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التغ ٌّرات المجتمعٌة وانعكاساتها على واقع
واتجاهات الزواج فً بعض الدول العربٌة
أحمد عبد المنعم
منى السٌد

مقدمة
• ٠شعغ اال٘زّبَ اٌّزضا٠ذ ثبألعشح وّٛظٛع ٌٍجؾش ٚاٌذساعخ ِٓ ؽ١ش اٌجٕ١خ
ٚاٌٛظبئف ٚاٌؼاللبد ٚؽشو١خ اٌزغ١ش فٙ١ب إٌ ٝأٔٙب اٌّؤعغخ االعزّبػ١خ اٌز ٟرؤصش
ػٍ ٝاألٚظبع اٌّخزٍفخ ٌٍّغزّغ..
• ٚثبٌشغُ ِٓ اٌّؾبٚالد اٌز ٟرزُ رؾذ عزبس اٌؼٌّٛخ ٚاٌؾذاصخ فئْ األعشح اٌؼشث١خ
وبٔذ ِٚبصاٌذ ٚعزظً اٌٍجٕخ اٌشئ١غ١خ ٌجٕبء اٌّغزّغ ِّٙب رطٛسد اٌّفب٘ٚ ُ١رؼذدد
االرغب٘بد  ٟ٘ٚاٌعّبْ األعبع٠ٌٍٛٙ ٟخ ٚاٌم ُ١اٌؼشث١خ األصٍ١خ،
• ثً ٚأوضش ِٓ رٌه فمذ رؼضص دٚس األعشح اٌؼشث١خ ٚأّ٘١زٗ ف ٟع١بق اٌؼٌّٛخ اٌشبٍِخ
اٌز ٟغضد اٌغبٌج١خ اٌؼظّ ِٓ ٝدٚي اٌؼبٌُ ِٕٙٚب اٌذٚي اٌؼشث١خ

مقدمة (تابع)
• ٚلذ أؼىظ إدسان اٌذٚي اٌؼشث١خ ثأّ٘١خ األعشح ف ٟإٔشبء ِؤعغبد ٚآٌ١بد رٙزُ ثشؤ ْٚاألعشح
ٚرعغ اٌغ١بعبد ٚاٌجشاِظ ٚاالعزشار١غ١بد اٌٛغٕ١خ ٚاٌز ٟرٕفز ف ٟأغغبَ ٚرٕبغُ ِغ ِٕظِٛخ
ؽمٛق اإلٔغبْ ٚاأل٘ذاف اٌزّٕ٠ٛخ ٌألٌف١خ ِٚمشساد ٚرٛص١بد اٌّؤرّشاد اٌذ١ٌٚخ ٚاإللٍ١ّ١خ راد
اٌؼاللخ.
• شٙذد اٌّغزّؼبد اٌؼشث١خ خالي اٌؼمٛد األخ١شح رغ١شاد ػّ١مخ ِٚزغبسػخ ف ٟثٕ١خ ٚغج١ؼخ
ٚٚظبئف األعشح ٚاٌؼاللبد ث ٓ١أفشاد٘ب ٚاٌّشعؼ١بد اٌم١ّّ١خ اٌز ٟرغزٕذ إٌٙ١بٚ ،خبصخ ثؼذ
اٌزغ١شاد اٌز ٝشٙذرٙب ثؼط اٌذٚي اٌؼشث١خ ف ٝاٌفزشاد األخ١شح ِّب اٚعذ ظٛا٘ش عذ٠ذح ٌُ رؼشف
ِٓ لجً ٚرطٛس ظٛا٘ش أخش ٜوبٔذ ِٛعٛدح ِٓٚ ،ث٘ ٓ١زٖ اٌظٛا٘ش اٌمٚ ُ١اٌغٍٛو١بد اٌّزؼٍمخ
ثأّٔبغ ٚارغب٘بد اٌضٚاط ٚاعزمشاسٖ ف ٟإٌّطمخ اٌؼشث١خ.

أهمٌة الدراسة
• إْ اٌزطٛساد ٚاٌزغ١شاد اٌّغزّؼ١خ ٚاٌم١ّّ١خ اٌز ٟشٙذرٙب اٌّغزّؼبد اٌؼشث١خ ٔز١غخ ٌٍز١بساد اٌفىش٠خ
ٚاٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ اٌغذ٠ذح ٚاٌّغزؾذصخ لذ أصشد ػٍ ٝرشو١جخ األعشح ٚٚظبئفٙب اٌّغزّؼ١خ.
• ٚثبٌشغُ ِٓ أْ اٌجؼط ٠ش ٜأْ ٘زٖ اٌزغ١شاد ٔٛػب ً ِٓ اٌزطٛس ٚاٌؾذاصخ فئْ اٌجؼط ا٢خش ٠ش ٜأٔٙب
رزٕبلط ِغ اٌّٛسٚصبد اٌضمبف١خ ٚاٌضٛاثذ اٌم١ّّ١خ اٌز ٟال ّ٠ىٓ اٌزخٍ ٟػٕٙب ألٔٙب رؼجش ػٓ خصٛص١خ
إٌّطمخ ٠ٛ٘ٚزٙبٌ .زا فئٔٗ ِٓ اٌعشٚس ٞدساعخ أؼىبعبد ٘زٖ اٌزغ١شاد ػٍ ٝرى ٓ٠ٛاألعشح ٚأدٚاس٘ب
اٌّغزّؼ١خ ف ٟاٌذٚي اٌؼشث١خ.
• ٌٚزا رىّٓ أّ٘١خ اٌذساعخ اٌؾبٌ١خ ف ٟأٔٙب رمذَ ػشظب ً ٌجؼط ٘زٖ اٌزغ١شاد ٚأؼىبعبرٙب ػٍ ٝارغب٘بد
ٚأّٔبغ اٌضٚاط ٚأشىبٌٗ ٚا٢صبس االعزّبػ١خ اٌّزٛلؼخ ٌٙب ػٍ ٝرى ٚ ٓ٠ٛرّبعه األعشح ف ٟاٌذٚي اٌؼشث١خ.

أهداف الدراسة
• ٔظشاً ٌّب رشٙذٖ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ِٓ رغ١شاد الزصبد٠خ ٚع١بع١خ ٚاعزّبػ١خ ِٚب رشرت ػٍٙ١ب ِٓ
رؾذ٠بد رٛاعٗ األعشح اٌؼشث١خ ٚأخطبس رٙذد٘ب ٚرؤصش ػٍ ٝلّٙ١ب ٚٚظبئفٙب ،فئْ اٌذساعخ اٌؾبٌ١خ
رٙذف إٌ:ٝ

• اٌزؼشف ػٍ ٝأُ٘ اٌزغ١شاد اٌّغزّؼ١خ اٌز ٝرشٙذ٘ب إٌّطمخ اٌؼشث١خ.
• دساعخ ارغب٘بد ٚأّٔبغ اٌضٚاط ٚاعزمشاسٖ.

تساؤالت الدراسة

• نزسمٛك أْذاف انذساسخ فئَّ ٚهضو اإلخبثخ ػهٗ انزسبؤالد انزبنٛخ:
• ِب ٘ ٟأُ٘ اٌزغ١شاد اٌّغزّؼ١خ اٌز ٝؽذصذ ف ٝاٌذٚي اٌذٚي اٌؼشث١خ؟
• ِب ٘ ٟأُ٘ األّٔبغ اٌؾذ٠ضخ ٌٍضٚاط ِٚب ٘ ٟرأص١شارٙب ػٍ ٝاألعشح؟

• ِب ٘ٚ ٛالغ ٚارغب٘بد اٌضٚاط ٚاعزمشاسٖ؟

منهجٌة الدراسة ومصادر البٌانات المستخدمة
• رغزخذَ اٌذساعخ إٌّٙظ اٌٛصف ٟاٌزؾٌٍ ٍٟ١ذساعخ ٚالغ رىٓ٠ٛ
األعشح (اٌضٚاط ٚاٌطالق) ٚارغب٘برٗ ِٓ خالي رؾٍ ً١اٌج١بٔبد
اإلؽصبئ١خ اٌّزٛفشح ػٓ ثؼط اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٓ ٚالغ
اٌّغٛؽبد اٌز٠ ٝغشٙ٠ب اٌجشٔبِظ اٌؼشثٌ ٝصؾخ األعشح فٝ
عبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ١٘ٚئخ اٌّغٛػ اٌذّٛ٠عشاف١خ ٚاٌصؾ١خ
خالي اٌفزشح ( .)2014 – 1996

التغٌرات المجتمعٌة

• ٌمذ رؼشظذ األعشح ِٚب ٠شرجػ ثٙب ِٓ أٔظّخٚ ،ال رضاي ،إٌٝ
رغ١شاد ٚرؾٛالد ػذ٠ذح ثفؼً اٌزطٛساد اٌؼّ١مخ ٚاٌغش٠ؼخ اٌزٟ
ػشفزٙب اٌّغزّؼبد اٌؼشث١خ ف ٟوً ِظب٘ش٘ب ٚأٔظّزٙب ،رٍه
اٌزؾٛالد وبْ ٌٙب أؼىبط ٚاظؼ ػٍٔ ٝظبَ انضٔاج ٚأّٔبغٗ.

األسرة العربٌة والحداثة
• ثبٌشغُ ِٓ رّىٓ األعشح اٌؼشث١خ ِٓ اٌؾفبظ ػٍ٠ٛ٘ ٝزٙب ٚخصٛص١زٙب إال أٔٙب ٌُ رغزطغ اٌصّٛد فٟ
ِٛاعٙخ وً رغ١شاد اٌزطٛس ٚاٌؾذاصخٚ ،لذ أخشغذ اٌذٚي ثذسعبد ِزفبٚرخ عٛاء داخً اٌذٌٚخ
• اٌٛاؽذح ا ٚث ٓ١دٌٚخ ٚاخش ٜفِ ٟغب٠شح اٌزطٛس ِّب أد ٜإٌٚ ٝعٛد أّٔبغ ؽ١بح عذ٠ذح أؼىغذ ػٍٝ
ِخزٍف عٛأت ؽ١بح اٌّغزّغ ٚثّب فٙ١ب ثٕ١خ األعشح ٚٚظبئفٙب ٚأدٚاس٘ب.
• ٌمذ ػبشذ األعشح ف ٝاٌّغزّؼبد اٌؼشث١خ ،د ْٚاعزضٕبء ٚثذسعبد ِزفبٚرخٚ ،ال رضاي رؼ١ش ؽبٌخ ِٓ
"زذاثخ" أ " ٚاٌزطٛس ظٙشد رغٍ١برٗ ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ أٚعٗ اٌؾ١بح ِٓ أّ٘ٙب اٌزؼٍٚ ُ١إٌظُ اٌّؤعغّ١خ
ٚأٚظبع اٌّشأح ٚأّٔبغ اٌؼ١ش ٚٚعبئٍٗٚٚ ،عبئً االرصبي ٚرمٕ١برٗ اٌّغزغ ّذح  .إالّ أْ ٘زا اٌزؾذ٠ش وبْ
أوضش ٚظٛؽب ً ٚرشو١ضاً ف ٟاٌغبٔت اٌّبد ِٓ ٞاٌؾ١بح أوضش ِٕٗ ف ٟاٌغٛأت األخش.ٜ

األسرة العربٌة والحداثة
• أِب ػٓ ِذ ٜرأص١ش رٍه اٌؾذاصخ ػٍ ٝاٌفىش ٚاٌضمبفخ ِٚغز ٜٛاٌزّ ّىٓ ٚاٌزمذَ اٌؼٍّٟ
ٚػٍ ٝرشعّ١خ ل ُ١االؽزشاَ ٚاٌّغبٚاح ٚػذَ اإللصبء ٚاٌز١ّٙشٚ ،رشع١خ اٌؾمٛق
ِّٚبسعزٙب ٚاٌّشبسوخ ٚاٌزّى ،ٓ١فئْ األِش ٠ؾزبط إٌ ٝاٌّض٠ذ ِٓ اٌغٙذ
• ٠ٚشعغ رٌه اٌ ٝأْ االعزؼبسح اٌفٛظ٠ٛخ ألشىبي اٌزؾذ٠ش ثىً أصٕبفٙب ٚاٌز ٟلذ
رزٕبلط ِغ اٌّف َٛٙاٌصؾ١ؼ ٌٍؾذاصخ إٌبثغ ِٓ إسادح ٚإسادح اٌّغزّغ ٚرشاوّبرٗ
اٌؾعبس٠خ.

األسرة العربٌة والحداثة
• ٘ٚزا ٠زطٍت رط٠ٛش اٌزؼٍٔٚ ُ١ششٖ ٚثٕبء اٌمذساد اٌجشش٠خ ٚرّى ٓ١اٌّشأح
ٚرؾذ٠ش اٌّؤعغبد ٚرىش٠ظ اٌؾمٛق ٚاٌم ُ١اإلٔغبٔ١خ اٌى١ٔٛخ.

• ٚلذ رالؽع أْ غبٌج١خ اٌذٚي اٌؼشث١خ ثزٌذ عٛٙدا وج١شح ٌٕشش اٌزؼٍ ُ١ثٓ١
اٌغٕغٌّ ٓ١غز٠ٛبد رمزشة أ ٚرّىٕذ فؼالً ِٓ رؾم١ك اٌٙذف األٚي ِٓ
األ٘ذاف اٌزّٕ٠ٛخ ٌألٌف١خ اٌخبص ثزؾم١ك رؼّ ُ١اٌزؼٍ ُ١االثزذائ.ٟ

التغٌرات فً النمط البنائً لألسرة العربٌة
• رش١ش اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌّؼٕ١خ ثبٌّٕػ اٌجٕبئٌ ٟألعشح اٌؼشث١خ إٌٚ ٝعٛد صالصخ أّٔبغ
أعبع١خ:ٝ٘،
• إٌّػ األٚي ّٔ :ػ اٌؼبئٍخ أ ٚاألعشح اٌّّزذح  Extended Familyاٌز ٟرزى ِٓ ْٛصالصخ أع١بي
٠ٚخزٍف رٛاعذٖ ث ٓ١اٌش٠ف ٚاٌؾعش ٚػجش اٌطجمبد االعزّبػ١خ.

• إٌّػ اٌضبٔ ٛ٘ ٟإٌّػ إٌٛار ٟأ ٚاٌجغ١ػ اٌز٠ ٞزى ِٓ ْٛع ٓ١ٍ١فمػ.
• إٌّػ اٌضبٌش فّٔ ٛٙػ أزمبٌ ٟأِ ٚزؾٛيٚ ،صفٗ اٌجؼط ثأٔٗ ّٔػ ِّزذ ِؼذي ٠ؼزّذ ػٍ ٝعطٛح
ػاللبد اٌمٛح ٚاٌؼاللبد األ٠ذٌٛٛ٠ع١خ ٌٍؼبئٍخ اٌّّزذح خبصخ اٌغٍطخ األث٠ٛخ.

تابع
• ٚاٌزٍ٠ ٞفذ االٔزجبٖ أْ ٘زٖ اٌزمغّ١بد رؼزّذ ػٍ ٟث١بٔبد أعش
ِؼ١ش١خ ثبٌّؼٕ ٝاإلؽصبئ ،ٟاٌز ٞال ١ّ٠ض ث ٓ١و٠ ِٓ ْٛؼ١شْٛ
ِؼبً ُ٘ ،أعبعب ً ِٓ األلبسة ،أ ٚصِالء رؼٍ ُ١أ ٚػًّ أ ٚاٌزمٛا
ؽز ٝصذفخ أ ٚأْ اٌز٠ ٞؼ١ش ثذاخً اٌٛؽذح اٌغىٕ١خ فشداً أٚ
أوضش٘ٚ ،زا ٠ؾ ّذ ِٓ ػّك إٌزبئظ اٌز ٝرصً إٌٙ١ب ٘زٖ اٌذساعبد
ِٓ إٌبؽ١خ االعزّبػ١خ اٌخبٌصخ.

نسب األسر النووٌة فً بعض الدول العربٌة
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األنماط الجدٌدة للزواج
• إْ ٌزأخش عٓ صٚاط اٌزوٛس ٚاإلٔبس ،خبصخ إرا وبْ ٚاعغ االٔزشبس ،آصبسٖ ٚرذاػ١برٗ
اٌصؾ١خ ٚاالعزّبػ١خ٠ٚ ،غؼً اٌّغزّؼبد أِبَ رؾذ٠بد ٘بِخ ٚخط١شح أؽ١بٔب ً رزصً
ثبٌغٍٛو١بد اٌّؾفٛفخ ثبٌّخبغش ِضً خطش اٌزؼشّض ٌألِشاض إٌّمٌٛخ عٕغ١ب ثّب
فٙ١ب ا٠٢ذص ٚاٌؾًّ خبسط إغبس اٌضٚاط.

•  .وّب رظٙش رذاػ١بد أزشبس اٌؼضٚثخ ٚخبصخ ث ٓ١اإلٔبس ٚاِزذاد٘ب إٌِ ٝب ثؼذ عٓ
اٌشاثؼخ ٚاٌضالصٚ ،ٓ١ثذا٠خ ظٛٙس ثٛادس ٌٍؼضٚف ػٓ اٌضٚاط ف ٟثؼط اٌذٚي اٌؼشث١خ
أصش عٍج ٟػٍِ ٝغز٠ٛبد اإلٔغبة خبصخ ف ٟاٌّغزّؼبد اٌز ٟثٍغذ ِغز ٜٛاإلؽالي
أ ٚالزشثذ ِٕٗ.

• انضٔاج انؼشف: ٙ
• ٠ؼشف ثأٔٗ "٘ ٛارفبق ِىزٛة ث ٓ١غشف( ٓ١سعً ٚاِشأح) ػٍ ٝاٌضٚاط د ْٚػمذ

• ششػِ ،ٟغغً ثشٛٙد أ ٚثذ ْٚشٛٙد ،ال ٠زشرت ػٍٔ ٗ١فمخ ششػ١خ أِ ٚزؼخ ١ٌٚظ
ٌٍضٚعخ أ ٞؽمٛق ششػ١خ ٌذٜ
• اٌضٚط ٌزٌه ٠ؼزجشٖ اٌجؼط صٚاعب ً ثبغالً ف ٟاإلعالَ ألْ ٠فزمذ اإلشٙبس
• ٠ٚزغُ ػبدح ثبٌغش٠خ اٌزبِخ٠ٚ ،ى ْٛثئؽعبس أ ٞشخص ٓ١وشب٘ذٚ ٓ٠صبٌش ٠ىزت
اٌؼمذ.

زواج المسٌار
• ُ٠ؼشف صٚاط اٌّغ١بس ثأٔٗ "صٚاط سعً ِغٍُ ِزضٚط اِشأح صٚاعبً ششػ١بً ِىزًّ األسوبْ ٚرٛافك
اٌضٚعخ ػٍ ٝاٌزٕبصي ػٓ ؽمٛلٙب اٌششػ١خ ف ٟاٌضٚاط ِضً اٌغىٓ ٚاٌّج١ذ ٚإٌفمخ.
• ٚؽٛي رذاػ١بد صٚاط اٌّغ١بس٠ ،ش ٜاٌّؼبسظ ْٛأْ ِغبٚئٗ ػذ٠ذح ِٓٚ ،اّ٘ٙب:
• أٔٗ ّ٠ضً اعزغالي ٌظشٚف اٌّشأح ٚرؼ ّذ ػٍ ٝؽمٛلٙب ؽزٚ ٝإْ لجٍذ ثزٌه.
• اإلخالي ثّف َٛٙاألعشح ِٓ ؽ١ش اٌغىٓ اٌىبًِ ٚاٌشؽّخ ٚاٌّٛدح ث ٓ١اٌضٚع.ٓ١
• ػذَ إؽىبَ رشث١خ األٚالد ٚرٕشئز ُٙرٕشئخ ع٠ٛخ ِزىبٍِخِّ ،ب ٠ؤصش عٍجب ً ػٍ ٝرى ٓ٠ٛشخص١ز.ُٙ
• ِٚغ رٌه ٠ش ٜاٌجؼط أْ ٌضٚاط اٌّغ١بس ثؼط اٌفٛائذ ٌؼً أّ٘ٙب أٔٗ ٠غبُ٘ ف ٟإػفبف ػذد ِٓ
إٌغبء ٚاٌشعبي اٌزٍ٠ ٓ٠زغئ ْٛإٌ ٗ١ػٛظبً ػٓ عٍٛن ِغبٌه غ١ش ششػ١خ.

زواج المتعة
• ؽغت اٌفمٗ اٌش١ؼ"ٛ٘ ،ٟرض٠ٚظ اٌّشأح اٌؾشح اٌىبٍِخ ٔفغٙب إرا ٌُ
٠ىٓ ثٕٙ١ب ٚث ٓ١اٌضٚاط ِبٔغ ششػ.ٟ

• فِٙ ٗ١ش ِزفك ػٍٚ ٗ١رؼِ ٓ١١ذح اٌضٚاط ثّذح ِؾذدحٚ ،أْ ٠ىْٛ
اٌضٚاط ثشظب اٌطشف .ٓ١فئرا أزٙذ اٌّذح اٌّزفك ػٍٙ١ب رٕفصً
اٌّشأح ػٓ اٌشعً ٠ٚش ٜاٌش١ؼخ أْ ٘زٖ اٌصفبد ٘ ٟاخزالفبد
ف ٟاألؽىبَ ال فِ ٟب٘١خ اٌضٚاط .

واقع واتجاهات الزواج

• ّ٠ضً اٌضٚاط اإلغبس اٌٛؽ١ذ ٌجٕبء األعشح اٌؼشث١خ ٚلذ رؼشظذ ٘زٖ اٌظب٘شح وغ١ش٘ب
إٌ ٝػذد وج١ش ِٓ اٌزغ١شاد شٍّذ رٛل١ذ اٌضٚاط ٚأّٔبغٗ ٚاعزمشاسٖ .
•  ِٓٚاٌطج١ؼ ٟأْ رؾذس ٘زٖ اٌزغ١شاد ٔز١غخ الٔزشبس اٌزؼٍٚ ُ١ثٍٛؽ اإلٔبس ِشاؽً
ِزمذِخ فٚ ٗ١خشٚع ٓٙإٌ ٝعٛق اٌؼًِّٚ ،ب صبؽت رٌه ِٓ رطٛساد أدد إٌٝ
رغ١ش ٚالغ ٚارغب٘بد اٌضٚاط ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ.

نسبة السٌدات فً عمر ( )49 – 15سنة الالتً تزوجن قبل عمر  15سنة ونسبة السٌدات فً
عمر ( )49 – 20سنة الالتً تزوجن قبل عمرل  18سنة ونسبة السٌدات فً عمر ()49 – 35
سنة الالتً تزوجن بعد بلوغ عمر  34سنة
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يزٕسػ ػذد سُٕاد انؼضٔثخ ف ٙثؼط انذٔل انؼشثٛخ زست انُٕع
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زواج االقارب
• ٔغجخ صٚاط األلبسة رزشاٚػ ث %26 ٓ١فٌ ٟجٕبْ  %48ٚف ٟآٌِ ّٓ١
ٚالغ ث١بٔبد ِغٛؽبد صؾخ االعشح .

• ٘ٚزٖ إٌغت ِشرفؼخ ٌٙٚب اصبس٘ب اٌغٍج١خ عٛاء اٌصؾ١خ ا ٚاالعزّبػ١خ،
ؽ١ش اْ صٚاط االلبسة لذ ٠ؤد ٜاٌ ٝص٠بدح أزشبس االِشاض اٌٛساص١خ
ٚاالػبلبدٚ ،خبصخ ف ٝظً ػذَ أزشبس فؾٛصبد ِب لجً اٌضٚاط فٝ
اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذٚي اٌؼشث١خ.

استقرار الزواج
• ٠ؤصش اعزمشاس اٌضٚاط ػٍ ٝاٌزّبعه ٚاٌزشاثػ األعشٕ٠ٚ ٞؼىظ إ٠غبثب ً ػٍ ٝؽغٓ
رٕشئخ األغفبي  ُّ٘ٛٔٚاٌغٍٚ ُ١ػٍ ٝاٌزٛاصً ث ٓ١أع١بي األعشح اٌٛاؽذح.

• ٠ٚؼزجش اٌطالق ِٓ أُ٘ أعجبة ػذَ اعزمشاس اٌضٚاط إظبفخ إٌ ٝاٌزشًِٚ ،لذ أصجؼ
اٌطالق ف ٟاٌغٕٛاد األخ١شح ِشىٍخ اعزّبػ١خ ٔٚفغ١خ ٚالزصبد٠خ أخزد ف ٟاالٔزشبس
ثشىً وج١ش ٚخبصخ اٌغٍٛن إٌّؾشف ٚاٌغشّ٠خ  ...اٌخ.

نسب الطالق فً بعض الدول العربٌة حسب النوع
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اتجاهات نسب الطالق فً بعض الدول العربٌة من واقع
بٌانات مسوحات صحة
األم والطفل وصحة األسرة

العوامل المؤثرة على انتشار الطالق
• أٚظؾذ اٌج١بٔبد أْ اٌزؾعش ِٚغبّ٘خ اٌّشأح ف ٟاألٔشطخ االلزصبد٠خ
ٚاسرفبع ِغزٛا٘ب اٌزؼٍٚ ّٟ١اٌضٚاط ِٓ غ١ش االلبسة رؤد ٞإٌ ٝارغبٖ
ٔغت اٌطالق ٔؾ ٛاالسرفبع ٚخبصخ ف ٟاٌغٕٛاد األ ِٓ ٌٝٚاٌضٚاط .

• أْ رغ١ش ثٕ١خ األعشح ِٓ أعشح ِّزذح إٌ ٝأعشح ٔ٠ٚٛخ ٠ؤد ٞإٌ ٝاسرفبع
ٔغت اٌطالق.

•  -آثبس انطالق
• ػهٗ انًطهمخ
• رزؼشض انًطهمخ نعغػ َفسَ ٙزٛدخ انًٕسٔثبد انثمبفٛخ ٔاالخزًبػٛخ انسبئذح فٙ
انًدزًغ

• ٔلذ رصجر انؼبئم انٕزٛذ ألغفبنٓب إرا زذثذ يشكالد ٔايزُغ األة ػٍ دفغ َفمبد رشثٛزٓى
ٔسثًب رؼبَ ٙيٍ يشكهخ يزؼهمخ ثبنسكٍ.
• انًطهكٚ :ؼبَ ٙانًطهك كزنك يٍ يشكالد َفسٛخ ٔاخزًبػٛخ ٔٚصبة ثبنصذيخ َزٛدخ
شؼٕسِ ثبنًسؤٔنٛخ ٔػذو انسًبذ نّ ثشؤٚخ أٔالدِ ف ٙثؼط انسبالد.

• ػهٗ األغفبل

• غبنجب ً يب ٚكٌَٕٕ األكثش رعشساً يٍ انطالق ٔآَٛبس انؼاللخ ثٍٛ
انٕانذٚٔ ٍٚؤثش رنك سهجب ً ػهٗ رُشئزٓى انُفسٛخ ٔاالخزًبػٛخ ٔثُبء
شخصٛبرٓى انسٕٚخ.
• ػهٗ انًدزًغ

• ٚسبػذ انطالق ػهٗ ظٕٓس خٛم زبلذ ػهٗ انًدزًغ َٔبلى ػه ّٛثسجت
فمذاٌ انشػبٚخ انالصيخ ٔرضاٚذ أػذاد انًششدٔ ٍٚاَزشبس ػذد يٍ
انظٕاْش انسٛئخ .

بعض االجراءات المستخدمة للحد من اَثار السلبٌة
للطالق
• ا -أشبء ِؾبوُ خبصخ ثبألعشح .
• ة -إٔشبء ِىبرت ٌزغ٠ٛخ إٌضاػبد ٚاٌّشىالد األعش٠خ
• ط -رأع١ظ صٕبد٠ك ٌٍٕفمخ
• ٖ  -رٕظ ُ١اٌؾّالد اإلػالِ١خ.

التوصٌات
• يٕاخٓخ اٜثبس االخزًبػٛخ نهزكٛف انٓٛكهٔ ٙانزغٛشاد االلزصبدٚخ ،انُبردخ ػٍ رسذٚبد انؼٕنًخ ٔاالصيخ
انًبنٛخ انؼبنًٛخ

• انزبكٛذ ػهٗ إديبج انسٛبسبد ٔانجشايح انًٕخٓخ إنٗ انُٕٓض ثبألسشح ظًٍ انخطػ انزًُٕٚخ انٕغُٛخ.
• أٌ رٓزى يُظًبد انًدزًغ انًذَ ٙخبصخ اندًؼٛبد األْهٛخ ثمعبٚب األسشح ٔيشكالرٓبٔ ،زبخبرٓب األسبسٛخ.
• ظشٔسح يسبػذح األسش انفمٛشح ٔ راد انًسزٕٖ انثمبفٔ ٙاالخزًبػٗ انًزٕاظغ ٔانمذساد انجسٛطخ

الموجهة لألسرة
• اعتماد مقاربة الحقوق والنوع االجتماعً فً كل السٌاسات والبرامج واالستراتٌجٌات
ّ
وللمرأة والشباب وتضٌٌق الفجوات االقتصادٌة والتعلٌمٌة واالجتماعٌة بٌن الحضر والرٌف بماٌزٌد من
تمكٌن المراة وخاصة الرٌفٌات وتمكٌن األسرة من القٌام بادوارها.

• رمٛٛى انجشايح ٔاٜنٛبد انشايٛخ نهزمهٛص يٍ صٔاج األلبسة ٔانضٔاج انًج ّكش ٔرؼذٚهٓب ف ٙانًعًٌٕ
ٔانًُٓدٛبد ثًب ٚدؼهٓب أكثش خذٖٔ ٔفبػهّٛخ.
• انزصذّ٘ ألشكبل ٔاًَبغ انضٔاج انسذٚثخ ثبنزثمٛف ٔاإلسشبد انذ ُٙٚانًؼزذل ٔثبنمٕأَ ، ٍٛانؼًم ػهٗ رؼجئخ
• لٕٖ انًدزًغ انًسزُٛشح ٔانًؼزذنخ يٍ يفكشٌٔ ٔ سخبل دٔ ٍٚإػالي ٔ ٌٕٛفُبٌَٕ.
• إٚالء ظبْشح انطالق ف ٙانًدزًؼبد انؼشثٛخ أًْٛخ أكجش ٔيزبثؼخ اشًم ثًب ٚسًر ثبنزؼ ّشف ػهٗ اسجبثٓب
ٔاثبسْب ٔارخبر يبٚهضو يٍ اخشاءاد ٔ لشاساد نًٕاخٓزٓب ٔانس ّذ يٍ رذاػٛبرٓب ٔاثبسْب انسهجٛخ.

• وضع وتنفٌ استراتٌجٌة عربٌة تنبثق عنها استراتٌجٌات وطنٌة لنشر ثقافة االعتدال فً متطلبات
الزواج .
• إػذاد انجسٕس ٔانذساسبد انزٗ رسبػذ فٗ رٕفٛش انجٛبَبد زٕل ٔالغ اردبْبد ٔاًَبغ انضٔاج ثًب ٚسبػذ
فٗ دساسخ اَؼكبسبد انزغٛشاد انًدزًؼٛخ ػهٗ انسٛبح األسشٚخ ٔيُظٕيخ انمٛى فٗ أنذٔل انؼشثٛخ.

