،أو بعد خمسة أياـ عمل بعد نشره في

الصحيفة اليومية ،فإف المدين بتنفيذ الحكم القضائي يعتبر متهرباً عن التنفيذ وتطبق بحقو العقوبة
التعزيرية التي يقررىا قاضي التنفيذ مع تسجيل بياف واقعة التهرب في سجلو المدني.

ومع ذلك ،يجوز لقاضي التنفيذ األمر بإزالة ىذا البياف إذا أثبق المدين فيما بعد وفاءه

المستمر في تنفيذ األحكاـ القضائية الصادرة بحقو.

المادة الحادية عشرة:
مع مراعاة ما تقضي بو المادة العاشرة يجوز لقاضي التنفيذ األمر بوضع اسم المحكوـ
عليو على قائمة إيقاؼ تقديم الخدمات ،وعلى قائمة المطلوبين لدى وزارة الداخلية إلجباره على
مراجعة قاضي التنفيذ.

المادة الثانية عشرة:
إذا تعل ػػق تنفي ػػذ حك ػػم قض ػػائي يم ػػس الحض ػػانة ،أو النفق ػػة ،أو الزي ػػارة ،أو الس ػػكن وتع ػػذر

التنفيذ باستخداـ القوة المختصة ،أو لم يقػم المػدين بتنفيػذ الحكػم القضػائي بػو واػاف ممػا يقتضػي

حكما بغرامة مالية مناسبة تودع في حسػاب المحكمػة عػن اػل
قيامو بو ،فلقاضي التنفيذ أف يصدر ً

يوـ تأخير ،ويجوز لقاضي التنفيذ إيقاؼ الغرامة ،أو جزء منها إذا بادر المدين بالتنفيذ.

وإذا لػػم يمكػػن تنفيػػذ الحكػػم القضػػائي لتعػػذر اسػػتخداـ القػػوة المختصػػة أو اسػػتمر المػػدين

فػػي عػػدـ تنفيػػذه للحكػػم بػػالرغم مػػن الغرامػػة الماليػػة المفروضػػة ،جػػاز لقاضػػي التنفيػػذ األمػػر بسػػجنو

إلجباره على تنفيذ الحكم.
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المادة الثالثة عشرة:
إذا ااف تنفيذ الحكم القضائي المتعلق بالحضانة والنفقة والزيارة والسكن يتطلب دفع

مبالغ نقدية بشكل دوري ،فيتم التعامل معو على النحو اآلتي:

ٔ-
ٕ-
ٖ-

السداد في حساب صندوؽ النفقة من خبلؿ أحد البنوؾ.

االستقطاع الشهري بشكل أوتوماتيكي من مرتب الزوج وإيداعو في حساب الصندوؽ بنػاء
على أمر القاضي وبخطاب رسمي يتم توجيهو من قاضي التنفيذ لجهة العمل.

في حاؿ عدـ وجود مرتب شهري للزوج أو عدـ وفاء مرتبػو بمػا أقػر مػن نفقػو ،يقػوـ الػزوج

بتحويل مبلغ النفقة لحساب الزوجػة ،وفػي حػاؿ عػدـ قيامػو بػذلك يقػوـ الصػندوؽ بصػرؼ

المستحقات المالية إلى الزوجة واألبناء  ،ويصدر أمػر قاضػي التنفيػذ بتحويػل ذلػك المبلػغ

من الحساب البنكي للزوج أو من مجموع حساباتو متفرقة إلى حساب الصندوؽ.

المادة الرابعة عشرة:
إذا استمر الزوج في التخلل عن سػداد ديػن مػالي يتعلػق بالحضػانة ،أو النفقػة ،أو الزيػارة،

أو السكن فلقاضي التنفيذ الحق في األمر بما يلي:

ٔ-

تعليق تعامبلتو البنكية.

ٖ-

إيقاؼ استفادتو من الخدمات التي تقدـ لو بسبب ممارسة نشاطو في جميع الجهات بما

ٕ-

ٗ-

٘-

إيقاؼ خدمات تجديد رخصة القيادة ،وتجديد الجواز.

في ذلك وزارة التجارة والصناعة ،ووزارة العمل ،والغرفة التجارية والصناعية.

تجميد العمليات المتعلقة بالسجل المدني ،ويستثنى من ذلك السماح بمنح مكفوليو

وعوائلهم تأشيرات الخروج والعودة أو الخروج النهائي أو نقل الكفالة وتجديد االقامات

ورخص العمل.

تحجز مؤسسة النقد العربي السعودي على أرصدة الزوج الشخصية وأرصدة مؤسساتو

الفردية في البنوؾ والمصارؼ المحلية.

-ٙ

تحجز ىيئة السوؽ المالية األوراؽ المالية العائدة ملكيتها للزوج في الشراات المساىمة

-ٚ

تحجز الجهات الحكومية المستحقات المالية التي لديها للزوج.

-ٛ

المحلية.

تمتنع الجهات الحكومية وشراات الخدمات العامة (االتصاالت ،الكهرباء ،المياه) عن

التعامل وتقديم خدمات جديدة للزوج والمؤسسات الفردية التي يملكها شخصياً بما في
ذلك منعو من اآلتي:
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أ-

دخوؿ المنافسات الحكومية أو التأمين المباشر.

ب-

التصرؼ في مؤسساتو الفردية بنقل ملكيتها.

د-

المشاراة في شراات جديدة أو الدخوؿ في شراات قائمة.

ج-
-ٜ

فتح فروع لمؤسساتو الفردية.

تحجز وزارة العدؿ على عقارات المحكوـ عليو ،ويمتنع عليها نقل ملكية أي من عقاراتو

إلى الغير.

ٓٔ -مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لتبليغ الشراات التي يشارؾ فيها الزوج والشراات التي
تشارؾ فيها الشراات التي يشارؾ فيها الزوج بما يلي:

أ-

ب-

عدـ نفاذ أي تصرؼ يرد على أي حصة يملكها الزوج شخصياً في أي شراة.

تسليم المستحقات المالية للزوج من األرباح والرواتب والمكافآت وغيرىا إلى

قاضي التنفيذ.

ج  -عدـ تقديم ىبات أو قروض أو أي تسهيبلت للزوج.
د-

ىػ-

إببلغ الوزارة بأي طلب أو إقرار يتعلق بالزوج قبل اتخاذ أي إجراء.

التزاـ جميع الشراات التي ينطبق عليها أي من الفقرات السابقة بتنفيذىا ،وفي
حاؿ عدـ تعاوف أو عدـ تنفيذ أو تواطؤ أي من الشراات فإنها تكوف مسؤولة

بالتضامن عن المستحقات المالية التي فات الحجز عليها ،ويكوف ىذا اإلخبلؿ

مبرراً لحرماف الشراة المخالفة من التعامل والخدمات التي تقدمها الجهات
الحكومية والغرؼ التجارية والصناعية.

ٔٔ -األمر بفتح حساب بنكي باسم المدين وتحق إشراؼ قاضي التنفيذ يودع فيو جميع ما
يتم تحصيلو من مبالغ نقدية بموجب ىذه المادة ،وال يتم الصرؼ منو إال بأمر قاضي

التنفيذ.

المادة الخامسة عشرة:
تنفذ األحكاـ الصادرة بحضانة الصػغير ،وحفظػو ،والتفريػق بػين الػزوجين ،ونحػو ذلػك ممػا
جبرا ولػو أدى ذلػك إلػى االسػتعانة بػالقوة المختصػة  ،ودخػوؿ المنػازؿ،
يتعلق باألحواؿ الشخصية ً
ويعاد تنفيذ الحكم الما اقتضى األمر ذلك.
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المادة السادسة عشرة:
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصػادر بزيػارة األبنػاء مػا لػم يػنص الحكػم عليهػا،

ويجػػري التنفيػػذ بتسػػليم األبنػػاء فػػي مكػػاف مهيػػأ لػػذلك ،وبمػػا يتفػػق مػػع سػػن ىػػؤالء األبنػػاء وطبيعػػة

األمور ،على أف أال يكوف في مرااز الشرط ونحوىا.

المادة السابعة عشرة:
يجػػوز لقاضػػي التنفيػػذ معاقبػػة اػػل مػػن امتنػػع عػػن تنفيػػذ حكػػم قضػػائي صػػادر بالحضػػانة ،أو

الواليػػة ،أو الزيػػارة ،أو قػػاـ بمقاومػػة تنفي ػػذ الحكػػم ،أو تسػػبب فػػي تعطيل ػػو بمػػا فػػي ذلػػك معاقبت ػػو

بالسجن.

المادة الثامنة عشرة:
إذا ادعى الزوج اإلعسارعند تنفيذ حكم يتعلق بدفع النفقػة الواجبػة ،و هػر لقاضػي التنفيػذ
أف دعوى اإلعسار احتيالية ،وثبتق أماـ القاضي تلك الواقعة ،تستكمل إجراءات التنفيذ ،وجاز لػو
إيقػػاؼ الػػزوج وإحالػػة ملػػل االتهػػاـ الخػػاص بػػو خػػبلؿ مػػدة ال تتجػػاوز سػػبعة أيػػاـ إلػػى ىيئػػة التحقيػػق

واالدعاء العاـ لرفع الػدعوى .ويجػوز للمطلقػة تقػديم بػبلغ إلػى الهيئػة بطلػب رفػع الػدعوى ،وينظػر
قاضي الموضوع في الدعوى ،وفي حاؿ اإلدانة تطبق العقوبة النظامية عليو.

وفي جميع األحواؿ يشعر القاضي الجهات المختصػة بالمعلومػات االئتمانيػة لتثبيػق حالػة

اإلعسار في سجبلتها.

المادة التاسعة عشرة:
لقاضي التنفيذ إيقاع عقوبة السجن على الزوج المماطل في سداد دين النفقة عند:

ٔ-

التهػػرب مػػن التبليػػغ واالمتنػػاع عػػن تنفيػػذ الحكػػم النهػػائي الصػػادر فػػي حقػػو ،أو ثبػػق قيامػػو

ٕ-

تعمد تعطيل التنفيذ بأف أقاـ دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

ٖ-

بإخفاء أموالو ،أو تهريبها ،أو امتنع عن اإلفصاح عما لديو من أمواؿ.

مقاومة التنفيذ ،بأف ىدد ،أو تعػدى ىػو بنفسػو ،أو بوسػاطة غيػره علػى مو ػل ،أو مػرخص
لو يقوـ بالتنفيذ ،أو قاـ بأي من ذلك ضػد المنفذ لو ،وأي فعل آخػر غيػر مشػروع قػاـ بػو

بقصد مقاومة التنفيذ.
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ٗ-

اإلدالء فػػي إقراراتػػو أمػػاـ المحكمػػة بػػأقواؿ غيػػر حقيقيػػة ،أو تقػػديم بيانػػات ومعلومػػات غيػػر

صحيحة أثناء إتماـ اإلجراءات.

المادة العشروف:

يعد مماطل ال من صدر بحقو حكم قضائي يتعلق بمسألة من مسائل األحواؿ الشخصية

من حضانة أو نفقة ،أو زيارة ونحوىا ولم ينفذه ،وعلى القاضي المختص إصدار األمر بقيد تخلفو
عن تنفيذ الحكم القضائي في سجلو المدني.

المادة الحادية والعشروف:
على قاضي التنفيذ تزويد محكمة الضماف واألنكحة بما انتهى إليو الحكم القضائي

الموجو إليو لتنفيذه إذا تعلق ىذا الحكم بمسألة من مسائل األحواؿ الشخصية ،لتدوين ىذه
المعلومات في قاعدة البيانات لدى محكمة الضماف واألنكحة.

المادة الثانية والعشروف:
للزوجة أف تطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقوالت الزوج إذا لم يكن للزوج محل
إقامة ثابق في المملكة ،أو خشيق ألسباب مقبولة اختفاء أمواؿ الزوج  ،أو تهريبها.

المادة الثالثة والعشروف:
إذا ااف محل الحكم القضائي عودة الزوجة إلى بيق الزوجية ،فبل يتم تنفيذ ىذا الحكم جبراً.

المادة الرابعة والعشروف:
في قضايا األحواؿ الشخصية ،ال يجوز الحبس التنفيذي للمرأة المدينة إذا اانق حامبلً،
أو ااف لها ابناً أو بنتاً لم يتجاوز عمر أي منهما خمس سنوات.

المادة الخامسة والعشروف:
استثناء من العقوبات الواردة في النظاـ يكوف لقاضي التنفيذ في قضايا األحواؿ

الشخصية التعزير بعقوبة السجن مدة ال تتجاوز تسعين يوماً أو بغرامة مالية ال تتجاوز مائتي ألل

لاير أو بهما معاً عن ال مخالفة ،وفي حاؿ تعدد المخالفات يجوز للقاضي الجمع بين أاثر من
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عقوبة ولو تجاوزت الحد األقصى المشار إليو في ىذه المادة .وفي حاؿ العود تتضاعل حدود

العقوبة المشار إليها في ىذه المادة.

وتختص المحاام الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات إذا تجاوزت اختصاص قاضي التنفيذ،

وترفع ىيئة التحقيق واإلدعاء العاـ الدعوى بناء على إحالة يصدرىا قاضي التنفيذ أو بببلغ من المتضرر.
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مرفق ()ٚ

قواعد نظامية تتعلق بمسائل األحواؿ الشخصية
يقترح معالجتها في نظاـ المرافعات الشرعية
ٔ-

ٕ-

ٖ-

تعامل الدعاوى المتعلقة بمسائل الطبلؽ ،والخلع ،وفسخ النكاح ،والرجعة ،والحضانة،

والنفقة ،والزيارة ،والسكن معاملة القضاء المستعجل ،وتصدر األحكاـ فيها مشمولة

بالنفاذ المعجل من غير افالة.

تقبل الدعوى المرفوعة من المرأة في المسائل التي تدخل ضمن اختصاص محاام
األحواؿ الشخصية دوف اشتراط موافقة ولي أمرىا ودوف الحاجة إلى إلزامها بتقديم وايل

عنها.

تقبل محاام األحواؿ الشخصية بطاقة األحواؿ المدنية الصادرة للمرأة المدعية اوثيقة رسمية

تعرؼ بهذه المرأة ،وال تلزـ المرأة بإحضار معرؼ لها.

وفي الحاالت التي ال تكوف المرأة فيها حائزة على بطاقة األحواؿ المدنية يمكن

ٗ-

للمحكمة اعتماد نظاـ البصمة (الهوية الوطنية اإللكترونية الجديدة).

يكوف للمرأة المدعية في دعوى تتعلق بمسألة من مسائل األحواؿ الشخصية إقامة الدعوى في
المحكمة التي تقع في مقر إقامتها أو في المحكمة التي تقع في مقر إقامة الزوج سو ًاء ااف

المستفيد من المطالبة القضائية ذاراً أو أنثى.

ويجب على المحكمة إذا سمعق الدعوى في مقر إقامة المدعية أف تستخلل

المحكمة التي تقع في مقر إقامة الزوج لئلجابة عن الدعوى .فإذا توجهق الدعوى أبلغ
المدعى عليو للحضور إلى المحكمة التي تقع في مقر إقامة المدعية للسير فيها ،وإذا

امتنع عن الحضور دوف عذر مشروع يستوجب التأجيل سمعق الدعوى دونو ويعتبر

٘-

الحكم الصادر حضورياً حكماً في مواجهة الزوج .أما إذا لم تتوجو الدعوى فترد
المحكمة الدعوى دوف الحاجة إلى تبليغو بالحضور أمامها.

إذا ااف مقر إقامة الزوج معلوماً ولم يتم التمكن من تبليغو الدعوى لتهربو  ،فللمحكمة أو
الدائرة أو القاضي بحسب األحواؿ إتخاذ بعض اإلجراءات التحفظية متى رجحق

إمكانية نجاح ىذه اإلجراءات في إجبار المدعى عليو على مراجعة المحكمة أو الدائرة
أو القاضي ومن ذلك إيقاؼ بعض الخدمات مثل:
-

تعليق تعامبلتو البنكية.
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-

إيقاؼ خدمات تجديد رخصة القيادة ،وتجديد الجواز.

إيقاؼ استفادتو من الخدمات التي تقدـ لو بسبب ممارسة نشاطو في جميع

الجهات بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة ،ووزارة العمل ،والغرفة التجارية

-

-ٙ

الصناعية.

تجميد العمليات المتعلقة بالسجل المدني ،ويستثنى من ذلك السماح بمنح
مكفوليو وعوائلهم تأشيرات الخروج والعودة أو الخروج النهائي أو نقل الكفالة

وتجديد االقامات ورخص العمل.

يكوف للمحكمة أو الدائرة أو القاضي بعد وضع اسم المدعى عليو -المعلوـ مقر إقامتو-
على قائمة إيقاؼ الخدمات ،التأشير على سجلو المدني واألمر بوضع اسمو على قائمة

-ٚ

المطلوبين لدى وزارة الداخلية إلجباره على المراجعة.

إذا تقدمق المرأة بدعوى فسخ النكاح على أساس إدماف الزوج للمخدرات أو الكحوؿ،

فعلى المحكمة االستعجاؿ في نظر الدعوى وعلى القاضي أف يلجأ بأسرع وقق ممكن

في طلب عمل الفحص الطبي وإجراء التحاليل البلزمة على أف ال تتجاوز ىذه المدة

اثناف وسبعوف ساعة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى في المحكمة ،وعلى القاضي األخذ

بالبينات والقرائن التي تساعده على الفصل في الدعوى ومن ذلك امتناع الزوج عن إجراء

-ٛ

الفحص الطبي المطلوب أو تأجيلو.

على القاضي في دعوى الطبلؽ والخلع وفسخ النكاح أف ال يقصر البينة على شهادة

الشهود ويغفل عن القرائن التي تساعده على الفصل في الدعوى بما في ذلك نتائج

الفحص الطبي ،وآثار عنل الزوج في تعاملو مع الزوجة أو األبناء.
-ٜ

إذا ثبق تبليغ الزوج وفقاً لئلجراءات الواردة في ىذا النظاـ لحضور الدعوى المقامة من
زوجتو في أي من موضوعات الطبلؽ ،والخلع ،وفسخ النكاح ،والرجعة ،والحضانة،

والنفقة ،والزيارة ،والسكن وتخلل الزوج أو من يمثلو عن الحضور عند نظر الدعوى ولم

يقدـ معذرة شرعية تبرر ىذا التخلل وتستوجب التأجيل فعلى المحكمة أو القاضي نظر

الدعوى واعتبار الحكم الصادر في الدعوى حضورياً حكماً في مواجهة الزوج وليس لو

االستناد إلى غيابو إلعادة نظر الدعوى ،ويبقى أمامو االعتراض عن طريق استئناؼ الحكم

وفقاً لئلجراءات المحددة فيما يتعلق بالقضاء المستعجل.
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ٓٔ -إذا لم يثبق تبليغ الزوج لحضور الدعوى المقامة من زوجتو في أي من موضوعات الطبلؽ،
والخلع ،وفسخ النكاح ،والرجعة ،والحضانة ،والنفقة ،والزيارة ،والسكن فعلى المحكمة أو

القاضي نظر الدعوى بدونو ،ويصدر الحكم موصوفاً بأنو غيابي ومذيبلً بأف الغائب على
حجتو متى حضر.
ومع ذلك ،فعلى قاضي التنفيذ -بعد انتهاء إجراءات الحكم الغيابي -األمر بتنفيذ الحكم

دوف إلزاـ الزوجة أو األبناء بتقديم أي ضمانات مقابل التنفيذ.

ٔٔ -إذا هر الزوج بعد صدور الحكم الغيابي ورغب في االعتراض على الحكم بناء على
قاعدة أف الغائب على حجتو متى حضر ،فينظر االعتراض أماـ محكمة االستئناؼ وعلى
المحكمة إصدار حكمها في الدعوى خبلؿ ثبلثين يوماً من تاريخ تقديمو ،وإذا لم يظهر
الزوج فيرفع الحكم القضائي الغيابي إلى محكمة االستئناؼ لمراجعتو .وإذا لم يظهر

لمحكمة االستئناؼ ما يستوجب إعادة النظر فيو فتصدر حكمها بتأييدىا لو ،وإذا هر
للمحكمة ما يستوجب إعادة النظر فيو فعلى محكمة االستئناؼ إعادة النظر في الحكم

من تلقاء نفسها -ولو لم يظهر المحكوـ عليو -وإصدار حكمها بشأنو خبلؿ ثبلثين يوماً
من تاريخ قيده لدى المحكمة  .وفي جميع األحواؿ يعد الحكم الصادر من محكمة

االستئناؼ حكماً نهائياً واجب النفاذ.

وإذا هر المحكوـ ضده بعد صدور حكم محكمة االستئناؼ ورغب في

االعتراض على الحكم ،فليس أمامو إال تقديم إلتماس إعادة النظر وفقاً لؤلحكاـ التي

نص عليها النظاـ بشأنو.

ٕٔ -إذا ااف الزوج سعودياً أو ااف غير سعودي مقيماً في الخارج ،فعلى المحكمة أو القاضي

تطبيق أحكاـ اتفاقيات التعاوف القضائي الموقعة بين المملكة العربية السعودية والدولة

التي يقيم فيها الزوج -إف وجدت -فيما يتعلق بقضايا الطبلؽ ،والخلع ،وفسخ النكاح،
والرجعة ،والحضانة ،والنفقة ،والزيارة ،والسكن.

ٖٔ -للزوجة المطلقة وأبناءىا مطالبة المحكمة أو القاضي الحكم بالتعويض عن الضرر الواقع
عليهم بسبب مماطلة الزوج أو امتناعو عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر.

ٗٔ -يجوز للمحكمة أو القاضي إصدار األمر بوضع حراسة على األمبلؾ المشتراة بين

الزوجين في قضايا األحواؿ الشخصية المتعلقة بمسائل الطبلؽ ،والخلع ،وفسخ النكاح
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إلى أف يبق في القضية .ويتم تسديد القروض وااللتزامات المشتراة ،وتخضع األمبلؾ
المشتراة بعد ذلك لما يتضمنو الحكم الصادر بشأف الموضوع.

٘ٔ -إذا اانق الزوجة تكفل الزوج في بعض تصرفاتو المالية يجب على المحكمة أو القاضي
في قضايا األحواؿ الشخصية المتعلقة بمسائل الطبلؽ ،والخلع ،وفسخ النكاح ،والنفقة
إنهاء ىذه الكفالة ،بإلزاـ الزوج بوفاء ديونو ،أو تقديم افيل آخر يحل محل الزوجة.

وفي جميع األحواؿ ،يجب على المحكمة أو القاضي أف تضمن الحكم الصادر تحرر

الزوجة من ىذه الكفالة.

 -ٔٙإذا حكم القاضي بالوالية لؤلب وبالحضانة لؤلـ ،فيجب أف يشتمل الحكم على حق األـ
في الحصوؿ على نسخة أخرى من دفتر العائلة (السجل المدني) تصدر عن األحواؿ
المدنية تمكن الزوجة من إنهاء جميع اإلجراءات المتعلقة باألطفاؿ ممن ىم تحق

حضانتها دوف الحاجة إلذف والدىم في األمور الحيوية مثل التعليم والصحة ،وما يعتقد

أنو عادة وعرفاً في صالح ىؤالء األطفاؿ.

 -ٔٚللمطلقة ومن في حكمها إذا تضررت من المماطلة في إجراءات الدعوى الخاصة بالنفقػة؛
عما لحقها أو لحق أبناءىا من ضرر.
إقامة دعوى ضد المتسبب لتعويضها ّ

 -ٔٛيجب أف يشتمل الحكم القضػائي الصػادر بػالطبلؽ علػى إلػزاـ الػزوج المطلػق بالتعػاوف مػع
مطلقتػػو وأبنػػاءه مػػن أجػػل إنهػػاء مػػا يحتاجونػػو مػػن وثػػائق رسػػمية وأوراؽ ثبوتيػػة ،مػػع تهديػػد

الزوج بالعقوبات التعزيرية إذا أخل بذلك.

 -ٜٔيجػوز إلدارة المحكمػػة التبليػػغ فػي قضػػايا األحػػواؿ الشخصػػية عبػر وسػػائل التقنيػػة الحديثػػة

االرسائل الهاتف ية والبريد االلكترونػي واالسػتعانة بالقطػاع الخػاص المػرخص بػإجراء التبليػغ

مع تحمل المدعى عليو جميع التكاليل.

ٕٓ -يجب أف يشتمل التبليغ على العقوبات التعزيرية التي ينص عليها النظاـ فػي حػاؿ التخلػل
عن حضور الجلسات.

ٕٔ -إذا تض ػػمن الحك ػػم القض ػػائي إلػ ػزاـ ال ػػزوج ب ػػدفع النفق ػػة وأدع ػػى ال ػػزوج اإلعس ػػار  ،فيج ػػوز

للزوجػة رفػػع دعػوى النفقػػة مػػرة أخػرى إذا تػػزوج الػػزوج مػرة ثانيػػة وفػػتح بيتػاً أو هػػرت عليػػو
عبلمات اليسر بما يمكنو من االنفاؽ على أوالده من مطلقتو.

ٕٕ -إذا أحيلق قضية أحواؿ شخصية تتعلق بمسألة معينة إلى الدائرة أو القاضي ،فيجب أف
تنظر الدائ رة ذاتها أو القاضي ذاتو في جميع الطلبات األخرى المتعلقة بمسألة أخرى من

مسائل األحواؿ الشخصية مثل العدة ،أو النفقة ،أو الحضانة ،أو الوالية ،أو الزيارة ،أو

السكن ،أو األوراؽ الثبوتية.
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ٖٕ -تتم إحالة ملل القضية إلى مكتب األسرة لدراسة الحالة وإعداد التقرير المطلوب بشأنها

من قبل رئيس الدائرة أو القاضي الذي تمق إحالة القضية إليو .اما تتم المخاطبات مع
الوزارات واألجهزة الحكومية والخاصة بشأف متطلبات إعداد التقرير من قبل رئيس

الدائرة أو القاضي.

ٕٗ -بعد إحالة القضية إلى مكتب األسرة ،يعمل رئيس الدائرة أو القاضي على تدبير النفقة
المؤقتة -إذا اانق األسرة محتاجة -من خبلؿ صندوؽ النفقة إذا لم يكن الزوج سبق لو

أف صرؼ النفقة الواجبة عليو وتسترجع بعد ذلك من الزوج ،وإذا ااف الزوج سبق لو أف
صرؼ لهم النفقة المستحقة فتعمل الدائرة أو القاضي بحسب األحواؿ على صرؼ معونة

مالية لؤلسرة من وزارة الشؤوف االجتماعية (الضماف االجتماعي).

اما يصدر رئيس الدائرة أو القاضي حكماً مؤقتاً باستمرار بقاء الزوجة وأبناءىا في
سكنهم الذين يقيموف فيو متى ااف ذلك ممكناً ،وإذا لم يكن ذلك ممكناً أمرت الزوج

بتأمين بدؿ سكن لهم أو يتم صرؼ ذلك البدؿ مؤقتاً لهم من صندوؽ النفقة.

ٕ٘ -يصدر الحكم بالطبلؽ في صك صادر عن محكمة األحواؿ الشخصية ،ويبين في الصك
نوع الطبلؽ ودي أو بتدخل قضائي ،بائن أو رجعي ،خلع أو فسخ وأسبابو ،ومقدار

العوض ،والعدة ومدتها.

 -ٕٙصكوؾ الطبلؽ على نوعين:
ٔ-
ٕ-

صك أولي يثبق فيو واقعة الطبلؽ.

صك نهائي (صك شامل) يصدر بعد انتهاء قضية منازعة الطبلؽ يشتمل على

تحديد واضح ودقيق لؤلمور المتعلقة بالحضانة والوالية والنفقة والزيارة والسكن

وبدائلو والحقوؽ المشتراة.

 -ٕٚتصدر محكمة األحواؿ الشخصية الصك الشامل من نسختين أصليتين تسلم نسخة
واحدة للزوج ونسخة للزوجة.

 -ٕٛي جب أف يشتمل صك الطبلؽ الشامل على جميع الترتيبات المتعلقة باألبناء بما في
ذلك:
-

رقم السجل المدني لكل من الزوجين واألبناء ،وعدد األبناء.

-

األوراؽ الثبوتية لؤلبناء.

-

ترتيبات زيارة األبناء ومكانها ومدتها والكيفية التي تتم بها.

-

مقدار نفقة األبناء ومدتها وايفية حصولهم عليها.

تحديد من لو حق الحضانة.
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-

تحديد سكن األبناء أو بدائلو.

مصير األمبلؾ المشتراة للزوجين.

 -ٕٜيجب أف يشتمل صك الحكم بالطبلؽ على حق قاضي التنفيذ في مطالبة دائني الزوج
المطلق بالوفاء بالمستحقات المالية الواجبة عليها وتسليمها إلى قاضي التنفيذ مباشرة.

ٖٓ -بعد صدور حكم الدائرة أو القاضي بإثبات الطبلؽ أو الخلع أو فسخ النكاح ،تصدر
الدائرة أو القاضي أمراً إلى األحواؿ المدنية في مراز الخدمات المساندة بتحديث بيانات
الهوية الوطنية لكل من الرجل والمرأة ،اذلك بيانات السجل المدني لؤلسرة "دفتر

العائلة" مع األمر بمنح الزوج نسخة من ذلك السجل والزوجة نسخة أخرى.

وال يحوؿ منح المرأة نسخة من دفتر العائلة دوف منحها بطاقة األحواؿ المدنية الفردية

المستقلة بها بناء على طلبها.

ٖٔ -يصدر عقد الزواج من نسختين أصليتين يمنح نسخة للزوج والنسخة األخرى للزوجة ،اما

يصدر صك الحكم القضائي بالطبلؽ أو الخلع أو فسخ النكاح من نسختين أصليتين
تسلم نسخة للزوج والنسخة األخرى للزوجة.

ٕٖ -تسلم نسخة أصلية من صك الطبلؽ الشامل إلى المطلقة بمعرفة المحكمة مع التأاد
أنها تسلمتها شخصياً سواء ااف ذلك بالحضور إلى مقر المحكمة ،أو بإرسالها إليها
بالبريد مع العلم بالوصوؿ إلى عنوانها.

ٖٖ  -يجوز لكل ذي مصلحة بعد صدور حكم قضائي بتحديد الحاضن أو الولي إقامة دعوى

إعادة نظر في الحاضن أو الولي إذا طرأ تغير من شأنو التأثير على حياة المحضوف أو

محل الوالية من الناحية االجتماعية أو الصحية أو النفسية أو التعليمية.

ٖٗ -للزوجة طلب الطبلؽ بسبب غياب زوجها المعروؼ موطنو أو محل إقامتو إذا بلغق مدة
ىجره لها ستة اشهر ولو ااف لو ماؿ يمكن استيفاء النفقة منو ،وال تحكم المحكمة أو
الدائرة أو القاضي للزوجة بذلك إال بعد إنذاره باإلقامو مع زوجتو أو نقلها إليو أو طبلقها،

على أف يمهل في ذلك مدة ال تزيد على ثبلثين يوماً .ومع ذلك يجوز للقاضي تعزير
الزوج إذا ثبق لو تعسل الزوج.

ٖ٘ -للزوجة طلب الطبلؽ بسبب غياب زوجها الذي ال يعرؼ لو محل إقامة إذا غاب عنها
مدة ستة أشهر ،على أف تقوـ المحكمة أو الدائرة أو القاضي خبلؿ خمسة عشر يوماً من

تاريخ إقامة الدعوى بنشر إعبلف في إحدى الصحل اليومية في آخر موطن معلوـ لو،
وإذا لم يظهر الزوج خبلؿ خمسة أياـ عمل من نشر اإلعبلف يعد متهرباً ويصدر القاضي
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حكمو بفسخ عقد الزواج  ،مع إقرار حق المرأة في التعويض عن الضرر البلحق بها نتيجة
ىجره وتعليقو لها والنفقة الواجبة.

وال يخل ذلك ،في حق القاضي في الحكم بتعزير الزوج إذا ااف لذلك مقتضى.

 -ٖٙيجب اف ال تتجاوز مدة الفصل في قضية من قضايا األحواؿ الشخصية المتعلقة بالتفريق

بين الزوجين أو النفقة أو الحضانة أو الزيارة أو السكن ثبلثة أشهر من تاريخ إحالة

القضية إلى المحكمة أ و الدائرة أو القاضي بحسب األحواؿ ،ويجوز بناء على مبررات
مقنعة للمحكمة أو الدائرة أو القاضي زيادة ىذه المدة ثبلثين يوما إضافية.
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مرفق رقم ()ٛ

مقترحات لتعديل نظاـ اإلقامة
تصدر وزارة الداخلية (اإلدارة العامة للجوازات) نوعاً جديداً من اإلقامة الدائمة للنساء

الغير سعوديات المطلقات من سعوديين ولديهن أبناء متى رغبن ذلك .وتخوؿ ىذه اإلقامة المرأة

الحق في اإلقامة الدائمة في المملكة والبقاء بجانب أبناءىا سواء اانوا أطفاالً أو اباراً وال تحتاج
في البقاء في إقليم المملكة أف تكوف على افالة أي شخص آخر بما في ذلك أبناءىا.
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مرفق رقم ()ٜ

تعديبلت نظاـ االستثمار األجنبي ونظاـ تملك غير السعوديين للعقار
واالستثمار فيو
 استثناء من أحكاـ نظاـ االستثمار األجنبي الصادر بالمرسوـ الملكي رقم (ـ )ٔ/وتاريخ٘ ٕٔٗٔ/ٔ/ىػ ،تعامل المرأة غير السعودية المطلقة من سعودي ولديها أبناء وترغب في

استمرار بقاءىا على إقليم المملكة ،معاملة المرأة السعودية فيما يتعلق باالستثمار.

 استثناء من أحكاـ نظاـ تملك غير السعوديين للعقار واالستثمار فيو الصادر بالمرسوـالملكي رقم (ـ ))ٔ٘/وتاريخ ٕٕٔٔٗٔ/ٗ/ىػ ،تعامل المرأة غير السعودية المطلقة من

سعودي ولديها أبناء وترغب في استمرار بقاءىا على إقليم المملكة ،معاملة المرأة
السعودية فيما يتعلق بتملك العقار في المملكة واالستثمار فيو.
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مرفق رقم (ٓٔ)

مقترحات لتعديل نظاـ األحواؿ المدنية
ٔ-

ٕ-

إذا صدر حكم قضائي نهائي بالتفريق بين زوجين ،فعلى رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة

أو القاضي بحسب األحواؿ إخطار وزارة الداخلية (األحواؿ المدنية) بنسخة من صك
الطبلؽ.

يجب على إدارة األحواؿ المدنية في المنطقة التي تقيم فيها الزوجة المطلقة تحديث

بيانات الهوية الوطنية لكل من الرجل والمرأة اذلك بيانات السجل المدني للعائلة "دفتر

العائلة" وإصدار نسختين أصليتين حديثتين منو يؤشر على األولى نسخة للزوج وعلى

ٖ-
ٗ-

٘-

األخرى نسخة للزوجة ،ويسلم لكل واحد منهما نسختو.

يخوؿ االصدار الجديد من السجل المدني "دفتر العائلة" ال من الزوج والزوجة (المطلقين)
متابعة وإنجاز أمور األبناء -إذا ااف لهما أبناء -وفقاً لمقتضى صك الطبلؽ.

إذا لم يكن للزوجين أبناء ،فتقتصر إدارة األحواؿ المدنية على تحديث بيانات السجل

المدني "دفتر العائلة" وال تمنح ألي منهما نسخة منو ،وتمنح المرأة المطلقة بطاقة األحواؿ
المدنية المحدثة.

تعديل المادة الثالثة والثبلثين من النظاـ بإضافة فقرة جديدة (ب) بالنص اآلتي:
"ب  -والدة الطفل إذا استطاعق أثناء فترة التبليغ".

-ٙ

ويعاد ترتيب الفقرات البلحقة لهذه الفقرة.

إضافة حكم في المواد المتعلقة بعقوبات مخالفة المواد الواردة في الفصل السادس من

نظاـ األحواؿ المدنية يكوف نصو على النحو اآلتي:

"يعاقب الزوج المتخلل عن التبليغ عن واقعة الزواج أو الطبلؽ أو الرجعو أو المخالعة

بالسجن مدة ال تتجاوز تسعين يوماً أو بغرامة مالية ال تتجاوز خمسين ألل لاير أو بهما
معاً".
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مصادر الدراسة
ابن قدامو ،أبي محمد بن عبداب بن أحمد بن محمد بن قدامو المقدسي.
المغني ،مكتبة الرياض الحديثة .الجزء .ٚ

إماـ ،محمد اماؿ

الطػػبلؽ عن ػػد المسػػلمين :دراس ػػة فقهيػػة وقانوني ػػة .اإلسػػكندرية :دار المطبوع ػػات

ٜٜٔٚـ

الجامعية.

بن خلدوف ،سمية

اإلرشاد األسري بالمغرب :الحصيلة واألفاؽ ،مؤتمر اإلرشػاد األسػري بالكويػق .وزارة
العدؿ الكويتية .الكويق.

الثاقب ،فهد ثاقب
ٜٜٜٔـ

"المرأة في المجتمع الكويتي :األبعاد النفسية واالجتماعية واالقتصادية" قسم

الدراسات االجتماعية ،جامعة الكويق.

الجابر ،أمينة محمد بن يوسل
ٜٜٗٔـ

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،عدد ٕ ٚالزراد  ،فيصل محمد خير،

ياسين ،عطوؼ محمدٜٔٛٚ ،ـ "دراسة تشخيصية لظاىرة الطبلؽ في دولة

اإلمارات العربية المتحدة"  ،دار اإلمارات العربية للنشر والتوزيع ،دبي  ،ص ص

.ٕٕٔ-ٕٓٚ
الحسين ،أسماء
ٕٕٓٓـ

المدخل الميسر إلى الصحة النفسية والعبلج النفسي .دار علم الكتب ،الرياض.

المملكة العربية السعودية.
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حقي ،خاشع
ٜٜٔٚـ

حلواني ،ابتساـ
ٕٔٗٙىػ

الطبلؽ تاريخاً ،وتشريعاً ،وواقعاً .بيروت :دار ابن حزـ.

ما وراء الطبلؽ :دراسة استطبلعية على عينة من المطلقين والمطلقات بمدينة
جدة .ندوة اىرة الطبلؽ في المملكة العربية السعودية .مراز البحوث

والدراسات الجامعية للبنات بجامعة الملك سعود.
الخطيب ،سلوى
ٖٜٜٔـ

"الطبلؽ وأسبابو من وجهة نظر الرجل السعودي :دراسة تحليلية ألحد ملفات

محكمة الضماف واألنكحة في مدينة الرياض مجلة جامعة الملك سعود ،ـ ٘،

اآلداب (ٔ) ،ص ،ص ٕٖ٘ٓٔٗٔ(ٕٕٗ-ىػ) ،المملكة العربية السعودية.
الرديعاف ،خالد بن عمر
ٕٓٓٛـ

مراز بحوث الية اآلداب ،الية اآلداب ،دراسة علمية محكمة .جامعة الملك

سعود ،المملكة العربية السعودية.

الرميح ،صالح رميح
ٕٜٓٓـ

النظػػرة االجتماعيػػة إلػػى المطلقػػة :رؤيػػة اجتماعيػػة .مجلػػة جامعػػة الملػػك سػػعود ،ـ

ٕٔ اآلداب ٕ .الرياض.

الرومي ،علي؛ و الصايغ ،عبداب
ٕ٘ٗٔىػ

الزواج في المملكة العربية السعودي :دراسػة شػاملة لقضػايا وشػؤوف الػزواج ،مراػز
التدريب والبحوث االجتماعية ،وزارة الشؤوف االجتماعية.

زاريا األنصاري
أسنى المطالب شرح روض الطالب .ٕٖٙ/ٖ ،مكتبة الرياض الحديثة .الرياض.
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الزغل ،علي
ٜٜٔٛـ

التغي ػػر االجتمػ ػػاعي ف ػػي الخصػ ػػائص البنيوي ػػة لؤلسػ ػػرة ف ػػي شػ ػػماؿ األردف ،مراػ ػػز

الدراسات األردنية ،جامعة اليرموؾ ،اربد.ٕ٘-ٜٗ ،

سليم ،عمر عبدالمنعم
ٕٔٗٔىػ

الجامع في أحكاـ الطبلؽ وفقهو وأدلتو .دار الضياء.

الشناوي ،محمد
ٜٜٗٔـ

نظريات اإلرشاد والعبلج النفسي ،دار غريب.القاىرة.

شلبي ،ثروت محمد
ٜٜٔٛـ

الطبلؽ والتغير االجتماعي في المجتمع السعودي :دراسة ميدانية في مدينة

جدة .جدة :دار المجمع العلمي ،اإلسكندرية :المكتب الجامعي الحديث.

الصغير ،صالح بن محمد
ٕٔٗٛىػ

"التوافق الزواجي في المجتمع السعودي" قسم الدراسات االجتماعية ،الية

اآلداب ،جامعة الملك سعود.

العبد اللطيل ،لطيفة
ٕٜٓٓـ

بعػػض العوامػػل المػػؤثرة علػػى حقػػوؽ الم ػرأة المطلقػػة والمهجػػورة والمتغيػػب عنهػػا

زوجها :دراسة اجتماعية وصفية تحليلية مطبقة في مدينػة الريػاض .عمػادة البحػث

العلمي .جامعة الملك سعود :الرياض.
العقيل ،سليماف
ٕٔٗٙىػ

اىرة الطبلؽ في المجتمع السعودي .الرياض :وزارة الشؤوف االجتماعية.
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العمري ،سلماف محمد

ػػاىرة الطػػبلؽ فػػي المجتمػػع السػػعودي " .دراسػػة تشخيصػػية" طبيعػػة الظػػاىرة،

ٕٜٓٓـ

حجمها ،اتجاىاتها ،عواملها ،آثارىا وعبلجها.

الغانم ،الثم علي غانم

" اىرة الطبلؽ في المجتمع القطري :دراسة ميدانية" .الدوحة :جامعة قطر.

ٜٜٔٛـ

الغذامي ،موضي محمد

ٕٔٗٙىػ العوامل الدينية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية المساعدة في اسػتفحاؿ ػاىرة
الطػػبلؽ فػػي المملكػػة .ورقػػة عمػػل مقدمػػة فػػي نػػدوة ػػاىرة الطػػبلؽ فػػي المجتمػػع

السعودي .التي نظمها مراز البحوث والدراسات الجامعية للبنات بجامعػة الملػك
سعود.

الفريح ،آماؿ عبداب
التكيػ ػ ػػل الشخصػ ػ ػػي واالجتمػ ػ ػػاعي واألسػ ػ ػػري واالقتصػ ػ ػػادي للم ػ ػ ػرأة السػ ػ ػػعودية

ٕٔٗٚىػ

المطلق ػػة .رس ػػالة دات ػػوراه ،قس ػػم الدراس ػػات االجتماعي ػػة ،الي ػػة اآلداب ،جامع ػػة

الملك سعود .الرياض.
الفيصل ،عبداب عبدالرحمن

بعض خصائص المطلقين االجتماعية في إحدى محاام الطبلؽ بالمملكة العربية

ٜٜٔٔـ

السعودية .الرياض :مجلة جامعة الملك سعود .مج ٖ (مجلة اآلداب) ص

ص ،ٕٔٙ-ٜٔٛ:المملكة العربية السعودية.
الكحبلوي ،عبلة
ٕٓٓٓـ

اساؿ ،مسعودة
ٜٔٛٛـ

الخلع دواء ما ال دواء لو :دراسة فقهية مقارنة .القاىرة :دار الرشد.

مشكلة الطبلؽ في المجتمع الجزائري .الجزائر .ديواف المطبوعات

الجامعية.
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الموسوعة الفقهية

بدوف تاريخ

المشوح ،سعد
ٕٜٓٓـ

الموسوعة الفقهية الكويتية ،ٕٕ ،الكويق.

نظاـ التنافر والترابط البنائي المعرفي لجورج ايلي ومدى ارتباطو باستراتيجيات

العبلج البنائي .المجلة العربيػة للطػب النفسػي ،اتحػاد األطبػاء النفسػانيين العػرب .ـ
ٕٓ العدد األوؿ .األردف.

الهزاني ،نورة عبداب
ٜٔٛٙـ

العوامل المؤدية للطبلؽ في األسرة السعودية المعاصرة :دراسة في حاالت

الطبلؽ بمحكمة الضماف واألنكحة بمدينة الرياض .رسالة ماجستير غير منشورة

في علم االجتماع .الرياض :جامعة الملك سعود.
وزارة التضامن االجتماعي بجمهورية مصر العربية
ٖٕٓٓـ

صندوؽ نظاـ تامين األسرة ،التقرير السنوي(بنك ناصر) وزارة التضامن

االجتماعي ،القاىرة.

وزارة الشؤوف االجتماعية

السلطة الوطنية الفلسطينية ،موقع السلطة االلكتروني،
ٕٓٔٓـ
www.mosa.ps\sunday,24 Oct 2010.7pm.
وزارة الشؤوف االجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج

ٕٜٓٓـ

الصػ ػػندوؽ الػ ػػوطني للضػ ػػماف االجتمػ ػػاعي ،جرايػ ػػة النفقػ ػػة والطػ ػػبلؽ :الجمهوريػ ػػة

التونسية.
وزارة العدؿ
ٕٜٔٗىػ

الكتاب اإلحصائي الثالث والثبلثوف .وزارة العدؿ :إدارة اإلحصاء.
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