
عنوان الدراسة
اإلجراءات المنظمة للطالق وما يترتب عليه للزوجة واألبناء

ة، جمعيـــة النهضـــة الخيريـــة، مؤسســـة الملـــك خالـــد الخيريـــة، مؤسســـة  )جمعيـــة مـــودَّ
ســـلطان  بـــن عبدالعزيـــز الخيريـــة، برنامـــج األمـــان األســـري(

ـــة،  ـــد الخيري ـــادرة مـــن جمعيـــة مـــودة، وبدعـــم كل مـــن مؤسســـة الملـــك خال جـــاءت هـــذه الدراســـة بمب
ـــري،  ـــان األس ـــج األم ـــة، وبرنام ـــة الخيري ـــة النهض ـــة، وجمعي ـــز الخيري ـــن عبدالعزي ـــلطان ب ـــة س ومؤسس
ـــة  ـــار المترتب ـــق علمـــي بغـــرض البحـــث فـــي ظاهـــرة الطـــالق ومشـــكالتهما واآلث ـــك بتكليـــف فري وذل

ـــة واألوالد.  ـــى الزوج عل
وتتركـــز مشـــكلة الدراســـة فـــي عـــدم وجـــود اإلطـــار التنظيمـــي لمعالجـــة الطـــالق ومـــا بعـــده للزوجـــة 
واألبنـــاء فـــي المملكـــة فـــي شـــكل لوائـــح أو قـــرارات وزاريـــة تتضمـــن أحكامـــا إجرائيـــة تنظـــم الطـــالق 
وآثـــاره.  وهدفـــت الدراســـة إلـــى وضـــع حلـــول وآليـــات للتعامـــل مـــع قضايـــا الطـــالق واقتـــراح تصـــور 

كامـــل إلجـــراءات الطـــالق ومـــا يترتـــب عليـــه للزوجـــة واألبنـــاء فـــي المملكـــة.
ــات  ــراح آليـ ــن اقتـ ــالق يتضمـ ــراءات الطـ ــامل إلجـ ــور شـ ــم تصـ ــى تقديـ ــة إلـ ــج الدراسـ ــت نتائـ وانتهـ
التعامـــل وتنفيـــذ بعـــض األحـــكام القضائيـــة الخاصـــة بالطـــالق واقتـــراح اإلجـــراءات الخاصـــة بنظـــر 

ــة لذلـــك. ــد التنظيميـ ــاء والقواعـ ــة واألبنـ ــاره علـــى الزوجـ الطـــالق وآثـ
واختتمـــت الدراســـة بتقديـــم مقتـــرح »الالئحـــة التنظيميـــة والداخليـــة لمكاتـــب األســـرة التابعـــة لمحاكـــم 
ــروع  ــان واألنكحـــة«، والئحـــة »مشـ األحـــوال الشـــخصية«، و«قاعـــدة البيانـــات لـــدى محكمـــة الضمـ

ـــدوق النفقـــة. صن
وحظيـــت الدراســـة باهتمـــام وتفاعـــل كبيريـــن مـــن وزارة العـــدل مـــن خـــالل تطبيـــق بعـــض التوصيـــات، 
حيـــث تـــم اعتمادهـــا كأحـــد المصـــادر األساســـية للدراســـات وصناعـــة القـــرارات فـــي الـــوزارة فيمـــا 
ـــم  ـــد مـــن توصياتهـــا التـــي كان أبرزهـــا الئحـــة تنظي ـــوزارة العدي ـــا الطـــالق، كمـــا تبنـــت ال يتعلـــق بقضاي
مكاتـــب األســـرة وصنـــدوق النفقـــة، إضافـــة إلـــى تبنـــي الـــوزارة لمقتـــرح الدراســـة المتمثـــل فـــي 
ـــة، وأن  ـــرى للزوج ـــزوج واألخ ـــدة لل ـــخة واح ـــلم نس ـــالق تس ـــك الط ـــن ص ـــن م ـــختين أصليتي ـــدار نس إص

ـــق المحكمـــة. ـــن طري ـــة بالطـــالق ع ـــم إخطـــار الزوج يت


