تواجه النساء العديد من التحديات االقتصادية عند الطالق يف كثري من

األحيان .وبالرغم من أن ذلك يحدث يف معظم بقاع العالم ،بغض النظر عن

جالء يف الدول
األحكام الدينية والقانونية السائدة ،إال أن املشكلة تظهر أكرث
ً
اليت تطبق قوانني األرسة اإلسالمية.

غالبا ما تأيت التحديات اليت تمثلها قوانني األرسة اإلسالمية متمثلة يف أمور مثل النفقة خالل فرتة العدة،
أو مؤخر الصداق ،أو قضية اسرتداد املهر اليت نجدها يف بعض أشكال الطالق ،أو يف نفقة املتعة ،أو يف

معا .وقد يواجه كال
القضية األكرث صعوبة وهي قضية تقسيم الرثوة اململوكة ألحد الزوجني أو لكليهما ً

الزوجني صعوبات مالية كبرية جراء الطالق ،ولكننا غالبا ما نجد الزوجات أكرث معاناة نتيجة لغياب العدالة يف
كثري من املجتمعات.

كذلك نجد يف معظم
املجتمعات أن النساء إما
يمتلكن ثروات أقل أو أنهن
مضطلعات باملسؤولية
األكرب يف إدارة املنزل
والعناية باألطفال وغريهم
من أفراد األرسة ،أو أنهن
معا.
يواجهن الظرفني ً

تحصل النساء يف معظم املجتمعات عىل أجور أقل من الرجال،
كما يزيد تواجدهن يف قطاعات العمالة غري الرسمية أو يف

رواتبا عن الرجال .كذلك نجد يف معظم املجتمعات
القطاعات األقل
ً
أن النساء إما يمتلكن ثروات أقل أو أنهن مضطلعات باملسؤولية
األكرب يف إدارة املنزل والعناية باألطفال وغريهم من أفراد األرسة،

معا .ويعزز الرتاث الفقهي اإلسالمي تلك
أو أنهن يواجهن الظرفني ً

األوضاع ،حيث يرتسخ فيه مفهوم الزواج بوصفه عالقة تبادلية تقدم
فيها الزوجة فروض الطاعة والتمكني ،مقابل أن يقوم الزوج باإلنفاق

والحماية .وهكذا نجد أن إسهام النساء االقتصادي يف الزواج أقل
من الرجال ،كما أنهن أكرث عرضة للرضر عند انفصام الزواج.

جدا يف بعض الدول ،مما يضمن للزوجة بعض املميزات أثناء الزواج،
وبينما نجد قيمة املهور كبرية ً
ً
ضئيل من الحماية حال الطالق ،إال أن هذا الوضع قد يضطر النساء للبقاء رهينات
قدرا
كما يحقق لها
ً

الزواج ،خشية فقدان الحق يف املهر لو أنهن بادرن بطلب الطالق (كما يف حالة الخلع) .أما يف البلدان اليت

تنخفض فيها املهور ،فما من ضمانات تحمي النساء من التطليق األحادي من جانب الزوج ومن الدمار
االقتصادي الذي يتبعه.

يسيطر الكثري من األزواج يف الزيجات اإلسالمية عىل املوارد املالية سواء سيطرة تامة أو شبه تامة ،وذلك
غالبا بأن يشرتي الزوج
نتيجة البىن القانونية واألعراف االجتماعية السائدة ،إذ أن األعراف السائدة تقيض
ً

املمتلكات باسمه وكذلك يوثقها باسمه .وتقر معظم الدول ذات األغلبية املسلمة قواعد ملكية منفصلة

تمكن كال الزوجني من االحتفاظ باملمتلكات اليت اقتناها كل منهما قبل أو أثناء الزواج باسمه/ا ،مما يجعل

األزواج يحتفظون بممتلكاتهم بعد الطالق .ولكن يف الوقت ذاته ،تعجز قواعد امللكية املنفصلة تلك عن

التعامل مع قيمة الجهود املعنوية اليت يبذلها أحد األطراف يف سبيل اقتناء املمتلكات الزوجية ،مثل تويل

الزوجة األعمال املنزلية ،وتقديم الرعاية والدعم ،وهي أمور تتيح لزوجها العمل وكسب العيش وامتالك الرثوة.
يتسبب ذلك يف إضعاف كفة النساء وجعلهن أقل ح ً
ظا عند تسوية األوضاع االقتصادية وقت الطالق وهو
اقتصاديا لهن بعد الطالق.
تهديدا
ما يمثل
ً
ً

يجب أن تتسم التسويات املالية
عند الطالق بالقسط
واإلنصاف للرجال والنساء
عىل حد سواء
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ضمان تحقيق العدالة واإلنصاف يف منح الحقوق
املالية عند الطالق

ورقة سياسات
٥#

نظرة عامة عىل القضية

ينبغي تسوية عدة أمور مالية عند إتمام
إجراءات الطالق .تتضمن تلك األمور ما ييل:
تقسيم املمتلكات

نفقة العدة

وهو توزيع أية ثروات مملوكة ألي من الزوجني عىل

وهي النفقة اليت يدفعها الزوج للزوجة خالل فرتة

معا ،بما فيها ملكية بيت الزوجية وحق
حدة ،أو لهما ً

العدة (أو االنتظار) واليت تقدر بثالث دورات شهرية

السكن فيه .وعادة ما يتحدد هذا األمر وفقً ا لقوانني

تقريبا) ،أو حىت تضع الزوجة حملها
(أي ثالثة أشهر
ً
ً
حامل.
لو كانت

الدولة املتعلقة باملمتلكات الزوجية .ففي الدول اليت

تقر انفصال امللكية الزوجية ،تكون أية ثروات مسجلة
باسم أحد الطرفني ملكية هذا الطرف وحده أثناء

الزواج ،سواء كانت تلك الرثوات مملوكة قبل الزواج

أو امتلكها أثناء الزواج ،وهو الوضع الذي يستمر يف

حالة الطالق .أما يف األنظمة اليت تطبق قواعد امللكية
املشرتكة بني الزوجني أو امللكية الجماعية ،فتذهب
ملكية أية ثروات اقتناها أحد الزوجني أثناء الزواج

املهر

معا عىل التساوي ويجري تقسيمها
إىل الزوجني ً

بالتساوي عند الطالق .كما أن هناك أنظمة مختلطة،
تأخذ يف الحسبان حجم املمتلكات اململوكة ألي من

الزوجني قبل الزواج أو تلك اليت ورثها أي منهما أثناء

تتحدد قيمة املهر وقت عقد الزواج ولكن يجوز دفعه

الزواج أو حجم املمتلكات اليت ساهم فيها أي من

عىل عدة أقساط (عاجلة أو آجلة) .ويف معظم األحيان

الزوجني .وتتبع معظم الدول ذات األغلبية املسلمة،

تحتم القاعدة العامة أن يدفع الزوج مؤخر الصداق

سواء بصورة معلنة أو ضمنية ،نظام امللكية املنفصلة

(املهر اآلجل) للزوجة عند انفصام الزواج عىل أقىص

بوصفه النظام األسايس يف التعامل .وعىل الرغم من

تقدير .ولكن هناك بعض أشكال للطالق (مثل

نظريا إبرام اتفاقات تنص عىل امللكية
وجود قوانني تتيح
ً

الخلع) تحتم تنازل الزوجة عن بعض املهر أو كله

املشرتكة أو الجماعية أو أي من األنظمة املختلطة

مقابل إنهاء الزواج.

األخرى ،ال نجد لدى كثري من تلك الدول قواني ًنا تنظم
االتفاقات حول امللكية.

&

نفقة األبناء

نفقة املتعة

عادة ما يكون اإلنفاق عىل األبناء القرص والبنات غري

لزاما عىل األب ،بغض النظر عن أي من الزوجني
املتزوجات
ً
يتمتع بحقوق الحضانة .كما نجد أن معظم الدول

وهي عبارة عن تعويض يدفعه الزوج عند وقوع بعض

تمارس آليات تنفيذ غري كافية يف هذا الصدد ،بل قد ال

أشكال انفصام الزواج (مثل الطالق والتطليق وبعض

تقر أية آليات مطلقً ا.

حاالت الفسخ والتفريق كما وردت يف ملخص السياسات

رقم  ،4الذي أصدرته «مساواة» عن الطالق) وذلك وفقً ا
لآلية  241من سورة «البقرة» .وقد تكون نفقة املتعة مبلغً ا
من املال يدفع مرة واحدة أو تؤدى عىل مدى زمين طويل.

ويرتتب عىل اآلليات اليت يتم بها تسوية وتنفيذ
كل واحدة من النقاط السابقة ،إما تحقيق
االستقرار املايل للمرأة واألبناء ،أو جرهم إىل
أزمات مالية.
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ملاذا ينبغي االهتمام بهذه القضية

يجب إصالح آليات التسوية املالية عند الطالق
ً
ً
وإنصافا لألسباب اآلتية:
عدل
لتصبح أكرث
يوقع الطالق
رضرا أكرب
بالنساء
ً
بكثري من الرضر
الواقع عىل الرجال.
أعباء
تواجه النساء
ً
اقتصادية أخطر بكثري من
تلك اليت يواجهها الرجال.
ال يحقق املهر األمان
دائما.
للزوجة
ً

تقر لجنة «القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء» التابعة لألمم املتحدة ،أن النساء

«عادة ما يتحملن عبئًا أكرب من الرجال عند انهيار األرسة ...وقد أظهرت األبحاث اليت أجريت
خسائرا يف الدخل
يف بعض الدول ،أن الرجال عند الطالق أو االنفصال أو كليهما يواجهون
ً

كثريا من النساء يعانني من
أقل من النساء بل قد ال تكون خسائر تذكر ،يف حني أن
ً

انخفاض كبري يف دخل األرسة ويتزايد اعتمادهن عىل برامج املعونات االجتماعية يف حالة
توافرها.)4 ,1 .paras ,29 CEDAW General Recommendation( .

تحصل النساء يف املتوسط ،عىل أجور أقل من الرجال بصفة عامة.

انخفاضا أو يف
كما يشيع توظيف النساء يف األعمال ذات األجور األكرث
ً

القطاعات غري الرسمية أكرث من الرجال .كما ال تشيع ملكية النساء

فغالبا ما نجد
لألصول يف مقابل شيوع امتالك الرجال لألصول .وأخريا
ً
أرسا فقرية.)2018 ,UN Women( .
األرس اليت تنفق عليها النساء
ً

قدرا من األمان االقتصادي
ترتفع قيمة املهور يف بعض الدول والثقافات مما يمنح الزوجة
ً
أثناء الزواج .ولكن قد تجد الزوجة نفسها مضطرة إلعادة املهر أو التنازل عن أي مؤخر

صداق إذا كانت هي من بادرت باتخاذ إجراءات الطالق ،وهو ما يرتك الزوجة دون أية خيارات
اقتصادية مجدية .كما نلحظ انخفاض املهور يف بعض الثقافات وهو ما يجرد النساء من
القدرة عىل التفاوض أو تحقيق األمان االقتصادي عند الطالق.

تقوم الكثري من النساء
بالعمل وكسب الدخل
الذي تساهم به يف نفقات
األرسة أثناء الزواج

فغالبا ما ينفرد األزواج بسلطة اتخاذ القرارات يف األمور املالية يف الوقت
وبالرغم من ذلك
ً
وغالبا ما يكون دخل
إليهن.
الرجوع
دون
زوجاتهم
تطليق
عىل
بالقدرة
فيه
الذي يحتفظون
ً
الزوجة غري مريئ ،إما ألنه غري موثق ،أو ينفَ ق عىل بنود استهالكية ،مثل الطعام وامللبس

غالبا يف يد الزوج.
ونفقات البيت وغريها .يف املقابل تبقى املمتلكات
ً

غالبا ما ينص القانون أو تجري
ً
العادات عىل تسجيل املمتلكات باسم
الزوج حىت لو كانت مشرتاه ومملوكة
بالتشارك بني الزوج والزوجة.

حىت وإن كانت الزوجة ال تساهم يف
غالبا تضطلع
ماليا فإنها
النفقات
ً
ً
بإدارة البيت أو رعاية األبناء والعناية
بأفراد األرسة املسنني واملرىض إلخ أو
القيام بكل ما سبق.

يؤثر ذلك عىل تقسيم الرثوة عند وقوع الطالق ،وبخاصة داخل

املجتمعات اليت تتبع أنظمة امللكية املنفصلة.

ماليا عن النشاط غري مدفوع األجر
نادرا ما يتم تعويض الزوجة
ً
ً
الذي تؤديه يف املنزل أثناء فرتة الزواج ،أو حىت االعرتاف بذلك

النشاط ،وهو نشاط يم ِّكن الرجل من العمل وكسب الدخل .كما ال

يؤخذ هذا النشاط يف االعتبار أثناء تقسيم الرثوة بعد وقوع الطالق.
3

تغيري القوانني ممكن
بينما يرى بعض املهتمني بالقضية ،أن القوانني القائمة تحقق اإلنصاف ألنها تنص عىل استحقاق الزوجة للمهر عند
الزواج ،وعىل النفقة سواء أثناء الزواج أو خالل فرتة العدة ،فإن هذه القواعد املالية ال تضمن العدل والقسط للنساء
عند وقوع الطالق .يمكن تغيري قوانني األرسة اإلسالمية املتعلقة باألمور االقتصادية عند الطالق ،بل ويجب تغيريها بما
يتماىش مع تعاليم اإلسالم ومبادئ حقوق اإلنسان والواقع املعيش.
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يجب تطبيق املبادئ األساسية
اليت تحكم الطالق مثل االحرتام
والقسط والرحمة والفضل ،عىل
التسويات اليت تتم يف األمور املالية.

يمكن تقسيم املمتلكات الزوجية
مناصفة بني الزوجني حىت ولو
كبريا .يرى
مهرا
كانت الزوجة قد تلقت
ً
ً
البعض أن حصول النساء عىل مهر
يجعلهن غري مستحقات لحصة من
املمتلكات الزوجية.

ولكننا نجد فقهاء ومحاكم يؤكدون عىل أن هذين األمرين منفصالن،

ألن املهر مرتتب عىل الزواج ،أما تقسيم املمتلكات فال يحدث إال عند

جزءا من عملية الطالق ،وينبغي أن تتم
تمثل تسوية األمور املالية
ً
تبعا لنفس القيم اليت تحكم عملية الطالق ذاتها وهي قيم االحرتام
ً

االنفصال أو الطالق ( .)2016 ,Saitوتبيح بعض الترشيعات تقسيم

املمتلكات الزوجية حني يتخذ الرجل زوجة ثانية؛ وذلك حىت تضمن

واألمانة واإلنصاف .ويحث القرآن الزوجني عىل اقتفاء أحد املسلكني:

حماية عادلة للزوجة األوىل اليت قضت سنوات أطول يف العالقة

«فإمساك بمعروف أو ترسيح بإحسان» («البقرة» )229 :وكذلك

الزوجية.

الحفاظ عىل «الفضل» بني الزوجني («البقرة»  .)237كما يرد يف

4

واضحا للرجال« :أمسكوهن بمعروف أو رسِحوهن
أمرا
ً
سورة البقرة ً
رضارا لتعتدوا» («البقرة».)231 :
تمسكوهن
بمعروف وال
ً

يقر تراث الفقه اإلسالمي مفهوم
املساهمات اليت تقدمها املرأة
لبيتها ورعايتها لألبناء.
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يحث القرآن املؤمنني عىل اإلنفاق
عىل الزوجة والزوجات السابقات
مؤكدا عىل رضورة أن يكون
باإلنصاف،
ً
ً
ومشمول بقيم
مالئما
هذا اإلنفاق
ً
االحرتام والفضل.

للزوجة نظري إرضاع أطفالها .كذلك يمكن للقايض يف بعض الدول

االستعمارية والعادات والتقاليد ( )2016 ,Saitوهي مصادر تخضع

مدفوعة األجر اليت قدمها كل من الزوجني .عىل سبيل املثال ،يجوز

القوانني املعارصة ليست مقدسة ،بل ويمكن تغيريها لتصبح أكرث
ً
وإنصافا.
عدالة

األعمال املنزلية اليت قمن بها أثناء الزواج (.)2018 ,Musawah

تذهب بعض كتب الفقه القديم إىل أنه ما من إلزام عىل املرأة

بأن تؤدي أعمال املنزل أو ترعى األبناء ،بل وأنها مستحقة لألجر

املادي نظري إرضاع األطفال .وتطبق قوانني األرسة يف بعض الدول

اإلسالمية هذه األحكام الفقهية .فعىل سبيل املثال ،نتج عن إصالح

القوانني الذي قامت به املغرب يف عام  2004تخصيص نفقة إضافية

تبعا ملا هو مايل وكذلك املساهمات غري
أن يقسم املمتلكات الزوجية ً

تنبين القوانني املعارصة عىل مزيج من الفقه القديم والقوانني

للنساء يف إيران عند الطالق الحصول عىل تعويضات مالية نظري

للفهم البرشي وظروف وإجراءات صياغة القوانني .ولهذا فهذه

بعض التزامات حقوق اإلنسان الدولية املتعلقة بالحقوق االقتصادية عند الطالق:
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،مادة « :)1(16للرجل

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ،املادة  « :)1(16الدول

لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله».

الحقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه».

واملرأة ...حق التزوج ....وهما متساويان يف الحقوق

األطراف ...تضمن عىل أساس املساواة بني الرجل واملرأة( ...ج) نفس

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،مادة

توصيات عامة ملحقة باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد

لكفالة تساوى حقوق الزوجني وواجباتهما لدى التزوج

يف عملية تقسيم كافة املمتلكات املقتناة أثناء الزواج ،سواء أثناء الزواج أو

« :)4(23تتخذ الدول األطراف ...التدابري املناسبة

وخالل قيام الزواج ولدى انحالله».

املرأة ( 21و« :)29يجب عىل الدول األعضاء ضمان املساواة بني طريف الزواج

بعد انحالله .وعىل الدول األعضاء االعرتاف بقيمة املساهمات اليت ساعدت
يف اقتناء تلك املمتلكات أثناء الزواج ،سواء املبارشة منها أو غري املبارشة».
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أين حدثت اإلصالحات
تدابريا تضمن العدل والقسط للرجال والنساء يف مجال الحقوق االقتصادية عند الطالق:
اتخذت عدة دول
ً

نفقة املتعة:

الجزائر:

إذا وجد القايض أن الرجل قد طلق زوجته بطريقة اعتباطية أو ظاملة أو

غري منطقية ،أو أن الزوجة قد تعرضت لألذى أثناء الزواج ،يحق له إلزام

الزوج بتعويضها عن الطالق أو عن الرضر الذي تعرضت له ،باإلضافة إىل
النفقة اليت عليه دفعها للزوجة يف فرتة العدة.

بروناي ،مرص ،إندونيسيا ،األردن ،كينيا ،ماليزيا ،موريتانيا،
املغرب ،عمان ،قطر ،سنغافورة ،اإلمارات:

سنغافورة:

تحصل الزوجة يف معظم الحاالت عىل نفقة متعة حىت وإن كانت هي
ً
أفعال «غري مقبولة» .وعادة ال
اليت بادرت بطلب الطالق أو تكون أتت

يحق للمحكمة أن تلزم الزوج بدفع إهداء أو تعويض (نفقة متعة)

لزوجته السابقة إىل جانب النفقة اليت يتعني عليه دفعها لإلنفاق

تقبل املحكمة بدفوع نشوز الزوجة كذريعة لحرمانها من نفقة املتعة.

عليها خالل فرتة العدة .وتختلف املبالغ بني دولة وأخرى ،وقد تقدر

عىل أساس ضعف أو عدة أضعاف من نفقة العدة ،أو بحسب ما تراه
عادل ومقس ً
ً
طا.
املحكمة

تونس:

العراق ،كينيا ،فلسطني (الضفة الغربية) ،سوريا:

لها بالنفقة والتعويض املستحقني وقت وقوع الطالق .وتأيت النفقة

إذا وجدت املحكمة أن الزوجة قد تعرضت لألذى أثناء الزواج ،تحكم

والتعويض يف صورة دفعات شهرية تستمر حىت زواج املرأة مرة أخرى أو

إذا وجدت املحكمة أن الرجل قد طلق زوجته بطريقة اعتباطية أو ظاملة

بناء
وفاتها أو انتفاء حاجتها إىل النفقة .ويتحدد مبلغ النفقة والتعويض
ً
عىل املستوى املعييش الذي كانت الزوجة معتادة عليه أثناء الزواج.

أو غري منطقية ،يحق لها إلزامه بدفع تعويض للزوجة عن الطالق ،إىل
جانب نفقة اإلعالة اليت يتعني عليه دفعها خالل فرتة العدة.

’األجر‘ مقابل
أعمال املنزل:

إيران:

وفقً ا لقانون حماية األرسة لعام  2013والذي يتماىش مع القانون

املدين ،يحق للمحكمة إرغام الزوج عىل دفع «أجرة املثل» لزوجته

أفغانستان (الشيعة):

نظري األعمال املنزلية اليت قامت بها أثناء الزواج .وتحدد املحكمة

يحق للمرأة أن تطالب بجزء من ثروة زوجها السابق كأجر ،نظري

هذه املبالغ رشيطة أال تكون الزوجة هي املطالبة بالطالق وأال يكون

تقسيم الرثوة
الزوجية:

وغالبا ما يحكم لها
أدوار املرأة كزوجة وأم مساهمات غري مبارشة
ً
بثلث الرثوة عىل األقل حىت ولو لم تكن لها إسهامات مالية يف تلك

ناجما عن خطأ اقرتفته.
الطالق
ً

أعمال املنزل اليت قامت بها أثناء الزواج.

الرثوة .ويف سنغافورة ،عىل املحكمة أن تأخذ يف االعتبار «العدل

والقسط» وكافة االعتبارات بما فيها مقدار املساهمات املالية وغري

بروناي ،ماليزيا ،سنغافورة ،إندونيسيا:

املالية اليت قدمها الطرفان لتحقيق رفاه األرسة .كذلك يف إندونيسيا،

أساسا للتعامل ،حيث
تتخذ هذه الدول نظام امللكية املشرتكة
ً

يحق لكال الطرفني الحصول عىل نصف املمتلكات الزوجية إال لو كانا
ً
اتفاقا مختلفً ا عند الزواج.
قد أبرما

رضبا
تقر باعتبار العمل املنزيل الذي تؤديه الزوجة أثناء الزواج
ً
من املساهمة يف تعزيز قدرة الزوج عىل اقتناء املمتلكات .ويحق

تركيا:

للمحكمة الحكم بتقسيم أية ثروة اقتناها الطرفان أثناء فرتة

الزواج سواء بجهودهما املشرتكة أو بجهد أحد الطرفني منفر ًدا ،أو

النظام السائد هو تقسيم الرثوة واملمتلكات اليت تكونت أثناء الزواج.

ملا إذا كان اقتناء الرثوة تم بصورة فردية أو بجهد مشرتك بني

تونس ،املغرب ،الجزائر:

وتبعا
ببيع أي من تلك املمتلكات وتقسيم العائد بني الطرفني.
ً

الزوجني ،تحدد املحكمة مدى مساهمة كال الطرفني بما يف ذلك

تنص القوانني بوضوح عىل أنه يمكن للزوجني اختيار نظام مللكية

القص .يف ماليزيا ،تعترب
معا ،وكذلك احتياجات األطفال
الطرفني ً
ّ

الستخدامات األرسة.

أية ديون يدين بها أحد الطرفني ويكون قد حصل عليها ملصلحة

تطبيق أحكام
دفع النفقة:

الرثوة الزوجية ،يضمن لهما امللكية املشرتكة للرثوة املخصصة

سنغافورة:

إبالغ املؤسسات االئتمانية بمبلغ النفقة املستحقة لهن

هناك عدة آليات تضمن التطبيق الناجع ألحكام دفع النفقة،

لدى أزواجهن .كما يلزم القانون الرجال اإلفصاح لزوجاتهم

يضمن اإلرساع بأداء املطالبات وتنفيذ القانون ،إىل جانب

نفقة سابقة وكذلك التزاماتهم تجاه زوجاتهم السابقات.

تتضمن تخصيص محكمة معنية فقط بأمور النفقة بما

منح املحكمة حق فرض عدة إجراءات بحق املمتنعني ،وكذلك

منح املحكمة الرشعية حق التوقيع بالنيابة عن الطرف

املستقبليات (قبل الزواج) بأية ديون عليهم جراء أحكام

البحرين ،فلسطني ،تونس:

الذي يرفض دون أسباب وجيهة ،وبالرغم من صدور حكم

قامت هذه الدول بتأسيس صندوق يتحمل مسؤولية

ملكية بعض املمتلكات للطرف اآلخر .كما أنه يتاح للنساء

السابق أو األب من الدفع.

محكمة ملزم التوقيع عىل املستندات الالزمة لبيع أو نقل
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دفع النفقة اليت تحكم بها املحكمة يف حالة تهرب الزوج

كيف نضمن تحقيق العدالة
ينبغي اتخاذ خطوات تضمن العدل والقسط لألزواج والزوجات يف األمور االقتصادية عند الطالق .يقرر األزواج أثناء فرتة
الزواج مدى مساهماتهم يف عالقة الرشاكة القائمة بينهما ،ولهذا فال ينبغي أن يضار أحد األطراف أو أن يأخذ أكرث من حقه
عند انتهاء الزواج .وهناك عدة سبل متاحة أمام الحكومات لتحقيق حصول الطرفني عىل تسوية اقتصادية تضمن لكل
أساسا لحياة مستقرة .ومن هذه السبل:
منهما
ً
إصالح القوانني املتعلقة بامللكية الزوجية

إصالح قوانني وإجراءات الطالق

لضمان إتاحة الخيارات أمام الزوجني وصياغة شكل من أشكال

لضمان أال يتالعب األزواج باالختيارات املتاحة أمامهم يف الطالق

أو باإلجراءات املعمول بها بصورة تدمر وضع الزوجة االقتصادي،

امللكية الجمعية ليكون هو األساس ،كذلك ضمان حصول الزوجني

الطالق ،وأن يدفع الزوج هذه النفقات بالفعل .كذلك يجب أال تضار

باإلضافة إىل ذلك ،يمكن لرجال الدين ،واملؤسسات
املجتمعية ،واألقارب واألفراد املساهمة يف ضمان تحقيق قيم
العدل والقسط واالحرتام واملعروف والرحمة عند الطالق.

قبل الزواج عىل املعلومات الكافية عن الخيارات املتاحة أمامهما.

وأن يدفع األزواج التسويات املالية قبل الطالق ،وأن يكون مؤخر

الصداق ونفقة املتعة كافيان لضمان حياة مستقلة للمرأة بعد
الزوجة نتيجة التسويات اليت تتم عند الخلع والذي يكون أحيا ًنا
الخيار الوحيد أمام الزوجات.

يجب أن تتم تسوية األمور املالية بالعدل والقسط
للزوجني عند الطالق
املبادئ العاملية
لحقوق اإلنسان

الواقع املعيش

يجب أن تنبين التسويات املالية

عىل القسط بأن تأخذ يف حسبانها

عىل الدول ضمان تحقيق املساواة

سواء كانت نظري أجر أو بدون أجر،

بما يف ذلك الحقوق االقتصادية

املساهمات اليت تقدمها النساء،
وأن تحول دون وقوع أية أرضار

مالية جسيمة عىل النساء عند
الطالق.

تعاليم اإلسالم
االحرتام والقسط والفضل

يف الحقوق بني الرجال والنساء

ينبغي أن تكون
التسوية املالية
عند الطالق
عادلة
ومقسطة.

سواء أثناء الزواج أو
بعد انتهائه.

قوانني الدول

تنص املواد املتعلقة باملساواة

وعدم التفرقة يف قوانني الدول

هي املبادئ اليت تحكم عملية

عىل تحقيق املساواة بني الرجال

الطالق واألعراف املالية سواء

والنساء يف أمور الزواج

أثناء الزواج أو عند الطالق.

والطالق.

صادر عن «مساواة» عام 2021
ُأصدرت هذه الوثيقة بتمويل من برنامج األمم املتحدة اإلقليمي للمرأة للدول العربية ،ويف إطار برنامج «رجال ونساء من أجل
املساواة بني الجنسني» الذي تموله الوكالة السويدية للتنمية الدولية .الرؤى املطروحة تعرب عن وجهة نظر «مساواة» وال تمثل
بالرضورة وجهات نظر أي من املمولني.

هذا امللخص للسياسات جزء من سلسلة من امللخصات اليت
تتناول قضايا هامة يف قوانني األرسة املسلمة وهي متاحة عىل
موقع مساواة :ـwww.musawah.orgللحصول عىل معلومات
عامة تخص زواج األطفال ،ومعرفة املراجع اليت تحتوي عىل هذه
املعلومات ،يمكن زيارة صفحة امللخصات عىل موقع «مساواة».

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
بغرض تلبية احتياجات محلية رشيطة غياب أية نية يف جين األرباح املادية ،وأن يشار إىل «مساواة» يف أية إصدارات تنسخ العمل
أو تعيد نرشه أو تقتبسه أو ترتجمه بوصفها مصدر املادة املستخدمة .ويجب إرسال نسخة من أي عمل يعيد طبع هذا النص أو
يقتبسه أو يرتجمه إىل «مساواة» عىل عنوانها املوجود عىل املوقع
/www.musawah.org
www.musawah.org | musawah@musawah.org | fb/ig: musawahmovement | twitter: @musawah
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