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نجد يف العديد من املجتمعات املسلمة أن الرجال والنساء ليسوا متساوين يف 
الحقوق اليت تمكنهم من إنهاء الزواج. ويف الغالب يحق للزوج التطليق بمجرد 

نطق العبارة شفاهة دون موافقة الزوجة أو مناقشة األمر معها. يف املقابل، 
نجد أنه بإمكان الزوجة الرشوع يف عدة أشكال تمكنها من إنهاء الزواج ولكن 

اإلجراءات يف هذه الحالة تكون أصعب كثريًا، إذ قد يتعني عليها تقديم أدلة 
كثرية تدعم طلبها، أو يستغرق األمر عدة سنوات يف املحاكم، أو يكون عليها دفع 

تعويضات مالية أو التنازل عن حقوقها املادية.

يحظى الرجال بسلطة كبرية عىل النساء بسبب قدرتهم األكرب عىل التطليق. ومما يزيد األمر سوًءا أن 
إجراءات التقايض تستغرق وقًتا طويًل نظًرا لكرثة القضايا وما تستلزمه من وقت وتكلفة. وقد يعاين األطفال 

جراء تلك املصاعب املالية، إىل جانب األذى النفيس الناتج عن الطلق القائم عىل أو الناتج من نزاعات عنيفة. 
تجد النساء أنفسهن رهن زيجات تعيسة أو غري مستقرة نتيجة خشيتهن التعرض للطلق األحادي من 

جانب الزوج وصعوبة حصولهن عىل الطلق إذا هن طلبنه ولم يوافق الزوج. هذا باإلضافة إىل املشاكل املادية 
اليت قد تنجم عن الطلق.

ويقدم لنا القرآن وسنة النيب عليه الصلة والسلم مدخًل إلنهاء الزواج يعتمد عىل مبادئ مثل الفضل 
والعدل والقسط واإلنصاف واإلحسان واملعروف, ويجب أن تتبىن قوانني وقضايا الطلق املعارصة تلك املبادئ.
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يجب أن يكون الرجال 
والنساء متساوين يف 
الرشوع يف إجراءات 
إنهاء الزواج والحق 

يف الحصول عليه

تأيت املواد املتعلقة بإنهاء الزواج يف كثري من قوانني 
األرسة اإلسالمية غري منصفة للنساء واألطفال، بل 

وقد تلحق الرضر بهم.

وعىل الدول أن تضمن أن يتساوى الرجال والنساء يف القدرة عىل 
الرشوع يف إجراءات إنهاء الزواج، سواء من ناحية السبل املتاحة له أو 

سهولة الحصول عليه.



وتعين أن يتفق الطرفان مًعا عىل 
إنهاء الزواج.

ويعين الطلق مع التعويض. ويتيح 
الخلع للزوجة إنهاء الزواج يف مقابل 

رضب من التسوية للزوج مثل رد املهر 
أو دفع نوع آخر من التعويض، أو أن 
تتنازل عن حقوقها املادية املستحقة 

بعد الطلق، أو كل ما سبق. وقد 
ذهب معظم الفقهاء القدامى إىل أنه 

ينبغي أن يتفق الزوج والزوجة عىل 
الخلع ولكن القرآن )سورة »البقرة«، 
اآلية 229( والحديث الذي بين عليه 
مذهب الخلع ال ينصان عىل وجوب 

موافقة الزوج.

وجميعها أشكال إلنهاء الزواج 
املصحوب بمسببات واليت يجب فيها 

أن تثبت الزوجة نقًصا أو عيًبا يف 
الزوج، أو عجز الزوج عن الوفاء ببنود 
عقد الزواج. وتختلف مدارس الفقه 
التقليدي حول أسس طلب هذا 

النوع من إنهاء الزواج وكذلك حول 
الدالئل املطلوب تواجدها إلثبات تلك 
الحاالت. وقد تتضمن الدالئل مثًل 

غياب الزوج ملدة طويلة، أو الرضر، أو 
عجز الزوج الجنيس، أو املرض، أو عدم 

قدرة الزوج عىل اإلعالة، أو الهجر.

وعىل الزوجة يف كافة أشكال إنهاء الزواج السابقة )ما عدا حالة »الخلع«( قضاء فرتة 
عدة تعادل مدة ثلث دورات شهرية، وهو ما يمنح الزوجني الفرصة إلصلح ما بينهما 

والتأكد من خلو املرأة من الحمل. ويحق للمرأة خلل تلك الفرتة الحصول عىل نفقة 
مالية. وبعد انتهاء العدة يصبح الطلق نهائًيا ويحق للمرأة الحصول عىل الجزء املؤخر 
من املهر )إن وجد( ونفقة متعة من الزوج إذا ما ثبت أنه الطرف املتسبب يف الطلق. 

ويف معظم الدول ال يحق للزوجة بعد الطلق املطالبة بأي جزء من املمتلكات اليت 
اقتناها الزوجان أثناء الزواج.

وهو ما يعرف كذلك بتفويض حق 
الطلق، وفيه يفوض الزوج حق 

الطلق من طرف واحد للزوجة سواء 
يف عقد الزواج أو يف وقت الحق، مما 

يمكنها من نطق عبارة التطليق 
بنفسها.

وهو متاح لكل الزوجني ويعين إنهاء 
الزواج جراء وجود اختلفات غري 

قابلة للتسوية أو شقاق ونزاع بني 
الطرفني.
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نظرة عامة

»طالق التفويض« املبارأة
أو »العصمة«

»الشقاق« أو 
»النزاع والشقاق«

»الفسخ« 
و«التفريق« 
و«التطليق« 
)الطالق عن 

طريق املحكمة( 

الخلع

تتأسس معظم قوانني الزواج واألرسة املعارصة عىل الفقه القديم أو تفاسري القرآن والسنة، كما أنها تأيت متأثرة بالعادات 
والتقاليد وتراث االستعمار يف بعض البلدان. وتسمح قوانني األرسة اإلسالمية بإنهاء الزواج، ولكن القرآن يويص بالسعي 
لتحقيق الصلح بني الزوجني. كذلك تأيت القوانني والقواعد الفقهية املتعلقة بالطالق مركبة وتختلف اختالًفا كبريًا وفًقا 

للمدارس الفقهية اليت تأسست يف املايض وكذلك تبًعا للبلدان املختلفة اليت تتبىن تلك القوانني يف العرص الحايل.

الطالق هو أكرث أشكال إنهاء الزواج شيوًعا، ويشري إىل حق الزوج يف إعالن إنهاء الطالق من جانبه فقط، دون الحصول عىل 
إذن من زوجته أو حىت درايتها باألمر. الطالق من االمتيازات اليت يتمتع بها الرجال دون النساء.

ولكن الفقه القديم يتيح للنساء عدة وسائل إلنهاء الزواج وفًقا للمذهب الفقهي أو لنظام الدولة، أو لإلثنني مًعا. 
من هذه الوسائل:
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يف دول كثرية، يمكن للرجال النطق بالطلق ألي سبب، ودون 
تقديم دالئل. وحىت لو كان القانون ينص عىل اللجوء للقضاء، 
فإن اإلجراءات رسيعة إىل حد كبري وال تكلف الزوج الكثري من 

املال أو الوقت أو الطاقة النفسية أو تؤثر عىل مركزه االجتماعي.

يتطلب الطالق لعيب يف الزوج تقديم قرائن كثرية 
وهو ما قد يتعذر عىل الزوجة أو يشكل عليها عبًئا 

من حيث املال أو الوقت.

وعىل املرأة عبء إثبات مسؤولية الزوج كما أنها قد تحتاج 
لتكلفة محامني أو متخصصني آخرين للحصول عىل القرائن 

املطلوبة وتنظيمها أو تقديمها بطريقة تقنع القايض. وقد يزيد 
األزواج املهمة صعوبة بهدف معاقبة الزوجة أو جعلها تسقط 
القضية أو إجبارها عىل الرشوع يف إجراءات الخلع اليت تجعلها 

تتنازل عن حقوقها.

يستلزم الخلع أن تدفع املرأة تعويًضا أو تتخىل عن 
حقوقها املادية أو كليهما.

تجنح املرأة املستميتة يف طلب إنهاء الزواج إىل التضحية بكل 
مواردها املادية يف سبيل الحصول عىل حريتها.

قد تستغرق إجراءات إنهاء الزواج اليت ترشع فيها 
املرأة الكثري من الوقت.

تستغرق إجراءات إنهاء الزواج اليت ترشع فيها املرأة عدة 
سنوات يف بعض الدول. وقد تضطر النساء إىل السفر للمثول 
أمام املحاكم خلل جلسات القضية. كما قد تحول كرثة القضايا 

املنظورة أمام املحاكم دون الفصل يف القضايا يف فرتة زمنية 
ملئمة. وتواجه النساء عدًدا ال حرص له من مرات التأجيل إذا 

ما رفض األزواج الطلق أو قاموا بإعاقة مسار اإلجراءات.

قد تتعرض النساء للتمييز يف سياق نظام قانوين 
يتسلط عليه الرجال.

تتألف املحاكم يف الدول اإلسلمية من أغلبية من القضاة 
واملحامني الرجال الذين قد يخضعون النحيازاتهم الشخصية 

يف قاعات املحاكم.

ال تزال النساء يعانني من األذى الجسدي والنفيس والعاطفي 
داخل األرسة. ولهذا، يتعني توفري سبل واضحة وفعالة 

تمكنهن من إنهاء الزيجات املتسببة لهن يف أذى، بالقانون 
ودون التعرض لعقوبات مالية. وقد يؤدي البطء يف اإلجراءات 
إىل تعرض النساء ملزيد من األذى الجسدي والنفيس، كما قد 

يفرض عليهن اللجوء إىل سبيل أرسع وهو الخلع الذي يتضمن 
تقديمهن تعويضات مالية، فيما ُيعّد عقوبة تقع عىل النساء 

نظري العنف الذي يمارسه األزواج.

تضطر النساء إىل إنفاق الوقت وتبديد املوارد اليت بحوزتهن 
عىل املحاكم بداًل من توجيه تلك الطاقات لإلنفاق عىل أرسهن 

أو السعي وراء اكتساب الرزق. وتأيت املطلقات الحائزات عىل 
حضانة األطفال يف مقدمة تلك الحاالت األكرث ضعًفا، إذ 

يتولني اإلنفاق اليومي يف حني ال يقدم األب الدعم امللئم. كما 
أن النساء بصفة عامة تكون أمامهن فرص أقل فيما يتعلق 

بطبيعة األعمال والوظائف وكذلك تعانني من الفجوة يف األجور 
واإلمكانات، وهو أمر يتفاقم مع الطلق. ومما يساهم يف تعقيد 

هذه املشكلة غياب مفهوم امللكية املشرتكة داخل الزواج يف 
كثري من الدول وهو ما يحول بني الزوجات واالحتفاظ بمسكن 

الزوجية.

ملاذا ينبغي االهتمام بهذه القضية

يجب إصالح بنود إنهاء الزواج الحالية لألسباب 
التالية:

حصول الرجال عىل الطالق 
أسهل بصفة عامة من حصول 

النساء عليه.

قد تضطر الزوجات إىل البقاء 
يف زيجات يتعرنض فيها للعنف 

إذا لم يكن باستطاعتهن إنهاء 
الزواج.

قد يتسبب الطالق يف زيادة 
الفقر الذي تعاين منه النساء 

واألطفال.

حصول الرجال عىل الطالق 
أسهل بصفة عامة من حصول 

النساء عليه

يتعني إصالح قوانني إنهاء الزواج بصورة تتيح 
للنساء الخروج من الزيجات بطريقة تكفل لهن 

العدل والقسط واالحرتام. 

أرست بعض اإلصالحات املدخلة عىل قوانني األرسة محددات إنهاء الزواج أو أتاحت فرًصا أكرب أمام طلب النساء إنهاء الزواج. 
ولكن ال تزال النساء تواجه ظروًفا أصعب من الرجال يف الرشوع يف اإلجراءات ويف الحصول عىل الطالق. باإلضافة لذلك، تتعرض 

النساء ألذى أكرب من الذي يتعرض له الرجال يف حالة طلب إنهاء الزواج.
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يجب أن تتميز إجراءات 
الطالق باالحرتام والنزاهة 

واإلنصاف.

يقدم لنا القرآن وسنة النيب منهًجا وإجراءات 
تتبع يف حالة إنهاء الزواج وتتماىش مع 
املبادئ اإلسلمية مثل الفضل والعدل 

والقسط واإلنصاف واإلحسان واملعروف. 

• تدعو اآلية 229 من سورة »البقرة« كافة 
أطراف الزواج إىل »إمساك بمعروف أو 

ترسيح بإحسان«.

• تحث اآلية 231 من سورة »البقرة« الرجال 
عىل معاملة مطلقاتهم بفضل وإحسان، 

محذرة الرجل أن يرد زوجته »رضًرا لتعتدوا.. 
فقد ظلم نفسه«. كما تحث األزواج عىل أال 

يتخذوا آيات اهلل هزًوا.

• تختتم اآلية 237 من سورة »البقرة« 
سلسلة اآليات اليت تدور حول إنهاء الزواج 
حيث تحث الزوجني عىل أال ينسيا الفضل 

بينهما.

• تريس اآلية 35 من سورة »النساء« قواعد 
عملية الوساطة اليت تمكن الزوجني من 
تقرير مستقبل الزواج عىل أسس عادلة: 

»وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكًما من 
أهله وحكًما من أهلها.«

يجب أن يهتدي الطالق بالقيم 
اليت تأسس عليها الزواج 

ذاتها:

يصف القرآن الزواج بأنه »ميثاق غليظ« يف 
اآلية 21 من سورة »النساء« وبأنه سكن 
ومأوى يف اآلية 187 من سورة »البقرة« 

واآلية 21 من سورة »الروم«، حيث توصف 
العلقات الزوجية بصفات تعكس قيًما مثل 
املودة والرحمة والسكينة والكرامة إىل جانب 
التشاور والرتايض. يعين ذلك بالتبعية وجوب 
إنهاء هذه العلقة عىل نفس األسس والقيم.

تغيري القوانني ممكن

غالًبا ما تدفع الحكومات بعدم إمكانية تغيري القوانني بسبب تعاليم الدين. ولكننا نجد أن قوانني األرسة يف الدول اإلسالمية 
املعارصة ليست قوانيًنا مقدسة، ولكن وضعها وطبقها برش بناء عىل فهم الفقهاء القدامى للنصوص املقدسة. وقد تم تغيري 

الكثري من البنود املتعلقة بإنهاء الطالق يف هذه القوانني خالل القرن املايض. كما نجد يف تعاليم اإلسالم وتراث الفقه اإلسالمي 
ما يرشدنا نحو إصالحات أكرث شجاعة:
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املبادئ العاملية لحقوق 
اإلنسان املتعلقة بإنهاء 

الزواج:

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، مادة    •
16)1(: » للرجل واملرأة... حق التزوج...    

وهما متساويان يف الحقوق لدى    
التزوج وخلل قيام الزواج ولدى    

انحلله«.  

العهد الدويل للحقوق املدنية    •
والسياسية، مادة 23)4(: »تتخذ    
الدول األطراف... التدابري املناسبة   

لكفالة تساوى حقوق الزوجني    
وواجباتهما لدى التزوج وخلل قيام    

الزواج ولدى انحلله.«  

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال    •
التمييز ضد املرأة، املادة 15: »تعرتف    
الدول األطراف للمرأة باملساواة مع    

الرجل أمام القانون.«  

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال    •
التمييز ضد املرأة، املادة 16)1(: » الدول    
األطراف... تضمن عىل أساس املساواة    
بني الرجل واملرأة... )ج( نفس الحقوق    

واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.«  

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال    •
التمييز ضد املرأة، مبادئ     

توجيهية رقمي 21 و29: »يجب أن    
تعمل الدول األطراف عىل الفصل بني    

مبادئ وإجراءات انحلل الزواج واملبادئ   
واإلجراءات املتعلقة بالجوانب     

االقتصادية النحلله.« )مبادئ توجيهية    
رقم 29، الفقرة 42(.  

أدخلت الدول ذات األغلبية 
املسلمة عىل قوانني إنهاء 

الزواج فيها إصالحات تكفل 
العدل لكافة األطراف.

تسعى تلك القوانني إىل ضمان حصول 
كافة األطراف املترضرة- األزواج والزوجات 

واألطفال- عىل معاملة تتسم بالعدل 
والقسط، وأال تتسبب إجراءات الطلق 

يف أذى ألي من األطراف. وقد قدمت 
مدونة )قانون( األرسة يف املغرب رضًبا 

من رضوب الطلق املساوايت جاء مبنًيا 
عىل اآلية 35 من سورة »النساء« واليت 

تتيح للرجال والنساء عىل حد سواء 
املطالبة بالطلق عن طريق املحكمة عىل 

أساس الشقاق، كما حددت الحد األقىص 
للحصول عىل الطلق بستة أشهر.

وتتصف هذه اإلجراءات باملساواة حيث 
أتت إجراءات طلب الطلق واحدة 

للطرفني. كما يضمن وضع حد أقىص 
ملدة اإلجراءات أال تتوقف حياة الطرفني 

الطبيعية ملدة غري معلومة وأال تستنفذ 
إجراءات التقايض مواردهما. وتنص 

قوانني بعض البلد األخرى عىل حق املرأة 
يف الطلق شفاهًيا مثل الرجال من خلل 

مبدأ طلق التفويض الذي يمنح النساء 
القدرة عىل إنهاء الزواج بسهولة يف حالة 
إخلل الزوج برشوط عقد الزواج )وهو ما 

يسمى التطليق(، وبدون تبعات مالية.

احرتام
نزاهة
قسط



عملت العديد من الدول عىل ضمان تحقيق رشوط العدل والقسط للنساء والرجال يف حال إنهاء الزواج.
وتأيت يف مقدمة هذه الرشوط يف العديد من الدول جعل إنهاء الزواج يتم عن طريق املحكمة، فيما فرضت بعض تلك الدول رشوًطا إضافية 
تقيض باالتفاق حول كافة البنود املالية قبل صدور شهادة إنهاء الزواج. كما سمحت بعض الدول )مثل الجزائر، البحرين، بنجلديش، بروناي، 

مرص، األردن، ماليزيا، موريتانيا، املغرب، نيجرييا، باكستان، قطر، سنغافورة، اإلمارات( للنساء بالحصول عىل الخلع.
وقد أدخلت بعض الدول إصالحات تضمن املزيد من العدالة والقسط بني الرجال والنساء منها:

تجعل البنود املتعلقة بإنهاء الزواج األمر أكرث سهولة للرجال عنه للنساء يف الكثري من القوانني اإلسالمية، حيث غالًبا ما 
تسمح للزوج بالطالق دون الحصول عىل موافقة الزوجة. وعىل النقيض، قد تضطر الزوجة إلهدار وقت طويل وأموال كثرية يف  
إجراءات وجلسات املحاكم وتحضري ما يدل عىل أحقيتها يف إنهاء الزواج. كما أنه يف بعض الحاالت تضطر الزوجة لدفع مبالغ 

مالية للزوج أو أن تتنازل عن حقوقها املالية حىت تحصل عىل حريتها.

تركيا، تونس:
يجب أن تتم إجراءات إنهاء الزواج يف املحكمة. ويتساوى األزواج 
والزوجات يف حق تسمية األسباب الداعية إلنهاء الزواج. كما ال 

تعرتف هاتان الدولتان بالطلق الذي يحدث من طرف الزوج فقط.

األردن، املغرب:
يحق للزوجة أو للزوج التقدم للمحكمة بطلب إنهاء الزواج 
عىل أساس وجود شقاق ونزاع يستحيل معهما استكمال 

الحياة الزوجية.

أفغانستان، بنجالديش، البحرين، مرص، إيران، العراق، األردن، لبنان 
)السنة(، موريتانيا، املغرب، عمان، باكستان، فلسطني )الضفة 

الغربية(، قطر، سوريا، اإلمارات، اليمن: يمكن للزوج تفويض الزوجة بحق 
الطلق من طرف واحد يف عقد الزواج، بحيث يعطيها الحق يف تطليق نفسها 

)طلق التفويض(. ويف تلك الحالة تظل حقوق الزوجة املالية محفوظة.

سنغافورة:
يحق للزوجة الحصول عىل الطلق سواء وافق الزوج أم لم يوافق وحىت يف حاالت عدم 

استطاعتها إثبات نقض الزوج لعهود الزواج )تطليق( أو عدم استطاعتها إثبات أحد 
مسوغات الطلق عن طريق املحكمة. وتفيض عملية التحكيم بني الطرفني إىل: )أ( أن ينطق 

الزوج عبارة الطلق شفوًيا، )ب( أو أن يفوض الزوج الزوجة بحق الطلق )طلق التفويض أو 
العصمة(، أو )ج( يف حالة رفض الزوج ما جاء يف )أ( و)ب( تقوم املحكمة بمطالبة َحكم الزوج 

بنطق عبارة الطلق نيابة عنه.

وقد ُأدخلت بعض اإلصلحات الجزئية عىل قوانني األرسة للحد من 
الطلق من طرف الزوج أو ملنح الزوجة مزيًدا من الخيارات اليت تتيح 
لها الرشوع يف إجراءات الطلق من جهتها. ولكننا نجد بصفة عامة 

أن مثل تلك اإلصلحات ال تتصدي بصورة كافية للمتيازات القانونية 
واالجتماعية اليت يتمتع بها الرجال عىل زوجاتهم واليت تجعل إنهاء 

الزواج من ِقبل الرجال أمًرا سهًل للغاية.

ويمكن للدول تبين عدًدا من املسارات اليت تكفل صياغة قوانني 
أكرث عدالة:

• اإلصالح الشامل الذي يقيض عىل مركزية الطلق من طرف الزوج 
ويمنح الطرفني حقوًقا متساوية يف البدء بإجراءات إنهاء الزواج، سواء 

أين حدثت اإلصالحات

كيف نضمن العدالة واملساواة
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املساواة يف حق 
إنهاء الزواج:

إنهاء الزواج عن طريق 
املحكمة عىل أساس 

الشقاق والنزاع:

تفويض الزوجة 
بتطليق نفسها 

)طالق التفويض أو 
العصمة(:

التعديل يف القوانني 
اإلجرائية

عن طريق املحكمة أو الطلق بالرتايض )مبارأة( أو الطلق للشقاق. 
كما يجب أن تكون هناك ضمانات أن تأيت اإلجراءات لتحافظ عىل 

كرامة الطرفني وتضع حًدا أقىص للوقت الذي تستغرقه.

• تقنني عملية إنهاء الزواج من طرف الزوج )الطالق( مما 
يتيح حل بعض املشكلت وذلك بإلزام الرجال اللجوء للمحكمة ودفع 

املستحقات املالية قبل الرشوع يف الطلق، وكذلك الحد من حق الزوج 
يف رد الزوجة من طرف واحد خلل فرتة العدة، أو منع ذلك نهائًيا.

• تقنني إجراءات إنهاء الزواج عن طريق املحكمة بعد إثبات 
مسؤولية الزوج )التطليق(، مما يضمن )1( القضاء عىل الفجوة  

بني الرجال والنساء يف متطلبات تقديم الدالئل، مثل تلك اليت نجدها 



يجب أن يحصل 
الرجال والنساء 

عىل حقوق 
متساوية يف 
إنهاء الزواج.
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هذا امللخص للسياسات جزء من سلسلة من امللخصات اليت 
تتناول قضايا هامة يف قوانني األرسة املسلمة وهي متاحة عىل 
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يسمح بنسخ أي جزء من هذا اإلصدار أو إعادة نرشه أو اقتباسه أو تخزينه عىل نظم األرشفة أو نقله يف أي شكل أو بأي وسيلة 
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ينبغي أن يحصل الرجال والنساء عىل حقوق متساوية يف 
الرشوع يف إنهاء الزواج وأيًضا أثناء رسيان اإلجراءات وذلك 

حىت ندعم قيم العدل والقسط واإلنصاف واإلحسان والكرامة 
والفضل واملعروف.

عىل الدول ضمان تحقيق املساواة 

يف الحقوق بني الرجال والنساء 

خالل إجراءات إنهاء الزواج. لن 

يتحقق هذا املطلب طاملا ظلت 

اإلجراءات أكرث سهولة وأقل تكلفة 

للرجال.

يتطلب تحقيق املساواة وضمان 

عدم التمييز يف مواد الدساتري 

والقوانني حصول الرجال 

والنساء عىل حقوق متساوية 

يف إبرام الزواج وإنهائه.

املبادئ العاملية 
لحقوق اإلنسان

قوانني الدول
يتسبب تمتع الرجال بحق الطالق 

من طرف واحد والتضييق عىل 

النساء يف ذلك يف إلحاق الرضر 

بالنساء واألطفال.

الزواج ميثاق غليظ وموضع 

املودة والرحمة ولكن القرآن يقدم 

إمكانية إنهاء الزواج حينما ال يعد 

قادًرا عىل تحقيق الغاية منه. 

حينما يصبح إنهاء الزواج رضورًيا 

يجب أن يتم ذلك بصورة تتصف 

باإلنصاف والفضل.

الواقع املعيش

تعاليم اإلسالم

متمثلة يف تجاهل بعض العوامل مثل العنف املنزيل، )2( تقليل 
فرتة التقايض بوضع حدود واضحة للمدد الزمنية املطلوبة إلتمام 
اإلجراءات، )3( سد الثغرات اليت تتيح للرجال الغياب عن جلسات 
املحكمة أو جلسات الوساطة والتحكيم اليت ترشف عليها املحكمة.

• تنقيح نصوص قانون الخلع وإجراءات تطبيقه مما يتيح 
للنساء فرصة إنهاء الزواج دون رشط الحصول عىل موافقة الزوج 

وضمان أن تتم تسوية النزاعات حول التعويضات اليت تدفعها 
الزوجات لألزواج بصورة أفضل. 

يرض غياب املساواة يف قوانني إنهاء الزواج بالنساء 
واألطفال، كما يتعارض مع تعاليم القرآن املتعلقة بالعدالة 

والرحمة والكرامة والفضل. ومن الرضوري أن ُتتخذ 
اإلجراءات اليت تضمن املساواة يف حقوق إنهاء الزواج وحقوق 

ما بعد إنهاء الزواج سواء للرجال أو للنساء.


