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اليوم  نتوجها  والتي  المحققة،  المكاسب  أهمية  تكن  ...ومهما 
األمر  وإصدار  األسرة  مدونة  قانون  على  الشريف  طابعنا  بوضع 
من  األمثل  الوجه  على  لتفعيلها  جهدا  نذخر  لن  فإننا  بتنفيذه، 
خالل قضاء مؤهل ومستقل وفعال ومنصف، وبواسطة كافة المنابر 
والهيئات لتحسيس عامة الشعب بها ليس باعتبارها مكسبا للمرأة 
بها  المتشبعة  المتوازنة  المغربية  لألسرة  بل بكونها دعامة  وحدها 

ثقافة وممارسة وسلوكا تلقائيا.

مقتطف من نص خطاب جاللة امللك محمد السادس بمناسبة استقبال جاللته لرئي�سي 
مجل�سي البرملان  وتسليمهما لجاللته قانون مدونة األسرة بعد املصادقة عليه باإلجماع 

بتاريخ 03 فبراير 2004
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تقديم 

شلكت مدونة الأرسة تغيريا جذراي يف تعاطي املرشع املغريب مع قضااي الأرسة، من خالل ضامن املساواة بني الرجل واملر�أة عىل 
يالء العناية لأوضاع الطفل. مسستوى حتمل املسؤولية وعىل مسستوى المتتع ابحلقوق، واإ

ولقد حظيت هذه املدونة ابهامتم وتتبع كبريين، كيف ال ويه قانون هيم لك فرد يف اجملمتع سواء قبل وجوده يف احلياة �أو حىت بعد 
مماته، وابلتايل فاإن مجيع �أفراد اجملمتع معنيون مبقتضياته لأنه ينظم حالهتم الشخصية يف مجيع مناحهيا.

وفضال عن االإطار احلديث والعرصي اذلي مزي مدونة الأرسة، وجعل املغرب رائدا يف العامل العريب واالإساليم يف تنظمي العالقات الأرسية 
عىل �أساس املساواة بني الرجل واملر�أة يف احلقوق والواجبات، فاإن مرتكزاهتا ظلت مسسمتدة من تعالمي ادلين االإساليم احلنيف، من خالل 
املرجعية اليت �أكد علهيا جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا يف اخلطاب املليك اذلي �ألقاه مبناسسبة افتتاح ادلورة الربملانية يوم امجلعة 10 �أكتوبر 
 2003 حيث �أورد جاللته ما ييل : »ال يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين، أن أحل ما حرم اهلل وأحرم ما أحله.« انهت�ى النطق املليك السايم.

وابلتايل فقد مت تقبلها من سائر املواطنني قبوال حسسنا، عكسه الاهامتم الواحض هبا والتفاعل االإجيايب مع مقتضياهتا اجلديدة.

اإن مدونة الأرسة فضال عن محولهتا القانونية النوعية، قد �أسست ملرشوع جممتعي جيعل من الأرسة املغربية القامئة عىل املسؤولية املشرتكة 
واملودة واملساواة والعدل واملعارشة ابملعروف والتنشسئة السلمية للأطفال لبنة جوهرية يف دمقرطة اجملمتع ابعتبار الأرسة نواته الأساسسية.

وحرصا من وزارة العدل واحلرايت عىل حسن التفعيل والتدبري اجليد ملقتضيات مدونة الأرسة، فقد اختذت مجموعة من االإجراءات 
رشاد  لهيا واإ اإ والتدابري، وذكل عىل مسستوى احلرص عىل توفري فضاءات مالمئة لأقسام قضاء الأرسة، وجتهزيها، وتسهيل الولوج 
املتقاضني وحسن التواصل معهم، وتبسسيط االإجراءات واملساطر، والهنوض ابلعنرص البرشي دلمع قدراته وتطوير هماراته ملواكبة 
التحوالت الوطنية وادلولية، والارتقاء بقضاء الأرسة ليكون رافعة لتحقيق الأمن والاسستقرار للأرسة املغربية، تنفيذا للتوجهيات 
امللكية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس، �أيده هللا، اليت �أكد علهيا يف خطابه السايم يوم 3 فرباير 2004، مبناسسبة 
اسستقباهل لرئييس جملس النواب واملستشارين، وتسلميهام جلاللته القانون مبثابة مدونة الأرسة بعد مصادقة الربملان عليه ابالإجامع، حيث 

قال حفظه هللا :

»فإننا لن ندخر جهدا لتفعيلها على الوجه األمثل، من خالل قضاء مؤهل ومستقل، وفعال ومنصف...«.

»كما أننا عازمون على أن نوفر لتفعيل مدونة األسرة، ليس فقط وسائلها المادية والبشرية وآلياتها القانونية، وإنما 

بالمضي قدما، في إنجاز التنمية الشاملة، وتشجيع العمل الميداني الملموس، للنهوض الفعلي بأوضاع األسرة...«. 
انهت�ى النطق املليك السايم.

شاكالت مسطرية،  كراهات مادية وبرشية واإ ومما الشك فيه �أن تزنيل مقتضيات مدونة الأرسة وتنفيذها عىل �أرض الواقع واهجته عدة اإ
حدت من الانتظارات املتوخاة مهنا يف حتقيق رسالهتا النبيةل، ذلكل فاإن مرور هذه املدة الزمنية من التطبيق متكن من قراءة موضوعية 
لأداء قضاء الأرسة، والوقوف عىل اجلهود املبذوةل من طرف القضاء، كام تسمح بتحديد الصعوابت القامئة اليت تعيق بناء قضاء �أرسي 

كفء وفعال.
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ومن �أجل ذكل قرران يف وزارة العدل واحلرايت تنظمي ندوة وطنية برشاكة مع وزارة التضامن واملر�أة والأرسة والتمنية الاجامتعية، 
آفاق القضاء الأرسي بعد عرش سسنوات من تطبيق املدونة، سسنحاول من خاللها رصد اكفة املعطيات املمكنة حول هذا  حول واقع و�

التطبيق، من حيث جوانب االإجياب قصد تمثيهنا وجوانب القصور قصد العمل عىل جتاوزها.

وسيمت الرتكزي يف ورشات عىل مواضيع من قبيل :

سامع دعوى الزوجية.••

النفقة.••

الصلح والوساطة.••

صندوق التاكفل العائيل.••

كفاةل الأطفال املهملني.••

زواج الفىت و الفتاة دون سن الأهلية.••

الطالق و التطليق.••

عداد هذه ادلراسة* اليت تضمنت �أرضيات قد تكون مناسسبة الإجراء حوار بناء ومسؤول من اكفة املعنيني  ويف سبيل ذكل مت اإ
واملهمتني من داخل منظومة العداةل وخارهجا خاصة الباحثني ومكوانت اجملمتع املدين.

وهللا املوفق والهادي اإىل سواء السبيل

وزير العدل والحريات
المصطفى الرميد

مديرية الشؤون املدنية الذين أشرفوا على إنجاز هذه  يتقدم وزير العدل و الحريات بالشكر الجزيل لقضاة و أطر    *

الدراسة و خاصة منهم السيد عبد الهادي البطاح، القا�ضي املكلف بقسم قضاء األسرة و القاصرين و فاقدي األهلية، 

و السيد عثمان عبيد، القا�ضي امللحق بهذه املديرية.

كما وجب التنويه بالعمل الذي قامت به السيدة املستشارة الدكتورة بثينة قروري.



الخطب امللكية السامية.. 1
املرجعية الدستورية.. 2
املرجعية التشريعية.. 3
املرجعية الدولية.. 4

المحور األول : المرجعية المؤسسة للقضاء األسري.
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 أوال 
 الخطب امللكية السامية

جعل جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا من اإصالح القضاء الأرسي �أحد �أمه الأوراش الكربى اليت ما فئت جاللته يشملها بعنايته 
السامية، حيث جاء يف اخلطاب املليك مبناسسبة افتتاح السسنة القضائية بتارخي 29 يناير 2003 :

يعمل على فتح  العدل كي  إلى وزيرنا في  السامية  تعليماتنا  التحديثي، فقد أصدرنا  النهج  »وسيرا على هذا 

أقسام لقضاء األسرة في أهم المحاكم ويحرص على أن تعمم فيما بعد في كل أنحاء المملكة وعلى اإلسراع 
بتكوين قاضي األسرة المتخصص ألن قضاء األحوال الشخصية الحالي غير مؤهل لتطبيق مدونة األسرة التي 

نحرص على إنجازها بكامل االهتمام ترسيخا لتماسك العائلة في ظل التكافؤ واإلنصاف.

ولهذه الغاية وبدال من إحداث صندوق للنفقة قد يفهم منه التشجيع غير المقصود على أبغض الحالل عند اهلل 
للتكافل  صندوق  إليجاد  المتأنية  الدراسة  قصد  حكومتنا  إلى  توجيهاتنا  نصدر  فإننا  األسرة  شمل  وتشتيت 
العائلي يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات قيمة رمزية توضع على الوثائق المرتبطة بالحياة الشخصية 
والعائلية وترصد نفقاته على أساس معايير مدققة مستهدفين من ذلك ضمان حقوق األم المعوزة وحماية األطفال 

من التشرد الناتج عن الطالق.«

كام �أكد جاللته يف خطاب 10 �أكتوبر 2003 مبناسسبة افتتاح ادلورة الأوىل من السسنة الثانية من الوالية التشـريعية السابعة عىل توجه 
جاللته الواحض والأكيد حنو اإصالح جذري ملنظومة القضاء الأرسي حيث جاء فيه : 

» أما بالنسبة لألسرة والنهوض بأوضاع المرأة فإنني قد أبرزت إشكالها الجوهري غداة تحملي األمانة العظمى 
إلمارة المؤمنين متسائال في خطاب عشرين غشت لسنة 1999 “كيف يمكن الرقي بالمجتمع والنساء 
اللواتي يشكلن نصفه تهدر حقوقهن ويتعرضن للحيف والعنف والتهميش في غير مراعاة لما خولهن ديننا 

الحنيف من تكريم وانصاف ؟«

وفضال عما اتخذناه من قرارات ومبادرات ذات داللة قوية للنهوض بأوضاع المرأة وانصافها؛ فإننا لم نتردد 
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في تجنيب المجتمع مغبة الفتنة حول هذه القضية بتكوين لجنة استشارية متعددة المشارب واالختصاصات 
القتراح مراجعة جوهرية لمدونة األحوال الشخصية عاملين على تزويدها بتوجيهاتنا السامية باستمرار إلى ان 

رفعت إلى نظرنا السديد حصيلة أعمالها.

وبهذه المناسبة نود ان ننوه بجهود رئيسها وأعضائها معتبرين ان ما عرفته هذه اللجنة أحيانا من تباين في 
بعض القضايا انما هو من قبيل كون اختالف العلماء رحمة.

 لقد توخينا في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة األسرة اعتماد اإلصالحات 
الجوهرية التالية:

أوال: تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وانسانية المرأة. وجعل مسؤولية األسرة تحت رعاية 
الزوجين. وذلك باعتبار “النساء شقائق للرجال في األحكام” مصداقا لقول جدي المصطفى عليه 

السالم، وكما يروى.. “ال يكرمهن إال كريم وال يهينهن إال لئيم”

ثانيا: جعل الوالية حقا للمرأة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها اعتمادا على أحد تفاسير اآلية الكريمة 
ينكحن  ان  تعضلوهن  “وال  بالمعروف  ارتضته  من  بغير  الزواج  على  المرأة  إجبار  بعدم  القاضية 
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف”. وللمرأة بمحض إرادتها ان تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها.

ثالثا: مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج بتوحيده في ثمان عشرة سنة عمال ببعض أحكام المذهب 
المالكي مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحاالت المبررة وكذلك مساواة البنت والولد 

المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة الختيار الحاضن.

الذي  العدل  الحرص على  السمحة في  بمقاصد اإلسالم  التعدد فقد راعينا في شانه االلتزام  فيما يخص  رابعا: 
جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفير في قوله تعالى “فان خفتم أال تعدلوا فواحدة” وحيث انه 
تعالى نفى هذا العدل بقوله عز وجل “ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم“ كما تشبعنا 
بحكمة اإلسالم المتميزة بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط 
 صارمة وبإذن من القاضي بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي في حالة منع التعدد بصفة قطعية.

ومن هذا المنطلق فان التعدد ال يجوز إال وفق الحاالت والشروط الشرعية التالي:

المساواة 	  العدل على قدم  توفير  الزوج في  إذا تأكد من امكانية  بالتعدد إال  القاضي  يأذن  ال 
مع الزوجة األولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي االستثنائي 

للتعدد.

للمرأة ان تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها عمال بقول عمر بن 	 
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الخطاب رضي اهلل عنه: »مقاطع الحقوق عند الشروط«. وإذا لم يكن هنالك شرط وجب استدعاء 
المرأة األولى ألخذ موافقتها وإخبار ورضى الزوجة الثانية بان الزوج متزوج بغيرها، وهذا مع إعطاء 

الحق للمرأة المتزوج عليها في طلب التطليق للضرر.

المعاناة  أشكال  لرفع  بالخارج  المقيمين  بأحوال رعايانا األعزاء  العناية  الملكية في  إرادتنا  تجسيد  خامسا: 
بحضور  العقد  بتسجيل  االكتفاء  خالل  من  مسطرته  بتبسيط  وذلك  زواجهم.  عقد  إبرام  عند  عنهم 
القضائية  أو  القنصلية  بالمصالح  الزواج  وتوثيق  االقامة  مقبول لدى موطن  مسلمين بشكل  شاهدين 

المغربية عمال بحديث أشرف المرسلين “يسروا وال تعسروا”«.

سادسا: جعل الطالق حال لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة كل حسب شروطه الشرعية وبمراقبة 
القضاء. وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطالق بضوابط تطبيقا لقوله عليه السالم: “ان أبغض 
الحالل عند اهلل الطالق” وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة بتدخل األسرة والقاضي، وإذا كان الطالق بيد 
الزوج فانه يكون بيد الزوجة بالتمليك. وفي جميع الحاالت يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول 
على كافة حقوقها قبل االذن بالطالق، وقد تم اقرار مسطرة جديدة للطالق تستوجب اإلذن المسبق 
الزوج.  على  واالطفال  للزوجة  المستحقة  المبالغ  دفع  بعد  إال  تسجيله  وعدم  المحكمة  طرف  من 

والتنصيص على انه ال يقبل الطالق الشفوي في الحاالت غير العادية.

سابعا: توسيع حق المرأة في طلب التطليق إلخالل الزوج بشرط من شروط عقد الزواج أو لإلضرار بالزوجة مثل 
عدم االنفاق أو الهجر أو العنف وغيرها من مظاهر الضرر أخذا بالقاعدة الفقهية العامة “ال ضرر وال ضرار” 
 وتعزيزا للمساواة واالنصاف بين الزوجين، كما تم إقرار حق الطالق االتفاقي تحت مراقبة القاضي.

- ثامنا: الحفاظ على حقوق الطفل بإدراج مقتضيات االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. 

ذلك  تعذر  فان  األم،  ألم  ثم  لألب  ثم  لألم  تخويلها  خالل  من  الحضانة  في  الطفل  مصلحة  وضمان 
فان للقاضي ان يقرر إسناد الحضانة ألحد االقارب األكثر أهلية. كما تم جعل توفير سكن الئق 
للمحضون واجبا مستقال عن بقية عناصر النفقة واالسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل 

اقصاه شهر واحد.

المحكمة  باعتماد  قاهرة  الزوجية ألسباب  عقد  توثيق  عدم  حالة  في  النسب  في  الطفل  حق  حماية  تاسعا: 
البينات المقدمة في شان اثبات البنوة مع فتح مدة زمنية من خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا 

المجال رفعا للمعاناة والحرمان عن االطفال في مثل هذه الحالة.

عاشرا: تخويل الحفيدة والحفيد من جهة االم على غرار أبناء االبن حقهم في حصتهم من تركة جدهم عمال 
باالجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.
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فمع  الزواج،  فترة  خالل  الزوجين  لدن  من  المكتسبة  االموال  تدبير  مسألة  يخص  ما  في  أما  عشر:  حادي 
االحتفاظ بقاعدة استقالل الذمة المالية لكل منهما تم اقرار مبدأ جواز االتفاق بين الزوجين في وثيقة 
مستقلة عن عقد الزواج على وضع اطار لتدبير واستثمار أموالهما المكتسبة خالل فترة الزواج وفي 
حالة عدم االتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة لإلثبات بتقدير القاضي لمساهمة كال الزوجين في 

تنمية أموال األسرة.         

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين..

ان اإلصالحات التي ذكرنا أهمها ال ينبغي ان ينظر إليها على انها انتصار لفئة على أخرى بل هي مكاسب 
للمغاربة أجمعين، وقد حرصنا على ان تستجيب للمبادئ، والمرجعيات التالية :

ال يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين ان أحل ما حرم اهلل وأحرم ما أحله.	 

األخذ بمقاصد اإلسالم السمحة في تكريم االنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة 	 
المذهب المالكي واالجتهاد الذي يجعل اإلسالم صالحا لكل زمان ومكان لوضع مدونة عصرية 

لألسرة منسجمة مع روح ديننا الحنيف.

عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها بل مدونة لألسرة أبا وأما وأطفاال والحرص على ان تجمع بين 	 
رفع الحيف عن النساء وحماية حقوق االطفال وصيانة كرامة الرجل. فهل يرضى أحدكم بتشريد 

أسرته وزوجته وأبنائه في الشارع أو بالتعسف على ابنته أو أخته ؟

وبصفتنا ملكا لكل المغاربة فإننا ال نشرع لفئة أو جهة معينة وانما نجسد اإلرادة العامة لألمة التي 	 
نعتبرها أسرتنا الكبرى.

وحرصا على حقوق رعايانا األوفياء المعتنقين للديانة اليهودية فقد أكدنا في مدونة األسرة الجديدة ان تطبق 
عليهم أحكام قانون األحوال الشخصية المغربية العبرية.

وإذا كانت مدونة 1957 قد وضعت قبل تأسيس البرلمان وعدلت سنة 1993خالل فترة دستورية انتقالية 
بظهائر شريفة، فان نظرنا السديد ارتأى ان يعرض مشروع مدونة األسرة على البرلمان ألول مرة لما يتضمنه من 

التزامات مدنية علما بان مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين.

واننا لننتظر منكم ان تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية سواء باحترامكم لقدسية نصوص المشروع 
إليها بعين  النظر  ينبغي  التي ال  النصوص  لغيرها من  أو باعتمادكم  السمحة  الشريعة  المستمدة من مقاصد 
الكمال أو التعصب بل التعامل معها بواقعية وتبصر باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب اليوم في انفتاح على 

التطور الذي نحن أشد ما نكون تمسكا بالسير عليه بحكمة وتدرج.
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وبصفتنا أميرا للمؤمنين فإننا سننظر إلى عملكم في هذا الشأن من منطلق قوله تعالى “وشاورهم في األمر” 
وقوله عز وجل “فإذا عزمت فتوكل على اهلل”«.

إلى  ملكية  رسالة  وجهنا  األسرة  مدونة  تطبيق  بحسن  الكفيلة  الشروط  توفير  على  جاللتنا  من  »وحرصا 

يظل  تفعيلها  فان  اإلصالح  عناصر  من  تضمنت  مهما  المدونة  هذه  ان  فيها  أوضحنا  وقد  العدل،  في  وزيرنا 
ان  الحالية  المدونة  تطبيق  خالل  من  تبين  وقد  سيما  ال  وفعال  وعصري  عادل  أسري  قضاء  بإيجاد  رهينا 
ماديا  مؤهل  أسري  قضاء  انعدام  إلى  باألحرى  ولكن  بنودها  إلى  فقط  ترجع  والخلل ال  القصور  جوانب 
بتنفيذها. والتعجيل  القضايا  في  البت  في  السرعة  مع  واالنصاف  العدل  شروط  لتوفير كل  ومسطريا   وبشريا 
كما أمرناه باإلسراع بإيجاد مقرات الئقة لقضاء األسرة بمختلف محاكم المملكة والعناية بتكوين أطر 
للقضاء فضال عن ضرورة االسراع  المشروع  يخولها هذا  التي  للسلطات  المستويات نظرا  مؤهلة من كافة 

بإحداث صندوق التكافل العائلي.

كما أمرناه أيضا بان يرفع إلى جاللتنا اقتراحات بشان تكوين لجنة من ذوي االختصاص ألعداد دليل 
المتعلقة بقضاء االسرة ليكون مرجعا موحدا لهذا  عملي يتضمن مختلف األحكام والنصوص واالجراءات 
القضاء وبمثابة مسطرة لمدونة األسرة مع العمل على تقليص اآلجال المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة 

في قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل.

كما يتعين القيام بحملة إعالمية موسعة لتوعية كل الفئات الشعبية بأهمية هذا اإلصالح بمشاركة الفعاليات 
الفقهية والفكرية والسياسية«.

وعند اسستقبال جاللته لرئيسـي جملـيس الربملان وتسلميهام جلاللته قانون مدونة الأرسة بعد املصادقة عليه ابالإجامع بتارخي 03 فرباير 
2004، �أكد يف خطابه السايم عىل ما ييل :

»اننا بحرصنا على ان نتسلم من رئيسي مجلسي البرلمان مدونة األسرة انما نؤكد التزامنا الثابت بالقيم المؤسسة 
الديمقراطي  مجتمعنا  بناء  في  لبنة جوهرية  باعتباره  فقط  ليس  المغرب  تاريخ  سجل  يدخل  الذي  القانون  لهذا 
الحداثي وانما أيضا ألننا جسدنا به التكامل بين المرجعية اإلسالمية والكونية القائمتين على مبادئ الحرية 

والمساواة واالنصاف والتضامن.

وبصفتنا أمير المؤمنين فإننا من خالل هذا العمل الرائد قد ساهمنا فيما يتعين على األمة اإلسالمية القيام به 
من أجل تصحيح صورة اإلسالم السمحة مما لحقها من تشويه وتطرف مؤكدين قدرة العقل اإلسالمي على 

االنسجام مع الحداثة.

المواصفات  بهذه  لألسرة  حديثة  مدونة  إيجاد  سياستنا  صدارة  في  جعلنا  قد  العرش  اعتالئنا  منذ  كنا  وإذا 
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والمرجعيات، وفي خضم تيارات مختلفة فإننا بقدر ما نحمد اهلل تعالى على توفيقنا في انجازها بما تتضمنه من 
للمغاربة  انها مكسب  التأكيد على  الرجل نجدد  للمرأة وحماية لحقوق األطفال وصيانة لكرامة  انصاف 
جميعا منوهين بإجماع كل ممثلي األمة ومكوناتها عليها ضمن نقاش ديمقراطي مسؤول والتحام وثيق بين 

العرش والشعب. 

ومهما تكن أهمية المكاسب المحققة، والتي نتوجها اليوم بوضع طابعنا الشريف على قانون مدونة األسرة 
وإصدار األمر بتنفيذه، فإننا لن نذخر جهدا لتفعيلها على الوجه األمثل من خالل قضاء مؤهل ومستقل وفعال 
ومنصف، وبواسطة كافة المنابر والهيئات لتحسيس عامة الشعب بها ليس باعتبارها مكسبا للمرأة وحدها بل 

بكونها دعامة لألسرة المغربية المتوازنة المتشبعة بها ثقافة وممارسة وسلوكا تلقائيا.

القانونية،  وآلياتها  والبشرية  المادية  وسائلها  فقط  ليس  األسرة،  مدونة  لتفعيل  نوفر  أن  على  عازمون  أننا  كما 
الفعلي بأوضاع األسرة،  الملموس للنهوض  الميداني  العمل  التنمية الشاملة وتشجيع  وإنما بالمضي قدما في إنجاز 
وتحرير كل الطاقات للعمل الجماعي المتجاوب مع طموحنا إلى توطيد دعائم مغرب ديمقراطي وعصري، 
مؤكدين تصميمنا على المضي قدما في هذا النهج اإلصالحي القويم، لتحقيق المزيد من المكاسب على 

درب جعل المرأة والرجل شقائق في حقوق وواجبات اإلنسان والمواطنة المسؤولة.« 
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 ثانيا 
 املرجعية الدستورية

جاء دسستور فاحت يوليوز 2011 مبجموعة من املفاهمي واملبادئ اليت تكرس حقوق االإنسان كام يه متعارف علهيا عامليا وعىل انفتاح 
اجملمتع املغريب عىل عرصه مع تشبته بثوابته ادلينية، وعىل قمي املساواة بني الرجل واملر�أة يف المتتع ابحلقوق وجعل من الأرسة اخللية 

الأساسسية للمجمتع، ومن هذه املبادئ نذكر ما ييل:

رساء دعامئ جممتع متضامن، يمتتع فيه امجليع ابلأمن واحلرية والكرامة واملساواة، وتاكفؤ الفرص، والعداةل الاجامتعية، ومقومات •• اإ

العيش الكرمي، يف نطاق التالزم بني حقوق وواجبات املواطنة.

الهوية املغربية تمتزي بتبوء ادلين االإساليم ماكنة الصدارة فهيا، وذكل يف ظل تشبث الشعب املغريب بقمي •• الت�أكيد عىل �أن 

الانفتاح والاعتدال والتسامح واحلوار، والتفامه املتبادل بني الثقافات واحلضارات االإنسانية مجعاء.

الزتام املغرب حبامية منظوميت حقوق االإنسان والقانون ادلويل االإنساين والهنوض هبام، واالإسهام يف تطويرهام، مع مراعاة الطابع ••

الكوين لتكل احلقوق، وعدم قابليهتا للتجزيء.

حظر وماكحفة لك �أشاكل المتيزي، بسبب اجلنس �أو اللون �أو املعتقد �أو الثقافة �أو الانامتء الاجامتعي �أو اجلهوي �أو اللغة �أو ••

االإعاقة �أو �أي وضع خشيص، همام اكن.

متتع الرجل واملر�أة، عىل قدم املساواة، ابحلقوق واحلرايت املدنية والسسياسسية والاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية، ••

الواردة يف ادلسستور، وكذا يف االتفاقيات واملواثيق ادلولية، كام صادق علهيا املغرب، ولك ذكل يف نطاق �أحاكم ادلسستور 

وثوابت اململكة وقوانيهنا.

حداث هيئة للمناصفة وماكحفة لك �أشاكل المتيزي.•• الزتام ادلوةل ابلسعي اإىل حتقيق مبد�أ املناصفة بني الرجال والنساء، واإ
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قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سسياسات يكون الغرض مهنا عىل اخلصوص معاجلة الأوضاع الهشة لفئات من النساء ••

والأهمات، وللأطفال والأشخاص املسسنني والوقاية مهنا …

من ••  32 الفصل  للأطفال، حيث نص  القانونية  امحلاية  وتوفري  الكيان  لهذا  ادلوةل  الأرسة وحامية  وتكوين  الزواج  احلق يف 

ادلسستور املغريب عىل ما ييل :
“األسرة القائمة على عالقة الزواج الشرعي هي الخلية األساسية للمجتمع.

بما  القانون،  بمقتضى  لألسرة،  واالقتصادية  واالجتماعية  الحقوقية  الحماية  ضمان  على  الدولة  تعمل 
يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

بكيفية  األطفال،  لجميع  والمعنوي  االجتماعي  واالعتبار  القانونية،  الحماية  لتوفير  الدولة  تسعى 
متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.

التعليم األساسي حق للطفل وواجب على األسرة والدولة...”
�أنه : •• اإحداث وحتديد اختصاصات اجمللس الاستشاري للأرسة والطفوةل حيث نصت الفقرة الأخرية من الفصل 32 عىل 

“يحدث مجلس استشاري لألسرة والطفولة.” ونص الفصل 169 من ادلسستور عىل �أن يتوىل هذا اجمللس “مهمة 
تأمين تتبع وضعية األسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، 
وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال األسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، 

المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والهيئات المختصة”.
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 ثالثا 
 املرجعية التشريعية

قانون مدونة األسرة : أ. 

القانون رمق 70.03 مبثابة مدونة الأرسة الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 1.04.22 املؤرخ يف 12 من ذي احلجة 1424 )3 فرباير 
2004(، حيث كرس هذا القانون املبادئ التالية:

املساواة والعداةل والتضامن بني خمتلف مكوانت الأرسة استنادا عىل قواعد حتمكها يف جو من الرتايض والتوافق واملودة ••

والاحرتام سواء خالل قيام العالقة الزوجية �أو عند انفصاهما.

ماكنة ممتزية حلقوق الطفل وحامية مصلحته الفضىل وفق مقتضيات االتفاقيات ادلولية.••

تنوع الهوية املغربية، وذكل حبرص نطاق تطبيق مقتضياهتا عىل املغاربة املسلمني والتنصيص عىل �أن الهيود املغاربة ترسي ••

علهيم قواعد الأحوال الشخصية العربية املغربية )املادة 2(.

طار قمي يسودها التسامح واملساواة •• �أن الأرسة لبنة �أساسسية لرتبية النشء عىل املواطنة وبناء اجملمتع ادلميقراطي يف اإ

والتاكفل.

التنظيم القضائي :	. 

منا وسسيةل لتحقيق مقاصد �أكرب عىل مسستوى الواقع،  اقتناعا من املرشع املغريب ب�أن تعديل النصوص القانونية ليس غاية يف حد ذاته واإ
آلية تنظميية تسهر عىل تفعيلها، ومن �أبرز هذه الآليات اإحداث �أقسام لقضاء  معد اإىل مصاحبة هذه التعديالت اجلديدة ب�أكرث من �
الأرسة، وهكذا نص الفصل الثاين من القانون رمق 73.03 املغري واملمتم مبوجبه الظهري الرشيف رمق 1.74.338 الصادر يف 24 من 



قسم قضاء األسرة والقاصرين وفاقدي األهلية22

وزارة العدل والحريات

جامدى الآخر 1394 )15يوليو1974( املعترب مبثابة قانون املتعلق ابلتنظمي القضايئ للمملكة عىل ما ييل :

ىل �أقسام قضاء الأرسة وغرف مدنية وجتارية وعقارية واجامتعية  “ميكن تقسسمي هذه احملامك حبسب نوعية القضااي اليت ختتص ابلنظر فهيا اإ
وزجرية.

تنظر �أقسام قضاء الأرسة يف قضااي الأرسة واملرياث واحلاةل املدنية وشؤون التوثيق والقارصين والكفاةل ولك ماهل عالقة برعاية وحامية 
الأرسة.

ميكن للك غرفة �أن تبحث وحتمك يف لك القضااي املعروضة عىل احملمكة كيفام اكن نوعها ابسستثناء ما يتعلق ب�أقسام قضاء الأرسة”. 

القانون املتعلق بالحالة املدنية :	. 

القانون رمق 37.99 املتعلق ابحلاةل املدنية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 1.02.239 املؤرخ يف 25 من رجب 1423 )3 �أكتوبر 

2002( اذلي تضمن املبادئ التالية:

اختيار تسجيل الأسامء يف احلاةل املدنية تبعا خلصوصيات وهوية اجملمتع املغريب.••

حق مجيع الأطفال كيفام اكنت وضعيهتم يف التسجيل يف جسالت احلاةل املدنية.••

�أولك للأم عىل قدم املساواة مع الأب واجب الترصحي بوالدة الأبناء.••

تقييد بياانت رمس الزواج واحنالل ميثاق الزوجية بسجالت احلاةل املدنية من �أجل احلفاظ عىل هوية الأرسة واسستقرارها.••

حق الزوجة �أو املطلقة �أو النائب الرشعي احلصول عىل نسخة من ادلفرت العائيل مصادق عىل مطابقهتا للأصل.••

�أحدث جلنة عليا للحاةل املدنية تنظر يف مدى مطابقة الأسامء الشخصية للرشوط احملددة قانوان يف حاةل رفض ضابط ••

احلاةل املدنية تسجيل امس خشص معني. 

قانون الجنسية : د. 

الظهري الرشيف رمق 1.58.250 بسن قانون اجلنسسية املغربية كام مت تعديهل مبقتىض القانون رمق 62.06 الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف 
رمق 1.07.80 بتارخي 3 ربيع الأول 1428) 23 مارس 2007(؛

�أقر �أحقية الطفل املولود من �أم مغربية و�أب �أجنيب يف احلصول عىل اجلنسسية املغربية بقوة القانون.••

�أقر االإماكنية للشخص املغريب اجلنسسية اذلي يتوىل كفاةل مولود ودل خارج املغرب من �أبوين جمهولني مدة تزيد عن ••

مخس سسنوات، �أن يقدم ترصحيا ملنح املكفول اجلنسسية املغربية. 

 القانون الجنائي : 	. 

لقد تضمن هذا القانون مجموعة من املبادئ والنصوص اليت حتمي الأرسة وحتافظ عىل كياهنا واسستقرارها وحقوق �أفرادها حيث جرم 
الأفعال التالية :
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ارتاكب الرضب �أو اجلرح �أو �أي نوع �آخر من العنف �أو االإيذاء ضد �أحد الأصول �أو ضد الاكفل �أو ضد الزوجة ) ••

الفصل 404(.

التعريض للخطر �أو ترك طفل دون سن اخلامسة عرشة �أو عاجز ال يسستطيع �أن حيمي نفسه بسبب حالته اجلسمية �أو ••

العقلية، يف ماكن خال من الناس �أو غري خال �أو محل غريه عىل ذكل )الفصل 459والفصل 461(.

 ارتاكب، بقصد احلصول عىل فائدة، �أحد الأفعال الآتية :••

حتريض الأبوين �أو �أحدهام عىل التخيل عن طفلهام الوليد �أو اذلي سسيودل؛••

تقدمي �أو حماوةل تقدمي وساطة للتكفل بطفل وليد �أو سسيودل �أو لتبنيه)الفصل 466(.••

محل الوادلين �أو �أحدهام عىل التعهد يف عقد ابلتخيل عن طفل سسيودل هلام، �أو حماوةل ذكل. )الفصل 467(••

عانة عليه �أو الوساطة فيه �أو حماولته)467/1(•• بيع �أو رشاء طفل �أو التحريض عليه �أو تسهيهل �أو االإ

اسستغالل طفل دون اخلامسة عرش ملامرسة معل قرسي �أو التوسط �أو التحريض عىل ذكل �أو حماولته )467/2(••

عدم ترصحي الأب، وعند عدم وجوده، الطبيب �أو اجلراح �أو مالحظ الصحة �أو احلكمية �أو املودلة �أو القابةل �أو �أي ••

ذا مل يقم ابلترصحي ابالزدايد يف الأجل القانوين، وذكل يف احلاالت اليت يكون  خشص حرض الوالدة �أو وقعت مبحهل، اإ

فهيا الترصحي واجبا )الفصل 468(.

عدم اإخطار ضابط احلاةل املدنية وال السلطات احمللية عند العثور عىل وليد )الفصل 469(.••

خفاءه �أو تغييبه �أو استبداهل بطفل �آخر �أو تقدميه ماداي عىل �أنه ودل المر�أة مل تدله )الفصل 470(.••  تعمد نقل طفل �أو اإ

عدم تسلمي الطفل اإىل من هل حق احلضانة عليه )الفصل 476 والفصل 477(••

خفاء قارص خمطوف �أو همرب �أو مغرر به �أو هارب من سلطة من هلم الوالية القانونية عليه )الفصل 478(.•• تعمد اإ

ترك الأب �أو الأم بيت الأرسة دون موجب قاهر ملدة تزيد عىل شهرين والمتلص من لك �أو بعض واجباهتام املعنوية ••

واملادية الناشسئة عن الوالية الأبوية �أو الوصاية �أو احلضانة،

ترك الزوج معدا، لأكرث من شهرين ودون موجب قاهر، زوجته وهو يعمل �أهنا حامل.)الفصل 479(.••

االإمساك معدا عن دفع النفقة املقررة مبوجب حمك هنايئ �أو قابل للتنفيذ املؤقت اإىل الزوجة �أو الأصول �أو الفروع يف ••

موعدها احملدد )الفصل 480(.

عطاء القدوة •• تسبب �أحد الأبوين يف اإحلاق رضر ابلغ ب�أطفاهل �أو بواحد �أو �أكرث مهنم، وذكل نتيجة سوء املعامةل �أو اإ

السيئة يف السكر �أو سوء السلوك �أو عدم العناية �أو التقصري يف االإرشاف الرضوري من انحية الصحة �أو الأمن �أو 

الأخالق )الفصل 482(.
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 قانون املسطرة املدنية :و. 

كرس هذا القانون بدوره مجموعة من املبادئ امحلائية للأرسة يف الباب الثالث املتعلق ابلأحوال الشخصية من بيهنا : 

البت يف طلبات النفقة ابسستعجال وتنفيذ الأوامر والأحاكم الصادرة بش�أهنا رمغ لك طعن.••

ذا مت •• التصاحل، واإ القانوين وجترى دامئا حماوةل  �أو بواسطة ممثلهم  لزامية حضور الأطراف يف اجللسة الأوىل خشصيا  اإ

التصاحل �أصدر القايض حاال حكام يثبت االتفاق ويهن�ي الزناع وينفذ بقوة القانون وال يقبل �أي طعن.

اإحداث مؤسسات قضائية متخصصة ويه قايض الأرسة امللكف ابلزواج والقايض امللكف بشؤون القارصين الذلين يمت ••

تعييهنام ملدة ثالث سسنوات بقرار لوزير العدل.

تكريس الطابع امحلايئ والرقابة القضائية عىل الترصفات الواردة عىل �أموال الطفل القارص )الفصول من 201 اإىل 211(.••

اإحداث قواعد خاصة مبسطرة التطليق )الفصول من 212 اإىل 214(.••

اإحداث قواعد خاصة ابلترصحيات القضائية املتعلقة ابحلاةل املدنية وتصحيح واثئقها )الفصول من 217 اإىل 220(.••

اإحداث قواعد مسطرية خاصة حبامية الرتكة وحقوق الورثة )الفصول من 221 اإىل 242(.••

تنظمي االإجراءات املسطرية لقسمة الرتكة )الفصول من 258 اإىل 262(.••

قانون املسطرة الجنائية :ز. 

كرس هذا القانون مبد�أ وحدة سن الرشد املدين واجلنايئ كام عاجل مجموعة من احلاالت اليت هتم وضعية الأطفال كام ييل:

حدد سن الرشد اجلنايئ ببلوغ مثان عرشة سسنة ميالدية اكمةل )املادة 458(.••

جراءات حمامكة الأحداث )املادة 460 و509(.•• سن مقتضيات خاصة ابإ

سن قواعد خاصة حبامية الأطفال حضااي جناايت �أو جنح )املادة 510 و511(. ••

حدد قواعد خاصة حبامية الأطفال املوجودين يف وضعية صعبة )املواد من 512 اإىل 517(.••

القانون املتعلق بصندوق التكافل العائلي واملرسوم التطبيقي له:ح. 

ويتعلق الأمر ابلقـانـون رمق 41.10 املتعلق بتحديد رشوط ومساطر الاسستفادة من صندوق التاكفل العائيل الصـادر بتنفيـذه الظهيـر 
الرشيف رقـم 1.10.191 فـي 07 حمـرم 1432 )13 ديسمبـر 2010(، واملرسوم التطبيقي هل رمق 2.11.195 صادر يف 7 شوال 

1432 )6 سبمترب 2011(.

حدد الفئات اليت ميكهنا الاسستفادة من خدمات هذا الصندوق عند ت�أخر �أو تعذر تنفيذ املقرر احملدد للنفقة يف فئتني ••

�أساسسيتني وهام: الأم املعوزة املطلقة، ومسستحقو النفقة من الأطفال بعد احنالل ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم. 

عزز الرقابة القضائية عىل الاسستفادة من خدمات الصندوق، حبيث �أانط برئيس احملمكة الابتدائية املصدرة للمقرر احملدد ••
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للنفقة �أو امللكفة ابلتنفيذ اختصاص البت يف �أحقية الاسستفادة من اخملصصات املالية للصندوق.

حدد الواثئق اليت ترفق بطلبات الاسستفادة من الصندوق عىل سبيل احلرص.••

حدد سقف الاسستفادة من الصندوق يف مبلغ 350 درهام للك مسستفيد عىل �أن ال يتعدى مجموع اخملصصات املالية ••

لأفراد الأرسة الواحدة 1050 درهام.

قانون كفالة األطفال املهملين ومرسومه التطبيقي :	. 

ويتعلق الأمر ابلقانون رمق 15.01 املتعلق بكفاةل الأطفال املهملني الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 1.02.172 املؤرخ يف فاحت ربيع 
الآخر 1423 )13 يونيو 2002( واملرسوم رمق 2.03.600 الصادر يف 07 يونيو 2004 بتطبيق املادة 16 منه.

�أحاط هذا القانون الكفاةل مبجموعة من الضامانت اليت يتوىخ مهنا اختيار �أفضل الأشخاص املؤهلني للتكفل ابلأطفال ••

املهملني وحتقيق املصلحة الفضىل للطفل املكفول.

تطرق اإىل حتديد حاالت الطفل املهمل، ومسطرة الترصحي ابالإهامل.••

آاثرها و�أسسباب انهتاهئا.•• حدد مفهوم الكفاةل ورشوطها و�

�أوحض املسطرة املتبعة لكفاةل الطفل املهمل وكيفية تتبع تنفيذها سواء يف املغرب �أو خارجه.••

�أصبحت الكفاةل تشلك البيئة الأساسسية لتنشسئة الطفل املهمل ورعايته، سواء اكن معروف النسب �أو جمهوهل.••
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 رابعا

  املرجعية الدولية

طار حامية احلقوق الأرسية، صادق املغرب عىل مجموعة من االتفاقيات وابرم عدة اتفاقيات نذكر مهنا ما ييل : يف اإ

االتفاقيات الدولية املتعددة األطراف :••
النفقة ابخلارج )صادق علهيا املغرب مبقتىض ظهري 13 •• اتفاقية نيويورك املؤرخة يف 20 يونيو 1958 بش�أن استيفاء 

�أكتوبر1959(.

االتفاقية ادلولية بش�أن الرضا ابلزواج واحلد الأدىن ابلزواج وتسجيل عقود الزواج اترخي )بدء النفاذ 09 دجنرب 1964(.••

امليثاق ادلويل للحقوق املدنية والسسياسسية املنشور ابجلريدة الرمسية عدد 3525 بتارخي 1980/05/21.••

امليثاق ادلويل للحقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية املنشور ابجلريدة الرمسية عدد 3525 بتارخي 1980/05/21.••

االتفاقية ادلولية حلقوق الطفل املؤرخة يف 20 نونرب 1989، )صادق علهيا املغرب مبقتىض ظهري 1996(.••

املطبق والاعرتاف والتنفيذ والتعاون يف مادة املسؤولية •• املتعلقة ابالختصاص والقانون   1996 لسسنة  اتفاقية الهاي 

الأبوية واالإجراءات امحلائية للأطفال )صادق علهيا املغرب مبقتىض ظهري 22 يناير 2003(.

اتفاقية الهاي املؤرخة يف 25 �أكتوبر 1980 بش�أن بعض املظاهر املدنية لالختطاف ادلويل للأطفال )دخلت حزي ••

التنفيذ ابتداء من فاحت يونيو 2010(.

ديسمرب ••  18 املتحدة يف   للأمم  العامة  امجلعية  من طرف  املعمتدة  املر�أة  المتيزي ضد  �أشاكل  القضاء عىل مجيع  اتفاقية 

1979املنشورة ابجلريدة الرمسية عدد 4866 بتارخي 23 شوال 1421 )18 يناير 2001(.

االتفاقيات الثنائية :••
اتفاقيات املغرب مع عدد هام من ادلول العربية )مرص، سوراي، البحرين، الكويت... ( ••

 االتفاقية املغربية الفرنسسية لسسنة 1981 املتعلقة حباةل الأشخاص والأرسة وابلتعاون القضايئ.••

 االتفاقية املغربية االإسسبانية لسسنة 1997 بش�أن التعاون القضايئ والاعرتاف وتنفيذ املقررات القضائية يف مادة احلضانة ••

رجاع الأطفال. وحق الزايرة واإ

 بروتوكوالت تعاون مع هولندا وبلجياك...••



المحور الثاني : خصوصيات ومستجدات مدونة األسرة

خصوصيات مدونة األسرة.. 1
أهم املستجدات التشريعية.. 2
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ن اكنت حافظت  ال شك �أن اهامتم املرشع املغريب ابخللية الأساسسية للمجمتع ظهر بشلك جيل من خالل صدور مدونة الأرسة، اليت واإ
هنا مع ذكل �أضافت مقتضيات ترشيعية مسستجدة ال يسسهتان هبا،  عىل مرتكزات �أحاكم الأرسة املسسمتدة من الرشيعة االإسالمية، فاإ
جيابيات مسسمتدة من اخنراطه يف مجموعة من  تتوافق مع خصوصيات اجملمتع املغريب وتطوره السوسسيو ثقايف، وما رامكه املغرب من اإ

االتفاقيات واملعاهدات ادلولية.

براز بعض اخلصوصيات اليت مزيهتا.  ال �أنه وقبل التطرق اإىل هذه املسستجدات اليت �أحدثهتا مدونة الأرسة، ال ب�أس من المتهيد ذلكل ابإ اإ

 أوال 
 خصوصيات مدونة األسرة

من املعلوم �أن لقضااي الأرسة خصوصيات اجمتعت فهيا ومزيهتا عام سواها من القوانني، مما جعل قواعدها حتظى مباكنة خاصة داخل 
اجملمتع، وسسنحاول الوقوف عند �أبرز ما اختصت به هذه املدونة ابتداء من الامس اذلي اختري لها، مث نتطرق اإىل ابيق املمزيات اليت 

طبعهتا كام ييل:

اسم مدونة األسرة :. 1

الأرسة«  »مدونة  امس  لها  اختري  الأرسة،  شؤون  لتنظمي  الشلكية  واالإجراءات  املوضوعية  الأحاكم  تضمنت  املدونة  لكون  نظرا 
اذلي يعترب �أرحب و�أوسع و�أمشل مما اكن عليه الأمر يف ظل مدونة الأحوال الشخصية السابقة، لكوهنا هتم الأرسة بلك مكوانهتا

 

- �أاب و�أما و�أطفاال- بل وتتعداه اإىل من هل عالقة ابلأرسة، كام يربز هذا الامس الصفة املؤسساتية للأرسة للرتكزي علهيا من �أجل حفظ 
طار من التوازن بني احلقوق والالزتامات املتبادةل،  شعاره ابلواجبات امللقاة عىل عاتقه داخلها يف اإ كياهنا وصيانة حق لك فرد مهنا واإ
ذلا فهذه التسمية تعطي الت�أثري العام لأمهية الأرسة كوحدة متاكمةل قامئة اذلات وخلية �أساسسية للمجمتع من �أجل الاعتناء هبا واحلفاظ 
علهيا، وهذا ما جتسد يف اإحداث مؤسسات �أرسية كأقسام قضاء الأرسة وقايض الأرسة امللكف ابلزواج والقايض امللكف بشؤون 

القارصين...

طابعها الديني املحض :. 2

لقد جاءت �أمه �أحاكم قضااي الأرسة جاءت مفصةل ب�أدةل من الكتاب والسسنة، سواء ابلنصوص القطعية، �أو الظنية، بل قد يكون 
للمقتىض �أكرث من نص، و�أكرث من دليل.

طابعها االجتماعي :. 3

ذكل �أهنا تتعلق ب�أحوال لك رشاحئ اجملمتع، وتنظم شؤون االإنسان، سواء قبل ازدايده �أو بعده وحىت بعد وفاته.
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انفتاحها على املواثيق الدولية : . 4
ذكل �أن مدونة الأرسة هنلت من مجموعة من املبادئ واملواثيق ذات الطابع الكوين املرتبطة حبقوق االإنسان واملساواة بني اجلنسني.

مرجعياتها املتنوعة :. 5

نظرا للطابع ادليين لقضااي الأرسة، واحرتاما لالتفاقيات ادلولية، ورعيا ملا تتطلبه مسستجدات العرص وتطورات اجملمتع، فقد اعمتدت 
مدونة الأرسة املرجعية التالية :

 املذهب املاليك.••

 الانفتاح عىل املذاهب الأخرى.••

 الاجهتاد اذلي يراعى فيه حتقيق قمي االإسالم يف العدل واملساواة واملعارشة ابملعروف.••

 االتفاقيات ادلولية.••

 بعض القوانني ذات الصةل كقانون الالزتامات والعقود، قانون املسطرة املدنية، قانون احلاةل املدنية...••
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 ثانيا
  أهم املستجدات التشريعية ملدونة األسرة

من �أمه املسستجدات الترشيعية الواردة يف مدونة الأرسة، واليت تعترب مرتكزات �أساسسية نذكر ما ييل :

تبني صياغة حديثة:••

ذكل �أن مدونة الأرسة صيغت ب�أسلوب يناسب املصطلحات املسستعمةل يف النصوص الترشيعية بعبارة واحضة ومفهومة، وحيافظ عىل 
الثوابت ومبادئ الرشيعة االإسالمية، ويساعد عىل التطبيق السلمي للمدونة دومنا تلكف كبري يف تفسري النص وت�أويهل، وهذا ما يتجىل 
يف اقتصارها عىل بعض املصطلحات الأكرث وضوحا : اكلزواج عوض الناكح، والبناء عوض ادلخول والوطء، ومؤخر الصداق عوض 

اكلئ الصداق، والزواج الباطل بدل الزواج اجملمع عىل فساده، والزواج الفاسد عوض الزواج اخملتلف يف فساده...

مساواة املرأة بالرجل في عدة مجاالت :••
تضمنت مدونة الأرسة عدة مقتضيات تكرس املساواة بني الرجل واملر�أة نورد �أمهها اكلتايل :••

قرار املسؤولية املشرتكة للزوجني عىل الأرسة طبقا للامدة 4 وهو ما يعكس النظرة اجلديدة للمرشع يف موضوع املساواة •• اإ

بني الرجل و املر�أة.

جعل الوالية حقا للمر�أة الرشسيدة متارسه حسب اختيارها ومصلحهتا، مع اعتبارها �أهال لأن تربم الزواج بنفسها �أو ••

تفوض ذكل لأبهيا �أو لأحد �أقارهبا.

توحيد سن الأهلية للزواج لذلكر والأنىث يف 18 سسنة مشسسية اكمةل.••

جعل الطالق والتطليق حقا ميارسه الزوج والزوجة، لك حبسب رشوطه وحتت مراقبة القضاء.••

تنظمي �أحاكم احلضانة يف حاةل احنالل ميثاق الزوجية انطالقا من مبد�أ املصلحة الفضىل للطفل احملضون، مع توحيد ••
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مقتضياهتا ابلنسسبة للمحضون سواء اكن ذكرا �أو �أنىث.

املساواة يف االإرث بني الأحفاد من هجة الابن والأحفاد من هجة البنت من خالل اإقرار احلق لهؤالء الأخريين يف الوصية الواجبة.••

تقييد زوا	 التعدد :••

�أصبح خيضع لضوابط ورشوط رشعية، تراعى مقاصد االإسالم السمحة يف احلرص عىل العدل واملساواة مع الزوجة الأوىل و�أبناهئا 
يف مجيع جوانب احلياة، وثبوت املربر املوضوعي والاسستثنايئ للتعدد، وضامن احلقوق للك مكوانت الأرسة.

العناية بالقضايا األسرية ألفراد الجالية املغربية املقيمين بالخار	 :••

برام عقود زواهجم وفق االإجراءات الشلكية املقررة يف قانون بدل  اإ ماكنية  اإ املغاربة املقميني ابخلارج  العناية يف ختويل  تتجسد هذه 
قامهتم، طبقا للمقتضيات اليت جاءت هبا مدونة الأرسة يف املادة 14 عىل �أساس توفر رشوط : االإجياب والقبول، والأهلية، والويل  اإ

عند الاقتضاء، وانتفاء املوانع وعدم التنصيص عىل اإسقاط الصداق، وحضور شاهدين مسلمني.

جعل الطالق والتطليق تحت مراقبة القضاء:••

جراء حماوةل  جراءات خاصة، مهنا اإ ذكل �أن الطالق والتطليق بلك �أنواعهام �أصبح يمت حتت مراقبة القضاء، بعد سلوك مسطرة واإ
الصلح بني الزوجني قبل االإذن ابلطالق �أو احلمك ابلتطليق، وعند فشل الصلح تمت مواصةل االإجراءات حىت وقوع الطالق �أو صدور 

احلمك ابلتطليق، والغاية من هذه املراقبة احلفاظ عىل متاسك الأرسة، واسستقرارها، وضامن حقوق الزوجة والأطفال.

توسيع حق املرأة في طلب التطليق: ••

وسعت املدونة دائرة التطليق ابلنسسبة للمر�أة، ذكل �أنه ابالإضافة اإىل الأسسباب اليت اكنت تعمتدها الزوجة لطلب التطليق من احملمكة 
نفاق، الغيبة، العيب، الايالء والهجر( ، �أحدثت مدونة الأرسة نوعا �آخر من  يف ظل مدونة الأحوال الشخصية )الرضر، عدم االإ
ثباات، بعد القيام مبحاوةل الصلح وعدم جناهحا، من لك  التطليق هو التطليق بسبب الشقاق، وهذا النوع من التطليق ال يلكف طالبه اإ

زواج خال من السكينة واملودة والرمحة يف وقت مالمئ، مع ضامن احلقوق.

الحفاظ على حقوق الطفل:••

طبقا ملبد�أ «املصلحة الفضىل للطفل» جاءت مدونة الأرسة مبقتضيات كثرية حتث عىل مراعاة حقوق الطفل، وابالإضافة اإىل هذا 
فقد جعلت املدونة مادة خاصة تتعلق حبقوق الطفل )54(، واسستخدمت مصطلحات تؤكد عىل احلفاظ عىل هذه احلقوق، مهنا يف 
ابب النفقة والطالق: مسستحقات الأطفال، ويف ابب احلضانة مصلحة احملضون، ويف ابب الأهلية والنيابة الرشعية مراعاة مصلحة 
احملجور، اإىل غري ذكل مما مت التنصيص فيه عىل حقوقه وحاميته، سواء يف هذه املدونة �أو يف القوانني ذات الصةل به، كقانون كفاةل 
الأطفال املهملني، والقانون اجلنايئ، وقانون احلاةل املدنية، واجلنسسية، ومنحت للقضاء االإماكنية الواسعة لتقيص مصلحة الطفل �أىن 

وجدت وجعلها فوق لك اعتبار. 
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تخويل الحفيدة والحفيد من جهة األم حصتهم من تركة الجد :••

العدل  ومبادئ  يتوافق  مبسستجد  الأرسة  مدونة  جاءت  الأم،  من هجة  الأحفاد  يطال  اكن  اذلي  للحيف  ورفعا  املساواة  طار  اإ يف 
واالإنصاف، ونصت عىل مساواة �أوالد البنت يف الوصية الواجبة مع �أوالد الابن.

اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة األسرة :••

ويعترب هذا املقتىض من املسستجدات الهامة، لأن قضااي الأرسة يف حاجة اإىل ادلور الوقايئ وامحلايئ، والنيابة العامة �أصبحت طرفا 
�أصليا يف مجيع القضااي الرامية اإىل تطبيق �أحاكم هذه املدونة.

وهبذا توسع ادلور املنوط هبا يف مدونة الأرسة بشلك يدعو اإىل الاطمئنان، وتوزع ما بني دور رئييس، ودور وقايئ وحاميئ، ودور 
املساعد يف حاالت �أخرى للك طرف ميكن �أن متس حقوقه املادية واملعنوية، كام مت منحها حق الطعن يف الأوامر واملقررات، وابلتايل 
منا نزلت  ال االإدالء مبسستنتجاهتا، واإ لهيا قضااي الأحوال الشخصية وال يلكفها ذكل اإ مل تعد النيابة العامة -كام اكنت من ذي قبل- تبلغ اإ

بثقلها يف مدونة الأرسة و�أصبح لها دور اإجيايب يف تفعيل مقتضياهتا.

تدبير األموال املكتسبة من لدن الزوجين خالل فترة الزوا	 :••

طار املساواة بني الزوجني، ورعيا ملا تقوم به الزوجة من �أعامل وخدمات تسامه يف اكتساب وتمنية  الأموال �أثناء قيام العالقة  يف اإ
ماكنية تنظمي شؤوهنام املالية ابالتفاق عىل  الزوجية، وجتنبا للخالف اذلي ميكن �أن حيدث بني الزوجني بش�أهنا، �أرشدهام القانون اإىل اإ

شعارهام هبذه املقتضيات �أثناء توثيق عقد الزواج. استامثرها وتوزيعها، ولكف العدلني ابإ
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مقدمة :

لقد مرت عرش سسنوات عىل دخول مدونة الأرسة حزي التطبيق، حتققت خاللها ماكسب كبرية للأرسة املغربية، وت�أكد مبا ال يدع جماال 
ال �أنه ابلرمغ من ذكل  للشك حصة الاختيارات اليت انهتجها املغرب يف سبيل حتديث منظومته الترشيعية و القضائية يف جمال الأرسة، اإ
مل تصل النتاجئ احملققة عىل �أرض الواقع اإىل درجة الطموحات الكربى املتوخاة، بسبب معوقات اعرتضت �أو شابت التطبيق السلمي 
ملقتضيات مدونة الأرسة والقوانني ذات الصةل، تتوزع بني معوقات مادية و�أخرى برشية وتنظميية، دون �أن نغفل الواقع الاجامتعي 
والاقتصادي واملوروث الثقايف اذلي حد من فعالية وجدوى كثري من املقتضيات واملسستجدات اليت �أحدثهتا نصوص مدونة الأرسة.

ويوحض تتبع تطبيق مدونة الأرسة خالل السسنوات من 2004 اإىل 2013 عدة مؤرشات لتطور �أداء القضاء الأرسي تعكس جحم 
جيابية. اجملهودات املبذوةل، ويف نفس الوقت جتيل نقط الضعف واخللل يف التطبيق، حبيث ميكن القول �أن حصيةل الأداء تعترب معوما اإ

وسسنحاول من خالل هذا احملور �أن نسلط الضوء عىل العنارص الآتية :  

قراءة يف احلصيةل الاحصائية )2013-2004(.1. 

تشخيص واقع القضاء الأرسي.2. 

التدابري املتخذة ملالءمة تطبيق مدونة الأرسة.3. 
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 أوال
  قراءة في الحصيلة اإلحصائية لعمل القضاء األسري 

)2013-2004(

�أداة مهنجية الختاذ القرارات السلمية، ملا توفره من رؤية واحضة للواقع تمتزي  ال �أحد جيادل اليوم يف كون العملية االإحصائية تعترب 
ابملوضوعية والانسجام، مما جعل من توفري املعلومة االإحصائية جزءا من التدبري الاسرتاتيجي احلديث.

الأرسة  قضاء  قسم  مسستوى  عىل  املدنية  الشؤون  مديرية  معلت  االإحصائية،  ادلراسة  ب�أمهية  واحلرايت  العدل  وزارة  من  مياان  واإ
والقارصين وفاقدي الأهلية، عىل اختاذ مجموعة من االإجراءات العملية هتدف اإىل جتميع املعطيات املتعلقة ب�أقسام قضاء الأرسة وتبويهبا 

من �أجل دراسسهتا وحتليلها، للخروج خبالصات و�أفاكر معلية تسامه يف الارتقاء ابلقضاء الأرسي.

عطاء صورة عن حصيةل معل �أقسام قضاء الأرسة من خالل رصد املؤرشات واملعطيات اخلاصة ب�أمه القضااي الراجئة يف  وسسنحاول اإ
هذه الأقسام كام ييل : 

I .	الزوا

�أحدثت مدونة الأرسة كثريا من التغيريات عىل مقتضيات الزواج، حبيث �ألزمت اإصدار االإذن به من طرف قايض الأرسة امللكف 
برامه، كام مزيت من هجة �أخرى بني املقتضيات العادية للزواج، و�أخرى هتم حاالت الزواج دون سن الأهلية وزواج  ابلزواج قبل اإ
طار التعدد، ومل تغفل من جانب �آخر التطرق اإىل اإشاكلية الزواج غري املوثق من خالل سن قواعد  ذوي االإعاقة اذلهنية والزواج يف اإ

طار سامع دعوى الزوجية. خاصة بتوثيقه يف اإ

الوضعية العامة للزوا	.. 1

وضعية الزوا	 خالل الفترة )2013-2004(

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

533 581306 415311 356325 400313 575314 660307 989297 795272 574244 236رسوم الزوا	

%1.62-%4,25-%3,85%0,33-%2,22%3,33%9,04%11,52%3,48ــنسبة التغيير
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 يتبني من قراءة املعطيات اليت �أسفرت عهنا االإحصائيات املفصةل ابجلدول �أعاله، �أن عدد الزجيات عرف معوما ارتفاعا ملحوظا منذ
ذ انتقل العدد من 236574 زواجا �أبرم خالل سسنة 2004، اإىل 306533 زواجا �أبرم سسنة  دخول مدونة الأرسة حزي التطبيق، اإ
 2013 �أي بنسسبة تغيري بلغت %29,57 . كام مت تسجيل �أن هذا الارتفاع يف عدد الزجيات جاء يف سسياق مضطرد من سسنة اإىل
 �أخرى، بنسسبة تغيري ترتاوح بني 2,22 % كأدىن معدل جسل سسنة 2009 اإىل %11,52 كأعىل معدل تغيري جسل سسنة 2006، اإال
ذ شهدت هذه السسنة نقصا يف عدد الزجيات مقارنة مع السسنة  �أنه ابتداء من سسنة 2012 سسيعرف منحى الزواج اخنفاضا ملحوظا، اإ
 اليت قبلها بنسسبة %4,25-، حيث جسلت 325415 زجية خالل سسنة 2011 مقابل 311581 زجية خالل سسنة 2012، �أي بنقصان
بلغ عدده 13834 زجية، ونفس الاخنفاض شهدته سسنة 2013 بعدد بلغ 5048 رمس زواج مبا يساوي نسسبة تغيري بلغت 1,62%-.

ولتوضيح الصورة �أكرث ميكن متثيل املعطيات املذكورة من خالل املبيان التايل :

رجاع املنحى العام لالرتفاع اذلي اختذه الزواج خالل عرش سسنوات من معر مدونة الأرسة لعدة عوامل نذكر مهنا : وميكن اإ

دراك •• اجملهودات املبذوةل من طرف وزارة العدل واحلرايت ولك اجلهات املعنية، يف التحسيس مبقتضيات مدونة الأرسة واإ

اجملمتع املدين ملضاميهنا وغاايهتا النبيةل. 

وعي املواطنني ب�أمهية توثيق عقود الزواج ودوره يف ضبط وحفظ حقوق الزوجني والأطفال.••

تبسسيط االإجراءات ومرونة املسطرة وتقريب القضاء من املواطنني.••

تراجع حدة الفهم اخلاطئ ملقتضيات مدونة الأرسة وخاصة دلى الشسباب املقبل عىل الزواج واذلي اكن جيعل من مدونة الأرسة ••

مبثابة قانون وضع لفائدة املر�أة ضد الرجل.

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 1
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 
 

 
رخاع  دوهة ال رسة ختذٍ اًزواج خالل ؾرش س يوات من معر ماالرثفاع اذلي ًاًـام يحى امل وميىن اإ

 :ا ًـدة ؾوامي هذهر مهن

 يف اًخحسُس  ذلرايت ولك ادلِات املـيَة،ا�ِودات املحذوةل من ظرف وزارة اًـدل وا
دراك ا�متؽ املدين ملضامِهنا وكاايهتا اًيخِةل.   مبلذضَات مدوهة ال رسة واإ

 .وؾي املواظيني تب مهَة ثوزَق ؾلود اًزواج ودورٍ يف ضحط وحفغ حلوق اًزوخني وال ظفال 

 .ة اًلضاء من املواظيني  ثخس َط الإحراءات ومروهة املسعرة وثلًر
  حدة اًفِم ارلاظئ مللذضَات مدوهة ال رسة وخاظة صلى اًض حاب امللدي ؿىل اًزواج حراحؽ

 واذلي اكن جيـي من مدوهة ال رسة مبثاتة كاهون وضؽ ًفائدة املرأ ة ضد اًرخي.

  ..ال ََُةال ََُة  سنسن  دوندون  ٌَزواجٌَزواج  ابًًس حةابًًس حة  ..22

 (4002-4002وضعُت شواج الفتى والفخاة دون طً ألاهلُت )
                

 4002 4004 4000 4000 2009 2008 2007 2006 2005 2004 الظىىاث

عدد زطىم شواج الفتى 
 والفخاة دون طً ألهلُت

04220 40330 43540 44422 20345 33253 22222 24020 22033 25054 
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بالنسبة للزوا	 دون سن األهلية.. 2

وضعية زوا	 الفتى والفتاة دون سن األهلية )2013-2004(

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

عدد رسوم زوا	 الفتى 
والفتاة دون سن ألهلية

18341216602652029847306853325334777390313416635152

%2,85%12,46-%12%5%8%3%13%22%18-نسبة التغيير

يالحظ �أن هذا النوع من الزواج  وعىل غرار زواج الرشداء عرف نوعا من الارتفاع من سسنة اإىل �أخرى، حيث انتقل من 18341 
زواجا خالل سسنة 2004 اإىل 35152 زواجا خالل سسنة 2013، كام يالحظ �أن �أكرب معدل تغيري مت تسجيهل سسنة 2006 حيث 
ارتفع هذا الزواج مقارنة مع سسنة 2005 بنسسبة%22، يف حني �أن �أدىن معدل تغيري عرفته سسنة 2012 حيث مت تسجيل نسسبة 
برام 34166 زواجا دون سن الأهلية سسنة 2012 مقابل  ذ مت اإ اخنفاض يف هذه الزجيات مقارنة مع سسنة 2011 حبوايل %12,46-، اإ
برام 39031 عقد زواج خالل سسنة 2011، �أما خالل سسنة 2013 فقد ارتفع جمددا العدد حيث �أبرم ما مجموعه 35152 عقد زواج  اإ
�أي بنسسبة تغيري عن السسنة اليت قبلها بلغت %2,85، وميكن توضيح املنحى اذلي اختذه زواج الفىت و الفتاة دون سن الأهلية 

خالل عرش سسنوات يف املبيان التايل:

        

2  
ٔ    ٔ     ** ٓ  ** ٔ   

 

         ٔ   ٕ        
ٔ،    18341    2004  ٕ35152    2013

      ٔ  ٔ  2006        2005 
22%،      ٔ  ٔ   2012        

    2011 -12,46% ٕ   ٕ  ،34166    ٔ  2012 
 ٕ  39031     2011 ،  ٔ2013 ٔ   

 
 

:   ٕ  ٕ     
        ٔ       2011    ٔ )

(       ٔ    ،   ٕ     ٕ
   ٔ  ٕ  ، ٔ       2007   10.02%، 

  %9,97  2008، %10,58  2009، %11,10  2010،   
%99,11  2011،     2012  ٕ10,97% 11,47%   

2013 ،  : 

     ٔ       
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ٔ         

بداء املالحظات التالية : و يف هذا االإطار ميكن اإ

ابلرمغ مما يبدو من ارتفاع يف عدد زجيات من مه دون سن الأهلية سسنة 2011 )�أكرب عدد من الزجيات دون سن الأهلية اليت ••

مت تسجيلها خالل عرش سسنوات(، فاإن نسبته من العدد االإجاميل لرسوم الزواج مل يسجل ارتفاعا ملحوظا خالل السسنوات 
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 ،2009 سسنة  و%10,58   ،2008 سسنة  نسبته 9,97%  وما   ،10.02% نسبته  ما   2007 سسنة  �أهنا شلكت  ذ  اإ الأخرية، 

و11,10% سسنة 2010، يف حني جسلت نسسبة %99,11 سسنة 2011، لتنخفض هذه النسسبة سسنة 2012 اإىل 10,97%، 

وتبلغ %11,47 خالل سسنة 2013، كام يوحض اجلدول واملبيان التاليني :

مقارنة بين عدد رسوم الزوا	 دون سن األهلية ومجموع رسوم الزوا	

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

عدد رسوم 
زوا	 الفتى 
والفتاة دون 
سن األهلية

18341216602652029847306853325334777390313416635152

مجموع رسوم 
الزوا	

263574 244795272989297660307575314400313 356325 415311581306533

نسبة رسوم 
الزوا	 دون 

سن األهلية من 
مجموع رسوم 

الزوا	

7,75%8,84%9,71%10,02%9,97%10,58%11,10%11,99%10,97%11,47%

 

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 3
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

  

 

  ف اًسادة كضاة ال رسة املتلفني ابًزواج تَف خالل س ية أ ن ؿدد اًعَحات املرفوضة من ظر
)ويه أ ؿىل وس حة رفغ جسَت خالل ؾرش س يوات(،  %14،54أ ي تًس حة  6325ما ٍلوؿَ  2013

و ما ميثي وس حة  2012خالل س ية  5992و من ٍلوع اًعَحات احملىومة، يف حني أ ن ؿددُا  10,44 %ُو
وتَف ؿدد ، 7,79%لاوز خأ ي تًس حة مل ث  2010س ية  3474، و%10,44أ ي تًس حة  2011س ية  4899تَف 

س ية خالل من ؿدد اًعَحات، و  %8,59أ ي ما وسخذَ  4074ما ٍلوؿَ  2009اًعَحات املرفوضة س ية 
 4151تَلت اًعَحات املرفوضة  2007وس ية  ،%11,05ظَحا مت رفضَ أ ي ما وسخذَ  4377ما ٍلوؿَ  2008

ىل ف 2006خالل س ية أ ما  ،مللدمةمن ٍلوع اًعَحات ا 10,72%تًس حة تَلت  أ ي ما  3064وظي اًـدد اإ
 ادلدول اًخايل : وميىن ثوضَح ُذٍ املـعَات من خالل ،10,11%وسخذَ 
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 ملارهة تني ؿدد رسوم اًزواج دون سن ال ََُة وٍلوع رسوم اًزواج

 ٍلوع رسوم اًزواج ؿدد رسوم زواج اًفىت واًفذاة دون سن ال ََُة

عدد زطىم شواج 
الفتى والفخاة دون 

 طً ألاهلُت
04220 40330 43540 44422 20345 33253 22222 24020 22033 25054 

مجمىع زطىم 
 الصواج

 
263574 

 

 
244795  

 
424444 442330 202525 314400 253 202 205 245 200540 203522 

وظبت زطىم 
الصواج دون طً 

ألاهلُت مً 
مجمىع زطىم 

 الصواج

7,75% 8,84% 9,71% 10,02% 4942%  10,58% 11,10% 11,99% 10,97% 11,47% 
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�أن عدد الطلبات املرفوضة من طرف السادة قضاة الأرسة امللكفني ابلزواج بلغ خالل سسنة 2013 ما مجموعه 6325 �أي ••

بنسسبة %14،54 )ويه �أعىل نسسبة رفض جسلت خالل عرش سسنوات(، و5992 خالل سسنة 2012 وهو ما ميثل نسسبة 

% 10,44 من مجموع الطلبات احملكومة، يف حني �أن عددها بلغ 4899 سسنة 2011 �أي بنسسبة %10,44، و3474 سسنة 

2010 �أي بنسسبة مل تتجاوز %7,79، وبلغ عدد الطلبات املرفوضة سسنة 2009 ما مجموعه 4074 �أي ما نسبته %8,59 من 

عدد الطلبات، وخالل سسنة 2008 ما مجموعه 4377 طلبا مت رفضه �أي ما نسبته %11,05، وسسنة 2007 بلغت الطلبات 

املرفوضة 4151 بنسسبة بلغت %10,72 من مجموع الطلبات املقدمة، �أما خالل سسنة 2006 فوصل العدد اإىل 3064 �أي ما 

نسبته %10,11، وميكن توضيح هذه املعطيات من خالل اجلدول التايل :

مقارنة طلبات الزوا	 دون سن األهلية من حيث القبول والرفض1

20062007200820092010201120122013السنوات

3031238710396044708944572469274278343508عدد الطلبات املسجلة

2691933596350434274141098420283679137183عدد الطلبات املقبولة

30644151437740473474489959926325عدد الطلبات املرفوضة

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 4
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 1من حِر اًلدول واًرفغ ظَحات اًزواج دون سن ال ََُةملارهة 
         

 4002 4004 4000 4000 4004 4004 4002 4003 الظىىاث

عدد العلباث 
 املسجلت

30312 38710 39604 47089 44572 46927 42783 43508 

عدد العلباث 
 املقبىلت

26919 33596 35043 42741 41098 42028 36791 37183 

عدد العلباث 
 املسفىضت

3064 4151 4377 4047 3474 4899 5992 6325 

 

 

 

 : ةاًخاًَاًًسة املذهورة من خالل  ال ركامنٌل ميىن متثَي 

 

 

 

 حات اًزواج دون سن ال ََُةوسة كدول ورفغ ظَ 
        

                                                           
حعائَات اًلدول واًرفغ مفعةل.ا ًىواهابًيؼر  2006مت اًحدء ثس ية   1  اًس ية اًيت اتخدأ  فهيا جتمَؽ اإ
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 من حِر اًلدول واًرفغ ظَحات اًزواج دون سن ال ََُةملارهة 

 ؿدد اًعَحات املرفوضة ؿدد اًعَحات امللدوةل ؿدد اًعَحات املسلةل

 

1  -  مت البدء بسسنة 2006 ابلنظر لكوهنا السسنة اليت ابتد�أ فهيا جتميع اإحصائيات القبول و الرفض مفصةل.
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 كام ميكن متثيل الأرقام املذكورة من خالل النسب التالية :

نسب قبول ورفض طلبات الزوا	 دون سن األهلية

20062007200820092010201120122013السنوات

%85.46%85.99%89,56%92,21%90,77%88,48%86,79%88,81نسبة القبول

%14.54%14.01%10,44%7,79%8,59%11,05%10,72%10,11نسبة الرفض

وعىل الرمغ من كون هذا النوع من الزواج يعرف اسستقرارا نسبيا يف نسسبة الاسستجابة هل من طرف السادة قضاة الأرسة امللكفني 
ابلزواج، حيث تراوحت ما بني حد �أدىن وصل اإىل %85,46 جسلت سسنة 2013 و�أعىل حد بلغ %92,21 جسل سسنة 2010، 
فاملالحظ �أن نسسبة الاسستجابة عرفت اخنفاضا ملحوظا خالل السسنتني الأخريتني ليصبح الرمق املسجل خالل سسنة 2013 �أدىن 

معدل اسستجابة مت تسجيهل منذ دخول مدونة الأرسة حزي التنفيذ.

ولعل من �أمه الأسسباب املربرة لهذا الاخنفاض ميكن �أن نسوق ما ييل :  

اجملهودات اليت تقوم هبا وزارة العدل واحلرايت يف تتبع ومواكبة تطبيق مقتضيات مدونة الأرسة من خالل :••

تنظمي �أايم دراسسية وورشات معل مع السادة القضاة العاملني ب�أقسام قضاء الأرسة من �أجل توحيد العمل القضايئ، والسهر •-

عىل حسن تطبيق املقتضيات املتعلقة بزواج القارص مع ما يامتىش وغاية املرشع.

املواكبة والتتبع لعمل �أقسام قضاء الأرسة، بواسطة قسم قضاء الأرسة والقارصين وفاقدي الأهلية مبديرية الشؤون املدنية •-

هبذه الوزارة، وذكل من خالل التواصل املسسمتر والقيام بزايرات تفقدية لهذه الأقسام.

توجيه مناشري لقضاة الأرسة امللكفني ابلزواج حلهتم عىل التطبيق السلمي ملقتضيات املادتني 20 و21 من مدونة الأرسة.•-

الوعي ب�أبعاد زواج القارص النفسسية والصحية والاجامتعية واحلرص عىل حتقيق املصلحة الفضىل للقارص؛••

دور فعاليات اجملمتع املدين يف نرش الوعي بني �أوساط املواطنني حول تداعيات هذا النوع من الزواج عىل القارص وحميطه ••

العائيل كلك؛
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وضعية زوا	 القاصر حسب جنس الطالب : أ. 

توزيع طلبات اإلذن بالزوا	 دون سن األهلية حسب جنس الطالب2

املجموعالذكوراإلناثالسنوات

20073833137938710

20083929630839604

20094691517447089

20104413443844572

20114660132646927

20124267710642783

2013434169243508

يالحظ من خالل اجلدول السابق �أن طلبات االإانث تشلك النسسبة الأكرب من طلبات الزواج دون سن الأهلية، حيث وصلت هذه 
النسسبة وخالل لك السسنوات الواردة �أعاله اإىل %99، وهكذا جند �أن طلبات اذلكور مل تتعد 92 طلبا خالل سسنة 2013 يف مقابل 
43416 طلبا لالإانث، و106 طلبا لذلكور سسنة 2012 يف مقابل 42677 طلبا لالإانث، ونفس الأمر يالحظ يف السسنوات السابقة 
حيث بلغت طلبات اذلكور 326 مقابل 46601 لالإانث خالل سسنة 2011، �أما خالل سسنة 2010 فبلغت طلبات اذلكور 438 
طلبا مقابل 44134 لالإانث، وجسلت سسنة 2009 ما مجموعه 174 طلبا لذلكور مقابل 46915 لالإانث، وسسنة 2008 مت تسجيل 

308 طلبا لذلكور مقابل 39296 لالإانث، كام شهدت سسنة 2007 تقدمي 379 طلبا لذلكور مقابل 38331 لالإانث.

دراج املبيان التايل: ولتوضيح وضعية طلبات الزواج لالإانث دون سن الأهلية مقارنة مع طلبات اذلكور دون سن الأهلية، ميكن اإ

2  - مت البدء بسسنة 2007 ابلنظر لكوهنا السسنة اليت ابتد�أ فهيا جتميع اإحصائيات جنس طاليب االإذن ابلزواج دون سن الأهلية مفصةل.
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ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 7
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 

  

  ::  اًسناًسن  حسةحسة  ال ََُةال ََُة  سنسن  دوندون  ابًزواجابًزواج  الإذنالإذن  ظَحاتظَحات  ثوزًؽثوزًؽ..بب  
  

ََُة حسة اًسنث  3وزًؽ ظَحات الإذن ابًزواج دون سن ال 

 ا�موع س ية 17 س ية 16 س ية 15 س ية 14 اًس يوات      

2007 348 2730 9865 25767 38710 
2008 348 2609 12550 24097 39604 
2009 359 3111 12407 31211 47088 
2010 69 555 8374 32100 41098 
2011 309 2676 12771 31171 46927 
2012 200 2405 10958 29220 42783 
2013 97 1515 13010 28886 43508 

                                                           
حعائَات سن ظاًيب الإذن ابًزواج دون سن ال ََُة مفعةلا ًىواهابًيؼر  2007مت اًحدء ثس ية   3  اًس ية اًيت اتخدأ  فهيا جتمَؽ اإ
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 خًس اًعاًةثوزًؽ ظَحات الإذن ابًزواج دون سن ال ََُة حسة 

 اذلهور الإانث

توزيع طلبات اإلذن بالزوا	 دون سن األهلية حسب السن :	. 

توزيع طلبات اإلذن بالزوا	 دون سن األهلية حسب السن3
املجموع17 سنة16 سنة15 سنة14 سنةالسنوات

2007348273098652576738710

20083482609125502409739604

20093593111124073121147088

20106955583743210041098

20113092676127713117146927

20122002405109582922042783

2013971515130102888643508

17301560179935202452299718املجموع

%100%67.55%26.67%5.21%0.58النسبة

3  - مت البدء بسسنة 2007 ابلنظر لكوهنا السسنة اليت ابتد�أ فهيا جتميع اإحصائيات سن طاليب االإذن ابلزواج دون سن الأهلية مفصةل
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وزارة العدل والحريات

املالحظ من خالل اجلدول السابق �أن طلبات االإذن ابلزواج دون سن الأهلية خالل السسبع سسنوات الأخرية، تتوزع بني سن 14 
ال �أن طلبات من يصل سسهنم اإىل 17 سسنة تشلك النسسبة الأكرب مبجموع وصل اإىل 202452 طلبا  سسنة و17 سسنة بنسب خمتلفة، اإ
خالل سسبع سسنوات �أي بنسسبة %67,55، يف حني بلغت طلبات من يصل سسهنم اإىل 16 سسنة خالل نفس املدة �أي سسبع سسنوات 
ما مجموعه 79935 طلبا مبا يشلك نسسبة %26,67، �أما طلبات �أحصاب 15 سسنة فبلغت 15601 طلبا بنسسبة %5,21، يف حني مل 
ال ل 1730 طلبا ابلنسسبة ملن يبلغ سسهنم 14 سسنة �أي ما نسبته %0,58 فقط من مجموع الطلبات  يصل هذا العدد خالل نفس املدة اإ

اليت قدمت للقضاء خالل سسبع سسنوات.

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 8
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 299718 202452 79935 15601 1730 ا�موع

 %100 %67.55 %26.67 %5.21 %0.58 اًًس حة
 

س يوات  حؽخالل اًس   دون سن ال ََُةزواج ًاملالحغ من خالل ادلدول اًساتق أ ن ظَحات الإذن اب
لس ية تًسة خمخَفة،  17س ية و 14سن  ثخوزع تني ،ال خرية ىل من أ ن ظَحات  اإ س ية  17ًعي س هنم اإ

ىل  ، يف حني %67,55أ ي تًس حة  س يوات س حؽظَحا خالل  202452جضلك اًًس حة ال نرب مبجموع وظي اإ
ىل  مبا  ظَحا 79935ما ٍلوؿَ  أ ي س حؽ س يوات س ية خالل هفس املدة 16تَلت ظَحات من ًعي س هنم اإ

يف حني مل  ،%5,21تًس حة  ظَحا 15601فدَلت س ية  15ظَحات أ حصاب أ ما ، %26,67ٌضلك وس حة 
ل ل   %0,58أ ي ما وسخذَ  س ية 14ظَحا ابًًس حة ملن ًحَف س هنم  1730ًعي ُذا اًـدد خالل هفس املدة اإ

 .س حؽ س يوات فلط من ٍلوع اًعَحات اًيت كدمت ٌَلضاء خالل
 

 

    ::  الإكامةالإكامة  حميحمي  حسةحسة  اًلارصاًلارص  زواجزواج  وضـَةوضـَة  ..جج  

ََُة حسة حمي الإكامة ثوزًؽ 4 ظَحات الإذن ابًزواج دون سن ال   
 

 ا�موع املدًية اًحادًة اًس يوات
ظَحات  وس حة

 ساكن اًحادًة
ظَحات  وس حة

 ساكن املدًية
2007 20324 18386 38710 52,50% 47,50% 

                                                           
كامة ظاًيب الإذن ابًزواج دون سن ال ََُة مفعةلا ًىواهابًيؼر  2007مت اًحدء ثس ية   4 حعائَات حمي اإ  اًس ية اًيت اتخدأ  فهيا جتمَؽ اإ
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 ثوزًؽ ظَحات الإذن ابًزواج دون سن ال ََُة حسة اًسن

 س ية 17 س ية 16 س ية 15 س ية 14

وضعية زوا	 القاصر حسب محل اإلقامة : 	. 

توزيع طلبات اإلذن بالزوا	 دون سن األهلية حسب محل اإلقامة 4

املجموعاملدينةالباديةالسنوات
نسبة طلبات 
سكان البادية

نسبة طلبات 
سكان املدينة

200720324183863871052,50%47,50%

200823157164473960458,47%41,53%

200929373177154708862,38%37,62%

201025283192894457256,72%43,28%

201124761221664692752,76%47,24%

201221903208804278351,20%48,80%

201320976225324350848,21%51,79%

قامة طاليب االإذن ابلزواج دون سن الأهلية مفصةل 4 - مت البدء بسسنة 2007 ابلنظر لكوهنا السسنة اليت ابتد�أ فهيا جتميع اإحصائيات حمل اإ
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قبال ساكنة العامل القروي عىل هذا النوع من الزواج بشلك كبري، فقد بينت الأرقام �أن الأمر �أصبح  عىل خالف ما ميكن تصوره يف اإ
قبال عىل هذا النوع من الزواج تاكد  ذ عرفت سسنة 2012 نسسبة اإ ال خيتلف كثريا بني البادية واملدينة خالل السسنوات الأخرية، اإ
تكون متساوية بني ساكن العامل القروي وساكن املدينة، فبلغ عدد الطلبات اخلاصة بساكن البادية 21903 طلبا بنسسبة 51,20%، 
وعدد الطلبات اخلاصة بساكن املدينة 20880 طلبا مبا نسبته %48,80، ونفس التقارب يف العدد متت مالحظته سسنة 2011 
بتسجيل 24761 طلبا خاصا بساكن البادية �أي ما يساوي نسسبة قدرها %52,76، و22166 طلبا خاصا بساكن املدينة بنسسبة 
وصلت اإىل %47,24، يف حني �أن الفارق بني عدد طلبات الساكنتني اكن يالحظ بشلك جيل خالل السسنوات السابقة حيث 
جسل سسنة 2010 ما مجموعه 25283 طلبا خاصا بساكن البادية بنسسبة وصلت اإىل %56,72 مقابل 19289 طلبا قدم من ساكنة 
املدينة مبا نسبته %43,28، وسسنة 2009 بلغ عدد طلبات ساكنة البادية 29373 �أي ما نسبته %62,38 يف نفس الوقت اذلي 
بلغ فيه عدد طلبات ساكنة املدنية 17715 مبا نسبته %37,62، وخالل سسنة 2008 مت تسجيل عدد طلبات خاصة بساكن البادية 
وصل اإىل 23157  بنسسبة بلغت %58,47 مقابل تسجيل 16447 طلبا لساكن املدينة مبا نسبته %41,53، �أما سسنة 2007 فقد 
عرفت بدورها تقاراب يف عدد الطلبات املسجةل بني الفئتني حيث بلغ عدد طلبات ساكن البادية 20324 طلبا بنسسبة 52,50% 

مقابل 18386 طلبا لساكن املدينة �أي ما يعادل نسسبة 47,50%. 

ذا اكنت مجيع السسنوات من 2007 اإىل 2012 قد شهدت تفوق عدد طلبات ساكن البادية عىل عدد طلبات ساكن املدنية، فاإن  واإ
املفارقة اليت يتعني الوقوف علهيا مليا جسلت خالل سسنة 2013 حيث �أن عدد طلبات ساكن املدينة فاق نظريه اخلاص بساكن البادية 
ذ جسل هذا الأخري 20976 طلبا بنسسبة بلغت %48,21، يف حني توجه 22532 من ساكن املدينة بطلباهتم للمحامك قصد االإذن  اإ
ابلزواج دون سن الأهلية وهو ما شلك نسسبة %51,79 من الطلبات املسجةل، وال شك �أن هذا التحول يتطلب وقفة ت�أمل من 

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايتدلن اخلرباء واخملتصني الاجامتعيني ملعرفة �أسسبابه وميكن توضيح هذه الوضعية من خالل املبيان التايل:   َةمدًٍر

 اًعفحة 10
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 

  

  

  ::  املِيناملِين  اًًضاطاًًضاط  حسةحسة  ال ََُةال ََُة  سنسن  دوندون  ابًزواجابًزواج  الإذنالإذن  ظَحاتظَحات  ثوزًؽثوزًؽ  ..دد  
 

ََُة حسة  5 اًًضاط املِين ثوزًؽ ظَحات الإذن ابًزواج دون سن ال 

 ا�موع تدون همية املض خلَون اًس يوات    
2007 598 38112 38710 
2008 419 39185 39604 
2009 134 46955 47089 
2010 266 44306 44572 
2011 717 46210 46927 
2012 199 42584 42783 
2013 31 43477 43508 

 

                                                           
حعائَات اًًضاط املِين ًعاًيب الإذن ابًزواج دون سن ال ََُة مفعةلا ًىواهابًيؼر  2007ء ثس ية مت اًحد  5  اًس ية اًيت اتخدأ  فهيا جتمَؽ اإ
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توزيع طلبات اإلذن بالزوا	 دون سن األهلية حسب النشا	 املنهي :د. 

توزيع طلبات اإلذن بالزوا	 دون سن األهلية حسب النشا	 املنهي 5

املجموعبدون مهنةاملشتغلونالسنوات

20075983811238710

20084193918539604

20091344695547089

20102664430644572

20117174621046927

20121994258442783

2013314347743508

ما يالحظ خبصوص همنة طاليب الزواج دون سن الأهلية، �أن املشستغلني مهنم يشلكون نسسبة منخفضة جدا مقارنة مع الأشخاص 
اذلين بدون همنة، حيث بلغ عدد املشستغلني عىل سبيل املثال سسنة 2013 ما مجموعه 31 خشصا فقط يف حني �أن 43477 بدون همنة، 
وسسنة 2012 بلغ عدد املشستغلني 199 فقط مقابل 42584 بدون معل، والأمر ذاته يالحظ خالل سسنة 2011 بعدد مشستغلني بلغ 

717 مقابل 46210 بدون معل، ونفس املالحظة ميكن اسسباغها عىل بقية السسنوات الأخرى.

 5-  مت البدء بسسنة 2007 ابلنظر لكوهنا السسنة اليت ابتد�أ فهيا جتميع اإحصائيات النشاط املهين لطاليب االإذن ابلزواج دون سن الأهلية مفصةل
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زوا	 التعدد :. 3

وضعية زواج التعدد )2013-2004(

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

9048418118758369869911104806787رسوم زوا	 التعدد

%0,26%0,26%0,34%0,32%0,31%0,27%0,29%0,30%0,34-نسبته من مجموع رسوم الزوا	

جيدر الت�أكيد عىل �أن رسوم الزواج املتعلقة ابلتعدد، تعرف نوعا من الاسستقرار منذ سسنة 2004، ذكل �أن نسسبة هذا النوع من 
الزواج من مجموع عقود الزواج املربمة مل يتعد يف �أقىص حاالته %0,34 ، ويه النسسبة اليت مت تسجيلها سنيت 2005 و2011، يف 
حني جسلت سسنة 2012 �أدىن نسسبة حيث بلغت %0,26 من مجموع رسوم الزواج املربمة، ونفس الأمر ابلنسسبة لسسنة 2013 حيث 

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايتجسلت بدورها نفس النسسبة يف مجموع رسوم الزواج بعدد بلغ 787 رسام.  َةمدًٍر

 اًعفحة 12
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 
 

ًالحغ أ ن ظَحات الإذن ابًخـدد خالل اشلس س يوات ال خرية جسلي ارثفاؿا مَحوػا من هجة أ خرى 
ذ أ ن ٍلوع  ظَحا، اس خجَة ل  4567تَف  2008مَفات اًخـدد اًراجئة س ية يف وس حة رفضِا من ظرف احملامك، اإ

جناز اًـلود ل  1360 تَف اًراجئ  2009وس ية  من ٍلوع رسوم اًزواج، %0,27مهنا أ ي تًس حة  836مهنا ومت اإ
جناز اًـلود ل  1538اس خجَة ل 5732 من ٍلوع رسوم اًزواج،  %0,31مهنا أ ي تًس حة  986ظَحا، ومت اإ

جناز  1636مت كدول  5562تَلت اًعَحات اًراجئة  2010وس ية  من  %0,32ؾلد زواج، أ ي تًس حة  991واإ
جناز ؾلود زواج ل 1890كدي مهنا  5621تَلت اًعَحات  2011وس ية ٍلوع رسوم اًزواج،   1104، ومت اإ

ذان ابًخـدد أ ي تًس حة   5753تَف ؿدد اًعَحات اًراجئة  2012، وخالل س ية من ٍلوع رسوم اًزواج %0,34اإ
ا  1571مت كدول  ثُر من ٍلوع رسوم اًزواج خالل هفس  %0,26رمس زواج تًس حة  806مهنا وأ جنز ؿىل اإ

ظَحا،  5816ًعَحات خالل اًـرش س يوات تـدد تَف أ نرب ؿدد من ا 2013اًس ية، يف حني جسَت س ية 
جناز رسوم زواج ل 1830اس خجَة ل  من ٍلوع رسوم اًزواج  %0,26أ ي تًس حة  مهنا 787ظَحا، ومت اإ

 : نياملحَان اًخاًَادلدول و  ، وميىن ثوضَح لك ما س حق من خاللاملسلةل خالل اًس ية املذهورة

 

 6 (4002-4002وضعية ملفات زواج التعدد )
           

 4002 4004 4000 4000 4004 4004 4002 4003 4005 4002 الظىىاث

 5400 5252 5340 5534 5224 2532 2242 2325 _ _ عدد امللفاث السائجت

 0444 0520 0440 0323 0524 0230 0242 0250 _ _ عدد العلباث املقبىلت

                                                           
 اًس ية اًيت اتخدأ  فهيا جتمَؽ ُذٍ الإحعائَات مفعةلا ًىواهابًيؼر  2006مت اًحدء ثس ية   6
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من هجة �أخرى يالحظ �أن طلبات االإذن ابلتعدد خالل امخلس سسنوات الأخرية تسجل ارتفاعا ملحوظا يف نسسبة رفضها من طرف 
جناز العقود ل 836 مهنا �أي  ذ �أن مجموع ملفات التعدد الراجئة سسنة 2008 بلغ 4567 طلبا، اسستجيب ل 1360 مهنا ومت اإ احملامك، اإ
جناز العقود ل 986 مهنا �أي  بنسسبة %0,27 من مجموع رسوم الزواج، وسسنة 2009 بلغ الراجئ 5732 اسستجيب ل1538 طلبا، ومت اإ
جناز 991 عقد زواج، �أي  بنسسبة %0,31 من مجموع رسوم الزواج، وسسنة 2010 بلغت الطلبات الراجئة 5562 مت قبول 1636 واإ
جناز عقود زواج ل 1104  بنسسبة %0,32 من مجموع رسوم الزواج، وسسنة 2011 بلغت الطلبات 5621 قبل مهنا 1890، ومت اإ
ذان ابلتعدد �أي بنسسبة %0,34 من مجموع رسوم الزواج، وخالل سسنة 2012 بلغ عدد الطلبات الراجئة 5753 مت قبول 1571 مهنا  اإ
ثرها 806 رمس زواج بنسسبة %0,26 من مجموع رسوم الزواج خالل نفس السسنة، يف حني جسلت سسنة 2013 �أكرب عدد  و�أجنز عىل اإ



قسم قضاء األسرة والقاصرين وفاقدي األهلية50

وزارة العدل والحريات

جناز رسوم زواج ل787 مهنا �أي بنسسبة  من الطلبات خالل العرش سسنوات بعدد بلغ 5816 طلبا، اسستجيب ل 1830 طلبا، ومت اإ
%0,26 من مجموع رسوم الزواج املسجةل خالل السسنة املذكورة، وميكن توضيح لك ما سسبق من خالل اجلدول واملبيان التاليني :

وضعية ملفات زوا	 التعدد )2013-2004( 6

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

46754797456757325562562157535811__عدد امللفات الرائجة

14501427136015381636189015711822__عدد الطلبات املقبولة

18891999187822732133197622052105__عدد الطلبات املرفوضة

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 13
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

عدد العلباث 
 املسفىضت

_ _ 0444 0444 0424 4422 4022 0423 4405 4005 

 
 

 
 

    ::  ًًلًًل  ماما  ال ركامال ركام  ُذٍُذٍ  خاللخالل  منمن  وٌس خًذجوٌس خًذج 

  ُذا  تلدول ؿدد ال حاكم اًعادرةرفغ ظَحات الإذن ابًخـدد أ نرب من ؿدد ال حاكم اًعادرة جأ ن
 . اًعَحاتاًيوع من 

 .أ ن احملامك ثعحق امللذضَات اًيت خاءت هبا املدوهة يف زواج اًخـدد ثعحَلا سَامي 

  ذ أ ن  ،يوحة من كدي احملامك ل ًـين ابًرضورة أ اها جساوي ؿدد رسوم زواج اًخـددؿدد ال ذون املم أ ن اإ
 ًسخة أ و لآخر. امن ظرف ظاًحهي انثريا من ُذٍ ال ذون ل ًمت اس خـٌلًِ

   ل وس حة حاكد لأ ن حِر أ اها  ،ثذهر رسوم زواج اًخـدد ل جضلك من اًـدد الإحٌليل ًرسوم اًزواج اإ
 .%0,34ؾخحة َق مدوهة ال رسة مل ثخلاوز خالل مدة ثعح 

 :  اًزوحِةاًزوحِة  سٌلعسٌلع  دؾوىدؾوى -4

 (2013-2004أ حاكم زحوت اًزوحِة خالل اًفرتة ) وضـَة
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 وضـَة مَفات زواج اًخـدد

 ؿدد اًعَحات املرفوضة ؿدد اًعَحات امللدوةل ؿدد املَفات اًراجئة

 ويستنتج من خالل هذه األرقام ما يلي : ••
�أن عدد الأحاكم الصادرة برفض طلبات االإذن ابلتعدد �أكرب من عدد الأحاكم الصادرة بقبول هذا النوع من الطلبات. ••

�أن احملامك تطبق املقتضيات اليت جاءت هبا املدونة يف زواج التعدد تطبيقا سلامي.••

ذ �أن كثريا من هذه •• �أن عدد الأذون املمنوحة من قبل احملامك ال يعين ابلرضورة �أهنا تساوي عدد رسوم زواج التعدد، اإ

الأذون ال يمت اسستعاملها من طرف طالبهيا لسبب �أو لآخر.

ال نسسبة تاكد ال تذكر، حيث �أهنا مل تتجاوز خالل ••  �أن رسوم زواج التعدد ال تشلك من العدد االإجاميل لرسوم الزواج اإ

مدة تطبيق مدونة الأرسة عتبة 0,34%.

6 -  مت البدء بسسنة 2006 ابلنظر لكوهنا السسنة اليت ابتد�أ فهيا جتميع هذه االإحصائيات مفصةل
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دعوى سماع الزوجية :. 4

وضعية أحكام ثبوت الزوجية خالل الفترة )2013-2004(

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

أحكام ثبوت 
الزوجية

6 91814 81716 83218 75123 39013 96211 85638 95217 21323 057

%33,95%55,81-%228,54%15,08-%40,31-%24,74%11,40%13,60%114,18ــنسبة التغيير

وميكن توضيح الأرقام الواردة يف هذا اجلدول من خالل املبيان التايل :
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 تطور أ حاكم ثبوت الزوجية

 أ حاكم ثبوت الزوجية

يالحظ �أن �أحاكم ثبوت الزوجية عرفت ارتفاعا مضطردا منذ سسنة 2004 اإىل غاية 2011، مع تسجيل اخنفاض نسسيب يف عددها 
خالل سنيت 2009 و2010، لتعاود الارتفاع بشلك قيايس خالل سسنة 2011 حيث بلغ عدد الأحاكم ما مجموعه 38952، مقارنة 
مع سسنة 2010 اليت بلغ فهيا عدد الأحاكم 11856 حكام و2009 اليت بلغ فهيا العدد 13962 حكام، ويرجع هذا الارتفاع ابلأساس، 
اإىل التعديل التقين املدخل عىل املادة 16 من مدونة الأرسة، حيث مت متديد الفرتة الانتقالية لسامع دعوى تبوث الزوجية اإىل عرش 
ثره وزارة العدل واحلرايت عدة تدابري من �أجل تفعيهل عىل الشلك  سسنوات ابتداء من دخول هذا القانون حزي التنفيذ، اختذت عىل اإ

التايل :
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وزارة العدل والحريات

توجيه كتب اإىل السادة املسؤولني القضائيني.••

توجيه كتب اإىل السادة القضاة امللحقني ابلسفارات والقنصليات املغربية وقضاة االتصال ابخلارج.••

توجيه كتب يف املوضوع اإىل لك القطاعات واملؤسسات وامجلعيات واملنظامت املعنية ابملوضوع.••

ماكتبة املسؤولني القضائيني حول عقد جلسات تنقلية بش�أن ثبوت الزوجية مبراكز القضاة املقميني التابعة دلائرة نفوذمه مبا يف ••

ذكل مقار حاكم امجلاعات ويف الأسواق ويف الأماكن النائية.

تنظمي محلتني وطنيتني خالل سنيت 2011 و2013 من �أجل توثيق لك زواج غري موثق، اعمتدت فهيام هذه الوزارة عىل ••

مقاربة تشاركية من خالل التنسسيق مع اكفة احملامك والقطاعات احلكومية املعنية وفعاليات اجملمتع املدين وامجلعيات املهنية ذات 

الصةل...، حيث مكنت هااتن امحللتان وبفضل تظافر مجيع اجلهود من توثيق عدد كبري من الزجيات غري املوثقة وابلتايل ارتفاع 

احلصيةل الهنائية للأحاكم الصادرة بش�أهنا.

ومن جانب �آخر يالحظ �أن عدد الأحاكم املرصحة بثبوت العالقة الزوجية الصادرة خالل سسنة 2012 اخنفض اإىل 17213 حكام، 
ويف املقابل بلغ عدد الأحاكم اليت قضت برفض الطلبات ما مجموعه 7218 حكام، مما يعين �أن احملامك تصدت للبت يف 29431 طلبا، 
وهو ما شلك نسسبة %77,20 من امللفات الراجئة البالغ عددها 31644 ملف، �أما خالل سسنة 2013 فبلغ عدد الأحاكم الصادرة 
بثبوت العالقة الزوجية ما مجموعه 23057 حكام، يف حني رفضت احملامك 4963 طلبا، وبلغت عدد امللفات الراجئة 38785 ملفا، مما 

يعين �أن احملامك بتت يف %72,25 من امللفات الراجئة.

والشك �أن من بني �أمه الأسسباب اليت لعبت دورا همام يف ارتفاع عدد الأحاكم الصادرة بثبوت الزوجية خالل الفرتة اليت تلت التعديل 
التقين للامدة 16 من املدونة، هو اخنراط احملامك الابتدائية، عرب �أقسام قضاء الأرسة، خالل سسنوات 2011 و2012 و2013 يف تنظمي 
قباهلم  جلسات تنقلية يف دوائر نفوذها، مما سامه يف تقريب القضاء من املواطنني، خاصة مهنم املقميني يف املناطق النائية، وابلتايل اإ
عىل توثيق زجياهتم، وهكذا بلغ عدد اجللسات التنقلية اليت عقدت سسنة 2011 ما مجموعه 593 جلسة، وسسنة 2012 ما مجموعه 317 

جلسة، يف حني بلغ عدد اجللسات التنقلية سسنة 2013 ما مجموعه 510 جلسة.
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II .انحالل ميثاق الزوجية
الطالق :. 1

الوضعية العامة للطالق خالل الفترة )2013-2004(

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

رسوم 
الطالق

26 91429 66828 23927 90427 93524 17022452229372471225215

نسبة 
التغيير

%2,04%7,74%2,16%7,11-%13,48-%0,11%1,19-%4,82-%10,23ــ

يتبني من خالل اإحصائيات الطالق �أن عدد رسومه عرفت ارتفاعا ملحوظا منذ سسنة 2004 اإىل غاية سسنة 2005 اليت بلغ فهيا العدد 
ال �أهنا رسعان ما بد�أت تعرف تراجعا واحضا ابتداء من سسنة 2006، حيث مت تسجيل 28239 طالقا، ليمت خالل  29668 رسام، اإ
سسنة 2010 تسجيل �أقل عدد من حاالت الطالق منذ دخول مدونة الأرسة حزي التطبيق، بعدد وصل اإىل 22452، مث تلهتا سسنة 
2011 ابرتفاع طفيف مل يتجاوز 22937، �أما خالل سسنة 2012 فاملالحظ �أن عدد رسوم الطالق عاود الارتفاع من جديد ليسجل 

رمقا بلغ 24712 رسام، مث لزييد ارتفاعا خالل سسنة 2013 بعدد بلغ 25215 طالقا.

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 16
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 %2,04 %7,74 %6,12 %7,11- %13,48- %0,11 %1,19- %4,82- %10,23 ــ وظبت الخغُير

 
حعائَات اًعالق أ ن ؿدد رسومَ ؾرفت ارثفاؿا مَحوػا مٌذ س ية  ىل كاًة  2004ًخخني من خالل اإ اإ

ل أ اها رسؿان ما تدأ ت ثـرف حراحـا واحضا اتخداء من س ية  29668اًيت تَف فهيا اًـدد  2005س ية  رسٌل، اإ
جسجَي أ كي ؿدد من حالت اًعالق مٌذ  2010خالل س ية ظالكا، ًَمت  28239، حِر مت جسجَي 2006

ىل  ابرثفاع ظفِف مل ًخلاوز  2011، مث ثَهتا س ية 22452دخول مدوهة ال رسة حزي اًخعحَق، تـدد وظي اإ
فاملالحغ أ ن ؿدد رسوم اًعالق ؿاود الارثفاع من خدًد ًُسلي رمقا تَف  2012، أ ما خالل س ية 22937
د ارثفارسٌل 24712  ظالكا. 25215تـدد تَف  2013ؿا خالل س ية ، مث ًزًي

 

 
 
 
 
 
 
 

    ::  اًرحـياًرحـي  اًعالقاًعالق  ..أأ  

 (4002-4002زطىم العالق السحعي )
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وظبخه مً مجمىع 
 ث العالقحال 

25,31% 29,65% 25,77% 22,68% 20,29% 15,56% 11,93% 10,07% 8,95% 7,44% 
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وزارة العدل والحريات

الطالق الرجعي : أ. 

رسوم الطالق الرجعي )2013-2004(

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

رسوم 
الطالق 
الرجعي

7146827372766330565037612680231022111877

نسبته من 
مجموع 
حاالت 
الطالق

25,31%29,65%25,77%22,68%20,29%15,56%11,93%10,07%8,95%7,44%

ذ انتقل  ما ميكن مالحظته خبصوص هذا النوع من الطالق، هو �أنه عرف تراجعا ملفتا للنظر خالل عرش سسنوات من معر املدونة، اإ
من 7146 طالقا سسنة 2004 اإىل 1877 طالقا رجعيا خالل سسنة 2013، و�أن هذا املنحى التنازيل اسسمتر طيةل عرش سسنوات 
بشلك متواصل ما عدا سسنة 2005 اليت عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ 8273 رسام، وميكن توضيح هذا املسار التنازيل من خالل 

املبيان التايل : 

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 17
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 

ما ميىن مالحؼخَ خبعوص ُذا اًيوع من اًعالق، ُو أ هَ ؾرف حراحـا مَفذا ٌَيؼر خالل ؾرش 
ذ اهخلي من  ىل  2004ظالكا س ية  7146س يوات من معر املدوهة، اإ ، 2013ظالكا رحـَا خالل س ية  1877اإ

اًيت ؾرفت ارثفاؿا  2005ذا امليحى اًخيازيل اس متر ظَةل ؾرش س يوات ثضلك مذواظي ما ؿدا س ية وأ ن ُ
 من خالل املحَان اًخايل :  رسٌل، وميىن ثوضَح ُذا املسار اًخيازيل 8273مَحوػا تَف 

 

 

 
ىل ثفضَي اًىثري  ،وميىن ثفسري الاخنفاض اذلي ؾرفذَ مـؼم ُذٍ اًس يوات جىوهَ ٍرحؽ ابل ساس اإ

ىل مسعرة اًخعََق ٌَضلاق ؾوضا ؾن مسعرة اًعالق واخنفاض   ال وىلًسِوةل ،من ال زواج اٌَجوء اإ
فِ ، نٌل ميىن ثفسرٍي أ ًضا ابخذَار خالل اًـدة -ميااذلكري - املعَلةثفادي أ داء هفلة مؽ ما ثدِحَ من ا معاًر

ق اًعالق الثف ذان اًسخدان ثؤندٌُل ٍلوؿة من ال زواج حي اًـالكة اًزوحِة تعفة ودًة ؾن ظًر ايق، ُو
 .ٌَضلاق واًخعََقالثفايق ابًعالق الاحعائَات املخـَلة 

 

    ::  ارلَـيارلَـي  ًعالقًعالقاا  ..بب  

 (4002-4002العالق الخلعي ) وضعُت
         

 4002 4004 4000 4000 2009 2008 2007 2006 2005 2004 الظىىاث

زطىم العالق 
 الخلعي

00444 00424 4042 4452 2025 5894 5432 2022 2255 2523 

وظبخه مً مجمىع 
 حالث العالق

42,49% 40,27% 32,52% 29,58% 25,68% 42924 % 42924 % 04904 % 17,62% 18,03% 

 

7146 
8273 

7276 
6330 

5650 

3761 
2680 2310 2211 1877 

0

2000

4000

6000

8000

10000

2004200520062007200820092010201120122013

 ثعور رسوم اًعالق اًرحـي

 رسوم اًعالق اًرحـي



55

مديرية الشؤون املدنية

القضاء األسري،الواقع واآلفاق

وميكن تفسري الاخنفاض اذلي عرفته معظم هذه السسنوات، بكونه يرجع ابلأساس اإىل تفضيل الكثري من الأزواج اللجوء اإىل مسطرة 
نفقة املطلقة -غري  �أداء  التطليق للشقاق عوضا عن مسطرة الطالق، لسهوةل الأوىل واخنفاض مصاريفها مع ما تتيحه من تفادي 
احلامل- خالل العدة، كام ميكن تفسريه �أيضا ابختيار مجموعة من الأزواج حل العالقة الزوجية بصفة ودية عن طريق الطالق االتفايق، 

وهذان السببان تؤكدهام الاحصائيات املتعلقة ابلطالق االتفايق والتطليق للشقاق.

الطالق الخلعي : 	. 

وضعية الطالق الخلعي )2013-2004(

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

رسوم 
الطالق 
الخلعي

119991123891848253717558945263414743554546

نسبته من 
مجموع 
حاالت 
الطالق

42,49%40,27%32,52%29,58%25,68%24,39 %24,39 %18,08 %17,62%18,03%

ذ مل يسجل خالل سسنة 2013  عىل غرار الطالق الرجعي، لوحظ �أن هذا النوع من الطالق يعرف اخنفاضا همام سسنة بعد �أخرى، اإ
ال 4546 رسام، �أما خالل سسنة 2012 فسجل 4355 حاةل طالق خلعي، وسسنة 2011 ما مجموعه 4147 حاةل طالق، بيامن يف سسنة  اإ
2010 جسل 5263، وسسنة 2009 ما مجموعه 5849، وسسنة 2008 ما مجموعه 7175، وسسنة 2007 ما مجموعه 8253 حاةل طالق 
خلعي، وهو ما يعين �أن املتقاضني يبتعدون عن هذه النوع من الطالق بشلك اضطرادي، فبعدما اكنت نسبته تصل اإىل 42,49% 
ىل %18,03 سسنة  من مجموع حاالت الطالق مع بداية تطبيق مدونة الأرسة، اخنفضت هذه النسسبة اإىل %17,62 سسنة 2012 واإ

.2013
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ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 18
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

ذ ؿىل قرار اًعالق اًرحـي،  ًوحغ أ ن ُذا اًيوع من اًعالق ًـرف اخنفاضا همٌل س ية تـد أ خرى، اإ
ل  2013س ية مل ٌسلي خالل   خَـي،حاةل ظالق  4355 فسلي 2012 رسٌل، أ ما خالل س ية 4546اإ

ما ٍلوؿَ  2009وس ية  ،5263جسي  2010حاةل ظالق، تُامن يف س ية  4147ما ٍلوؿَ  2011وس ية 
و ما ًـين أ ن  8253ما ٍلوؿَ  2007وس ية  ،7175ٍلوؿَ  ما 2008وس ية  ،5849 حاةل ظالق خَـي، ُو

ىل ثعي  ذَوسخ ت ي، فدـدما اكهاًعالق ثضلك اضعراداملخلاضني ًخذـدون ؾن ُذٍ اًيوع من  من  42,49%اإ
ىل اخنفضت  ،ٍلوع حالت اًعالق مؽ تداًة ثعحَق مدوهة ال رسة ىل  2012س ية  %17,62ُذٍ اًًس حة اإ واإ

 .2013س ية  18,03%

 
ىل ما ًًل :  رخاع ُذا الاخنفاض املخخايل اإ  وميىن اإ

 اهاء اًـالكة اًزوحِة، واخذَار املسعرة اًيت حتلق  املعَحة يف وكت مالمئ. ثـدد مساظر اإ

 .حـي اًعالق حتت مراكدة اًلضاء، وحىٌرسَ ملحدأ  احملافؼة ؿىل حلوق اًزوخة وال ظفال 

  وؾي املرأ ة ابًضٌلانت واذللوق اًيت أ ثت هبا مدوهة ال رسة، وخاظة امللذضَات املخـَلة ابحنالل
 مِثاق اًزوحِة.
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رجاع هذا الاخنفاض املتتايل اإىل ما ييل :  وميكن اإ

هناء العالقة الزوجية، واختيار املسطرة اليت حتقق املصلحة يف وقت مالمئ.•• تعدد مساطر اإ

جعل الطالق حتت مراقبة القضاء، وتكريسه ملبد�أ احملافظة عىل حقوق الزوجة والأطفال.••

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايتوعي املر�أة ابلضامانت واحلقوق اليت �أتت هبا مدونة الأرسة، وخاصة املقتضيات املتعلقة ابحنالل ميثاق الزوجية.••  َةمدًٍر

 اًعفحة 19
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

  

  ::  الثفايقالثفايق  ًعالقًعالقاا  ..جج  

 (4002-4002) العالق الاجفاقي وضعُت
         

 4002 4004 4000 4000 2009 2008 2007 2006 2005 2004 الظىىاث

 02444 02200 04404 00442 9887 4400 4422 3220 2424 0430 زطىم العالق الاجفاقي

وظبخه مً مجمىع 
 حالث العالق

6,59% 17,74% 23,87% 29,54% 35,08% 40,91% 40,91% 52942% 57,87% 59,46% 

 

ثحني الإحعائَات املسلةل مٌذ دخول املدوهة حزي اًخعحَق، ي، ارلَـاًرحـي و  نيىس اًعالكؿىل ؾ
مل حىن ثخلاوز حالت اًعالق  2004من س ية ل خرى، ففي س ية  مَحوػاًـرف ارثفاؿا الثفايق أ ن اًعالق 

و ما اكن ٌضلك وس حة  1860الثفايق   2005س ية ًخًذلي من ٍلوع حالت اًعالق، فلط  %6,59حاةل، ُو
ىل  ىل  2006مث خالل س ية حاةل،  4949اإ ىل  2007وخالل س ية  ،6741اإ تَف  2008ومبمت س ية  ،8243اإ

ىل  2009يف مٌحاٍ اًخعاؿدي خالل س ية ُذا اًيوع من اًعالق  ، ًُس متر9800اًـدد   9887تـدد وظي اإ
 2011س ية  ما يفأ  ، حاةل 10294ما ٍلوؿَ  2010ل س ية مث ًُسلي تـد ذكل خالحاةل ظالق اثفايق، 

ىل فوظي اًـدد  ىل  2012س ية و ، 12209اإ ًُس خلر س ية  %57,87تًس حة  رمس ظالق اثفايق 14301اإ
و ما ٌضلك وس حة ظَلا اثفاكِا،  14992يف ؿدد تَف  2013 املسلي  من ٍلوع حالت اًعالق %59,46ُو

 خالل ُذٍ اًس ية.
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الطالق االتفاقي :	. 

وضعية الطالق االتفاقي )2013-2004(

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

رسوم الطالق 
االتفاقي

18604949674182439800988710294122091430114992

نسبته من مجموع 
حاالت الطالق

6,59%17,74%23,87%29,54%35,08%40,91%40,91%53,23%57,87%59,46%

عىل عكس الطالقني الرجعي واخللعي، تبني االإحصائيات املسجةل منذ دخول املدونة حزي التطبيق، �أن الطالق االتفايق يعرف ارتفاعا 
ملحوظا من سسنة لأخرى، ففي سسنة 2004 مل تكن تتجاوز حاالت الطالق االتفايق 1860 حاةل، وهو ما اكن يشلك نسسبة 6,59% 
فقط من مجموع حاالت الطالق، لتنتقل سسنة 2005 اإىل 4949 حاةل، مث خالل سسنة 2006 اإىل 6741، وخالل سسنة 2007 اإىل 
8243، ومبمت سسنة 2008 بلغ العدد 9800، ليسسمتر هذا النوع من الطالق يف منحاه التصاعدي خالل سسنة 2009 بعدد وصل اإىل 
9887 حاةل طالق اتفايق، مث ليسجل بعد ذكل خالل سسنة 2010 ما مجموعه 10294 حاةل، �أما يف سسنة 2011 فوصل العدد اإىل 
12209، وسسنة 2012 اإىل 14301 رمس طالق اتفايق بنسسبة %57,87 ليسستقر سسنة 2013 يف عدد بلغ 14992 طالقا اتفاقيا، 

وهو ما يشلك نسسبة %59,46 من مجموع حاالت الطالق املسجل خالل هذه السسنة.
ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 20
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 

 
رخا ىل ما ًًل :ابل سا الارثفاع املضعرد ٌَعالق الثفايق عوميىن اإ  س اإ

  ،اهاء اًـالكة اًزوحِة ثضلك ودي كدال ؿىل ُذا اًيوع من اًعالق، ًمن ؾن اًوؾي تب مهَة اإ الإ
آن  حسان اذلي خاء تَ اًلرأ و ما جيسد اًدرسحي ابإ ىل الثفاق، ُو وحي اًزناؿات ال رسًة ابذلوار ٌَوظول اإ

ة " )سورة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحساناًىرمي يف كوهل ثـاىل : "  (.226اًحلرة الًآ

 .ن ُذا اًيوع من اًعالق ًدسم ابملروهة واًسِوةل، واًرسؿة هدِلة اثفاق اًزوخني  اإ

  ق الثفاق واًخفامه، حٌلًة ذللوق دور اًلضاء يف جضجَؽ ال ظراف ؿىل حي ىزاؿاهتم ؾن ظًر
 ال ظفال، وجض حـا تفَسفة املرشع وأ تـادُا.

 

 
  

  ::  اًخعََقاًخعََق  ..22

  : التطليق أحكام .أ
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رجاع الارتفاع املضطرد للطالق االتفايق ابلأساس اإىل ما ييل : وميكن اإ

هناء العالقة الزوجية بشلك ودي، وحل الزناعات الأرسية ابحلوار •• قبال عىل هذا النوع من الطالق، يمن عن الوعي ب�أمهية اإ االإ

آن الكرمي يف قوهل تعاىل : “فإمساك بمعروف  حسان اذلي جاء به القر� للوصول اإىل االتفاق، وهو ما جيسد الترسحي ابإ

أو تسريح بإحسان” )سورة البقرة الآية 226(.
ن هذا النوع من الطالق يتسم ابملرونة والسهوةل، والرسعة نتيجة اتفاق الزوجني.•• اإ

دور القضاء يف تشجيع الأطراف عىل حل نزاعاهتم عن طريق االتفاق والتفامه، حامية حلقوق الأطفال، وتشسبعا بفلسفة املرشع ••

و�أبعادها.

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 20
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 

 
رخا ىل ما ًًل :ابل سا الارثفاع املضعرد ٌَعالق الثفايق عوميىن اإ  س اإ

  ،اهاء اًـالكة اًزوحِة ثضلك ودي كدال ؿىل ُذا اًيوع من اًعالق، ًمن ؾن اًوؾي تب مهَة اإ الإ
آن  حسان اذلي خاء تَ اًلرأ و ما جيسد اًدرسحي ابإ ىل الثفاق، ُو وحي اًزناؿات ال رسًة ابذلوار ٌَوظول اإ

ة " )سورة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحساناًىرمي يف كوهل ثـاىل : "  (.226اًحلرة الًآ

 .ن ُذا اًيوع من اًعالق ًدسم ابملروهة واًسِوةل، واًرسؿة هدِلة اثفاق اًزوخني  اإ

  ق الثفاق واًخفامه، حٌلًة ذللوق دور اًلضاء يف جضجَؽ ال ظراف ؿىل حي ىزاؿاهتم ؾن ظًر
 ال ظفال، وجض حـا تفَسفة املرشع وأ تـادُا.

 

 
  

  ::  اًخعََقاًخعََق  ..22

  : التطليق أحكام .أ
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التطليق :. 2

أحكام التطليق : أ. 

ويقصد هبا مجيع �أحاكم التطليق اليت تصدرها احملمكة بناء عىل طلب الزوجة �أو الزوج، ويه اليت ترتكز عىل �أحد الأسسباب املنصوص 
علهيا يف املادة 94 و98 من مدونة الأرسة ويتعلق الأمر ب :

الشقاق ؛••

اإخالل الزوج برشط من رشوط عقد الزواج ؛••

الرضر ؛••

نفاق ؛•• عدم االإ

الغيبة ؛••
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العيب ؛••

 االإيالء والهجر.••

ويتضح من خالل تتبع الاحصائيات املتعلقة ب�أحاكم مجيع هذه الأنواع من التطليق ما ييل :

أحكام التطليق خالل الفترة )2013-2004(

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

أحكام 
التطليق

7 2139 98314 79121 32827 4413108533564332614957940850

نسبة 
التغيير

%17,61-%49,06%0,90-7,97%%13,28%28,66%44,20%48,16%38,40ــ

وما يالحظ خبصوص االإحصائيات املضمنة ابجلدول �أن الأحاكم الصادرة ابلتطليق واملبنية عىل �أحد الأسسباب املذكورة �أعاله، عرفت 
ارتفاعا مسسمترا بتوايل السسنوات وتضاعف عددها اإىل حوايل سستة �أضعاف منذ سسنة 2004 اإىل 2013، حيث انتقل عددها من 
ىل 40850 خالل سسنة 2013. وميكن توضيح ذكل  7213 محاك صدر سسنة 2004 اإىل 49579 حكام ابلتطليق سسنة 2012، واإ

من خالل املبيان التايل :

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 21
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

ا احملمكة تياء ؿىل ظَة اًزوخة أ و اًزوج، ويه اًيت حرحىز وًلعد هب ا مجَؽ أ حاكم اًخعََق اًيت ثعدُر
خـَق ال مر ب : 98و 94ؿىل أ حد ال س حاب امليعوص ؿَهيا يف املادة   من مدوهة ال رسة ًو

 اًضلاق ؛ -
خالل اًزوج ثرشط من رشوط ؾلد اًزواج ؛ -  اإ
 اًرضر ؛ -
هفاق ؛ -  ؿدم الإ
 اًلَحة ؛ -
 اًـَة ؛ -
 الإًالء واًِجر. -

خضح من خالل ثددؽ الاحعائَات املخـَلة تب حاكم مجَؽ ُذٍ ال هواع من اًخعََق ما ًًل :  ًو
 

 (4002-4002خالل الفترة ) أحكام الخعلُق
         

 4002 4004 4000 4000 2009 2008 2007 2006 2005 2004 الظىىاث

 20450 24524 22430 22532 31085 441 27 328 21 791 14 983 9 213 7 أحكام الخعلُق

 %17,61- %49,06 %0,90- 2942% %13,28 %28,66 %44,20 %48,16 %38,40 ــ وظبت الخغُير
  

وما ًالحغ خبعوص الإحعائَات املضمية ابدلدول أ ن ال حاكم اًعادرة ابًخعََق واملحًِة ؿىل أ حد 
ىل ؾرفت ارثفاؿا مس مترا تخو  ،ال س حاب املذهورة أ ؿالٍ أ ضـاف  س خة حوايلايل اًس يوات وثضاؾف ؿددُا اإ

ىل  2004مٌذ س ية  ىل  2004محاك ظدر س ية  7213حِر اهخلي ؿددُا من  ،2013اإ حىٌل  49579اإ
ىل  ،2012س ية  ابًخعََق  وميىن ثوضَح ذكل من خالل املحَان اًخايل : .2013خالل س ية  40850واإ
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وعكس ما متت مالحظته خبصوص الطالق اذلي عرف منحىا تنازليا خالل العرش سسنوات املاضية، فاإن تطور �أحاكم التطليق شهد 
هناء العالقة الزوجية، وميكن توضيح هذا  منحى تصاعداي خالل نفس الفرتة، مما يؤرش اإىل تغري جذري يف سلوك الأزواج فامي يتعلق ابإ
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املنحى التصاعدي للتطليق من خالل املبيان التايل : 

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 22
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 ،مٌحى ثيازيل خالل اًـرش س يوات املاضَة خبعوص اًعالق اذلي ؾرفوؾىس ما متت مالحؼخَ 
ن  ىل ثلري خذري يف سَوك ال زواج  ،خالل هفس اًفرتة اًخعََق صِد مٌحى ثعاؿدايأ حاكم ثعور فاإ  مما ًؤرش اإ

اهاء اًـالكة اًزوحِة، وميىن ثوضَح ُذا امليحى اًخعاؿدي ٌَخعََق من خالل املحَان  فامي ًخـَق ابإ

 اًخايل : 
 
 

  : الشقاق ببسب التطليق أحكام .ب

 (4002-4002) أحكام الخعلُق بظبب الشقاق خالل الفترة
   

 4002 4004 4000 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 الظىىاث

أحكام الخعلُق 
 بظبب الشقاق

 24423 24223 24235 32331 29404 854 24 18562 10313 865 4 ــ

 %17,61- %49,47 %0.00 %4.45 %18,31 %33,90 %79,99 %111,98 ــ ــ وظبت الخغُير

 

ذ أ هَ  مٌذ دخول ًالحغ أ ن ُذا اًيوع من اًخعََق ًـرف تدورٍ ثعاؿدا يف وزريثَ س ية تـد أ خرى، اإ
ىل مدوهة ال رسة حزي اًخعحَق  ذ اهخلي من  ،ؾرشة أ ضـافحوايل ثضاؾف ؿدد ال حاكم اًعادرة تَ اإ  4865اإ

ىل  ،2005حىٌل خالل س ية  ىل  ،2012حىٌل يف س ية  48376اإ ، وميىن ثوضَح 2013حىٌل س ية  39826واإ
 ذكل من خالل املحَان اًخايل:
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أحكام التطليق بسبب الشقاق : 	. 

أحكام التطليق بسبب الشقاق خالل الفترة )2013-2004(

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

أحكام التطليق 
بسبب الشقاق

8542940432331323654837639836 865103131856224 4ــ

%17,61-%49,47%0.11%9.95%18,31%33,90%79,99%111,98ــــنسبة التغيير

ذ �أنه منذ دخول مدونة الأرسة حزي التطبيق  يالحظ �أن هذا النوع من التطليق يعرف بدوره تصاعدا يف وثريته سسنة بعد �أخرى، اإ
ذ انتقل من 4865 حكام خالل سسنة 2005، اإىل 48376 حكام يف  تضاعف عدد الأحاكم الصادرة به اإىل حوايل عرشة �أضعاف، اإ

ىل 39826 حكام سسنة 2013، وميكن توضيح ذكل من خالل املبيان التايل: سسنة 2012، واإ
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ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 23
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 
 

 ،ؿامة حيخي وس حة هممة خدا من أ حاكم اًخعََق أ هَ ،ومن هجة أ خرى فاملالحغ ؿىل اًخعََق ٌَضلاق
حىٌل، يف  24854تَف جموع مب من أ حاكم اًخعََق %90,53ما وسخذَ  2008جسي س ية  فـىل سخِي املثال

 2010حىٌل، وخالل س ية  29404تَف  تـدد أ حاكم 59,94%ٍلوؿَ ما  2009ية ت ُذٍ اًًس حة س  َلحني ت
من  %97,65 ُذٍ اًًس حة تجسَ 2011وخالل س ية  ،حىٌل 32331ا ٍلوؿَ مب %96ًس حة اً جسَت 

من  %97,80فدَلت اًًس حة  2012حىٌل، أ ما خالل س ية  32365 تَف ال حاكم اًعادرة ابًخعََق مبجموع
ىل ٍلو  ىل  2013، وخالل س ية حىٌل 48376ع ال حاكم تـدد وظي اإ مبا  %97,51وظَت ُذٍ اًًس حة اإ

 حىٌل. وميىن ثوضَح ُذا املـعى من خالل ادلدول واملحَان اًخاًَني: 39836ٍلوؿَ 

 

 باليظبت ألحكام الخعلُق بكل أهىاعه لشقاق لأحكام الخعلُق مقازهت 
 (همىذحا( 4002-4004خالل الفترة 

      
 

 4002 4004 4000 4000 4004 4004 الظىىاث

بما فيها أحكام الخعلُق مجمىع 
 الخعلُق للشقاق

27441 20045 33564 33261 49579 40850 

 39836 48376 32365 32331 44202 24854 أحكام الخعلُق بظبب الشقاق

تيظبت ال ألحكام الخعلُق  املئٍى
 مً مجمىع  للشقاق

 الخعلُقبألاحكام 
40.52% 42.54% 43.22% 42.20% 42.52% 97,51% 
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�أنه حيتل نسسبة هممة جدا من �أحاكم التطليق عامة، فعىل سبيل املثال جسل  ومن هجة �أخرى فاملالحظ عىل التطليق للشقاق، 
سسنة 2008 ما نسبته %90,53 من �أحاكم التطليق مبجموع بلغ 24854 حكام، يف حني بلغت هذه النسسبة سسنة 2009 ما مجموعه 
%59,94 بعدد �أحاكم بلغ 29404 حكام، وخالل سسنة 2010 جسلت النسسبة %96 مبا مجموعه 32331 حكام، وخالل سسنة 2011 
جسلت هذه النسسبة %97,65 من الأحاكم الصادرة ابلتطليق مبجموع بلغ 32365 حكام، �أما خالل سسنة 2012 فبلغت النسسبة 
%97,80 من مجموع الأحاكم بعدد وصل اإىل 48376 حكام، وخالل سسنة 2013 وصلت هذه النسسبة اإىل %97,51 مبا مجموعه 

39836 حكام. وميكن توضيح هذا املعطى من خالل اجلدول واملبيان التاليني:

مقارنة أحكام التطليق للشقاق بالنسبة ألحكام التطليق بكل أنواعه 
خالل الفترة 2008-2013 )نموذجا(

200820092010201120122013السنوات

مجموع أحكام التطليق بما فيها التطليق 
للشقاق

274413108533564332614957940850

248542940432331323654837639836أحكام التطليق بسبب الشقاق

النسبة املئوية ألحكام التطليق للشقاق 
من مجموع 

األحكام بالتطليق
90.57%94.59%96.33%97.31%97.57%97,51%
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ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايتوزارة العدل والحريات  َةمدًٍر

 اًعفحة 24
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 
ىل ما ًًل :  رخاع أ س حاب ثعور أ حاكم اًخعََق ٌَضلاق خالل ُذٍ اًس يوات اإ  وميىن اإ

  ن مسعرة اًخعََق ٌَضلاق ًلدي ؿَهيا اًزوخان مـا، مؽ ارثفاع مَحوظ ًـدد اًعَحات امللدمة من اإ
 نٌل سُمت ثفعَهل لحلا ؛ واجاًعَحات امللدمة من ظرف ال ز  ظرف اًزوخات، كِاسا تـدد

 ن مسعرة َضلاق جضلك رافدا كاهوهَا ملساظر أ خرى ٌَعالق واًخعََق، حِر ًمت اٌَجوء اًخعََق ٌ اإ
ٍهيا ؾيد الاكذضاء مبياس حة اًخـدد، واًرحـة، واًعالق ارلَـي، واًخعََق ٌَرضر وؿدم ثيفِذ الاًزتامات  اإ

 .خنياملخحادةل تني اًزو

 ن مسعرة اًضلاق ثًهت ذا ثـذر اً  يياإ ىل  خوفِقكاًحا ابًخعََق اإ زحات تني اًزوخني ول حتخاج اإ أ ي اإ
 اهاء اًـالكة اًزوحِة، ؿىل خالف ابيق أ س حاب اًخعََق ال خرى.ًل س حاب املوحدة لإ 

 ن مسعرة حراءاهتا اًضتلَةاًخعََق ٌ اإ ىل  ،َضلاق حمتزي ثسِوةل اإ مما أ ظحح ًدفؽ ابًـدًد من ال زواج اإ
 رة اًعالق اًرحـي.ثفضََِا ؾن سَوك مسع

 واًلدرة ؿىل اٍمتَزي واًخفاضي تني اًوسائي اًيت خاءت ملدوهة ال رسة، ثيايم اًوؾي ابملضامني ادلدًدة
 هبا وما حتللَ من هخاجئ.

 رساع اًلضاء يف اًحت يف خمخَف اًعَحات املسلةل، واذلرص ؿىل أ ن ٍىون اًحت داخي الآخال اإ
و س خة أ صِر من  احملددة كاهو�  ثلدمي اًعَة. اترخيُو

 : الطالب جنس حسب للشقاق التطليق طلبات .ج
من املـَوم أ ن اًخعََق ٌَضلاق من أ مه املس خلدات اًيت أ حدثهتا مدوهة ال رسة يف جمال حي اًـالكة 
اًزوحِة، حِر فذحت الإماكهَة أ مام اًرخي واملرأ ة ؿىل حد سواء وؿىل كدم املساواة ٌَجوء ٌَمحمكة من أ خي 

 خيىش مٌَ اًضلاق. حي خالف تُهنٌل
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  ملارهة أ حاكم اًخعََق ٌَضلاق ابًًس حة ل حاكم اًخعََق جلك أ هواؿَ

 أ حاكم اًخعََق ثسخة اًضلاق  أ حاكم اًخعََق

رجاع �أسسباب تطور �أحاكم التطليق للشقاق خالل هذه السسنوات اإىل ما ييل :  وميكن اإ

ن مسطرة التطليق للشقاق يقبل علهيا الزوجان معا، مع ارتفاع ملحوظ لعدد الطلبات املقدمة من طرف الزوجات، قياسا •• اإ

بعدد الطلبات املقدمة من طرف الأزواج كام سيمت تفصيهل الحقا ؛

لهيا عند الاقتضاء •• ن مسطرة التطليق للشقاق تشلك رافدا قانونيا ملساطر �أخرى للطالق والتطليق، حيث يمت اللجوء اإ اإ

مبناسسبة التعدد، والرجعة، والطالق اخللعي، والتطليق للرضر وعدم تنفيذ الالزتامات املتبادةل بني الزوجني.

ثبات للأسسباب املوجبة الإهناء •• ذا تعذر التوفيق بني الزوجني وال حتتاج اإىل �أي اإ ن مسطرة الشقاق تنهت�ي غالبا ابلتطليق اإ اإ

العالقة الزوجية، عىل خالف ابيق �أسسباب التطليق الأخرى.

جراءاهتا الشلكية، مما �أصبح يدفع ابلعديد من الأزواج اإىل تفضيلها عن سلوك •• ن مسطرة التطليق للشقاق تمتزي بسهوةل اإ اإ

مسطرة الطالق الرجعي.

تنايم الوعي ابملضامني اجلديدة ملدونة الأرسة، والقدرة عىل المتيزي والتفاضل بني الوسائل اليت جاءت هبا وما حتققه من نتاجئ.••

اإرساع القضاء يف البت يف خمتلف الطلبات املسجةل، واحلرص عىل �أن يكون البت داخل الآجال احملددة قانوان وهو سستة ••

�أشهر من اترخي تقدمي الطلب.

طلبات التطليق للشقاق حسب جنس الطالب :	. 

من املعلوم �أن التطليق للشقاق من �أمه املسستجدات اليت �أحدثهتا مدونة الأرسة يف جمال حل العالقة الزوجية، حيث فتحت االإماكنية 
�أمام الرجل واملر�أة عىل حد سواء وعىل قدم املساواة للجوء للمحمكة من �أجل حل خالف بيهنام خيىش منه الشقاق.

نه جسل مع توايل السسنوات ارتفاعا ملحوظا جعهل يف مقدمة  ليه، فاإ ذا اكن هذا النوع من التطليق عرف بداايت حمتشمة يف اللجوء اإ واإ
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لهيا من طرف الزوجني حلل العالقة الزوجية، ويوحض اجلدول التايل معطيات رمقية حول جحم اللجوء  الوسائل القانونية اليت يمت اللجوء اإ
اإىل هذا النوع من التطليق ابلنسسبة للنساء والرجال :

طلبات التطليق للشقاق حسب جنس الطالب خالل الفترة 72013-2006

السنوات
عدد الطلبات 
املقدمة من 
طرف الزوجة

عدد الطلبات 
املقدمة من 
طرف الزو	

املجموع
نسبة طلبات 

النساء
نسبة طلبات 

الرجال

20062022358002602378%22%

200726547141814072865%35%

200832095176184971365%35%

200933959209125487162%38%

201036490240766056660%40%

201138435262946472959%41%

201240325289576928258%42%

201338855304846933956%44%

يالحظ من خالل هذا اجلدول �أن عدد طلبات التطليق للشقاق املقدمة من طرف النساء خالل السسنوات املمتدة ما بني 2006 
و2013 �أكرث من نظريهتا دلى الرجال، حيث بلغ العدد سسنة 2006 ما مجموعه 20223 طلبا للنساء مقابل 5800 طلبا مقدما من 
الرجال �أي ما يشلك حوايل �أربعة �أضعاف، ويف سسنة 2007 بلغ العدد 26574 مقابل 14181 للرجال �أي بنسسبة تقارب الضعف، 
ويف سسنة  2008 بلغت 32095 طلبا مقدما من طرف النساء مقابل 17618 طلبا للرجال، وخالل سسنة 2009 ازداد عدد طلبات 
النساء ابلتطليق للشقاق ليصل اإىل 33959 طلبا مقابل 20912 طلبا للرجال، وجسلت سسنة 2010 ارتفاعا جديدا للطلبات حيث 
وصلت دلى النساء 36490 طلبا مقابل 24076 طلبا دلى الرجال، ليسسمتر معدل ارتفاع طلبات الشقاق سسنة 2011 بعدد وصل 
اإىل 38435 طلبا دلى النساء مقابل 26294 دلى الرجال، وخالل سسنة 2012 بلغ عدد طلبات النساء 40325 مقابل 28957 
للرجال، �أما خالل سسنة 2013 فقد جسلت طلبات النساء التطليق للشقاق تقلصا نسبيا بعدد وصل اإىل 38855 طلبا مقابل 30484 

طلبا قدم من قبل الرجال، وميكن توضيح ما سسبق من خالل املبيان التايل :

 7 -  مت البدء بسسنة 2006 ابلنظر لكوهنا السسنة اليت ابتد�أ فهيا جتميع االإحصائيات اخلاصة جبنس طاليب التطليق للشقاق مفصةل
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وزارة العدل والحريات

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 26
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 

 

آخر ثؼِر اًًسة املائوًة  أ ن وس حة اًعَحات امللدمة من ظرف اًًساء اكهت مرثفـة خالل من خاهة أ
املدوهة حزي اًخيفِذ ملارهة مؽ وس حة اًعَحات امللدمة من ظرف اًرخال، حِر وظَت  ال وىل صلخولاًس يوات 

ىل  2006س ية  وظَت وس حة ظَحات اًًساء  2008و  2007 ٌَرخال، وخالل سًيت %22ًٌَساء و %78اإ
ىل  تخوايل ا مَحوػا حراحـصِدت ما ًالحغ ُو ان ُذٍ اًًس حة ، كري أ ن ٌَرخال %35ملاتي  %65اإ

ىذا ؾرفت س ية  ،لاتي ارثفاع وس حة اًعَحات امللدمة من ظرف اًرخاليف م اًس يوات  %62وس حة  2009ُو
مٌحى الاخنفاض يف ٌَرخال، واس متر  %42ًٌَساء ملاتي  %60وس حة  2010ٌَرخال، وس ية  %38ًٌَساء و 

 %58و %59جسجَي وس حة مت  حِر ظَحات اًًساء وارثفاؿَ صلى اًرخال خالل اًس يوات اًثالث ال خرية
خالل هفس املدة  %42و %41ؿىل اًخوايل فامي خيط ظَحات اًًساء ملاتي  2012و  2011ل سًيت خال

 ًعَحات اًرخال. %44ًعَحات اًًساء ملاتي  %56ما وسخذَ  جسجَي 2013ٌَرخال، يف حني صِدت س ية 

تداء تـغ املالحؼات: و   ميىن من خالل ال ركام اًواردة أ ؿالٍ اإ

سِوةل الإحراءات املخـَلة تَ، ومن ىن أ ن ًفرس ث اًخعََق صلى اًًساء مي كدال ؿىل ُذا اًيوع منأ ن الا -
زحات سخة اًخعََق ؾىس ما ىل ؿدم ارثحاط ظدور اذلمك ابهفعام اًـالكة اًزوحِة ترضورة اإ  هجة أ خرى اإ

 ُو ؿَََ اذلال يف ابيق أ هواع اًخعََق ال خرى.

ٌَضلاق ملاتي ؾزوفِم ؾن  ىل ُذا اًخعََقًلدَون ؿأ ػِر أ ن اًرخال تدورمه أ ظححوا أ ن ثوايل اًس يوات  -
 .اًعالق اًرحـي

IIII--  ََق :ق :اًعَح يف اًعالق واًخعََاًعَح يف اًعالق واًخع  

ًزامِة اًلِام مبحاوةل اًعَح تني اًزوخني يف مجَؽ كضااي اًعالق واًخعََق  ما -هعت مدوهة ال رسة ؿىل اإ
لد اس متد ُذا الإحراء وحودٍ من هون املرشع اؾخرب -ؿدا اًخعََق ٌَلَحة  -من املدوهة 70ملادة من خالل ا-، ًو

ىل اًعالق واًخعََق ُو اس خبٌاء ًعحق يف حدود  أ ن ال ظي ُو اس مترار اًـالكة اًزوحِة ودواهما وأ ن اٌَجوء اإ
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 خًس اًعاًةاًخعََق ٌَضلاق حسة 

 من ظرف اًزوج من ظرف اًزوخة

من جانب �آخر تظهر النسب املائوية �أن نسسبة الطلبات املقدمة من طرف النساء اكنت مرتفعة خالل السسنوات الأوىل دلخول املدونة 
حزي التنفيذ مقارنة مع نسسبة الطلبات املقدمة من طرف الرجال، حيث وصلت سسنة 2006 اإىل %78 للنساء و%22 للرجال، 
وخالل سنيت 2007 و 2008 وصلت نسسبة طلبات النساء اإىل %65 مقابل %35 للرجال، غري �أن ما يالحظ هو ان هذه النسسبة 
شهدت تراجعا ملحوظا بتوايل السسنوات يف مقابل ارتفاع نسسبة الطلبات املقدمة من طرف الرجال، وهكذا عرفت سسنة 2009 
نسسبة %62 للنساء و %38 للرجال، وسسنة 2010 نسسبة %60 للنساء مقابل %42 للرجال، واسسمتر منحى الاخنفاض يف طلبات 
النساء وارتفاعه دلى الرجال خالل السسنوات الثالث الأخرية حيث مت تسجيل نسسبة %59 و%58 خالل سنيت 2011 و 2012 
عىل التوايل فامي خيص طلبات النساء مقابل %41 و%42 خالل نفس املدة للرجال، يف حني شهدت سسنة 2013 تسجيل ما نسبته 

%56 لطلبات النساء مقابل %44 لطلبات الرجال.

بداء بعض املالحظات:  وميكن من خالل الأرقام الواردة �أعاله اإ

�أن الاقبال عىل هذا النوع من التطليق دلى النساء ميكن �أن يفرس بسهوةل االإجراءات املتعلقة به، ومن هجة �أخرى ••

ثبات سبب التطليق عكس ما هو عليه احلال يف ابيق  اإىل عدم ارتباط صدور احلمك ابنفصام العالقة الزوجية برضورة اإ

�أنواع التطليق الأخرى.

�أن توايل السسنوات �أظهر �أن الرجال بدورمه �أصبحوا يقبلون عىل التطليق للشقاق مقابل عزوفهم عن اتباع مسطرة ••

الطالق الرجعي.
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III .: الصلح في الطالق والتطليق
لزامية القيام مبحاوةل الصلح بني الزوجني يف مجيع قضااي الطالق والتطليق -ما عدا التطليق للغيبة-، ولقد  نصت مدونة الأرسة عىل اإ
اسسمتد هذا االإجراء وجوده من كون املرشع اعترب -من خالل املادة 70 من املدونة- �أن الأصل هو اسسمترار العالقة الزوجية ودواهما 
و�أن اللجوء اإىل الطالق والتطليق هو اسستثناء يطبق يف حدود الأخذ بقاعدة �أخف الرضرين، ملا فيه -�أي حل ميثاق الزوجية- من 
رضار  ابلأطفال. وهكذا نصت املدونة يف املادة 81 عىل قيام احملمكة ابسستدعاء الطرفني حملاوةل االإصالح، كام نصت  تفكيك للأرسة واإ
يف املادة 82 عىل �أن احملمكة تقوم بلك االإجراءات مبا فهيا انتداب حمكني �أو جملس العائةل �أو من تراه مؤهال الإصالح ذات البني، 
و يف حاةل وجود �أطفال تقوم مبحاولتني للصلح تفصل بيهنام مدة ال تقل عن ثالثني يوما، كام �أكدت املدونة نفس املنحى يف املادة 
ذا ما طلب الزوجان �أو �أحدهام حل نزاع بيهنام خياف  94، حيامن �أوجبت عىل احملمكة �أن تقوم بلك احملاوالت الإصالح ذات البني اإ
جراء حماوةل الصلح عند النظر يف طلب الطالق ابالتفاق )املادة 114( والطالق اخللعي )املادة 120(  منه الشقاق، وشددت عىل اإ

والطالق ابلمتليك )املادة 89 (.

هناء العالقة الزوجية بواسطة الطالق والتطليق منذ سسنة 2006 يتضح الآيت : ومن خالل تتبع اإحصائيات الصلح يف طلبات اإ

الصلح في الطالق :. 1

 مقارنة إحصائيات الصلح في طلبات اإلذن باإلشهاد على الطالق 
خالل الفترة )2013-2006(8

السنوات
مجموع حاالت الصلح في طلبات 

اإلذن على اإلشهاد بالطالق
نسبة حاالت الصلح في طلبات اإلذن على اإلشهاد بالطالق

2006669317,48%

2007851223,32%

2008754521,4%

2009681820,4%

2010612120,12%

2011651019,99%

2012673621,21%

2013870227,81%

8  - مت البدء بسسنة 2006 ابلنظر لكوهنا السسنة اليت ابتد�أ فهيا جتميع االإحصائيات اخلاصة حباالت الصلح يف طلبات االإذن عىل االإشهاد ابلطالق مفصةل
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وزارة العدل والحريات
ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 28
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 

جناح حماوةل اًعَح تني  ًؼِر من خالل ُذٍ ال ركام أ ن احملامك ثحدل جمِودا ل ٌس هتان تَ من أ خي اإ
ىل هخاجئ ل تب س هبا يف حملافؼة ؿىل مشي ؿدد هحري من ال رس، نٌل ا اًزوخني، وأ ن ُذٍ احملاولت، أ دت اإ

حرا 2013ًالحغ أ ن احملامك، وخالل اًس ية ال خرية  من  %28ء اًعَح تًس حة هممة تَلت كد جنحت يف اإ
حراء اًعَح 2012، وخالل س ية املَفات احملكومة ىل وظَت وس حة اًيلاح يف اإ من املَفات  %21,21 اإ

فلد  2008و 2009و 2010 س يوات أ ما خالل،  %20تَلت ُذٍ اًًس حة 2011س ية  مة، ويفاحملكو 
  .%23,32وس حة ظَح تَلت  2007ًدسلي س ية  %20جتاوزت ُذٍ اًًس حة 

 مقازهت إحصائُاث الصلح في ظلباث إلاذن باإلشهاد على العالق 
 (4002-4003خالل الفترة )حظب وضعُت ألاطسة 

   
 

 لهما أولد لِع حالث الصوحين حالث الصوحين لهما أولد مجمىع حالث الصلح الظىىاث

2006 6693 3932 4230 

2007 8512 4500 2004 

2008 7545 3541 2002 

2009 6818 3474 2222 

2010 6121 2933 2044 

2011 6510 3401 2004 

2012 6736 3310 2243 

2013 4204 4324 2224 
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 ٍلوع حالت اًعَح يف ظَحات الإذن ؿىل الإصِاد ابًعالق

 ٍلوع حالت اًعَح يف ظَحات الإذن ؿىل الإصِاد ابًعالق

جناح حماوةل الصلح بني الزوجني، و�أن هذه احملاوالت،  يظهر من خالل هذه الأرقام �أن احملامك تبدل جمهودا ال يسسهتان به من �أجل اإ
�أدت اإىل نتاجئ ال ب�أس هبا يف احملافظة عىل مشل عدد كبري من الأرس، كام يالحظ �أن احملامك، وخالل السسنة الأخرية 2013 قد جنحت 
جراء الصلح اإىل  جراء الصلح بنسسبة هممة بلغت %28 من امللفات احملكومة، وخالل سسنة 2012 وصلت نسسبة النجاح يف اإ يف اإ
�أما خالل سسنوات 2010 و2009 و2008 فقد  النسسبة20% ،  %21,21 من امللفات احملكومة، ويف سسنة 2011 بلغت هذه 

جتاوزت هذه النسسبة %20 لتسجل سسنة 2007 نسسبة صلح بلغت 23,32%. 

 مقارنة إحصائيات الصلح في طلبات اإلذن باإلشهاد على الطالق 
حسب وضعية األسرة خالل الفترة )2013-2006(

مجموع حاالت الصلحالسنوات
حاالت الزوجين لهما 

أوالد
حاالت الزوجين ليس لهما أوالد

2006669339322761

2007851245004012

2008754535414004

2009681834743344

2010612129333188

2011651034013109

2012673633103426

2013870243244378
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وما ميكن مالحظته من خالل تتبع حاالت جناح الصلح منذ 2006 هو �أن هذه احلاالت تنجح بنسسبة تاكد تكون متقاربة سواء يف 
حاةل الزوجني الذلين هلام �أبناء �أو الذلين ال �أبناء هلام، وفق ما يوحضه املبيان التايل :

 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�ت

 الصف�ة 29

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية

 
 �اكد تنجح بنس�بةهذه احلاالت ٔأن  هو 2006 من �الل تتبع �االت جناح الصلح منذ وما ميكن مالحظته

 �كون متقاربة سواء يف �ا� الزو�ني ال��ن هلام ٔأبناء ٔأو ال��ن ال ٔأبناء هلام، وفق ما يوحضه املبيان التايل :

 
 

: :   التطليقالتطليق  د�اوىد�اوى  يفيف  الصلحالصلح..22

 

 قضايا�التطليقماانةة�حص�اييات�ال�ح�����

 8F9)2013-2005خالل�الف��ة�(

 السنوات
ال�ةورة 

 بةلتطليق

بةإلشهةو ع�� 

 ال�ح 

�عدم استجةبة 

 ألسبةب أخرى 
 �سبة ال�ح  املجموع

2005 9983 3073 4535 17591 17.47% 

2006 14791 4616 6810 26217 17.61% 

2007 21328 6244 10356 37928 16.46% 

2008 27441 7612 12910 47963 15.87% 

2009 31085 10076 15901 57062 17.66% 

                                                           
9

قضا� التطليق مفص�الصلح يف الس�نة اليت ابتدٔأ فهيا جتميع إالحصائيات اخلاصة حباالت �لنظر لكوهنا  2005مت البدء �س�نة 
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الصلح حسب وضعية أ�رسة

 �االت الزو�ني ليسلهام ٔأوالد �االت الزو�ني هلام ٔأوالد مجموع �االت الصلح

الصلح في دعاوى التطليق :. 2

 مقارنة إحصائيات الصلح في قضايا التطليق 
خالل الفترة )2013-2005(9

السنوات
الصادرة 
بالتطليق

باإلشهاد على 
الصلح

بعدم االستجابة 
ألسبا	 أخرى

نسبة الصلحاملجموع

20059983307345351759117.47%

200614791461668102621717.61%

2007213286244103563792816.46%

2008274417612129104796315.87%

20093108510076159015706217.66%

2010335648322149075679314.65%

2011332619848177486085716.18%

20124957914625260869029016.20%

20134085010389195947083314.67%

9 - مت البدء بسسنة 2005 ابلنظر لكوهنا السسنة اليت ابتد�أ فهيا جتميع االإحصائيات اخلاصة حباالت الصلح يف قضااي التطليق مفصةل
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هناء العالقة الزوجية اليت انهتت ابلصلح يف قضااي التطليق عرف ارتفاعا مضطردا منذ  يتبني من خالل اجلدول �أعاله �أن عدد قضااي اإ
ال �أنه لوحظ ابتداء من سسنة 2010 �أن عدد القضااي اليت انهتت ابلصلح �أصبح يعرف اخنفاضا  سسنة 2005 اإىل غاية سسنة 2009، اإ
ذ انتقل من 10076 سسنة 2009 اإىل 8322 فقط خالل سسنة 2010 ليعرف ارتفاعا طفيفا سسنة 2011، حيث مت تسجيل  ملحوظا اإ
9848 حاةل صلح وليقفز هذا الرمق اإىل 14625 حاةل صلح سسنة 2012 مث ليعاود الاخنفاض خالل سسنة 2013 مبجموع وصل اإىل 

10389 حاةل.

كام يالحظ من هجة �أخرى �أن نسسبة جناح الصلح يف قضااي التطليق، تراوحت بني �أعىل نسسبة بلغت %17,67 من امللفات احملكومة 
ليه يف هذا االإطار هو �أن نسسبة  جسلت سسنة 2009، و�أدىن نسسبة جسلت سسنة 2010 ب %14,65، غري �أن ما جتدر االإشارة اإ
الصلح يف قضااي التطليق تعترب �أقل من نظريهتا يف قضااي االإذن ابالإشهاد عىل الطالق واليت تراوح فهيا احلد الأدىن والأعىل لنسب 

ما بني %20 و%28 من امللفات احملكومة. 

 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�ت

 الصف�ة 30

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية

2010 33564 8322 14907 56793 14.65% 

2011 33261 9848 17748 60857 16.18% 

2012 49579 14625 26086 90290 16.20% 

2013 40850 10389 19594 70833 14.67% 

 

يف قضا� اليت انهتت �لصلح ٕاهناء العالقة الزوجية يتبني من �الل اجلدول ٔأ�اله ٔأن �دد قضا� 
 2010، ٕاال ٔأنه لوحظ ابتداء من س�نة 2009 ٕاىل �اية س�نة 2005عرف ارتفا�ا مضطردا منذ س�نة التطليق 

 ٕاىل 2009 س�نة 10076ٔأن �دد القضا� اليت انهتت �لصلح ٔأصبح يعرف اخنفاضا ملحوظا ٕاذ انتقل من 
 �ا� صلح وليقفز 9848، حيث مت �سجيل 2011 ليعرف ارتفا�ا طفيفا س�نة 2010 فقط �الل س�نة 8322

 مبجموع وصل ٕاىل 2013 مث ليعاود �خنفاض �الل س�نة 2012 �ا� صلح س�نة 14625هذا الرمق ٕاىل 
  �ا�.10389

كام يالحظ من �ة ٔأخرى ٔأن �س�بة جناح الصلح يف قضا� التطليق،�راوحت بني ٔأ�ىل �س�بة بلغت 
، �ري ٔأن %14,65 ب 2010، ؤأدىن �س�بة جسلت س�نة 2009من امللفات احملكومة جسلت س�نة 17,67%

نظريهتا يف قضا� ما جتدر إالشارة ٕاليه يف هذا إالطار هو ٔأن �س�بة الصلح يف قضا� التطليق تعترب ٔأقل من 
 من امللفات %28 و%20إالذن �ٕالشهاد �ىل الطالق واليت �راوح فهيا احلد أ�دىن وأ��ىل لنسب ما بني 

احملكومة. 

 
 

Uما ييل :  ما ييل :  املتعلقة �لصلح املتعلقة �لصلحو�س�تنتج من قراءة االٕحصائياتو�س�تنتج من قراءة االٕحصائيات 

 تعرف اس�تقرارا �سبيا �الل عرش س�نواتٔأن �س�بة الصلح يف قضا� الطالق والتطليق .
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الصلح يف د�اوى التطليق

 بعدم �س�ت�ابة ٔ�س�باب ٔأخرى �ٕالشهاد �ىل الصلح الصادرة �لتطليق

ويستنتج من قراءة اإلحصائيات املتعلقة بالصلح ما يلي :••
�أن نسسبة الصلح يف قضااي الطالق والتطليق تعرف اسستقرارا نسبيا خالل عرش سسنوات.••

رساء دعامئ الأرسة واحلفاظ عىل متاسك واسستقرار �آالف الأرس خالل سسنوات تطبيق •• �أن القضاء بذل هجدا كبريا يف اإ

مدونة الأرسة.

�أن وزارة العدل واحلرايت تويل عناية خاصة الإجراء الصلح وتتابعه عن كثب، ويف هذا االإطار قامت مببادرة تريم اإىل ••

التنسسيق بني اجملالس العلمية و�أقسام قضاء الأرسة من �أجل التعاون عىل اإصالح ذات البني بني الزوجني من خالل 

اإصدار منشور عدد 24س2 بتارخي 24 دجنرب 2010.

آليات •• عطاء احملامك � �أن مسطرة الصلح تفعل بشلك اإجيايب وهذا ال مينع من القول برضورة الاهامتم هبا بشلك �أكرب مع اإ
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جناح الصلح. ذات فعالية من �أجل اإ

�أن التجربة العملية �أظهرت �أن هناك بعض العوامل اليت حتد من فعالية مسطرة الصلح من قبيل:••

جراء حماوةل الصلح داخل احملامك مساعدة عىل الوصول اإىل •- �أنه يف كثري من الأحيان ال تكون الظروف اليت يمت فهيا اإ

جيابية )الفضاء، التوقيت،...(. نتيجة اإ

جراء حماوةل الصلح يفتقرون اإىل التكوين التخصيص اذلي يساعدمه عىل •- �أن كثريا من القضاة املعهود هلم ابلقيام ابإ

جناح الصلح. اإ

عطاء حماوةل الصلح ما حتتاجه من وقت وجمهود �أمرا متعذر التحقق... •- �أن كرثة القضااي اليت خيتص هبا لك قايض جتعل اإ

IV .أقسام قضاء األسرة 	نشا

قضايا األسرة )2013-2005(*

200520062007200820092010201120122013السنوات

672552520895543925640013668552718989686681560598561933الرائج

420224439243445717536546558303605622588292472596457609املحكوم

نسبة 
املحكوم 
من الرائج

62.48%84.32%81.94%83.83%83.51%84.23%85.67%84.30%81,43%

*هذه القضايا ال تشمل قضايا التطليق.

تعكس الأرقام يف اجلدول �أعاله جحم القضااي الراجئة �أمام �أقسام قضاء الأرسة خالل العرش سسنوات املاضية، واليت تراوح عددها 
ما بني 520895 قضية كأدىن معدل جسل سسنة 2006 و718989 قضية كأعىل معدل جسل سسنة 2010، يف حني جسلت �أغلب 
السسنوات عدد قضااي يفوق 600000 قضية، مع التنبيه اإىل �أن هذه القضااي ال تشمل قضااي التطليق، وتدل هذه الأرقام بوضوح 
عىل جحم الضغط اذلي تشهده هذه الأقسام وعىل ادلور البالغ الأمهية اذلي �أصبحت تضطلع به داخل املنظومة القضائية يف ترصيف 

قضااي الأرسة.

ومن هجة �أخرى ترتمج الأرقام اخلاصة بعدد القضااي احملكومة اجملهود الكبري املبذول يف ترصيف القضااي الراجئة من طرف العاملني يف 
هذه الأقسام سواء تعلق الأمر ابلقضاة �أم ابملوظفني، حيث تراوحت نسسبة احملكوم خالل العرش سسنوات املاضية ما بني 62,48% 
كأدىن معدل جسل سسنة 2005 و%85,67 كأعىل معدل جسل سسنة 2010، يف حني فاقت نسسبة احملكوم %83 خالل معظم 

السسنوات املتبقية.
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IIVV--  : جىفُر ألاحكام :جىفُر ألاحكام  
ىل اًلضاء، وتذكل  من املـَوم أ ن ثيفِذ ال حاكم اًلضائَة ًـخرب اًِدف اًرئُيس املخوىخ من اٌَجوء اإ

ومسة من سٌلت دوةل اذلق واًلاهون، وضٌلهة أ ساس َة ًخحلِق  فِو ًـخرب أ مسى ثـحري واؿرتاف حبلوق املواظن
 وؿدم اًخيفِذ أ و اًخب خري فَِ ًَحق رضرا حس امي ابحملىوم هل، واًـيوان اًحارز ملعداكِة اًلضاء،يئ ال من اًلضا

فلد ال حاكم اًلضائَة  ىل معاف اًلرارات مٌـدمة املفـول، ماكىهتاًو يحدر هبا اإ ذ "ل ًيفؽ اًختلم حبق ل  ًو اإ
  ولك.لحماةل ؿىل زلة املواظيني يف ادلِاز اًلضايئ ، مما ًؤثرهفاذ هل"

فلد حؼي ابُامتم خاص ؿرب ؾيَ خالةل املكل َلد  اًسادس هصٍ هللا  ثيفِذ ال حاكم مهَةوابًيؼر ل  
تلوهل "ومن اًحدهييي أ هَ   1999دحٌرب  15افذخاح دورة ا�َس ال ؿىل ٌَلضاء ًوم  مبياس حةلكمخَ اًسامِة يف 

ذا مضيا ًَِئذَ ل اإ ة جبـي أ حاكمَ اًعادرة اذلرمة اًال ًن حيلق اًلضاء ُذا املحخلى اإ زمة واًفـاًَة اًرضوًر
 وفورًة اًحت واًخيفِذ وحراين مفـوًِا ؿىل من ًـيهيم ال مر". ابمسيا جس هتدف الإهعاف

ووؾَا مهنا ابل مهَة اًيت حيؼى هبا موضوع ثيفِذ ال حاكم، تدًت وزارة اًـدل واذلرايت جمِودات 
صاكل ثيفِذ ال حاكم، ويف  ُذا الإظار اختذت ٍلوؿة من اًخداتري ًخفـَي معََة حدارة من أ خي مـادلة اإ

 :اًخيفِذ، هذهر مهنا خاظة 

  وضاهئا س ية ة ملخاتـة ثيفِذ ال حاكم اًلضائَة واًيت وفرت مٌذ اإ وضاء خََة مرنًز جضخَعا مرمقا  2003اإ
 .ًوضؽ ثيفِذ ال حاكم اًلضائَة

  تفضَِا مت رفؽ درخة اًوؾي تب مهَة ثيفِذ ثيؼمي ثـحئة س يوًة ًخعفِة اجملَف من مَفات اًخيفِذ، واًيت
 .ال حاكم اًلضائَة داخي أ خي مـلول، وجتيَد لك اًعاكات ذلكل

 .َحراءاث رشاف ؿىل معََات اًخيفِذ وثددؽ اإ  حتلَف كاض يف لك حممكة ًالإ

 .ثـممي دورايت ومٌاصري ؿىل خمخَف املخدخَني يف معََة اًخيفِذ 
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 كضااي ال رسة

 احملىوم اًراجئ

V .: تنفيذ األحكام
من املعلوم �أن تنفيذ الأحاكم القضائية يعترب الهدف الرئييس املتوىخ من اللجوء اإىل القضاء، وبذكل فهو يعترب �أمسى تعبري واعرتاف 
القضاء،  البارز ملصداقية  القضايئ والعنوان  لتحقيق الأمن  �أساسسية  حبقوق املواطن ومسة من سامت دوةل احلق والقانون، وضامنة 
وعدم التنفيذ �أو الت�أخري فيه يلحق رضرا جسسامي ابحملكوم هل، ويفقد الأحاكم القضائية ماكنهتا وينحدر هبا اإىل مصاف القرارات منعدمة 

ذ »ال ينفع التلكم حبق ال نفاذ هل«، مما يؤثر الحماةل عىل ثقة املواطنني يف اجلهاز القضايئ كلك. املفعول، اإ

وابلنظر لأمهية تنفيذ الأحاكم فقد حظي ابهامتم خاص عرب عنه جالةل املكل محمد  السادس نرصه هللا يف لكمته السامية مبناسسبة افتتاح 
ذا مضنا لهيئته احلرمة  ال اإ دورة اجمللس الأعىل للقضاء يوم 15 دجنرب 1999  بقوهل “ومن البدهي�ي �أنه لن حيقق القضاء هذا املبتغى اإ
الالزمة والفعالية الرضورية جبعل �أحاكمه الصادرة ابمسنا تسسهتدف االإنصاف وفورية البت والتنفيذ وجراين مفعولها عىل من يعنهيم 

الأمر”.

ووعيا مهنا ابلأمهية اليت حيظى هبا موضوع تنفيذ الأحاكم، بدلت وزارة العدل واحلرايت جمهودات جبارة من �أجل معاجلة اإشاكل 
تنفيذ الأحاكم، ويف هذا االإطار اختذت مجموعة من التدابري لتفعيل معلية التنفيذ، نذكر مهنا خاصة :

نشاء خلية مركزية ملتابعة تنفيذ الأحاكم القضائية واليت وفرت منذ اإنشاهئا سسنة 2003 تشخيصا مرمقا لوضع تنفيذ الأحاكم القضائية.•• اإ

تنظمي تعبئة سسنوية لتصفية اخمللف من ملفات التنفيذ، واليت بفضلها مت رفع درجة الوعي ب�أمهية تنفيذ الأحاكم القضائية داخل ••

�أجل معقول، وجتنيد لك الطاقات ذلكل.

جراءاته.•• تلكيف قاض يف لك حممكة لالإرشاف عىل معليات التنفيذ وتتبع اإ

تعممي دورايت ومناشري عىل خمتلف املتدخلني يف معلية التنفيذ.••
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وضعية تنفيذ األحكام في قضايا األسرة :  

ال خيرج تنفيذ الأحاكم يف اجملال الأرسي عن االإطار العام لتنفيذ الأحاكم، ومع ذكل فهو يكتيس �أمهية خاصة نظرا للخصوصية اليت 
متزي القضاء الأرسي وحساسسية املواضيع اليت يشملها، عىل اعتبار �أن تنفيذ الأحاكم يف هذا اجملال يشلك ضامنة السستقرار وضعية 
ضافة اإىل كونه مؤرشا  الأشخاص الفردية والأرسية، و�أساسا لضبط العالقات القانونية بني خمتلف �أفراد اخللية الأساسسية للمجمتع، هذا اإ

عىل مدى فعالية �أقسام قضاء الأرسة.

طار قانون مدونة الأرسة -عىل الرمغ من اعتبار  ولعل هذا هو ما يفرس اجتاه املرشع اإىل النص عىل قواعد خاصة لتنفيذ الأحاكم يف اإ
هذا الأخري قانوان موضوعيا- تدمع القواعد العامة املنصوص علهيا يف قانون املسطرة املدنية، بل وحىت هذه الأخرية تضمنت بعض 

القواعد اليت تربز خصوصية التنفيذ يف املادة الأرسية مثلام هو احلال عليه يف الفصل 179 مكرر.

ولقد �أظهرت معلية تتبع االإحصائيات املتعلقة بتنفيذ الأحاكم يف قضااي الأرسة خالل السسنوات العرش املاضية املعطيات التالية :

تنفيذ أحكام قضايا األسرة )2013-2005(

200520062007200820092010201120122013السنوات

املطلو	 
للتنفيذ

324223324360311893372585394465474125400520389935316232

289813290818284311331721356399423517359037290551274236املنفذ

%86,72%74,51%89,64%89,33%90,35%89,03%91,16%89,66%89,39نسبة التنفيذ

ومن خالل قراءة يف اإحصائيات تنفيذ �أحاكم قضااي الأرسة، يتبني �أن نسسبة تنفيذ الأحاكم تراوحت بني %91,16 كأعىل نسسبة 
جسلت سسنة 2007 و%74,51 كأدىن نسسبة جسلت سسنة 2012، يف حني تراوحت النسب خالل السسنوات املتبقية بني هذين 
الرمقني، كام يالحظ �أن عدد الأحاكم اليت يمت تنفيذها خالل السسنة عرف تطورا همام بني سسنة 2004 اليت جسلت تنفيذ 289813 
حكام، وسسنة 2011 اليت جسلت تنفيذ ما مجموعه 359037 حكام، غري �أن ما يثري الانتباه هو �أنه وخالل سسنة 2010 مت تسجيل 
�أكرب عدد من امللفات املنفذة حيث وصل اإىل 423517 حكام، يف حني جسلت سسنة 2013 �أدىن عدد للأحاكم املنفذة احنرص يف 
274236 حكام، علام �أن السسنة الأخرية جسلت نسسبة هممة من تنفيذ الأحاكم حيث بلغت %86,72، وما يفرس ذكل هو �أن التنفيذ 
غري مرتبط بعدد الأحاكم الصادرة بقدر ارتباطه بعدد امللفات املطلوب تنفيذها، حيث لوحظ �أن سسنة 2007 جسلت 311893 طلبا 
للتنفيذ فقط وهو ما يشلك �أدىن رمق لطلبات التنفيذ خالل عرش سسنوات من معر مدونة الأرسة، ويف املقابل جسلت سسنة 2010 
�أكرب عدد لطلبات التنفيذ بلغ 474125 طلبا، ليرتاجع هذا العدد خالل سسنة 2011 مبجموع بلغ 400520 طلبا للتنفيذ، ليواصل 
الاخنفاض خالل سسنة 2012 بعدد وصل اإىل 389935 طلبا وينخفض �أكرث خالل سسنة 2013 بعدد بلغ 316232 طلبا للتنفيذ، 

وميكن توضيح ذكل من خالل املبيانني التاليني :
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ىل  2012واظي الاخنفاض خالل س ية ًَ  ،ٌَخيفِذ يخفغ أ نرث خالل س ية ظَحا وً  389935تـدد وظي اإ
 :، وميىن ثوضَح ذكل من خالل املحَاهني اًخاًَني ظَحا ٌَخيفِذ 316232تـدد تَف  2013

 

  
 

وما ميىن اس خًذاخَ من خالل اًلراءة املخب هَة ًل ركام اًساتلة، ُو أ ن ا�ِودات املحذوةل من كدي وزارة 
آثت أ لكِا، حبَر أ ن وس حة اًخيفِذ يف أ حاكم كضااي  ال رسة اًـدل واذلرايت مٌذ ظدور مدوهة ال رسة كد أ

ىل أ نرث من  ذا أ خذان تـني ، ويه وس حة (2009-2007) %90وظَت يف تـغ اًس يوات اإ خد حمرتمة خاظة اإ
الاؾخحار جحم اًـراكِي والإهراُات اًيت ثواخَ مسعرة اًخيفِذ يف ُذا اًيوع من اًلضااي )ؿدم اًـثور ؿىل امليفذ 
رادة ال ظراف مثٌَل ُو اذلال ؿَََ يف حق اًزايرة ٌَمحضون، الإانتة اًلضائَة يف ثيفِذ  ؿَََ، ارثحاط اًخيفِذ ابإ

ىل وس حة أ حاكم اًيفلة ... د من ا�ِودات تلَة حتلِق هخاجئ أ فضي واًوظول اإ ذا ل ًـين ؿدم تدل مًز (، ُو
، واًرتنزي تعفة خاظة ؿىل ثيفِذ تـغ ال حاكم ذات اًحـد الاحامتؾي واملـُيش )أ حاكم %100ثيفِذ ثحَف 

 ًلذص مداُا ؿىل اًيفلة(، هؼرا ملا ميىن أ ن ًًذج ؾن ؿدم ثيفِذُا أ و حىت اًحطء يف ثيفِذُا من سَحَات ل
 احملىوم هل فلط تي ثيـىس ابًرضورة ؿىل ا�متؽ ولك  .

وما جيدر اًخيوًَ تَ يف ُذا الإظار ُو أ ن وزارة اًـدل واذلرايت وتلعد اذلد من اًسَحَات اًياجتة 
ؾن ثـذر أ و ثب خر ثيفِذ أ حاكم اًيفلة، معَت ؿىل ثفـَي ملذضَات ظيدوق اًخاكفي اًـائًل اًعادر ثضب هَ 

املخـَق تخحدًد رشوط ومساظر الاس خفادة من ظيدوق اًخاكفي اًـائًل اًعادر تدٌفِذٍ  41-10اًلاهون رمق 
 (.2010دٌسمرب  13) 1432حمرم  7يف  1.10.191اًؼِري اًرشًف رمق 

VV--  ال موال املىدس حة خالل اذلَاة اًزوحِة :ال موال املىدس حة خالل اذلَاة اًزوحِة :  واثئق ثدتريواثئق ثدتري  

حداهثا  من مدوهة ال رسة 49مما ل صم فَِ أ ن ملذضَات املادة  جضلك أ حد أ مه املس خلدات اًيت مت اإ
ًخيؼمي اًـالكات تني اًزوخني، حِر ثضميت كواؿد ثيؼم ادلاهة املايل يف ُذٍ اًـالكة ؿىل أ سس من 
املساواة، واملراؿاة ملا ثلوم تَ اًزوخة من أ ؾٌلل وخدمات جسامه تدون صم يف حمنَة ال موال املىدس حة أ زياء 
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 ثيفِذ أ حاكم كضااي ال رسة

 امليفذ املعَوب ٌَخيفِذ

 وما ميكن اسستنتاجه من خالل القراءة املت�أنية للأرقام السابقة، هو �أن اجملهودات املبذوةل من قبل وزارة العدل واحلرايت منذ صدور
90% �أكرث من  اإىل  السسنوات  بعض  الأرسة وصلت يف  �أحاكم قضااي  التنفيذ يف  نسسبة  �أن  �ألكها، حبيث  آتت  � قد  الأرسة    مدونة 
كراهات اليت تواجه مسطرة التنفيذ يف هذا ذا �أخذان بعني الاعتبار جحم العراقيل واالإ  )2007 -2009(، ويه نسسبة جد حمرتمة خاصة اإ
رادة الأطراف مثلام هو احلال عليه يف حق الزايرة للمحضون، االإانبة  النوع من القضااي )عدم العثور عىل املنفذ عليه، ارتباط التنفيذ ابإ
 القضائية يف تنفيذ �أحاكم النفقة ...(، وهذا ال يعين عدم بدل مزيد من اجملهودات بغية حتقيق نتاجئ �أفضل والوصول اإىل نسسبة تنفيذ
 تبلغ %100، والرتكزي بصفة خاصة عىل تنفيذ بعض الأحاكم ذات البعد الاجامتعي واملعييش )�أحاكم النفقة(، نظرا ملا ميكن �أن ينتج
عن عدم تنفيذها �أو حىت البطء يف تنفيذها من سلبيات ال يقترص مداها عىل احملكوم هل فقط بل تنعكس ابلرضورة عىل اجملمتع كلك  .

وما جيدر التنويه به يف هذا االإطار هو �أن وزارة العدل واحلرايت وبقصد احلد من السلبيات الناجتة عن تعذر �أو ت�أخر تنفيذ �أحاكم 
النفقة، معلت عىل تفعيل مقتضيات صندوق التاكفل العائيل الصادر بش�أنه القانون رمق 41-10 املتعلق بتحديد رشوط ومساطر 

الاسستفادة من صندوق التاكفل العائيل الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 1.10.191 يف 7 حمرم 1432 )13 ديسمرب 2010(.

VI .: وثائق تدبير األموال املكتسبة خالل الحياة الزوجية
حداهثا لتنظمي العالقات بني الزوجني،  مما ال شك فيه �أن مقتضيات املادة 49 من مدونة الأرسة تشلك �أحد �أمه املسستجدات اليت مت اإ
حيث تضمنت قواعد تنظم اجلانب املايل يف هذه العالقة عىل �أسس من املساواة، واملراعاة ملا تقوم به الزوجة من �أعامل وخدمات 
ماكنية تنظمي  �أثناء قيام العالقة الزوجية، وهكذا �أرشدت هذه املادة الزوجني اإىل اإ تسامه بدون شك يف تمنية الأموال املكتسسبة 

شعارهام هبذه املقتضيات �أثناء توثيق عقد الزواج.  شؤوهنام املالية ابالتفاق عىل استامثرها وتوزيعها، ولكفت العدلني ابإ

وميكن توضيح ما تضمنته املادة املذكورة يف املقتضيات التالية :

للك واحد من الزوجني ذمة مالية مسستقةل عن ذمة الآخر يترصف فهيا كيف يشاء.••
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ميكن للزوجني –ابختيارهام- �أن يتفقا يف عقد مسستقل عىل كيفية استامثر وتوزيع الأموال اليت سستكتسب خالل مدة ••

الزواج بيهنام، وذكل بتحديد ما سسي�أخذه لك واحد مهنام.

ذا مل يكن هناك اتفاق بني الزوجني عىل ما ذكر ميكن للك مهنام عند حدوث الزناع �أن يثبت للمحمكة ما يدعيه وفق •• اإ

ثبات. القواعد العامة لالإ

جيب مراعاة معل لك واحد من الزوجني وما قدمه من جمهودات وما حتمهل من �أعباء لتمنية �أموال الأرسة.••

جنازها خالل املدة  وبتتبع االإحصائيات اخلاصة بعدد واثئق االتفاق عىل استامثر وتوزيع الأموال املكتسسبة �أثناء قيام الزوجية اليت مت اإ
املمتدة ما بني اترخي صدور مدونة الأرسة اإىل غاية ممت سسنة 2013 �أي خالل مدة عرش سسنوات فقد �أعطت النتاجئ التالية :

وثائق تدبير األموال املكتسبة خالل قيام الزوجية

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

عدد 
وثائق 

االتفاق 
على 

استثمار 
األموال 
خالل 
الحياة 
الزوجية

3122954249006264871396096411520

نسبة 
التغير 

_-5,4%143,7%112,3%-30,4%-22,2%-71,5%338,1%5,25%137,13%

ويالحظ من خالل هذه الأرقام �أن تطور عدد واثئق تدبري الأموال املكتسسبة �أثناء قيام الزوجية خالل الفرتة من 2004 اإىل 2012، 
مل جتاوز العدد 900 وثيقة كحد �أقىص جسل خالل سسنة 2007، يف حني لوحظ �أن �أدىن حد مت تسجيهل خالل سسنة 2010 بعدد 
ذ لوحظ  بلغ 139 وثيقة فقط، وخالل بقية السسنوات الأخرى، عرف هذا العدد تذبذاب واحضا يرتاوح بني الارتفاع والاخنفاض، اإ
جناز 424 وثيقة، لتسجل  تسجيل ما مجموعه 312 وثيقة سسنة 2004، و295 وثيقة خالل سسنة 2005، يف حني عرفت سسنة 2006 اإ
جناز �أكرب عدد من هذه الواثئق وصل اإىل 900 وثيقة، غري �أن هذا العدد سسيرتاجع خالل السسنوات املوالية اإىل  السسنة التالية 2007 اإ
ىل 487 سسنة 2009، ليصل اإىل �أدىن مسستوى سسنة 2010 بعدد اإجاميل بلغ 139 وثيقة، مث ليعاود الارتفاع  626 سسنة 2008، واإ
جناز 609 وثيقة اتفاق ويزداد ارتفاعا سسنة 2012 بعدد وصل اإىل 641 وثيقة، غري �أن هذا الرمق  بشلك كبري خالل سسنة 2011 ابإ
سيشهد قفزة نوعية خالل سسنة 2013 بتسجيهل ارتفاعا عىل درجة كبرية من الأمهية بعدد وصل اإىل 1520 وثيقة. وميكن توضيح 

ذكل من خالل املبيان التايل : 
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ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 37
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 

 
 

وما ميىن اس خًذاخَ من خالل ُذٍ الإحعائَات أ ن ؿدد واثئق ثدتري ال موال املىدس حة أ زياء كِام 
ا خالل  جناُز دد اًزجيات ًحلى مذواضـا خدا ابمللارهة مؽ ؿمن معر املدوهة، س يوات  ؾرشاًزوحِة اًيت مت اإ

و ما ًؼِر جبالء من خالل  2013ؿىل اًرمغ من الارثفاع املَحوظ خالل س ية املربمة خالل هفس اًفرتة  ُو
 ادلدول واملحَان اًخاًَني :

 

 (4002-4002) مع زطىم الصواج وثائق الاجفاق على اطدثماز ألامىال خالل الحُاة الصوحُتمقازهت 
           

 4002 4004 4000 4000 4004 4004 4002 4003 4005 4002 الظىىاث

 306533 311581 325415 313356 314400 307575 297660 272989 244795 236574 زطىم الصواج

  الاجفاقعدد وثائق 
على اطدثماز ألامىال 
 خالل الحُاة الصوحُت

312 295 424 900 626 487 139 609 641 1520 

 %0,50 %0,21 %0.19 %0.04 %0.15 %0.20 %0.30 %0.16 %0.12 %0.13 اليظبت
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 ثعور واثئق الثفاق ؿىل اسدامثر ال موال املىدس حة خالل اذلَاة اًزوحِة

 كسمة ال موال املضرتنة

جنازها خالل  وما ميكن اسستنتاجه من خالل هذه االإحصائيات �أن عدد واثئق تدبري الأموال املكتسسبة �أثناء قيام الزوجية اليت مت اإ
عرش سسنوات من معر املدونة، يبقى متواضعا جدا ابملقارنة مع عدد الزجيات املربمة خالل نفس الفرتة عىل الرمغ من الارتفاع امللحوظ 

خالل سسنة 2013 وهو ما يظهر جبالء من خالل اجلدول واملبيان التاليني :

مقارنة وثائق االتفاق على استثمار األموال خالل الحياة الزوجية مع رسوم الزوا	 )2013-2004(

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

236574244795272989297660307575314400313356325415311581306533رسوم الزوا	

عدد وثائق 
 االتفاق 

على استثمار 
األموال خالل 
الحياة الزوجية

3122954249006264871396096411520

%0,50%0,21%0.19%0.04%0.15%0.20%0.30%0.16%0.12%0.13النسبة
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قبال من طرف الأزواج –والنساء بصفة خاصة- عىل تفعيل مقتضيات املادة 49  وتعكس هذه املقارنة بصورة واحضة عدم وجود اإ
من مدونة الأرسة حول كيفية تدبري الأموال اليت سيمت اكتساهبا �أو تمنيهتا خالل قيام العالقة الزوجية، ولعل ذكل يرجع من هجة اإىل 
برام الزواج �أو بعده، ومن هجة �أخرى  �أن هذا النوع من االتفاق ما يزال -رمغ مرور لك هذه السسنوات- غري م�ألوف، سواء عند اإ
ضافة اإىل الثقافة واملعتقدات السائدة وسط اجملمتع ...، تدفع الأطراف املتعاقدة  اإىل عوامل ذات �أبعاد اجامتعية، و�أخالقية ونفسسية، اإ
ذ ميكن �أن ينظر اإىل هذه املس�أةل عىل �أهنا متس  برام عقد الزواج، اإ اإىل عدم طرح مس�أةل االتفاق �أو احلديث عن تدبري الأموال �أثناء اإ

الثقة املفرتضة بني الزوجني، وتثري احلرج بيهنام حبسب ما هو م�ألوف عند الناس. 

VII . : 10) ة( املطرود)ة( إلى بيت الزوجية	حاالت إرجاع الزو

عدد طلبات 
اإلرجاع

عدد حاالت 
اإلرجاع التي تم 

تنفيذها

عدد 
األزوا	

عدد 
الزوجات

نسبة 
التنفيذ

نسبة  إرجاع 
األزوا	

نسبة  إرجاع 
الزوجات

200644862612414219858,23%15,85%84,15%

200742062472293217958,77%11,85%88,15%

200846122467299216853,49%12,12%87,88%

200940562280241203956,21%10,57%89,43%

201043182337450188754,12%19,26%80,74%

201143312375302207354,84%12,72%87,28%

201255714200414378675,39%9,86%90,14%

201359464499428407175,66%9,51%90,49%

رجاع الزوج)ة( املطرود)ة( مفصةل 10- مت البدء بسسنة 2006 ابلنظر لكوهنا السسنة اليت ابتد�أ فهيا جتميع االإحصائيات اخلاصة ابإ
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ذ تراوح  رجاع الزوجة �أو الزوج املطرود اإىل بيت الزوجية مسستقر نسبيا، اإ تظهر الأرقام الواردة يف اجلدول �أعاله، �أن عدد طلبات اإ
بني �أدىن عدد من الطلبات جسل سسنة 2009 مبجموع وصل اإىل 4056 طلبا و�أعىل عدد من الطلبات جسل سسنة 2013 بعدد بلغ 
5946، ويالحظ �أن غالبية هذه الطلبات تقدم من طرف الزوجات، ونسسبة التنفيذ اخلاصة هبن تعرف ارتفاعا ملحوظا وصلت 
خالل سسنة 2013 اإىل %90,49 وسسنة 2012 اإىل %90,14 يف حني �أن �أدىن نسسبة للتنفيذ لوحظت سسنة 2010 حيث تدنت 

اإىل80,74% .

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 39
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

ىل تُت ثؼِر ال ركام اًوار  رخاع اًزوخة أ و اًزوج املعرود اإ دة يف ادلدول أ ؿالٍ، أ ن ؿدد ظَحات اإ
ذ حراوح تني أ دىن ؿدد من اًعَحات جسي س ية  ىل  2009اًزوحِة مس خلر وسخِا، اإ ظَحا  4056مبجموع وظي اإ

الحغ أ ن كاًحَة ُذٍ اًعَحات ثلدم من ظرف 5946تـدد تَف  2013وأ ؿىل ؿدد من اًعَحات جسي س ية  ، ًو
ىل 2013 س ية وخات، ووس حة اًخيفِذ ارلاظة هبن ثـرف ارثفاؿا مَحوػا وظَت خاللاًز  وس ية  %90,49 اإ

ىل  2012 ىل 2010يف حني أ ن أ دىن وس حة ٌَخيفِذ ًوحؼت س ية  %90,14اإ  . %80,74حِر ثدهت اإ
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رخاع اًزوج :  19ادلدول رمق  حعائَات حالت اإ ىل تُت اًزوحِة خالل س ية ( ة)املعرود( ة)اإ  2013اإ

 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�ت

 الصف�ة 38

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية

تظهر أ�رقام الواردة يف اجلدول ٔأ�اله، ٔأن �دد طلبات ٕار�اع الزو�ة ٔأو الزوج املطرود ٕاىل بيت 
 طلبا 4056مبجموع وصل ٕاىل  2009الزوجية مس�تقر �سبيا، ٕاذ �راوح بني ٔأدىن �دد من الطلبات جسل س�نة 

، ويالحظ ٔأن �البية هذه الطلبات تقدم من طرف 5946 بعدد بلغ 2013ؤأ�ىل �دد من الطلبات جسل س�نة 
 وس�نة %90,49 ٕاىل2013الزو�ات، و�س�بة التنفيذ اخلاصة هبن تعرف ارتفا�ا ملحوظا وصلت �الل س�نة 

 . %80,74 حيث تدنت ٕاىل2010 يف �ني ٔأن ٔأدىن �س�بة للتنفيذ لوحظت س�نة %90,14 ٕاىل 2012
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77

مديرية الشؤون املدنية

القضاء األسري،الواقع واآلفاق

خاتمة :

آة تعكس مدى جدوى التغيري اذلي راهن عليه اجملمتع املغريب من خالل هذه املدونة، فاإن الأرقام اليت مت  ذا اكنت االإحصائيات مر� اإ
اسستعراضها ال شك تبعث عىل التفاؤل، فباملقارنة بني عدد عقود الزواج اليت �أبرمت خالل هذه السسنوات يتضح �أهنا تعرف تزايدا 
مسسمترا سسنة بعد �أخرى، ذلكل ميكن القول �أن هاجس التخوف من �أن تكون مقتضيات املدونة تساعد عىل العزوف عن الزواج، 

ال حمل هل.

وفامي خيص التعدد فاإن الرشوط اليت وضعها املرشع وكيفية تعامل السادة القضاة معها �أدى اإىل اخنفاض حاالته اإىل مسستوايت تاكد 
ال تذكر وصلت يف �أقىص احلاالت اإىل %0,34 من مجموع رسوم الزواج.

�أما فامي خيص الزواج دون سن الأهلية فاإن نسبته من مجموع رسوم الزواج بقيت مسستقرة مع ميل طفيف حنو الارتفاع.

ومن جانب �آخر فاإن رسوم الطالق الرجعي واخللعي عرفت اخنفاضا ملحوظا طيةل هذه السسنوات يف مقابل ارتفاع همم يف رسوم 
هناء عالقهتم الزوجية وميلهم حنو الطريقة الودية. الطالق االتفايق وهو ما يعكس حتوال ملحوظا يف تفكري الأزواج الراغبني يف اإ

�أما التطليق للشقاق فقد �أصبح املهمين عىل جل �أنواع التطليق الأخرى حيث فاقت �أحاكمه يف السسنوات الثالثة الأخرية %97 من 
ثبات سبب التطليق. جراءاته وعدم ارتباط صدوره ابإ مجموع �أحاكم التطليق، ولعل السبب الرئييس ذلكل يرجع اإىل سهوةل اإ

نه مع ذكل يف حاجة اإىل مزيد من اجلهد  ن حقق نتاجئ ال ب�أس هبا، فاإ نه واإ هناء العالقة الزوجية فاإ و�أما فامي خيص الصلح يف قضااي اإ
آلياته من �أجل حتقيق الغاية منه. والتطوير يف �

وابلنسسبة للتوافق عىل استامثر الأموال املكتسسبة خالل فرتة الزواج فمل تسجل احملامك سوى 1520 وثيقة كأقىص عدد مت الوصول 
ذا ما قورن بعدد عقود الزواج املربمة لك سسنة  ليه سسنة 2013 مبعدل بلغ %0,50 من مجموع رسوم الزواج، وهو رمق جد بسسيط اإ اإ

واملرتاوحة ما بني 236574 و 306533 عقد زواج. 

�أما خبصوص ترصيف القضااي داخل �أقسام قضاء الأرسة فيظهر �أنه مير بشلك مقبول اعتبارا لكون نسسبة القضااي احملكومة مل تقل 
خالل �أغلب السسنوات عن %81 من عدد القضااي املسجةل، يف حني �أن تنفيذ هذه الأحاكم يبعث عىل الارتياح ابلنظر لكونه ويف 
يالؤه مزيدا من اجلهود  معظم السسنوات مل يزنل عن عتبة %86 من مجموع الأحاكم املطلوب تنفيذها، مع مالحظة �أنه من الرضوري اإ

من �أجل الوصول اإىل نتاجئ �أفضل.

ذلكل ميكن القول �أن جمهودات كبرية بذلت من طرف مجيع املتدخلني يف معل  �أقسام قضاء الأرسة خالل عرش سسنوات من التطبيق، 
ويبقى الأمل معقودا عىل بذل مزيد من العناية للقضااي الراجئة يف هذه الأقسام، مما سسميكن ال حماةل من حتقيق نتاجئ �أفضل بكثري من 

النتاجئ اليت حققهتا العرشية املاضية.
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 ثانيا 
 تشخيص واقع القضاء األسري

نتاجيهتا طيةل  بعد �أن اسستعرضنا من خالل القسم السابق جردا حلصيةل معل اكفة �أقسام قضاء الأرسة ابململكة من حيث نشاطها و اإ
عرش سسنوات من العمل، �أي منذ دخول مدونة الأرسة حزي التطبيق اإىل غاية ممت سسنة 2013، حبيث متكننا من �أخذ نظرة مشولية 
ضافة اإىل حتليل مجموع هذه االإحصائيات، فاإن نظرتنا التشخيصية لن  عن نوعية نشاط هذه الأقسام وتطور معلها عرب السسنوات، اإ

جيابياهتا وسلبياهتا. ال بتسليط الضوء عىل الوضعية الواقعية لأقسام قضاء الأرسة ابإ تكمتل اإ

ويف هذا االإطار فقد سسبق لوزارة العدل واحلرايت من خالل قسم قضاء الأرسة والقارصين وفاقدي الأهلية مبديرية الشؤون املدنية، 
حصائيات واقعية مسسمتدة  عداد دراسة تشخيصية لواقع قضاء الأرسة خالل سسنة 2012، اعمتدت فيه عىل معطيات واإ �أن قامت ابإ
من البياانت املتوصل هبا من السادة املسؤولني القضائيني �أواخر سسنة 2012، بناء عىل اسسامترة مت ملؤها من طرفهم، حيث وقع 

الرتكزي عىل معرفة وضعية �أقسام قضاء الأرسة من خالل مجموعة من املسستوايت :

املستوى األول : وضعية املوارد البشرية داخل هذه األقسام. ••

الذي يتم فيه احتضان هذه األقسام أو ما سيصطلح عليه في هذا الدراسة •• الفضاء   : املستوى الثاني 
باملقار.

املستوى الثالث : املوارد املادية لهذه األقسام )التجهيز(.••

ويف نفس االإطار فقد مت رصد مجموعة من االإشاكالت اليت هتم اجلانب التطبيقي لنصوص مدونة الأرسة والقوانني ذات الصةل، حيث 
جياد حلول مالمئة لها، وهو ما سنتطرق هل يف املسستوى الرابع. مت العمل عىل دراسسهتا واإ
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املستوى األول : وضعية املوارد البشرية داخل أقسام قضاء األسرة.

من املعلوم �أن مسستوى �أداء �أي مؤسسة يرتبط بشلك كبري حبجم ما تتوفر عليه من موارد برشية من هجة، ومن هجة �أخرى مبدى 
كفاءة هذه املوارد، ابعتبار �أن العنرص البرشي هو احملور االإجيايب اذلي ترتكز حوهل مجيع املوارد الأخرى السلبية )مادية، مالية، 

معرفية...(.

ذ �أن جحم نشاطها وجودة خدماهتا مرتبط هبذين العاملني، �أي مبا تتوفر عليه من موارد  وال تشذ �أقسام قضاء الأرسة عن هذه القاعدة، اإ
برشية ودرجة كفاءهتا وهمنيهتا، مما يتطلب معه الأمر التعرف عىل الوضعية احلقيقية احلالية لهذا املورد احليوي يف �أقسام قضاء الأرسة.

وهكذا فقد �أسفرت ادلراسة املنجزة عن املعطيات التالية :

من حيث األطر القضائية :. 1

تعترب الأطر القضائية اجلهة الأوىل املعنية بفهم �أحاكم املدونة وتطبيقها التطبيق الأمثل، وتتوزع هذه الأطر ما بني قضاة مرشفني عىل 
�أقسام قضاء الأرسة وقضاة حمك، وقضاة �أرسة ملكفني ابلزواج، وقضاة ملكفني ابلتوثيق، وقضاة ملكفني بشؤون القارصين، و�أخريا 

قضاة النيابة العامة.

القضاة املشرفون على أقسام قضاء األسرة :أ. 

تتوفر �أقسام قضاء الأرسة عىل 67 قاضيا مرشفا، يتوزعون عىل 67 قسام لقضاء الأرسة، مهنم 9 قضاة من ادلرجة الاسستثنائية، و23 
من ادلرجة الأوىل، و22 من ادلرجة الثانية، و13 من ادلرجة الثالثة، حسب ما يوحضه املبيان الآيت : 
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 اًعفحة 42
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

من املـَوم أ ن مس خوى أ داء أ ي مؤسسة ٍرثحط ثضلك هحري حبجم ما ثخوفر ؿَََ من موارد ثرشًة من 
 اًخرشي ُو احملور الإجيايب اذلي ثرتنز ومن هجة أ خرى مبدى نفاءة ُذٍ املوارد، ابؾخحار أ ن اًـيص ،هجة

 .حوهل مجَؽ املوارد ال خرى اًسَحَة )مادًة، ماًَة، مـرفِة...(

ذ أ ن جحم وضاظِا وحودة خدماهتا مرثحط هبذٍن  ،ول جضذ أ كسام كضاء ال رسة ؾن ُذٍ اًلاؿدة اإ
خعَة مـَ ال مر اًخـرف ؿىل مما ً  أ ي مبا ثخوفر ؿَََ من موارد ثرشًة ودرخة نفاءهتا وهميُهتا، ،اًـامَني

 اًوضـَة اذللِلِة اذلاًَة ًِذا املورد اذلَوي يف أ كسام كضاء ال رسة.

ىذا فلد   سفرت اصلراسة امليجزة ؾن املـعَات اًخاًَة :أ  ُو

 من حِر ال ظر اًلضائَة : .1
وثخوزع ُذٍ ثـخرب ال ظر اًلضائَة ادلِة ال وىل املـيَة تفِم أ حاكم املدوهة وثعحَلِا اًخعحَق ال مثي، 

وكضاة أ رسة متلفني ابًزواج، وكضاة  ال ظر ما تني كضاة مرشفني ؿىل أ كسام كضاء ال رسة وكضاة حمك،
 متلفني ابًخوزَق، وكضاة متلفني ثضؤون اًلارصٍن، وأ خريا كضاة اًيَاتة اًـامة.

رسة  كضاءكضاء  أ كسامأ كسام  ؿىلؿىل  املرشفوناملرشفون  اًلضاةاًلضاة  ..أ  أ     رسةال    ::  ال 

كضاة  9كسٌل ًلضاء ال رسة، مهنم  67فا، ًخوزؾون ؿىل كاضَا مرش  67ثخوفر أ كسام كضاء ال رسة ؿىل 
من اصلرخة اًثاًثة، حسة ما  13و ،من اصلرخة اًثاهَة 22و ،من اصلرخة ال وىل 23و ،من اصلرخة الاس خبٌائَة

 ًوحضَ املحَان الآيت : 

 
 
اء ال رسة ًخضح من خالل املحَان أ ؿالٍ أ ن كاًحَة اًلضاة املس يدة مهم همام الإرشاف ؿىل أ كسام كضو 

مهنم ًخوفرون ؿىل جترتة يف اًـمي اًلضايئ ل ثلي ؾن  %80حوايل ، ذكل أ ن يف ا�ال اًلضايئهممة مهم جترتة 
 )اصلرخة اًثاهَة مفا فوق(.ؾرش س يوات 

 

 اصلرخة الاس خبٌائَة
12% 

 اصلرخة ال وىل
 اصلرخة اًثاهَة 34%

34% 

 اصلرخة اًثاًثة
20% 

 اًلضاة املرشفني ؿىل أ كسام كضاء ال رسة

ويتضح من خالل املبيان �أعاله �أن غالبية القضاة املسسندة هلم همام االإرشاف عىل �أقسام قضاء الأرسة هلم جتربة هممة يف اجملال القضايئ، 
ذكل �أن حوايل %80 مهنم يتوفرون عىل جتربة يف العمل القضايئ ال تقل عن عرش سسنوات )ادلرجة الثانية مفا فوق(.

 قضاة أقسام قضاء األسرة )قضاة الحكم( :	. 

يبلغ عدد القضاة العاملني ب�أقسام قضاء الأرسة 541 قاضيا، تشلك النساء القاضيات مهنم 190 قاضية، يف حني يبلغ عدد القضاة 
الرجال 351 قاضيا. 

وميكن توضيح وضعية القضاة يف �أقسام قضاء الأرسة حسب اجلنس من خالل اجلدول التايل : 

املجموععدد الرجالعدد النساء

190351541املجموع

%100%65%35النسب

ويالحظ من خالل هذا اجلدول �أن ما يزيد عن ثلث القضاة املامرسني ب�أقسام قضاء الأرسة، مه من النساء القاضيات، حيث يشلكن 
ما نسبته%35  من مجموع القضاة العاملني هبذه الأقسام، ويه نسسبة تبقى هممة ومعربة عن املاكنة اليت حتتلها املر�أة القاضية داخل 

هذه الأقسام، وميكن توضيح هذه الصورة من خالل املبيان التايل :
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 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�ت

 الصف�ة 42

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية

يتضح من �الل املبيان ٔأ�اله ٔأن �البية القضاة املس�ندة هلم �ام إالرشاف �ىل ٔأقسام قضاء أ�رسة و
 مهنم يتوفرون �ىل جتربة يف العمل القضايئ ال تقل عن %80حوايل ، ذ� ٔأن يف ا�ال القضايئ�مة هلم جتربة 

 (ا�ر�ة الثانية مفا فوق).عرش س�نوات 
 

: :   احلمك)احلمك)  (قضاة(قضاة  ا�ٔرسةا�ٔرسة  قضاءقضاء  أٔقسامأٔقسام  قضاةقضاة  ..بب

،  قاضية190النساء القاضيات مهنم ، �شلك  قاضيا541القضاة العاملني بأٔقسام قضاء أ�رسة يبلغ �دد 
 قاضيا.  351�دد القضاة الر�ال يف �ني يبلغ 

�يل: المن �الل اجلدول حسب اجلنس وميكن توضيح وضعية القضاة يف ٔأقسام قضاء أ�رسة 
 

 ا�موع �دد الر�ال �دد النساء 

 541 351 190 ا�موع

 %100 %65 %35 النسب

 

 مه من ،ويالحظ من �الل هذا اجلدول ٔأن ما �زيد عن ثلث القضاة املامرسني بأٔقسام قضاء أ�رسة
 ويه �س�بة تبقى ،قسامذه ا�ٔ  من مجموع القضاة العاملني به %35 حيث �شلكن ما �سبته،النساء القاضيات

، وميكن توضيح هذه الصورة من �الل �مة ومعربة عن املاكنة اليت حتتلها املرٔأة القاضية دا�ل هذه أ�قسام
املبيان التايل : 

 
 

 
 

�دد النساء
35% 

�دد الر�ال
65% 

 توزيع قضاة ٔأقسام قضاء أ�رسة حسب اجلنس

ومن هجة �أخرى فقد رصدت هذه ادلراسة �أن هذا العدد من القاضيات والقضاة ال يبارشون همام البت فقط يف قضااي الأرسة، بل 
ن نسسبة هامة مهنم متارس اإىل جانب ذكل همام �أخرى بغرف خمتلفة ختتص هبا احملامك الابتدائية كغرفة العقار، واملدين واجلنحي بشقيه  اإ
التلبيس والعادي، واجلنحي سري، والتحقيق، والشغل...، مما جيعلهم غري متفرغني ابلاكمل لترصيف قضااي الأرسة، وميكن توضيح 

ذكل من خالل اجلدول التايل : 

القضاة غير املتفرغينالقضاة املتفرغون

294247العدد

%46%54النسبة

وهكذا يظهر �أن 247 قاضيا من �أصل 541 قاضيا)ة( ممارسا يف �أقسام قضاء الأرسة يزاول همام �أخرى )كام مت توضيحه سابقا( خترج 
عن نطاق القضاء الأرسي، يف حني �أن املتفرغني ملهام قضاء الأرسة يشلكون ما مجموعه  294 قاضيا )ة(، وهو ما يعين �أن حوايل 
نصف عدد القضاة املامرسني يف �أقسام قضاء الأرسة غري متفرغني لترصيف قضااي الأرسة لوحدها، حيث يشلكون نسسبة %46، وهو 
ذ يظهر جحم الضغط اذلي يعانيه هؤالء القضاة يف ترصيف الأشغال داخل هذه الأقسام وجحم الأعباء اليت يتحملوهنا،  رمق هل داللته اإ

وميكن توضيح ذكل من خالل املبيان التايل :
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 اًعفحة 44
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

ىذا ًؼِر أ ن  أ كسام كضاء ال رسة ٍزاول همام أ خرى  كاضَا)ة( ممارسا يف 541كاضَا من أ ظي  247ُو
)نٌل مت ثوضَحَ ساتلا( خترج ؾن هعاق اًلضاء ال رسي، يف حني أ ن املخفركني ملِام كضاء ال رسة ٌضتلون ما 

و ما ًـين أ ن حوايل هعف ؿدد اًلضاة املٌلرسني يف أ كسام كضاء ال رسة كري  294ٍلوؿَ   كاضَا )ة(، ُو
ذ ًؼِر جحم اًضلط  ،%46حِر ٌضتلون وس حة  ،وحدُامذفركني ًخصًف كضااي ال رسة ً و رمق هل دلًخَ اإ ُو

، وميىن ثوضَح وجحم ال ؾحاء اًيت ًخحمَواها اذلي ًـاهََ ُؤلء اًلضاة يف ثصًف ال صلال داخي ُذٍ ال كسام

 ذكل من خالل املحَان اًخايل :

  
 

كسٌل فلط  14أ ن ؿىل اًلضائَون فلد ؿرب اًسادة املسؤوًون  ،وؿىل مس خوى اًىفاًة اًـددًة ٌَلضاة
ؿدد اًلضاة كري  فَِكسٌل ًـخرب  53، يف حني أ ن اًلضاة ا اكفِا منؿدد ًضمكسٌل ًلضاء ال رسة  67 أ ظي من

 :11، وميىن ثوضَح ذكل ؿىل اًضلك اًخايلصلالال  اكف ًخصًف 

                                                           
َ يف ُذا الإظار جيدر   11 ضٌلن  40و 39أ ن اًفوخني نٌل ، كاضَا وكاضَة 524مبجموع تَف   38و 37 اناًفوخَ مت ثـَني فوخني خدًدٍن من اًلضاة ٌُل أ هاًخيًو هنم  282ًو مَحلا كضائَا ًخاتـون حىٍو

 ضاء ال رسي ؿىل وخَ ارلعوص.يف املـِد اًـايل ٌَلضاء. ومن صب ن ثـٍزز احملامك هبذا اًـدد من اًلضاة ادلدد الإسِام يف اًرفؽ من مس خوى ال داء اًلضايئ معوما واًل

 القضاة غير املخفسغين القضاة املخفسغىن 

 422 492 العدد

 %24 %42 اليظبت

 حدول بعدد أقظام قضاء ألاطسة مً حُث كفاًت القضاة 

 
ظام التي ٌعخبر ألاقعدد 

 ُاكاف يها عدد القضاةف
ألاقظام التي ٌعخبر عدد 

 غير كاف فيها عدد القضاة
 املجمىع

 32 53 14 املجمىع

 ؿدد املخفركني
54% 

 ؿدد كري املخفركني
46% 

 ثوزًؽ اًلضاة املخفركني وكري املخفركني

وعىل مسستوى الكفاية العددية للقضاة، فقد عرب السادة املسؤولون القضائيون عىل �أن 14 قسام فقط من �أصل 67 قسام لقضاء 
الأرسة يضم عددا اكفيا من القضاة، يف حني �أن 53 قسام يعترب فيه عدد القضاة غري اكف لترصيف الأشغال، وميكن توضيح ذكل 

:11 عىل الشلك التايل

جدول بعدد أقسام قضاء األسرة من حيث كفاية القضاة

عدد األقسام التي يعتبر فيها عدد 
القضاة كافيا

عدد األقسام التي يعتبر فيها عدد 
القضاة غير كاف

املجموع

145367املجموع

%100%79%21النسبة

11 -   جيدر التنويه يف هذا االإطار �أنه مت تعيني فوجني جديدين من القضاة هام الفوجان 37 و38  مبجموع بلغ 524 قاضيا وقاضية، كام �أن الفوجني 39 و40 ويضامن 282 ملحقا قضائيا يتابعون 
تكويهنم  يف املعهد العايل للقضاء. ومن ش�أن تعزيز احملامك هبذا العدد من القضاة اجلدد االإسهام يف الرفع من مسستوى الأداء القضايئ معوما والقضاء الأرسي عىل وجه اخلصوص.
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ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 45
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 

 
 

خضح من خالل ُذا ادلدول أ ن حوايل مخس أ كسام كضاء ال رسة  ثضم نفاًة ،%21أ ي ما وسخذَ  ،ًو
أ رتـة حوايل ، يف حني أ ن سؤوًني اًلضائَنيحسة ما ؿرب ؾيَ رأ ي امل  يف اًلضاة ًخصًف ال صلال ؿددًة

 : ـاين من خعاص يف اًلضاة وميىن ثوضَح ذكل من خالل املحَان اًخايلث ،%79أ ي ما وسخذَ  ،أ خٌلس مهنا
 

 
 

  ::  مبِاممبِام  املتلفوناملتلفون  اًلضاةاًلضاة  ..جج  

ظدار  ،أ حدزت مدوهة ال رسة مؤسسة خدًدة جسمى كايض ال رسة املتلف ابًزواج واذلي خيخط ابإ
اج ٌَرصداء واًلارصٍن وذوي الإؿاكة اذلُيَة واًزواج اجملخَط، نٌل حافؼت ؿىل مؤسس يت كايض الإذن ابًزو

مت ثـَني كضاة ال رسة املتلفني ابًزواج واًلضاة املتلفني ثضؤون  اًخوزَق واًلايض املتلف ثضؤون اًلارصٍن، ًو
من  182واًفعي  179اًلارصٍن مبلذىض كرار ظادر ؾن اًس َد وزٍر اًـدل ملدة زالث س يوات )اًفعي 
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القضاة املكلفون بمهام :	. 

صدار االإذن ابلزواج للرشداء والقارصين  �أحدثت مدونة الأرسة مؤسسة جديدة تسمى قايض الأرسة امللكف ابلزواج، واذلي خيتص ابإ
وذوي االإعاقة اذلهنية والزواج اخملتلط، كام حافظت عىل مؤسسسيت قايض التوثيق والقايض امللكف بشؤون القارصين، ويمت تعيني 
قضاة الأرسة امللكفني ابلزواج والقضاة امللكفني بشؤون القارصين مبقتىض قرار صادر عن السسيد وزير العدل ملدة ثالث سسنوات 
)الفصل 179 والفصل 182 من قانون املسطرة املدنية(، كام يمت تلكيف قايض التوثيق من قبل نفس اجلهة طبقا للامدة 37 من 
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وزارة العدل والحريات

املرسوم رمق 2.08.378 الصادر بتارخي 28 شوال 1429 )28 �أكتوبر 2008( بتطبيق �أحاكم القانون رمق 16.03 املتعلق خبطة العداةل.

وتظهر املعطيات االإحصائية، �أن قضاة التوثيق وقضاة الأرسة امللكفون ابلزواج والقضاة امللكفون بشؤون القارصين، يتوزعون 

عىل اكفة احملامك الابتدائية )�أقسام قضاء الأرسة( ومراكز القضاة املقميني، كام تظهر هذه املعطيات �أن العدد الأكرب مهنم ميارس املهام 

الثالث املذكورة يف �آن واحد، يف حني �أن عددا ال يسسهتان به مهنم ميارس هممتني يف �آن واحد، وميكن توضيح هذه الوضعية من 

خالل اجلدول واملبيان التاليني :

القضاة املكلفون بمهام 

 

القضاة املكلفون باملهام الثالث في 

آن واحد 

القضاة املكلفون 

بمهمتين في آن واحد

القضاة املكلفون 

بمهمة واحدة
املجموع

1717136278العدد

%100%12,95%25,54%61,51النسبة

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 46
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

من املرسوم رمق  37كاهون املسعرة املدهَة(، نٌل ًمت حتلَف كايض اًخوزَق من كدي هفس ادلِة ظحلا ٌٌَلدة 
املخـَق  16.03( تخعحَق أ حاكم اًلاهون رمق 2008أ نخوجر  28) 1429صوال  28اًعادر تخارخي  2.08.378

 خبعة اًـداةل.
اًخوزَق وكضاة ال رسة املتلفون ابًزواج واًلضاة املتلفون أ ن كضاة  ،وثؼِر املـعَات الإحعائَة

 ثؼِرثضؤون اًلارصٍن، ًخوزؾون ؿىل اكفة احملامك الاتخدائَة )أ كسام كضاء ال رسة( ومرانز اًلضاة امللميني، نٌل 
آن واحدُذٍ املـعَات  ان تَ يف حني أ ن ؿددا ل ٌس هت ،أ ن اًـدد ال نرب مهنم ميارس املِام اًثالث املذهورة يف أ

آن واحد، وميىن ثوضَح ُذٍ اًوضـَة من خالل ادلدول واملحَان اًخاًَني :ميمهنم   ارس هممخني يف أ
 

 اًلضاة املتلفون مبِام  

  

ملتلفون ااًلضاة 
ابملِام اًثالث يف 

آن واحد   أ

اًلضاة 
املتلفون 

آن  مبِمخني يف أ
 واحد

اًلضاة 
املتلفون 

 مبِمة واحدة
 ا�موع

 278 36 71 171 اًـدد

 %100 %12,95 %25,54 %61,51 اًًس حة

 

 
 

  ::1122وكضاايوكضااي  كضاةكضاة  ..دد  

                                                           
 .اًِامش اًساتقاهؼر   12

اًلضاة املتلفون ابملِام 
 اًثالث 
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قضاة وقضايا 12 : د. 

سسنحاول من خالل هذه الفقرة �أن نعطي حملة رسيعة حول عدد القضااي الراجئة ب�أقسام قضاء الأرسة خالل سسنة 2012، مع مقارنهتا 
بعدد القضاة املزاولني هبذه الأقسام وذكل من خالل اجلدولني التاليني :

عدد القضايا الرائجة بأقسام قضاء األسرة خالل سنة 2012

عددهانوع القضايا

4034األوامر الصادرة عن قا�ضي املستعجالت

31644ثبوت  الزوجية

55933النفقة

2336الحضانة

5753اإلذن بالتعدد

45385اإلذن بالطالق

8308تحديد املستحقات )م88(

1292األهلية والنيابة الشرعية

5468امليراث

99884قضايا مختلفة

6919األطفال املهملون

الحالة املدنية

93807تسجيل الوالدة

12778تسجيل الوفاة

121492إضافة بيانات

65565إصالح األخطاء الجوهرية

123636التطليق بجميع أنواعه

 12-  انظر الهامش السابق.
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وزارة العدل والحريات

مقارنة بين عدد قضاة أقسام قضاء األسرة والقضايا الرائجة بها

684234مجموع القضايا

541عدد القضاة

1265معدل القضايا لكل قاض

تقييم الوضعية :	. 

يظهر التشخيص الواقعي لوضعية �أقسام قضاء الأرسة، �أن هذه الأقسام تعاين من خلل عىل مسستوى وفرة الأطر القضائية، مفن هجة 
تبني �أن غالبية هذه الأقسام ال تتوفر عىل عدد اكف من القضاة، وهو ما عكسه عدم تناسب عدد القضااي مع عدد القضاة حيث 
بلغ نصيب لك قاض من القضااي الراجئة ما معدهل 1265 قضية سسنواي، وهو  معدل ال يسسهتان به يؤثر ال حماةل عىل جودة الأحاكم 
جراءات مسطرية )الصلح، البحث...(، وما يزيد من  وسالسة ترصيف قضااي الأرسة، ابلنظر اإىل ما تتطلبه �أنواع كثرية مهنا من اإ
تعقيد هذه الوضعية هو �أن عددا كبريا من هؤالء القضاة -يصل اإىل ما يقارب النصف )%46(- غري متفرغني لترصيف قضااي الأرسة 
لوحدها، بل يزاولون همام �أخرى يف غرف خمتلفة اكلغرفة اجلنحية، الغرفة املدنية، وغرفة التحقيق...اإخل، وال شك �أن هذه العوامل 
جممتعة تؤثر بشلك كبري عىل �أداء �أقسام قضاء الأرسة، سواء من حيث المك �أو الكيف، وتشلك �أحد املعوقات لعدم حتقيق اكمل 

تطلعات املتقاضني وجل انتظاراهتم.

من حيث األطر اإلدارية. 2

يالء  تشلك الأطر االإدارية لكتابة الضبط العمود الفقري لأقسام قضاء الأرسة، حيث تقوم بدور �أسايس يف حسن ترصيف املهام واإ
جناز الأشغال، كام تلعب دورا حموراي يف مساعدة الأطر القضائية يف ضبط  العناية املطلوبة للملفات مبا يضمن الرسعة والفعالية يف اإ

جنازها عىل �أحسن وجه. االإجراءات واإ

وقد �أظهرت البياانت املتوصل هبا من طرف املسؤولني القضائيني عىل �أن �أقسام قضاء الأرسة تتوفر عىل 963 موظفا، يتوزعون عىل 
67 قسام لقضاء الأرسة، و�أن 11 قسام فقط -ودامئا حسب ر�أي املسؤولني القضائيني- يتوفر عىل عدد اكف من املوظفني لترصيف 

�أشغالها يف حني �أن 56 قسام يظل فيه عدد املوظفني غري اكف، وميكن توضيح وضعيهتم من خالل ماييل :

جدول بعدد أقسام قضاء األسرة من حيث كفاية املوظفين

األقسام التي يعتبر فيها عدد 
املوظفين كافيا

األقسام التي يعتبر فيها عدد 
املوظفين غير كاف

املجموع

115667املجموع

%100%84%16النسبة
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ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 49
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 
 

 
 
ة أ ن أ كسام كضاء ال رسة ثـاين خعاظا هحريا يف ال ظر ،ًؼِر من خالل كراءة ُذٍ املـعَاتو   ،الإداًر

و ما ًـىسَ ثـحري  ن ُذا اًيلط ًؤثر ثضلك  %84ُو من ُاثَ ال كسام ؿىل ؿدم نفاًة موػفهيا، ول حماةل فاإ
ذا ؿَميا اصلور اًِام اذلي ثَـحَ َُئة نخاتة اًضحط يف ُذٍ ال كسام يف  سَيب ؿىل مس خوى ال داء خعوظا اإ

ذٍ ،مساظر ال رسة )الاس خدؿاءات، اًخحََف، اًخيفِذ...( ذلاح رضورة ثـٍزز ُذٍ ال كسام  ُو اًوضـَة ثعرح ابإ
 تب ظر اكفِة مؽ مراؿاة درخة اًىفاءة واملِيَة.

متر : .3 ن املس   من حِر اًخىٍو
ل صم أ ن اًخىوٍن ال سايس واًخىوٍن املس متر ًـخربان وس َةل ٌَريق ابًـمي داخي أ كسام كضاء ال رسة 

ذداخَِا وال داة املثاًَة ًخحفزي اًـيص اًخرشي ىل ، و اإ ا اكن اًخىوٍن ال سايس ًيحص مداٍ يف ذلؼة اًوًوج اإ
َة اًفـََة واًفـاةل اًيت جساؿد ؿىل حمنَة كدرات  ن اًخىوٍن املس متر ًـخرب الًآ ة، فاإ اًوػَفة اًلضائَة أ و الإداًر

ة واًخعحَلِة، ووس َةل ملواهحة املس خلدات والاه  فذاح اًلايض واملوػف، وثعوٍر أ داهئٌل وثوس َؽ مداروٌِل اًيؼًر
 ؿىل اًخلارب وارلربات.
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 نفاًة املوػفني تب كسام كضاء ال رسة 

ويظهر من خالل قراءة هذه املعطيات، �أن �أقسام قضاء الأرسة تعاين خصاصا كبريا يف الأطر االإدارية، وهو ما يعكسه تعبري 84% 
ذا علمنا ادلور  من هاته الأقسام عىل عدم كفاية موظفهيا، وال حماةل فاإن هذا النقص يؤثر بشلك سليب عىل مسستوى الأداء خصوصا اإ
الهام اذلي تلعبه هيئة كتابة الضبط يف هذه الأقسام يف مساطر الأرسة )الاسستدعاءات، التبليغ، التنفيذ...(، وهذه الوضعية تطرح 

حلاح رضورة تعزيز هذه الأقسام ب�أطر اكفية مع مراعاة درجة الكفاءة واملهنية. ابإ
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من حيث التكوين املستمر :. 3

ال شك �أن التكوين الأسايس والتكوين املسسمتر يعتربان وسسيةل للريق ابلعمل داخل �أقسام قضاء الأرسة والأداة املثالية لتحفزي العنرص 
ذا اكن التكوين الأسايس ينحرص مداه يف حلظة الولوج اإىل الوظيفة القضائية �أو االإدارية، فاإن التكوين املسسمتر  البرشي داخلها، و اإ
يعترب الآلية الفعلية والفعاةل اليت تساعد عىل تمنية قدرات القايض واملوظف، وتطوير �أداهئام وتوسسيع مداركهام النظرية والتطبيقية، 

ووسسيةل ملواكبة املسستجدات والانفتاح عىل التجارب واخلربات.

وخبصوص التكوين املسسمتر، تظهر املعطيات املتوصل هبا من طرف املسؤولني القضائيني �أن عدد القضاة واملوظفني اذلين اسستفادوا 
من هذا النوع من التكوين هو عىل الشلك التايل :

القضاة واملوظفون العاملون بأقسام قضاء األسرة املستفيدون من التكوين املستمر

عدد املوظفين املستفيدينعدد القضاة املستفيدين

137325املجموع

%35%25النسبة

وعىل الرمغ من كون التكوين املسسمتر يعترب وسسيةل حامسة لالرتقاء مبسستوى القضاة واملوظفني، فاملالحظ من خالل اجلدول �أعاله 
�أن 137 قاضيا فقط من �أصل 541 اسستفاد من هذا التكوين، ويف املقابل فاإن 325 موظفا من �أصل 923 اسستفاد من التكوين 
املسسمتر، وهو ما يشلك نسسبة ضعيفة ال تساعد عىل الارتقاء مبسستوى الأداء داخل �أقسام قضاء الأرسة وميكن توضيح ذكل من 

خالل املبيانني التاليني : 
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توزيع طلبات الإذن ابلزواج دون سن الأهلية حسب النضاط املهين

 بدون همنة املض تغلون

نس بة املس تفيدين
نس بة غري  25%

املس تفيدين
75% 

 القضاة املس تفيدون من التكوين املس متر

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 51
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 
 

 ذلٍن اس خفادوا من اًخىوٍن املس متر ؿىل اًضلك اًخايل:وؿىل مس خوى اصلوائر الاس خئٌافِة ًخوزع اًلضاة واملوػفون ا

 
 

 
ذا اكهت مدوهة ال رسة يه   اًخىوٍن ال سايس واًخىوٍن املس متر فامي خيط اًـامَني تب كسام كضاء  رنزيةواإ

 

 

 

 

 

 

 وس حة املس خفِدٍن
35%  

 وس حة كري املس خفِدٍن
65% 

ن املس متر  املوػفون املس خفِدون من اًخىٍو

 اًرابط
15% 

 اًلٌَعرة
5% 

 اصلاراًحَضاء
8% 

 ادلدًدة
1% 

 فاس
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 ورزازات
0% 

آسفي  أ
15% 
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11% 

 اًرص َدًة
0% 

آاكدٍر  أ
7% 

 اًـَون
 ظيلة 1%

4% 
 ثعوان
2% 

 سعات
1% 

 تين مالل
10% 

 خًرحىة
5% 

 وخدة
0% 

 اًياضور
0% 

 اذلس مية
0% 

 ؿدد اًلضاة املس خفِدٍن
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وعىل مسستوى ادلوائر الاسستئنافية يتوزع القضاة واملوظفون اذلين اسستفادوا من التكوين املسسمتر عىل الشلك التايل:

ة اًضؤون املده   وزارة اًـدل واذلرايت  َةمدًٍر

 اًعفحة 51
رسة واًلارصٍن وفاكدي ال ََُة رسي **اًواكؽ والآفاق**  كسم كضاء ال   اًلضاء ال 

 
 

 ذلٍن اس خفادوا من اًخىوٍن املس متر ؿىل اًضلك اًخايل:وؿىل مس خوى اصلوائر الاس خئٌافِة ًخوزع اًلضاة واملوػفون ا

 
 

 
ذا اكهت مدوهة ال رسة يه   اًخىوٍن ال سايس واًخىوٍن املس متر فامي خيط اًـامَني تب كسام كضاء  رنزيةواإ
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0% 

 ؿدد اًلضاة املس خفِدٍن

 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�ت

 الصف�ة 52

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية

 

مبا  كحقوق إال�سان والعلوم �ج�عية...، أ�رسة، فٕان ذ� ال يعين �دم �ه�م مب�االت ٔأخرى ذات الص�
 وهكذا ميكن ٕا�راز وضعية التكو�ن اك�ٓيت :  من حيث الكيف،ينعكس ٕاجيا� �ىل مردودية هذا أ�قسام

 

القضاة واملوظفون املس�تفيدون من التكوينفي جماالت العلوم �ج�عية وحقوق إال�سان

 
 �دد املوظفني املس�تفيد�ن �دد القضاة املس�تفيد�ن

 121 91 ا�موع

 %13 %17النس�بة 

 

يتبني من �الل اجلدول ٔأ�اله ٔأن �س�بة قلي� من القضاة واملوظفني يه اليت اس�تفادت من التكو�ن و
 من املوظفني فقط خضعوا %13 من القضاة و%17يف جمال العلوم �ج�عية وحقوق إال�سان، ذ� ٔأن 

 �ىل الرمغ من ٔأمهيته يف املقاربة احلقوقية لترصيف قضا� أ�رسة، وميكن متثيل ذ� من ،لنوع من التكو�نالهذا 
 �الل املبيانني التاليني :

 

الر�ط
12% 

القنيطرة
3% 

ا�ارالبيضاء
2% 

اجلديدة
0% 

فاس
4% 

�زة
4% 

مراكش
3% 

ورزازات
أٓسفي 3%

22% 
مكناس

9% 

الرش�يدية
أٓاكد�ر 4%

العيون 4%
2% 

طن�ة
6% 

تطوان
0% 

سطات
1% 

بين مالل
خريبكة 9%

و�دة 4%
الناضور 3%

2% 
احلس�مية

2% 

 �دد املوظفني املس�تفيد�ن

ذا اكنت مدونة الأرسة يه ركزية التكوين الأسايس والتكوين املسسمتر فامي خيص العاملني ب�أقسام قضاء الأرسة، فاإن ذكل ال يعين  واإ



91

مديرية الشؤون املدنية

القضاء األسري،الواقع واآلفاق

جيااب عىل مردودية هذا الأقسام من  عدم الاهامتم مبجاالت �أخرى ذات الصةل كحقوق االإنسان والعلوم الاجامتعية...، مبا ينعكس اإ
براز وضعية التكوين اكلآيت : حيث الكيف، وهكذا ميكن اإ

القضاة واملوظفون املستفيدون من التكوين في مجاالت العلوم االجتماعية وحقوق اإلنسان

عدد املوظفين املستفيدينعدد القضاة املستفيدين

91121املجموع

%13%17النسبة

ويتبني من خالل اجلدول �أعاله �أن نسسبة قليةل من القضاة واملوظفني يه اليت اسستفادت من التكوين يف جمال العلوم الاجامتعية 
وحقوق االإنسان، ذكل �أن %17 من القضاة و%13 من املوظفني فقط خضعوا لهذا النوع من التكوين، عىل الرمغ من �أمهيته يف 

 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�تاملقاربة احلقوقية لترصيف قضااي الأرسة، وميكن متثيل ذكل من خالل املبيانني التاليني : 

 الصف�ة 53

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية

 

 

 
ويتوزع القضاة املس�تفيدون من هذا التكو�ن �ىل مس�توى ا�وا�ر �س�تئنافية �ىل النحو التايل : 

�س�بة املس�تفيد�ن
17%  

�س�بة �ري املس�تفيد�ن
83%  

القضاة املس�تفيدون من التكو�ن 
 يف جمال العلوم �ج�عية وحقوق إال�سان

�س�بة املس�تفيد�ن
13% �س�بة �ري املس�تفيد�ن 

87%  

املوظفون املس�تفيدون من التكو�ن 
 يف جمال العلوم �ج�عية وحقوق إال�سان
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 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�ت

 الصف�ة 53

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية

 

 

 
ويتوزع القضاة املس�تفيدون من هذا التكو�ن �ىل مس�توى ا�وا�ر �س�تئنافية �ىل النحو التايل : 

�س�بة املس�تفيد�ن
17%  

�س�بة �ري املس�تفيد�ن
83%  

القضاة املس�تفيدون من التكو�ن 
 يف جمال العلوم �ج�عية وحقوق إال�سان

�س�بة املس�تفيد�ن
13% �س�بة �ري املس�تفيد�ن 

87%  

املوظفون املس�تفيدون من التكو�ن 
 يف جمال العلوم �ج�عية وحقوق إال�سان

ويتوزع القضاة املسستفيدون من هذا التكوين عىل مسستوى ادلوائر الاسستئنافية عىل النحو التايل :

 
 

 
 
 
 

 
 

 

: يف حني يتوزع املوظفون املس تفيدون عىل مس توى ادلوائر الاس تئنافية عىل النحو التايل 
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عدد القضاة املس تفدين
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يف حني يتوزع املوظفون املسستفيدون عىل مسستوى ادلوائر الاسستئنافية عىل النحو التايل :
 مديرية الضؤون املدنية  وزارة العدل واحلرايت

 الصفحة 1
هلية رسة والقارصين وفاقدي ال  رسي   قسم قضاء ال   **الواقع وال فاق**القضاء ال 

  

 
 

 
: من حيث املساعَدة الاجامتعية  .1

 

 
******** 

 تم بحمد هللا وتوفيقه
 .والحمد هلل رب العالمين
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13%  
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الناضور
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21%  

احلس مية
0%  

القنيطرة
1%  

سطات
0%  

اترة
21%  

املس تفدينعدد املوظفني

من حيث املساَعدة االجتماعية :. 4

يعترب نظام املساعدة الاجامتعية اذلي انطلق العمل به ابتداء من سسنة 2009 �أحد �أمه مالمح املقاربة الاجامتعية يف مدونة الأرسة. 
ومل يعد خيفى ادلور الهام اذلي �أصبح يلعبه املساعدات واملساعدون الاجامتعيون واملمتثل �أساسا يف متكني القضاة من معطيات واقعية 
وعلمية خبصوص الوضع الاجامتعي للأرس موضوع الزناع، وتسهيل معل القضاة من خالل متكيهنم من عنارص واحضة وحمددة تفيض 

اإىل تقدير موضوعي للوضعية الأرسية موضوع الزناع.

املساعد)ة( االجتماعي )ة( بأقسام قضاء األسرة13

أقسام ال تتوفر على مساعد)ة( اجتماعي)ة(
أقسام تتوفر على 

عدد كاف من املساعد)ة( 
االجتماعي )ة(

أقسام تتوفر على مساعد)ة( 
اجتماعي)ة( 

ولكن عددهم)ن( غير كاف

201730

30%25%45%

ومن خالل التشخيص الواقعي لوضعية �أقسام قضاء الأرسة تبني �أن هذه الأقسام )رئاسة( تتوفر عىل 67 مساعد)ة( اجامتعي)ة(، 
و�أن 17 قسام يتوفر عىل العدد الاكيف، يف حني �أن 30 قسام يعاين من اخلصاص، و20 قسام ال يتوفر عىل �أي مساعد)ة( اجامتعي)ة(، 

وميكن توضيح هذه الوضعية حسب املبيان الآيت :

ىل �أن فوجا جديدا يضم 73 مساعدا)ة( اجامتعيا)ة( يوجد حاليا يف طور التكوين، ومن املنتظر التحاقهم ابحملامك يف الأجل القريب. 13 - جيدر التنويه يف هذا الصدد اإ
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 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�ت

 الصف�ة 55

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية

 ٔأقسام ال تتوفر �ىل مسا�د(ة) اج�عي(ة)
ٔأقسام تتوفر �ىل  

  (ة) �ج�عي(ة)�دد اكف من املسا�د
 (ة) اج�عي(ة)ٔأقسام تتوفر �ىل مسا�د

 ف �ري اك)ن(ولكن �ددمه

20 17 30 

30% 25% 45% 

 
ومن �الل التشخيص الواقعي لوضعية ٔأقسام قضاء أ�رسة تبني ٔأن هذه أ�قسام (رئاسة) تتوفر �ىل 

 ، قسام يعاين من اخلصاص30 قسام يتوفر �ىل العدد الاكيف، يف �ني ٔأن 17، ؤأن )ة( اج�عي)ة( مسا�د67
  قسام ال يتوفر �ىل ٔأي مسا�د(ة) اج�عي(ة)، وميكن توضيح هذه الوضعية حسب املبيان ا�ٓيت :20و

 
 
 فقد ٔأظهرت النتاجئ أ�ولية ٔأهنا حتظى برتحيب من ،�لرمغ من �ون هذه التجربة ما زالت يف بدا�هتاو

قبل القضاة وجتاوب من قبل املتقاضني، وأ�فق ما زال مفتو�ا ٔأمام هذا الوافد اجلديد �ىل ٔأقسام قضاء أ�رسة 
 فٕان توزيع املسا�دات )2012 ( وٕاضفاء املقاربة �ج�عية لعمل هذه أ�قسام. و�اليا،لتطو�رأ�داء

واملسا�د�ن �ج�عيني �ىل ٔأقسام قضاء أ�رسة -حبسب ا�وا�ر �س�تئنافية- هو �ىل الشلك التايل : 
 

ٔأقسام ال تتوفر �ىل 
)ة(اج�عي) ة(مسا�د

30% 

ٔأقسام تتوفر �ىل �دد 
)  ة(اكف من املسا�د

)ة(�ج�عي 
25% 

ٔأقسام تتوفر �ىل 
)  ة(اج�عي) ة(مسا�د

�ري ) ن(ولكن �ددمه
اكف

45% 

بأٔقسام قضاء أ�رسة) ة(�ج�عي) ة(املسا�د  

وابلرمغ من كون هذه التجربة ما زالت يف بداايهتا، فقد �أظهرت النتاجئ الأولية �أهنا حتظى برتحيب من قبل القضاة وجتاوب من قبل 
ضفاء املقاربة الاجامتعية لعمل  املتقاضني، والأفق ما زال مفتوحا �أمام هذا الوافد اجلديد عىل �أقسام قضاء الأرسة لتطوير الأداء، واإ
هذه الأقسام. وحاليا )2012( فاإن توزيع املساعدات واملساعدين الاجامتعيني عىل �أقسام قضاء الأرسة -حبسب ادلوائر الاسستئنافية- 

هو عىل الشلك التايل :
 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�ت

 الصف�ة 56

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية
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القضاء األسري،الواقع واآلفاق

املستوى الثاني : وضعية مقار أقسام قضاء األسرة.

على مستوى بنايات األقسام :أ. 

جياد مقار لأقسام قضاء الأرسة من  رعيا ملا لقضااي الأرسة من خصوصيات وما تقتضيه من تعامل ممتزي ينسجم معها، اكن البد بعد اإ
ضافة ما تقتضيه احلاجة من مقار جديدة، ويف هذا  السعي اإىل حتسيهنا، حىت ترىق اإىل املسستوى املطلوب لترصيف الأشغال، واإ
نه بعد مرور هذه السسنوات من دخول مدونة الأرسة حزي التطبيق، �أصبحت وضعية �أقسام قضاء الأرسة تبعا للمعطيات  االإطار فاإ

املتوصل هبا من طرف املسؤولني القضائيني عىل الشلك التايل 14:   

بناايت �أقسام قضاء الأرسة املسستقةل عددها 33 قسم.••

بناايت �أقسام قضاء الأرسة املدجمة عددها 34 قسم.••

بناايت �أقسام قضاء الأرسة سواء املسستقةل �أو املدجمة الصاحلة لترصيف الأشغال عددها 22.••

بناايت �أقسام قضاء الأرسة سواء املسستقةل �أو املدجمة غري الصاحلة لترصيف الأشغال عددها 45.••

ولتوضيح هذه الوضعية �أكرث، ندرج اجلدول التايل : 

البنايات غير املستقلةالبنايات املستقلة

مدمجة غير صالحة مدمجة صالحةمستقلة غير صالحةمستقلة صالحة

1617628املجموع

3334املجموع العام 

%41,8%9,0%25,4%23,9النسبة العامة

14  -  جيدر الت�أكيد هنا �أن هذه املعطيات تتعلق ابلوضعية خالل سسنة 2012  اترخي اإجناز ادلراسة، وحسب �آخر املعطيات اليت مت تسجيلها خالل سسنة 2014 فقد �أصبح الوضع كام ييل:
بناايت �أقسام قضاء الأرسة املسستقةل عددها 36 قسم.	 

بناايت �أقسام قضاء الأرسة املدجمة عددها 31 قسم.	 

بناايت �أقسام قضاء الأرسة سواء املسستقةل �أو املدجمة الصاحلة لترصيف الأشغال عددها 30.	 

بناايت �أقسام قضاء الأرسة سواء املسستقةل �أو املدجمة غري الصاحلة لترصيف الأشغال عددها 37.	 
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 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�توميكن متثيل هذه الأرقام من خالل املبيان التايل :

 الصف�ة 58

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية

 
 

14Fو�ليه �كون وضعية البنا�ت من حيث صالحية ترصيف ٔأشغال ٔأقسام قضاء أ�رسةاكلتايل

15: 
 

بنا�ت ٔأقسام قضاء أ�رسة من حيث الصالحية

 
 مجموع البنا�ت �ري الصاحلة مجموع البنا�ت الصاحلة

 45 22 �ددال

 %67 %33النس�بة 
 

 
  

                                                           
15

مع أ��ذ بعني �عتبار تغري الوضعية العددية كام مت توضي�ه من �الل الهامش السابق.

0

10

20

30

 مدجمة �ري صاحلة  مدجمة صاحلة مس�تق� �ري صاحلة مس�تق� صاحلة

1617

6

28

 رمس مبياين لوضعية بنا�ت ٔأقسام قضاء أ�رسة 

وعليه تكون وضعية البناايت من حيث صالحية ترصيف �أشغال �أقسام قضاء الأرسة اكلتايل 15  :

بنايات أقسام قضاء األسرة من حيث الصالحية

مجموع البنايات غير الصالحةمجموع البنايات الصالحة

2245العدد

%67%33النسبة

 15- مع الأخذ بعني الاعتبار تغري الوضعية العددية كام مت توضيحه من خالل الهامش السابق.
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 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�ت

 الصف�ة 59

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية

 
 
 
 
 
 

  
 املعطيات املومأٔ ٕا�هيا ٔأ�اله، ٔأن ثليث مقرات ٔأقسام قضاء أ�رسة تعترب �ري صاحلة  �الل�س�تنتج منو

15Fلترصيف أ�شغال هبا

بعد مرور توا�ه تطبيق مدونة أ�رسة مازالت  وهو مؤرش يعكس جحم إال�راهات اليت ،16
 مما �س�تدعي التفكري اجلدي يف ٕاجياد مقرات مالمئة لطبيعة معل هذه ،من دخولها �زي التنفيذهذهالس�نوات 

يتدا�ل فيه ما هو قضايئ مبا هو اج�عي. ومندمج أ�قسام وفق منظور مشويل 

  ::  �س�تقبال�س�تقبال  ماكتبماكتب  مس�توىمس�توى  �ىل�ىل..بب
تعد بنية �س�تقبال يف ٔأقسام قضاء أ�رسة ٔأوىل مرا�ل احتاكك املواطن �لقضاء أ�رسي، �� ميكن 

 ومن �ة �نية ميكن ،من �ة ٔأن تعترب أٓلية لتقدمي �دمة رسيعة وفعا� للمتقايض عن طريق إالرشاد والتوجيه
 ومن �ة �لثة ،ٔأن تلعب دورا �بريا يف التخفيف من �كتظاظ ا�ي �شهده مقرات ٔأقسام قضاء أ�رسة

. . ميكن ٔأن �شلك أٓلية فعا� للت�ليق

                                                           
16

  مع أ��ذ بعني �عتبار تغري الوضعية العددية كام مت توضي�ه من �الل الهامش السابق.

 وضعية ماكتب �س�تقبال يف ٔأقسام قضاء أ�رسة

 متوفر
 �ري متوفر

 �ري صاحل صاحل

البنا�ت الصاحلة 
33% 

البنا�ت الغري صاحلة
67% 

 توزيع بنا�ت ٔأقسام قضاء أ�رسة من حيث الصالحية

�أقسام قضاء الأرسة تعترب غري صاحلة لترصيف الأشغال هبا 16،  �أن ثليث مقرات  �أعاله،  لهيا  اإ ويسستنتج من خالل املعطيات املوم�أ 
كراهات اليت مازالت تواجه تطبيق مدونة الأرسة بعد مرور هذه السسنوات من دخولها حزي التنفيذ، مما  وهو مؤرش يعكس جحم االإ
جياد مقرات مالمئة لطبيعة معل هذه الأقسام وفق منظور مشويل ومندمج يتداخل فيه ما هو قضايئ  يسستدعي التفكري اجلدي يف اإ

مبا هو اجامتعي.

على مستوى مكاتب االستقبال :	. 

آلية لتقدمي  تعد بنية الاسستقبال يف �أقسام قضاء الأرسة �أوىل مراحل احتاكك املواطن ابلقضاء الأرسي، ذلكل ميكن من هجة �أن تعترب �
خدمة رسيعة وفعاةل للمتقايض عن طريق االإرشاد والتوجيه، ومن هجة اثنية ميكن �أن تلعب دورا كبريا يف التخفيف من الاكتظاظ 

آلية فعاةل للتخليق. اذلي تشهده مقرات �أقسام قضاء الأرسة، ومن هجة اثلثة ميكن �أن تشلك �

 

وضعية مكاتب االستقبال في أقسام قضاء األسرة

متوفر
غير متوفر

غير صالحصالح

151141العدد

%61%17%22النسبة

 16 - مع الأخذ بعني الاعتبار تغري الوضعية العددية كام مت توضيحه من خالل الهامش السابق.
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ومن خالل تشخيص وضعية �أقسام قضاء الأرسة تبعا للمعطيات املتوصل هبا من طرف املسؤولني القضائيني، تبني �أنه من مضن 67 
مقرا لأقسام قضاء الأرسة عىل مسستوى املغرب يتوفر 15 قسام فقط عىل مكتب اسستقبال صاحل ، يف حني �أن 11 قسام يتوفر عىل 

مكتب اسستقبال لكنه غري صاحل لأداء املهام املنوطة به، و�أن 41 قسام ال يتوفر عىل �أي مكتب لالسستقبال.

وميكن توضيح هذه الوضعية �أكرث من خالل املبيان التايل :

 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�ت

 الصف�ة 60

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية

 
من �الل �شخيص وضعية ٔأقسام قضاء أ�رسة تبعا للمعطيات املتوصل هبا من طرف املسؤولني و
 قسام فقط �ىل 15 مقرا ٔ�قسام قضاء أ�رسة �ىل مس�توى املغرب يتوفر 67 تبني ٔأنه من مضن ،القضائيني

توفر �ىل مكتب اس�تقبال لكنه �ري صاحل ٔ�داء املهام املنوطة ي قسام 11مكتب اس�تقبال صاحل ، يف �ني ٔأن 
 . قسام ال يتوفر �ىل ٔأي مكتب لالس�تقبال41به، ؤأن 

 وميكن توضيح هذه الوضعية ٔأكرث من �الل املبيان التايل:

 
 

ٔأقسام قضاء أ�رسة ال تتوفر ) %61ومن �الل قراءة هذه أ�رقام واملعطيات يتضح ٔأن حوايل ثليث (
قسام اليت تتوفر �ىل مكتب ا�ٔ  من %17 وٕاذا ٔأضيف لهذا الرمق �س�بة ،�ىل ٔأي مكتب اس�تقبال وتوجيه

 من %78اس�تقبال وتوجيه ولكنه �ري صاحل ٔ�داء املهام املنوطة به، س�نصل ٕاىل نتي�ة -�ري طيبة- ويه ٔأن 
 فقط من هذه أ�قسام يه اليت تتوفر �ىل  %22 و،ٔأقسام قضاء أ�رسة ال تتوفر �ىل بنية اس�تقبال للمتقاضني

سهو� الولوج ٕاىل العدا� و�لتايل ينعكس �ىل مس�توى  وهو ما يؤ�ر سلبا �ىل ،بنية اس�تقبال وتوجيه مالمئة
ٔأداء القضاء أ�رسي و ثقة املواطن فيه. 

  

  

  

  

 41 11 15العدد 

 %61 %17 %22النس�بة 

صاحل
22% 

�ري صاحل
17% 

�ري متوفر
61% 

 وضعية ماكتب �س�تقبال مبقار ٔأقسام قضاء أ�رسة

ومن خالل قراءة هذه الأرقام واملعطيات يتضح �أن حوايل ثليث )%61( �أقسام قضاء الأرسة ال تتوفر عىل �أي مكتب اسستقبال 
ذا �أضيف لهذا الرمق نسسبة %17 من الأقسام اليت تتوفر عىل مكتب اسستقبال وتوجيه ولكنه غري صاحل لأداء املهام املنوطة  وتوجيه، واإ
به، سسنصل اإىل نتيجة -غري طيبة- ويه �أن %78 من �أقسام قضاء الأرسة ال تتوفر عىل بنية اسستقبال للمتقاضني، و%22  فقط 
من هذه الأقسام يه اليت تتوفر عىل بنية اسستقبال وتوجيه مالمئة، وهو ما يؤثر سلبا عىل سهوةل الولوج اإىل العداةل وابلتايل ينعكس 

عىل مسستوى �أداء القضاء الأرسي و ثقة املواطن فيه.



99

مديرية الشؤون املدنية

القضاء األسري،الواقع واآلفاق

املستوى الثالث : التجهيز.

جياد املقار والعناية بوضعيهتا يعين توفري املناخ املالمئ، فاإن حتسني مردوديهتا رهني بتجهزيها ابلقدر الاكيف من املوارد الالزمة  ذا اكن اإ اإ
عىل مسستوى المك والنوع، وميكن حرص التجهزي يف نوعني :

التجهزي املادي.••  

التجهزي املعلومايت.••  

التجهيز املادي :. 1

يتجسد هذا التجهزي من خالل تزويد �أقسام قضاء الأرسة بلك وسائل العمل املكتبية الالزمة من ماكتب وكرايس ورفوف   
احلفظ وغريها...، وقد تبني من خالل وهجة نظر املسؤولني القضائيني �أن وضعية التجهزي املادي ب�أقسام قضاء الأرسة عىل الشلك 

التايل :

التجهيز املادي

أقسام قضاء األسرة ذات التجهيز غير الكافيأقسام قضاء األسرة التي تتوفر على تجهيز كاف

1651العدد

%76%24النسبة
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وزارة العدل والحريات

 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�ت

 الصف�ة 61

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية

التجهزي. التجهزي.   ::  الثالثالثالث  املس�توىاملس�توى

ٕاذا اكن ٕاجياد املقار والعناية بوضعيهتا يعين توفري املناخ املالمئ، فٕان حتسني مردود�هتا رهني بتجهزيها 
التجهزي يف نو�ني: ميكن حرص �لقدر الاكيف من املوارد الالزمة �ىل مس�توى المك والنوع، و

 ـ التجهزي املادي. 
 ـ التجهزي املعلومايت. 

التجهزي املادي : .1
من الالزمة كتبية امليتجسد هذا التجهزي من �الل �زويد ٔأقسام قضاء أ�رسة �لك وسائل العمل  

وضعية  و�ة نظر املسؤولني القضائيني ٔأن ، وقد تبني من �الل...ماكتب و�رايس ورفوف احلفظ و�ريها
الشلك التايل :  بأٔقسام قضاء أ�رسة �ىل التجهزي املادي

 

 

 التجهزي املادي

 

ٔأقسام قضاء أ�رسة اليت 
 تتوفر �ىل جتهزي اكف

ٔأقسام قضاء أ�رسة ذات 
 التجهزي �ري الاكيف

 51 16 العدد

 %76 %24 النس�بة

 

 

 

0

100
51

16

بأٔقسام قضاء أ�رسة التجهزي املادي

 ٔأقسام ذات جتهزي �ري اكف ٔأقسام تتوفر �ىل جتهزي اكف

وتظهر هذه املعطيات �أن 16 قسام فقط من �أصل 67 قسام يتوفر عىل جتهزي مادي اكف، يف حني �أن 51 قسام يعاين من اخلصاص، 
وهو ما يشلك النسب املئوية التالية : 

 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�ت

 الصف�ة 62

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية

 51اكف، يف �ني ٔأن مادي قسام يتوفر �ىل جتهزي67 قسام فقط من ٔأصل 16ٔأن وتظهرهذه املعطيات 
  :التاليةقسام يعاين من اخلصاص، وهو ما �شلك النسب املئوية 

 

 
 

 مادام ٔأن ،وال شك ٔأن هذه الوضعية لن تؤ�ر ٕاال �شلك سليب �ىل أ�داء دا�ل ٔأقسام قضاء أ�رسة
 يف �ني ٔأن ،) فقط هو ا�ي يتوفر �ىل جتهزيات مادية اكفية ٔ�داء �امه% 24ربع هذه أ�قسام (حوايل 

 �ائقا ٔأمام تطو�ر أ�داء. التجهزي مما يعترب معه هذا ثالثة ٔأر�ع ٔأقسام قضاء أ�رسة تعاين من خصاص يف 
التجهزي املعلومايت : .2

 ال ٔأ�د جيادل اليوم يف ٔأن اس�تعامل التقنيات احلديثة يف �س�يري وٕاجناز العمل ٔأصبح حيظى �ٔ�ولوية
ٔأصبح والربط املعلومايت، ، ويف هذا إالطار فٕان تعممي نظام املعلوميات �ىل ٔأقسام قضاء أ�رسة وأ�مهية البالغة

رها� من طرف وزارة العدل واحلر�ت نظرا ملا توفره التقنية املعلوماتية من ضبط ورس�ة يف ٕاجناز إالجراءات 
واملهام، ومن �الل تتبع وضعية التجهزي املعلومايت يتضح ما ييل: 

 

 التجهزي املعلومايت
16F�ري متوفر متوفر �ري مس�تعمل متوفر ومس�تعمل

17 
 22 18 27�دد ٔأقسام قضاء أ�رسة 

 %33 %27 %40 النس�بة
 

                                                           
17

 فقد تقلص 2014�رخي ٕاجناز ا�راسة، وحسب أٓخر املعطيات اليت مت �سجيلها �الل س�نة 2012جيدر التأٔ�يد هنا ٔأن هذه املعطيات تتعلق بوضعية ٔأقسام قضاء أ�رسة س�نة 

 قسام.15�دد أ�قسام اليت ال تتوفر �ىل جتهزي معلومايت ٕاىل 

ٔأقسام تتوفر �ىل جتهزي 
اكف

24%  

ٔأقسام ذات جتهزي �ري 
اكف

76%  

 التجهزي املادي بأٔقسام قضاء أ�رسة

ال بشلك سليب عىل الأداء داخل �أقسام قضاء الأرسة، مادام �أن حوايل ربع هذه الأقسام )24  وال شك �أن هذه الوضعية لن تؤثر اإ
%( فقط هو اذلي يتوفر عىل جتهزيات مادية اكفية لأداء همامه، يف حني �أن ثالثة �أرابع �أقسام قضاء الأرسة تعاين من خصاص يف 

هذا التجهزي مما يعترب معه عائقا �أمام تطوير الأداء.  
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التجهيز املعلوماتي :. 2

جناز العمل �أصبح حيظى ابلأولوية والأمهية البالغة، ويف هذا االإطار  ال �أحد جيادل اليوم يف �أن اسستعامل التقنيات احلديثة يف تسسيري واإ
فاإن تعممي نظام املعلوميات عىل �أقسام قضاء الأرسة والربط املعلومايت، �أصبح رهاان من طرف وزارة العدل واحلرايت نظرا ملا توفره 

جناز االإجراءات واملهام، ومن خالل تتبع وضعية التجهزي املعلومايت يتضح ما ييل: التقنية املعلوماتية من ضبط ورسعة يف اإ

التجهيز املعلوماتي

 غير متوفر17
 متوفر غير
مستعمل

متوفر ومستعمل

22 18 27 عدد أقسام قضاء األسرة

33% 27% 40% النسبة

وعىل الرمغ من كون وزارة العدل واحلرايت معلت جادة ومنذ مدة عىل حتديث القطاع وعرصنته، فاإن املعطيات املذكورة تبني �أن 
27 قسام من �أصل 67 يتوفر عىل جتهزي معلومايت ويسستعمهل، و�أن 18 قسام يتوفر عىل جتهزي معلومايت ولكنه غري مسستعمل، يف حني 

�أن 22 قسام ال يتوفر عىل �أي جتهزي من هذا النوع، وهو ما يتوحض �أكرث من خالل النسب التالية :

 مد�رية الشؤون املدنيةوزارة العدل واحلر�ت

 الصف�ة 63

القضاء أ�رسي **الواقع وا�ٓفاق**قسم قضاء أ�رسة والقارص�ن وفاقدي أ�هلية

و�ىل الرمغ من �ون وزارة العدل واحلر�ت معلت �ادة ومنذ مدة �ىل حتديث القطاع وعرصنته، فٕان 
 قسام يتوفر 18، ؤأن و�س�تعم�معلومايت جتهزي  يتوفر �ىل 67 قسام من ٔأصل 27املعطيات املذ�ورة تبني ٔأن 

، وهو ما ن هذا النوع مجتهزي قسام ال يتوفر �ىل ٔأي 22 معلومايت ولكنه �ري مس�تعمل، يف �ني ٔأن جتهزي�ىل 

يتوحض ٔأكرث من �الل النسب التالية : 

 

 
******** 

تم بحمد هللا وتوفيقه
والحمد ل رب العالمين.

 

متوفر ومس�تعمل
40%  

متوفر �ري مس�تعمل
27%  

�ري متوفر
33%  

 وضعية التجهزي املعلومايت 

جناز ادلراسة، وحسب �آخر املعطيات اليت مت تسجيلها خالل سسنة 2014 فقد تقلص عدد   17 - جيدر الت�أكيد هنا �أن هذه املعطيات تتعلق بوضعية �أقسام قضاء الأرسة سسنة 2012 اترخي اإ

الأقسام اليت ال تتوفر عىل جتهزي معلومايت اإىل 15 قسام.
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وتظهر هذه الأرقام �أن %40 من �أقسام قضاء الأرسة تتوفر عىل جتهزي معلومايت وتسستعمهل، يف حني �أن %27 مهنا تتوفر عىل هذا 
ال �أنه يظل غري مسستعمل، ويبقى ثلث هذه الأقسام بدون �أي جتهزي معلومايت ابملرة. النوع من التجهزي اإ

وما ميكن اسستنتاجه من خالل ما سسبق �أن مجموعة من االإكراهات املادية والتقنية الزالت مطروحة عىل مسستوى التجهزي املادي 
واملعلومايت، و�أن احلاجة تتطلب من هجة جتاوز االإكراهات اخلاصة اليت حتول دون اسستعامل التجهزيات املعلوماتية اليت يتوفر علهيا 
%27 من هذه الأقسام لسبب من الأسسباب )عدم توفر �أطر فنية، انعدام الربط الكهرابيئ...(، ومن هجة �أخرى تزويد �أقسام 
ليه، نظرا ملا حتققه من جودة ورسعة يف تقدمي اخلدمات وحتسني يف  قضاء الأرسة اليت تفتقر اإىل هذا النوع من التجهزيات مبا حتتاج اإ

املردودية كام وكيفا.
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املستوى الرابع : الجانب التطبيقي للنصوص القانونية وما تطرحه من إشكاليات.

ال شك �أنه بعد مرور مدة عرش سسنوات من صدور مدونة الأرسة ظهرت للوجود بعض الاشاكليات العملية نتيجة تزنيل نصوصها 
عىل �أرض الواقع، وما جيدر الت�أكيد عليه يف هذا الصدد هو �أن هذه االإشاكالت ليس مردها فقط عيب يف النص القانوين بل يف كثري 
من الأحيان يكون االإشاكل انجتا عن اختالف التفسري والت�أويل للنص بني احملامك، �أو تطور يف الفهم القانوين للنص حمل االإشاكل، 
غفال بعض املامرسات اجملمتعية اليت �أصبحت تفرغ النصوص القانونية من مضموهنا �أو �أصبحت  تسستغل -حبسن �أو سوء  كام ال ميكن اإ
نية- بعض النصوص من �أجل حتقيق بعض الأغراض اليت مل تكن -قطعا- هدفا للمرشع عند سسنه لها، ذلكل فقد �أصبح من املفروض 
اليوم التوقف عند �أمه االإشاكليات الترشيعية والعملية الناجتة عن تطبيق مواد مدونة الأرسة وكذا القوانني املواكبة لها ذات الصةل 
عطاء بعض الامنذج من االإشاكليات الكربى اليت طرحت خالل عرش سسنوات من التطبيق  ابلأرسة. وسسنحاول يف هذا املسستوى اإ

ضافة اإىل اسستعراض لبعض احللول املطروحة. اإ

I .: القضاء األسري بين الصلح والوساطة
جراء واجبا يف مجيع قضااي الأحوال الشخصية كام �أن مدونة الأرسة نصت عىل  جعلت املادة 180 من قانون املسطرة املدنية الصلح اإ
رضورة القيام به يف مجيع قضااي الطالق والتطليق -ما عدا التطليق للغيبة- ذلكل �أصبح القضاء الأرسي يتحمل عبءا كبريا نتيجة 
جراءات، وما يفرضه يف القامئ هبذا االإجراء  جراءات التصاحل مع ما يتطلبه ذكل من وقت واإ كرثة القضااي املعروضة ورضورة القيام ابإ
)قاض، حمك، جملس عائةل( من همنية عالية وتكوين خاص يف جمال حل الزناعات من �أجل الوصول اإىل النتاجئ  املرجوة ويه احلفاظ 

عىل وحدة الأرسة و متاسكها.

ولقد بينت القراءة االإحصائية للصلح يف قضااي الطالق والتطليق �أن عدد احلاالت اليت يمت فهيا الوصول اإىل نتيجة الصلح بني الزوجني 
ىل 10389 حاةل  بقيت تراوح ماكهنا منذ سسنة 2006، ومل تصل خالل سسنة 2013 سوى اإىل 8702 حاةل صلح يف الطالق، واإ
لهيا. ىل النتاجئ املشار اإ صلح يف التطليق. وهو ما جيعل هذا االإجراء ابلشلك اذلي يمت فيه حاليا حمل تساؤل حول فعاليته يف الوصول اإ

جياد وسائل بديةل حلل الزناعات الأرسية �أمرا حمتيا ورضوراي، سيسامه ال حماةل يف احلد من القضااي الراجئة،   ذلكل يبقى التفكري يف اإ
ويكرس حلاكمة قضائية هدفها ابلأساس اخلروج بطريف الزناع اإىل نتيجة تكرس فكرة ال غالب وال مغلوب، مما سيسهم يف تقبل مجيع 

الأطراف للنتيجة وتنفيذها. 
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آليات بديةل  جياد � مياهنا برضورة اإ ويف هذا الصدد شلكت الوساطة الأرسية جماال دلراسة قامت هبا وزارة العدل واحلرايت من منطلق اإ
حلل الزناعات الأرسية، مسسمتدة اهامتهما هبذه الآلية من خالل الاهامتم الرمسي اذلي بدا واحضا من خالل التوجهيات امللكية السامية 

لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا:

آليات •• يف خطابه السايم مبناسسبة افتتاح السسنة الترشيعية الثانية من الوالية السابعة واذلي �أكد فيه عىل رضورة ” تعزيز �

التوفيق والوساطة بتدخل من الأرسة والقايض“. 

 يف خطابه السايم مبناسسبة ثورة املكل والشعب )20غشت2009( واذلي �أكد عىل رضورة ”تطوير الطرق القضائية البديةل ••

اكلوساطة والتحكمي والصلح“. 

األهداف املنتظرة من الوساطة : 
ال شك �أن تبين هذه الآليات من طرف �أقسام قضاء الأرسة من ش�أنه حتقيق �أهداف قد تكون مبارشة �أو غري مبارشة.

فبالنسسبة للأهداف املبارشة ميكن �أن نورد التايل :

الرفع من فعالية �أداء النظام القضايئ الأرسي ب�أقسام قضاء الأرسة ؛ ••

التخفيف من عبء اجلهد والوقت واملصاريف عىل املتنازعني ؛ ••

التفعيل امليداين ملقتضيات الصلح ؛ ••

احلفاظ عىل العالقات الأخوية واالإنسانية بني �أعضاء الأرسة سواء مت التوصل اإىل تسوية الزناع الأرسي بيهنم �أو مل يمت ؛ ••

التخفيف من حدة التوترات املمكن �أن تعرقل الاسستقرار العائيل وخملفاهتا عىل مكوانت الأرسة؛ ••

ضامن حلول انجعة للمتنازعني وتوفري حامية حلقوقهم. ••

�أما ابلنسسبة للأهداف غري املبارشة فميكن �أن نورد الأمثةل التالية :

الرتبية عىل ثقافة احلوار يف البناء الأرسي والتخفيف من حدة التوترات املؤثرة عىل اسستقرار الأرسة. ••

نظمة البديةل يف حل املنازعات. •• ماكنيات تطوير الهي�لك املؤسساتية للأ خلق بنية �أولية شسبه مؤسساتية توفر اإ

تقليص المك العددي للملفات الأرسية امللتج�أ فهيا لقضاء الأرسة. ••

ذا اكنت هذه الآلية كوسسيةل حلل الزناعات الأرسية تبدو مغرية لتبنهيا والعمل هبا يف �أقسام قضاء الأرسة، فاإن ذكل يبقى رهينا  ال �أنه اإ اإ
جياد حلول لبعض االإشاكالت اليت ميكن ان تثريها وخنترصها يف التايل: ابإ

 اإلطار القانوني :. 1

طار  قرار هذا النوع من الوسائل البديةل حلل الزناعات، وعىل الرمغ من وجود اإ ن غياب نص قانوين منظم يشلك �أوىل العقبات �أمام اإ اإ
قانوين عام للوساطة االتفاقية مبقتىض القانون رمق  05 – 08 الصادر بتنفيذه ظهري رشيف رمق 1.07.169 بتارخي 19 من ذي احلجة 
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،ال زال السؤال ملحا حول اعتباره اكفيا الإقرار هذا النظام يف �أقسام قضاء الأرسة، وهل ميكن اعتبار  1428 )30 نومفرب2007(18
طار قانوين جديد؟  طارا قانونيا مرجعيا للقيام هبا؟ �أم �أن ا لأمر حيتاج اإىل اإ مقتضيات املادة 82 من مدونة الأرسة اإ

مدى إلزامية الوساطة : . 2

لزام والالزتام هبا  حيث ميكن طرح بعض التصورات من قبيل: ويف هذا االإطار يثار التساؤل حول درجة االإ

الوساطة القضائية ملزمة )بفرض من القانون مع ترتيب الجزاء عن عدم االلتزام بها( ؛أ. 

الوساطة األسرية القضائية )باقتراح من القا�ضي( ؛ 	. 

الوساطة األسرية االختيارية )بمسعى من األطراف عن طريق وسيط  مقبول( ؛ 	. 

الوساطة األسرية الحرة )بمسعى من األطراف بوساطة شخص ثالث(. د. 

مواضيع الوساطة األسرية :. 3

�أي هل ميكن �أن تشمل مجيع القضااي الأرسية و تكون بذكل عامة �أم تقترص عىل مواضيع خاصة من قبيل :

 الفرقة بني الزوجني؛ ••

 احلضانة )مبا ال يرض مبصلحة الطفل(؛ ••

 النفقة؛ ••

 قسمة الأموال املكتسسبة �أثناء الزواج.... ••

من يقوم بالوساطة : . 4

 جلان خاصة ابلوساطة )تنش�أ �أو حتدث بقرار لوزير العدل واحلرايت(؛ ••

 قضاة ممارسون؛ ••

 قضاة متقاعدون؛ ••

 وسطاء مقبولون.••

••...

ليه.   18 -  املادة82 :»عند حضور الطرفني، جتري املناقشات بغرفة املشورة، مبا يف ذكل الاسسامتع اإىل الشهود وملن ترى احملمكة فائدة يف الاسسامتع اإ
         للمحمكة �أن تقوم بلك االإجراءات، مبا فهيا انتداب حمكني �أو جملس العائةل، �أو من تراه مؤهال الإصالح ذات البني. ويف حاةل وجود �أطفال تقوم احملمكة مبحاولتني للصلح تفصل بيهنام مدة ال تقل عن ثالثني يوما.

ذا مت االإصالح بني الزوجني حرر به حمرض ومت االإشهاد به من طرف احملمكة.«       اإ
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مصاريف الوساطة األسرية :. 5

ضافة مصاريف الوسسيط؟ ومبعىن �آخر  ويه مس�أةل حامسة يف جناح هذا النظام، فهل يكتفى ب�أداء الرسوم القضائية �أم من الرضوري اإ
من يه اجلهة اليت ستتكفل مبصاريف الوساطة؟  

ال شك �أن االإجابة عىل هاته التساؤالت سسمتكن من بلورة منظور شامل حول مدى جناح تطبيق هذه الآلية يف حل الزناعات 
ماكنية وضع سيناريوهات �أولية الإعامل الوساطة الأرسية وفق التايل : الأرسية يف �أقسام قضاء الأرسة، و هو ما سسيتيح لنا اإ

السيناريو األول : اعامتد الوساطة الأرسية املقرتحة كآلية لتطوير مسطرة الصلح
السيناريو الثاني : املزاوجة بني الوساطة الأرسية احلرة/اخلاصة والوساطة مبقرات �أقسام قضاء الأرسة

السيناريو الثالث : اقرار نظام متاكمل للوساطة الأرسية. 

II .: القاصر بين اإلبقاء واإللغاء 	زوا
اعترب ادلسستور �أن »الأرسة القامئة عىل عالقة الزواج الرشعي يه اخللية الأساسسية للمجمتع« )الفصل32(،كام �ألقى عىل عاتق ادلوةل 

»ضامن امحلاية احلقوقية والاجامتعية والاقتصادية للأرسة، مبا يضمن وحدهتا واسستقرارها واحملافظة علهيا«.

ال �أن تنظمي مؤسسة الزواج يثري عدة خالفات وجتاذابت ذات �أبعاد دينية و�أخرى ثقافية واجامتعية، ومن ذكل زواج القارص حيث  اإ
يثور التساؤل حول مدى مالءمة اسسمترار القبول به عىل ضوء التطورات الاقتصادية والاجامتعية والثقافية، ومن منطلق ما تقيض 

به الرشيعة االإسالمية واملواثيق ادلولية.  

أوال : زواج القاصر في الشريعة اإلسالمية

لقد اكن موضوع حتديد حد �أدىن لسن الزواج حمل نقاش وخالف بني الفقهاء املتقدمني واملعارصين عىل حد سواء، وميكن تصنيف 
الأمر لثالث اجتاهات فقهية:

 ، ْ ِن اْرتَبْمتمُ
ِإ
ْ ا ابحة زواج القارصات، ويستند اإىل العديد من الأدةل �أمهها قوهل تعاىل)﴿َوالالَّيِئ يَِئْسنَ ِمَن املَِحيِض ِمْن ِنسائِمكمُ  اجتاه يقول ابإ

ْضَن﴾ الطالق:4/65(  واليت اسستنبط احلنفية والشافعية �أهنا تمُفيد مرشوعية تزوجي غري البالغ، لأن  مُن ثاَلثَةمُ �َأْشهمٍُر َوالالَّيِئ لَْم حَيِ هتمُ فَِعدَّ
اليت مل حتض يه الصغرية اليت مل تبلغ بعد، �أو اليت بلغت، ولكهنا مل حتض بسبب املرض. 

ىل �أن زواج النيب )ص( من عائشة ويه صغرية من خصوصياته، و�أنه من العرف  ، ويستند اإ اجتاه يذهب اإىل منع زواج القارصات 19 
، كام يعتربون �أن الرضا من رشوط الزواج وهذا الرشط  اذلي اكن سائدا عند العرب يف ذكل العهد واذلي يتغري بتغري الزمان 20 

غري متوفر يف الفتاة القارص لأهنا غري راشدة.

19 - من الفقهاء املعارصين هناك الشسبخ محمد بن انرص الألباين و الشسيخ ابن العثميني والشسيخ القرضاوي اذلي قال برفع سن زواج الفتاة ل16 سسنة
20 - قال هبذا الر�أي  فقهاء معدودون يف كبار التابعني، توّزعوا عىل احلوارض االإسالمية الكربى يف القرن الثاين للهجرة  واكنوا مجيعهم �أهل ورع وتقوى. �أوهلم عامثن البيّتِ فقيه البرصة يف زمانه. واثنهيم 

رْبمُمة اذلي مجع بني الفقه واحلديث، كام توىّل القضاء للعباسسيني، واكن من �أمئة الفمُروعِ، �أنظر سري �أعالم النبالء لذلهيب.  �أبو بكر الأمص فقيه املدينة و شسيخ ماكل ابن �أنس. واثلهثم عبد هللا ابن شمُ
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اجتاه اثلث يرى �أن الأصل يف الأمر االإابحة و�أنه جيوز لويل الأمر تقييد املباحات للرضورة �أو املصلحة 21  .

ذن حول زواج الصغرية �أو القارص عرفه الفقه منذ القدم وزاد من حدة النقاش حوهل ما عرفته اجملمتعات املعارصة من  ن النقاش اإ اإ
تطورات، ذلا واسستحضارا الجهتادات متقدمة لعلامء الأمة املبنية عىل قواعد و�أصول تصلح للك عرص ومن �أبرزها ما خصص هل 
عالم املوقعني عن رب العاملني«، وتتعلق بتغري الفتوى واختالفها حبسب تغري الأزمنة  االإمام ابن القمي اجلوزية فصال اكمال يف كتابه »اإ
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد حيث اعترب �أن الرشيعة »عدل لكها، ورمحة لكها، ومصاحل لكها، وحمكة لكها، فلك مس�أةل 
خرجت عن العدل اإىل اجلور، وعن الرمحة اإىل ضدها، وعن املصلحة اإىل املفسدة ، وعن احلمكة اإىل العبث، فليست من الرشيعة 

ن �أدخلت فهيا ابلت�أويل، فالرشيعة عدل هللا بني عباده،..« 22   واإ

وقد �أسس ابن القمي لهذه القاعدة مبجموعة من الأمثةل اليت تبيح لويل الأمر واحلامك تقييد املباحات عند اشسهتار الرضر ومن ذكل ما 
قام به معر بن اخلطاب ريض هللا عنه حني �أسقط حد الرسقة يف عام اجملاعة وهو ما يدل عىل �أن لويل الأمر تقييد املباح مبا يرى 

ن اكن �أصهل يف الرشع. فيه حتقيق املصلحة، حىت واإ

 وعليه فاإن ترشيع قانون حيدد سسنا معينة للزواج هو من ابب درء املفاسد ورفع الرضر املرتتب عليه، وفيه مصاحل عامة جيب �أن 
تراعى وتؤخذ بعني الاعتبار وابلتايل فاإن سن قانون كهذا ال يعد من الأمور املسستحدثة اليت خالفت الرشع، بل فيه مراعاة لقاعدة 

تغري الفتوى بتغري الزمان واملاكن.

ثانيا : زواج القاصر في مدونة األسرة 

ذ اعتربت املادة 19 من مدونة الأرسة �أن �أهلية  لقد جعل املرشع املغريب سن 18 سسنا لأهلية للزواج متاشسيا مع االتفاقيات ادلولية، اإ
ال �أنه فتح انفذة الاسستثناء عىل هذه القاعدة عرب  متام الفىت والفتاة املمتتعني بقواهام العقلية مثان عرشة سسنة مشسسية، اإ الزواج تكمتل ابإ
ذن القايض، مبقرر معلل يبني فيه  ال ابإ مجموعة من الضوابط والرشوط تشلك ضامانت ملامرسة هذا الاسستثناء، فال ينجز الزواج اإ
جراء حبث اجامتعي،  املصلحة والأسسباب املربرة ذلكل، بعد الاسسامتع لأبوي القارص �أو انئبه الرشعي، والاسستعانة خبربة طبية �أو اإ
ويه ضامانت يتعني عىل القضاء حتقيقها وتفعيلها عىل �أرض الواقع، وذكل برفض طلبات االإذن ابلزواج دون سن الأهلية لكام بدا هل 

انتفاء املصلحة �أو احامتل حصول رضر ترتتب عنه عواقب وخمية عىل الصحة اجلسدية �أو النفسسية للمعنية ابلأمر.

وبذكل، يتضح �أن مدونة الأرسة سلكت مسلاك وسطا حني تركت ملن مل يبلغ السن احملددة قانوان، والراغب يف الزواج ذكرا اكن �أم 
ن بدت املصلحة فيه. �أنىث احلق يف �أن يرفع �أمره اإىل القايض لينظر يف �أمره، وي�أذن هل ابلزواج اإ

21  - ذهب لهذا الر�أي عالل الفايس و�أشار يف كتابه »التقريب  يف رشح مدونة الأرسة«  وعلل حتديد سن زواج الفتاة يف 15 سسنة  �أنه مقرتح يريم اإىل التقليل من خماطر و�أخطار الزواج 
املبكر، واعترب ذكل اسستحساان مبين عىل اعتبارات طبية ال يبطل العقد حني يمُربمه ابلويل وفق الضوابط الرشعية.

عالم املوقعني عن رب العاملني، اجملدل الثاين، دار احلديث،2002، ص:5. 22  - ابن القمي اجلوزية: اإ
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ثالثا : زواج القاصر في االتفاقيات الدولية والقوانين املقارنة

 لقد �أابحت اتفاقية الرضا ابلزواج واحلد الأدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، اليت دخلت حزي التطبيق بتارخي: 9 دجنرب 
1964، يف مادهتا الثانية تزوجي القارصين اسستثناء عندما يكون الأمر ملصلحة الطرفني ولأسسباب جدية. كام �أصدرت امجلعية العامة 
للأمم املتحدة توصية يف فاحت نونرب 1965 تدعو فيه ادلول الأعضاء ابختاذ التدابري الترشيعية الالزمة ، لتعيني حد �أدىن لسن الزواج 

عىل �أن ال تقل عن مخسة عرش عاما.

 وبعد ذكل بسسنوات اعتربت االتفاقية ادلولية حلقوق الطفل الصادرة بتارخي 20/11/1989 املصادق علهيا مبوجب الظهري املؤرخ 
نسان مل يتجاوز بعد الامثنية عرش سسنة. و�أوجبت املادة 24 من االتفاقية عىل ادلول اختاذ لك  يف 14/6/1993 �أن الطفل هو لك اإ
التدابري الفعاةل واملناسسبة من �أجل القضاء عىل لك املامرسات التقليدية املرضة بصحة الأطفال. يف حني اعتربت جلنة حقوق الطفل 

من هجهتا، �أن زواج الأطفال والزواج اجلربي يه ممارسات تقليدية مرضة. 

ذا اكنت االتفاقيات ادلولية قد نصت عىل سن 18 ابعتباره السن املعلن عن انهتاء الطفوةل، فهذا مل مينع العديد من ادلول  والواقع �أنه اإ
برام  من السامح بزواج من مل يبلغ هذا السن يف بعض احلاالت، ونذكر من هذه ادلول فرنسا، حيث ميكن لوكيل امجلهورية ملاكن اإ
ال مبوافقة �أبوي القارص، وهو ما نصت  الزواج االإعفاء من رشط السن يف حاةل توفر �أسسباب جدية، وال يمت الزواج يف هذه احلاةل اإ
سسبانيا حيث يسمح بزواج القارصين يف حاةل توفر �أسسباب وجهية، ويتوقف  عليه املاداتن 145 و148 من القانون املدين الفرنيس23، واإ
24، كام �أعطت املادة  ذن قضايئ و موافقة العائةل، وهو ما تطرقت هل املواد 45 و46 من القانون املدين االإسسباين هذا الزواج عىل اإ
. 145 من القانون املدين البلجييك حملمكة الشسباب، صالحية تزوجي من مه �أقل من سن 18 سسنة يف حاةل وجود �أسسباب خطرية25

 ويف هذا االإطار ميكن تصنيف ادلول الأوروبية اإىل ثالث فئات؛

يطاليا،  1.  الفئة الأوىل حددت السن القانوين للزواج يف 18 سسنة والاسستثناء يف 16 سسنة مبوافقة الوادلين �أو احملمكة ) اإ

الرنوجي،....(

2. وفئة اثنية حددت السن القانوين للزواج يف 18 سسنة ومل حتدد السن الأدىن للزواج بل جعلت الأمر رهني مبوافقة 

يرلندا،...( احملمكة �أو الوادلين) فلندا، اإ

3.  وفئة اثلثة حددت السن القانوين للزواج يف 18 سسنة مع حتديد الاسستثناء يف 15 �أو 14 وربطه مبوافقة الوادلين �أو 

احملمكة)جورجيا، اسستونيا، ادلمنارك(

23- Article 145:» Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du  mariage d’accorder   
      des dispenses d’âge pour des motifs graves» .
     -Article 148»:Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de    
      dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement».
24- Article 45:« Le mariage est interdit :1°  Au mineur qui n’a pas obtenu l’autorisation…»

   - Article 46: « L’autorisation dont parle le n° 1 de l’article précédent doit être accordée aux enfants  légitimes par leur    
     père ; en cas de décès ou d’empêchement on devra la solliciter dans cet ordre, celui de la mère, des      
     ancêtres paternels et maternels, et, à leur défaut, du conseil de famille»
25 - Article 144:« Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans»
      - Article 145:« Le tribunal de la jeunesse peut, pour motifs graves, lever la prohibition de l’article  précédent»
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�أما ابلنسسبة لدلول العربية فقد تضمنت قوانيهنا بعض املقتضيات اليت تسمح بزواج القارص، ونذكر مهنا عىل سبيل املثال ال احلرص : 
ذن خاص من  برام عقد زواج القارص بعد احلصول عىل اإ ماكنية اإ جمةل الأحوال الشخصية التونسسية، حيث �أقر الفصل اخلامس مهنا اإ
احملمكة، يف حاةل وجود �أسسباب خطرية ومصلحة واحضة للزوجني، كام منحت املادة 18 من قانون الأرسة السوري للفىت البالغ من 
ذا  ال اإ ذن ابلزواج من القايض، وال يرخص هلام ابلزواج اإ العمر 15 سسنة، �أو الفتاة البالغة 13 سسنة، احلق يف طلب احلصول عىل اإ
ذا اكن هو الأب �أو اجلد، وقد خولت املادة اخلامسة من قانون الأحوال  تبني صدق دعواهام واحامتل جسمهيام، وبعد موافقة الويل اإ

ذا �أمكل 15 سسنة، واكن يف مثل هذا الزواج مصلحة. الشخصية الأردين للقايض منح االإذن بزواج القارص اإ

ذن �أن هناك ترشيعات حتدد السن الأدىن للزواج مقابل �أخرى ال حتدده. يالحظ اإ

خالصة 

القانوين واملامرسة القضائية ومحلهام  �أنه ركز عىل النص  �أثري حول موضوع الزواج دون سن الأهلية،  املالحظ عىل النقاش اذلي 
مسؤولية ظاهرة ارتفاع حاالت زواج الفىت والفتاة دون سن الأهلية، واحلال �أن املقاربة اليت جيب اعامتدها ينبغي �أن تكون مشولية 
تسستحرض بطبيعة احلال ما هو قانوين، ولكن �أيضا ما هو سوسسيو ثقايف للمجمتع املغريب، ابعتبار �أن الزواج دون سن الأهلية يف 
جانب كبري منه يعترب ابلأساس ظاهرة اجامتعية ثقافية، وما يعضد هذه املقاربة يه القراءة االإحصائية حلجم الطلبات املقدمة للزواج 

دون سن الأهلية منذ دخول مدونة الأرسة حزي التنفيذ.

III .: صندوق التكافل العائلي

السياق العام إلحداث صندوق التكافل العائلي.

ترسسيخا ملبد�أ متاسك الأرسة يف ظل التاكفؤ واالإنصاف، وجعلها يف م�أمن من نتاجئ الاختالالت املرتتبة عن التفكك الأرسي.

هامل �أو تعسف، نتيجة اإجحام احملكوم  وحامية لبعض الأهمات و�أطفالهن وال سسامي املطلقات يف وضعيات صعبة بسبب ما يطالهن من اإ
نفاق عىل �أبنائه، مما حيدث اختالال داخل هذه الأرسة اليت قد ال جتد ما تنفق، وينعكس ذكل  عليه عن مواصةل حتمل الزتاماته ابالإ
عىل المنط الرتبوي وعىل اجلو الأرسي اذلي جيب �أن يعيشه الأطفال، مما يؤدي اإىل الترشد �أو اإىل الاحنالل �أو التفكك، بسبب 

ممارسات تعترب شاذة وخارجة عن امل�ألوف يف وسطنا الاجامتعي.

�أعطى جالةل املكل محمد السادس نرصه هللا بتارخي 29 يناير 2003 مبناسسبة افتتاح السسنة القضائية توجهياته السامية اإىل احلكومة 
يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات  “قصد الدراسة املتأنية إليجاد صندوق للتكافل العائلي، 
وترصد نفقاته على أساس  توضع على الوثائق املرتبطة بالحياة الشخصية والعائلية،  قيمة رمزية، 

معايير مدققة”.

ولقد تكرس هذا التوجه يف اخلطاب املليك مبناسسبة افتتاح السسنة الترشيعية الثانية من الوالية السابعة للربملان، واذلي اعمتد كديباجة 
حداث صندوق للتاكفل العائيل. ملدونة الأرسة، حيث �أكد فيه جاللته عىل رضورة االإرساع ابإ
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اإلعداد والدراسة.

طار برانمج دمع �أقسام قضاء الأرسة من �أجل تطبيق مدونة   انكبت وزارة العدل واحلرايت بتعاون مع بعض املنظامت ادلولية -يف اإ
عداد دراسة حول صندوق التاكفل العائيل وبلورة �أجوبة معلية تركزت عىل ثالثة حماور �أساسسية للخروج بتصور  الأرسة-، عىل اإ

واحض واقرتاح صيغة قابةل للتطبيق لهذا الصندوق، وذكل من خالل ما ييل :

حتديد جحم الفئات املسستفيدة من الصندوق.••

ورشوط •• متويهل  ومصادر  الصندوق،  واختصاصات  همام  حتديد  يتوىل  العائيل،  التاكفل  لصندوق  قانون  مرشوع  اقرتاح 

الاسستفادة ومسطرهتا ونسبهتا، مع حتديد كيفية رجوع الصندوق عىل امللزمني ابلنفقة.

دارة الصندوق وتنظميه وكذا اجلهة اليت ستتوىل تسسيريه، انطالقا من التجارب اليت عرفها املغرب يف جمال •• اإ اقرتاح طرق 

الصناديق اخملتلفة.

لهيا �أعاله، وتفعيال ملقتضيات الفقرتني الأوىل والثانية من املادة 16  ويف هذا الصدد وانطالقا من هذه القناعات والأسس املوم�أ اإ
للخزينة  2011 حساب خصويص  يناير  فاحت  من  ابتداء  �أنه “حيدث  عىل  فهيا  جاء  اليت   2010 لسسنة  املالية  قانون  من  املكررة 
يسمى -صندوق التاكفل العائيل-”، و�أنه “يتعين قبل التاريخ املذكور أعاله، صدور تشريع يحدد على الخصوص 
الفئات املعنية بعمليات الصندوق، وكذا الشروط واملساطر الواجب استيفاؤها لالستفادة من موارد 

عداد مرشوع قانون لصندوق التاكفل العائيل. الصندوق” مت اإ

الصياغة القانونية.

طارين قانونيني واتفاقية : توجت هذه املرحةل بصدور اإ

أوال : القانون رقم 41-10 املتعلق بتحديد رشوط ومساطر الاسستفادة من صندوق التاكفل العائيل الصادر بتنفيذه الظهري 

الرشيف رمق 1.10.191 يف 7 حمرم 1432 )13 ديسمرب 2010(.

هذا القانون صيغ يف 14 مادة وقسمت مواضيعه عىل ثالثة �أبواب تقدمهتا �أحاكم عامة عىل الشلك التايل:

الأحاكم العامة ؛••

الباب الأول : الفئات املسستفيدة من الصندوق ؛••

الباب الثاين : حتديد اإجراءات الاسستفادة من الصندوق ؛••

الباب الثالث : اسرتجاع اخملصصات املالية من امللزم ابلنفقة.••
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أحكام عامة )املادة 1(. 1

سسناد تدبري معلياته لهيئة  عطاء فعالية خاصة لصندوق التاكفل العائيل، فقد نص القانون املذكور يف املادة الأوىل منه عىل اإ رغبة يف اإ
خاضعة للقانون العام مبوجب اتفاقية تربم بني ادلوةل وهذه الهيئة.

البا	 األول : الفئات املستفيدة من الصندوق )املادة 2(. 2

لقد حدد القانون الفئات اليت ميكهنا الاسستفادة من خدمات هذا الصندوق يف فئتني �أساسسيتني وهام :

الأم املعوزة املطلقة.••

مسستحقو النفقة من الأطفال بعد احنالل ميثاق الزوجية وذكل يف حاةل ت�أخر تنفيذ املقرر القضايئ احملدد للنفقة �أو تعذر ••

نظرا لعرس احملكوم عليه �أو غيابه �أو عدم العثور عليه وبعد ثبوت حاةل عوز الأم.

البا	 الثاني : إجراءات االستفادة من الصندوق )املواد من 3 إلى 13(. 3

مض هذا الباب �أغلب مواد هذا القانون و�أمهها، حبيث تضمن املقتضيات التالية :

تطرق اإىل نطاق تدخل الصندوق وجعلها ال تشمل مبالغ النفقة املسستحقة عن املدة السابقة عىل تقدمي طلب الاسستفادة من ••

اخملصصات املالية للصندوق، وذكل حفاظا عىل املسعى الأسايس وهو اإسعاف املعوز. 

ذا اكن راشدا، مع رضورة •• بني صفة مقدم الطلب خفولها للك من الأم املعوزة املطلقة �أو احلاضن �أو املسستحق من الأبناء اإ

االإدالء ابلواثئق املتطلبة. 

مزي بني وضعيتني لالسستفادة من الصندوق وهام :••

وضعية تعذر التنفيذ نظرا لعرس احملكوم عليه �أو غيابه.••

وضعية الت�أخر يف التنفيذ، يف حاةل انرصام �أجل شهرين عىل تقدمي طلب تنفيذ املقرر القضايئ يف مواهجة احملكوم عليه، ••

وذكل حامية للأم والأطفال من الضياع الناجت عن طول اإجراءات التنفيذ اليت قد تسستغرق زمنا غري يسري يف بعض احلاالت.

عزز الرقابة القضائية عىل الاسستفادة من خدمات الصندوق، حبيث �أانط برئيس احملمكة الابتدائية املصدرة للمقرر احملدد ••

للنفقة �أو امللكفة ابلتنفيذ ابختصاصات هامة سواء يف البت يف طلبات الاسستفادة من الصندوق �أو الأحقية يف الاسسمترار 

يف الاسستفادة، وذكل بعد توفر الرشوط والواثئق املطلوبة، داخل �أجل مثانية �أايم ومبقتىض مقرر هنايئ وغري قابل لأي طعن 

وانفذ عىل الأصل، ولك ذكل يف حدود السقف املايل املقرر حسب الفرد الواحد وحسب الأرسة الواحدة.

ساءة اسستعامل املساطر القضائية للحرمان من الاسستفادة من الصندوق، حبيث نص من هجة عىل •• حرص عىل ضامن عدم اإ

جراءات رصف اخملصص املايل من دلن الهيئة اخملتصة،  اثرة الصعوبة يف تنفيذ املقرر القضايئ احملدد للنفقة ال يرتب وقف اإ �أن اإ

لزام لك  يقاف تنفيذ املقرر القايض بتحديد النفقة، ومن هجة �أخرى نص عىل اإ ما مل يصدر �أمر من رئيس احملمكة اخملتصة ابإ

رجاعها مع غرامة مالية حتدد يف ضعف مبلغ اخملصصات  من تسمل من الهيئة اخملتصة خمصصات مالية يعمل �أهنا غري مسستحقة ابإ

املالية املذكورة، بغض النظر عن املتابعات اجلنائية.
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البا	 الثالث : رجوع الهيئة املختصة على امللزم بالنفقة )املادة 14(. 4

وتضمن هذا الباب الضامانت القانونية الكفيةل ابسرتجاع اخملصصات املالية من امللزم ابلنفقة من طرف الهيئة اخملتصة، وجعل هذه 
ادليون ختضع لنفس مقتضيات ادليون العمومية وابلتايل �أحال عىل املقتضيات املتعلقة بتحصيل هذه ادليون.

ثانيا : املرسوم التطبيقي رمق 2-11-195 الصادر يف 7 شوال 1432 )6 سبمترب 2011( بتطبيق �أحاكم القانون رمق 10-41 

املتعلق بتحديد رشوط ومساطر الاسستفادة من صندوق التاكفل العائيل.

وقد تضمن هذا املرسوم ما ييل : 

فوض للك من وزير العدل والوزير امللكف ابملالية املصادقة عىل االتفاقية املربمة بني ادلوةل والهيئة اخملتصة بقرار مشرتك.••

حدد الواثئق اليت ترفق بطلبات الاسستفادة من الصندوق، وتتجىل فامي ييل:••

ابلنسسبة للأم املعوزة املطلقة :••

نسخة من املقرر القضايئ احملدد للنفقة.. 1

احملرض احملرر من طرف امللكف ابلتنفيذ اذلي يثبت تعذر �أو ت�أخر التنفيذ لكيا �أو جزئيا.. 2

ثبات الأمومة.. 3 عقود والدة الأطفال الإ

ثبات العوز.. 4 شهادة اإ

نسخة من رمس الطالق �أو احلمك ابلتطليق.. 5

شهادة احلياة.. 6

ابلنسسبة ملسستحقي النفقة من الأطفال بعد احنالل ميثاق الزوجية: ••

نسخة من املقرر القضايئ احملدد للنفقة.. 1

احملرض احملرر من طرف امللكف ابلتنفيذ اذلي يثبت تعذر �أو ت�أخر التنفيذ لكيا �أو جزئيا.. 2

عقود والدة الأطفال احملكوم هلم ابلنفقة. . 3

شهادة احلياة للأطفال املذكورين �أعاله.. 4

شهادة وفاة الأم �أو ما يفيد عوزها.. 5

حدد سقف الاسستفادة من الصندوق يف مبلغ 350 درهام للك مسستفيد عىل �أن ال يتعدى مجموع اخملصصات املالية لأفراد ••

الأرسة الواحدة 1050 درهام.
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ثالثا : االتفاقية املتعلقة بصندوق التكافل العائلي.

برام اتفاقية بني ادلوةل املغربية  تفعيال ملقتضيات املادة 1 من قانون رمق 41-10 واملادة 1 من املرسوم التطبيقي للقانون رمق 41-10 مت اإ
املمثةل من قبل وزير العدل واحلرايت ووزير الاقتصاد واملالية وبني صندوق االإيداع والتدبري، تضمنت ما ييل :

تعهد صندوق االإيداع والتدبري بضامن التدبري االإداري واملايل واحملاسسبايت لعمليات صندوق التاكفل العائيل.. 1

اختاذ مجيع االإجراءات والقيام ابملساطر الالزمة لضامن تقدمي اخلدمات املتعلقة بطلبات املسستفيدين من الصندوق.. 2

حتصيل اخملصصات املالية املدفوعة من الصندوق والتسبيقات غري املسستحقة والغرامات املتعلقة هبا طبقا لقانون . 3

حتصيل ادليون العمومية.

عداد تقرير لك سستة �أشهر حول التدبري التقين واحملاسسبايت واملايل لصندوق التاكفل العائيل.. 4 اإ

اإحداث جلنة لتتبع تدبري معليات صندوق التاكفل العائيل تت�ألف من :. 5

ممثل عن وزارة العدل بصفته رئيسا.••

ممثل عن وزارة الاقتصاد واملالية.••

ممثل عن صندوق االإيداع التدبري.••

عداد بياانت للعمليات املنجزة.. 6 الزتام صندوق االإيداع والتدبري يف ممت لك شهر ويف هناية لك سسنة ابإ

تكفل صندوق االإيداع والتدبري ب�أداء التسبيقات للمسستفيدين من صندوق التاكفل العائيل بعد االإدالء ابلواثئق . 7

احملددة يف مرسوم رمق 195-11-2.

عداد بياانت للعمليات املنجزة برمس صندوق . 8 الزتام صندوق االإيداع والتدبري يف ممت لك شهر وهناية لك سسنة ابإ

التاكفل العائيل توجه نسخة مهنا للسسيد وزير العدل واحلرايت بصفته الآمر للرصف.

التفعيل والتتبع لصندوق التكافل العائلي. 

آليات معلية من �أجل تزنيل قواعده اجملردة عىل �أرض الواقع، ويف  ىل � من املعلوم �أن �أي قانون كيفام اكنت درجة كامهل وتناسقه حيتاج اإ
هذا االإطار فقد بذلت وزارة العدل واحلرايت جمهودات جبارة من �أجل تفعيل املقتضيات القانونية املتعلقة بصندوق التاكفل العائيل 
نشاء هذا الصندوق، وهكذا فقد معلت وزارة العدل واحلرايت عىل القيام  وتطبيقها عىل النحو اذلي حيقق نية املرشع و�أهدافه من اإ

ابالإجراءات التالية: 

تعممي النصوص القانونية ذات الصةل بصندوق التاكفل العائيل عىل السادة املسؤولني القضائيني ابحملامك الابتدائية . 1

والسادة القضاة امللكفني مبهام التوثيق بسفارات وقنصليات اململكة ابخلارج. 
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عقد عدة اجامتعات بني وزارة العدل واحلرايت )مديرية الشؤون املدنية( وصندوق االإيداع والتدبري، من �أجل . 2

تدارس  عىل  الاجامتعات  هذه  خالل  الانكباب  العائيل، ومت  التاكفل  لصندوق  الفعلية  لالنطالقة  العملية  التدابري  وضع 

االإجراءات العملية املتعلقة ابالسستفادة من خدمات صندوق التاكفل العائيل انطالقا من تقدمي الطلب اإىل غاية احلصول 

عىل املبلغ احملدد قانوان وما يرتبط بذكل من واثئق، حبيث مت حتديد الهدف بني وزارة العدل واحلرايت وصندوق االإيداع 

والتدبري يف “إرساء وسائل ميسرة وعملية بغية تمكين املستفيد من املخصصات املالية لصندوق 

التكافل العائلي في أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف” وهكذا مت التوصل اإىل االتفاق عىل ما ييل:
من •• لالسستفادة  املسستفيد  من  موقع  وطلب  القضايئ  املقرر  من  نسخة  يف  للصندوق  تقدميها  الالزم  الواثئق  حصر 

اخملصصات املالية.

إيداع طلبات الاسستفادة من خمصصات الصندوق �أمام احملمكة املصدرة للمقرر القضايئ عىل �أن يمت توجيه الطلب ••
دارة صندوق التاكفل العائيل. –فورا من قبل هذه الأخرية- مرفقا ابملقرر اإىل اإ

البياانت الرضورية الواجب تضميهنا ابلطلب واملقرر القضايئ مبا يضمن تاليف الصعوابت يف التعرف عىل •• تحديد 
املسستفيدين وعددمه ومقدار اخملصصات املالية للك واحد مهنم وبياانت احلساب البنيك يف حاةل وجوده.

ال فعن •• تسهيل معلية �أداء اخملصصات املالية يف حاةل توفر املسستفيد عىل حساب بنيك عن طريق حتويل يف حسابه واإ
طريق الواكةل الربيدية الأقرب اإىل حمل سكناه وتعمل هذه الأخرية عىل فتح حساب هل وذكل لتخفيف عبء املصاريف 

عند اسستخالص اخملصصات املالية.

التوقيع مع وزارة الاقتصاد واملالية بتارخي 23/02/2012 عىل القرار املشرتك املنصوص عليه يف املادة الأوىل من . 3

املرسوم رمق 2.11.195 بتارخي 06/09/2011، واذلي مت مبقتضاه املصادقة عىل االتفاقية املربمة بني ادلوةل وصندوق االإيداع 

والتدبري ابعتباره الهيئة اخملتصة بتدبري معليات صندوق التاكفل العائيل.

اإصدار املنشور رمق 17س2 بتارخي 04 �أبريل 2012، واذلي يعترب خطوة حامسة يف اجتاه تفعيل صندوق التاكفل . 4

جرائية معلية وتوجهيية للمحامك منذ اللحظة اليت يودع فهيا طلب الاسستفادة اإىل غاية  العائيل، حبيث تضمن مقتضيات اإ

رصف اخملصص املايل، واذلي �أعقبه مبارشة خالل شهر ماي املوايل توصل �أوىل املسستفيدات مبخصصاهتن املالية. 

جناز منوذج موحد لطلب رصف اخملصصات املالية لصندوق التاكفل العائيل، وتعمميه عىل مجيع حمامك اململكة.. 5 اإ

واحملاسبية . 6 املالية  العمليات  تدبري  حول  للمملكة  العام  واخلازن  واحلرايت  العدل  لوزير  مشرتكة  تعلميية  عداد  اإ

لصندوق التاكفل العائيل رمق 15/2012 بتارخي 28 ماي 2012 وهجت اإىل السسيد املدير العام لصندوق االإيداع والتدبري 

ىل اكفة احملامك. واإ
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تقييم الوضعية الحالية لصندوق التكافل العائلي.

طار التنسسيق مع ابيق  طار عالقهتا مبحامك اململكة، �أو يف اإ مكنت اجملهودات املبذوةل من طرف وزارة العدل و احلرايت سواء يف اإ
عطاء انطالقة معلية وفعلية لهذا الصندوق، حبيث شهد شهر ماي 2012 رصف  املتدخلني يف معليات صندوق التاكفل العائيل من اإ

�أوىل اخملصصات املالية لفائدة املسستفيدات.

ولقد �أظهرت معلية تتبع ومواكبة تفعيل صندوق التاكفل العائيل سواء عىل مسستوى احملامك �أو صندوق االإيداع والتدبري اإىل غاية هناية 
شهر دجنرب 2013، املعطيات االإحصائية التالية:

املبلغ االجمالي الذي تم تحويله للمستفيدين 
من مخصصات الصندوق منذ انطالقته إلى 

غاية متم شهر دجنبر 2013

عدد امللفات التي تم صرف مخصصاتها 
املالية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2013

عدد املقررات الصادرة عن 
املحاكم منذ انطالق عمل 

الصندوق إلى غاية نهاية دجنبر 
2013

17.624.032,00 درهم 2932 3600

ذ متت معاجلة 2932  ومن خالل اسستقراء هذه الأرقام يظهر �أن صندوق التاكفل العائيل ما زال مل حيقق �أهدافه عىل الوجه املطلوب، اإ
ملفا فقط من طرف صندوق االإيداع والتدبري، بغالف مايل مل يصل اإىل 18 مليون درمه من �أصل 160 مليون درمه املرصودة هل 
عادة النظر يف بعض املقتضيات املنظمة هل ليكون مؤهال لتحقيق املقاصد السامية من  سسنواي من مزيانية ادلوةل، وهو ما يسستوجب اإ

ت�أسيسه.

IV .: كفالة األطفال املهملين
�أوىل املرشع لكفاةل الأطفال املهملني �أمهية ابلغة، من خالل القانون رمق 15.01 املتعلق بكفاةل الأطفال املهملني الصادر بتنفيذه الظهري 
الرشيف رمق 1.02.172 يف فاحت ربيع الآخر1423 )13 يونيو 2002(، واذلي معل عىل توفري حامية قانونية للطفل املهمل، عن طريق 

جياد نظام للرعاية البديةل، يعمل عىل تلبية حاجياته العاطفية والاجامتعية واملادية. اإ

وانطالقا من هذه الأمهية معلت وزارة والعدل واحلرايت منذ صدور القانون املذكور عىل تتبع ومواكبة تطبيقه، حيث رصدت بعض 
االإشاكالت اليت �أصبحت حتد من الضامانت اليت �أحدهثا القانون املذكور محلاية الأطفال املتكفل هبم، ويف هذا السسياق صدر املنشور 
عدد 50س2 بتارخي 01 يونيو 2003، واملنشور رمق 16 س2/ك ع بتارخي 28 مارس 2005 تضمنا اإجراءات حامئية لهؤالء الأطفال 

متحورت حول النقط التالية :
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جناز الأحباث ومجع املعلومات املتعلقة ابلظروف اليت ستمت فهيا كفاةل الطفل املهمل بلك دقة وعناية، مع تفعيل ادلور اذلي •• اإ

تقوم به اللجنة املنصوص علهيا يف املادة 16 من القانون ؛

ذا •• تعميق الأحباث املنجزة من طرف الضابطة القضائية حول �أهلية طالب الكفاةل ومدى مؤهالته للتكفل ابلطفل، وخاصة اإ

اكن �أجنبيا ؛

الت�أكد من كون الأجانب اذلين يرغبون يف كفاةل الأطفال املهملني يتوفرون عىل مؤهالت الكفاةل، وهلم من الضامانت ما جيعل ••

الرقابة القضائية، متتد لتتبع �أحوال الطفل املكفول ؛

احلرص عىل �أن يمت تسلمي الطفل املهمل حبضور ممثل السلطة احمللية واملساعدة الاجامتعية؛••

قامة الاكفل •• التنسسيق بني السادة القضاة امللكفني بشؤون القارصين وبني املصاحل القنصلية والسفارات املغربية التابع لها حمل اإ

من �أجل السهر عىل تنفيذ ما يتعلق بكفاةل الأطفال املهملني املغاربة اذلين يمت تسلميهم للاكفلني املقميني بصفة دامئة خارج �أرض 

الوطن، وخاصة الاكفلني الأجانب، وتتبع وضعيهتم ومراقبة مدى وفاء الاكفلني اباللزتامات املنصوص علهيا يف القانون.

لهيا من وجود اتفاقية •• اإ الت�أكد قبل الرتخيص للطفل املكفول مبغادرة الرتاب الوطين يف اجتاه ادلوةل اليت يريد الاكفل �أخذه 

شهاد من سلطات ذكل البدل يثبت سالمة الوضعية القانونية اليت سوف  دالء الاكفل ابإ قضائية تسمح بنظام الكفاةل، �أو اإ

ليه. ثر انتقاهل اإ يعيشها املكفول اإ

قامة الاكفل دور تتبع وضعية الطفل املكفول ومراقبة  ونظرا لكون املادة 24 من القانون املذكور قد �أانطت ابملصاحل القنصلية حملل اإ
مدى وفاء اكفهل اباللزتامات املنصوص علهيا يف املادة 22 من نفس القانون، حرصت هذه الوزارة عىل التنسسيق مع وزارة الشؤون 
اخلارجية والتعاون من �أجل تفعيل دور القنصليات يف تتبع وضعية الأطفال املتكفل هبم يف اخلارج مع العمل عىل موافاهتا بنسخ من 

التقارير املنجزة يف هذا االإطار.

غري �أنه تبني من خالل مواكبة وتتبع العمل القضايئ، �أن هذه املقتضيات ال تفعل �أحياان ابلكيفية السلمية اليت تعكس نية املرشع يف 
طار مناسب لرعاية الطفل املهمل، وحاميته، وتنشئته يف جو يؤههل للقيام بدوره داخل اجملمتع يف املسستقبل. جياد اإ اإ

ليه �أعاله تضمنت مجموعة من الرشوط الواجب توفرها يف طالب الكفاةل،  مفن املعلوم �أن املادة 9 من القانون رمق 15.01 املشار اإ
ثباهتا عىل االإدالء ابلواثئق املناسسبة فقط، بل يتطلب �أيضا الت�أكد من توفرها يف طالب الكفاةل ومن مالءمة  واليت ال يقترص الأمر يف اإ
الظروف اليت ستمت فهيا كفاةل الطفل املهمل، عن طريق البحث اخلاص اذلي جيريه القايض امللكف بشؤون القارصين بواسطة اللجنة 
املنصوص علهيا يف املادة 16 من نفس القانون واليت حدد �أعضاءها ومن ير�أسها املرسوم رمق 2.03.600 الصادر يف 18 ربيع الآخر 

1425 )07 يونيو 2004(.

وما يالحظ هبذا اخلصوص هو �أن الت�أكد من توفر الاكفل عىل الرشوط الواردة يف املادة 9 من طرف اللجنة املنصوص علهيا يف املادة 
16 �أعاله، خاصة ما يتعلق مهنا ابلصالحية الأخالقية والاجامتعية لطالب الكفاةل، والقدرة عىل تنشسئة املكفول تنشسئة اإسالمية، ال 
يطرح اإشاكال كبريا حيامن يتعلق الأمر ابلراغب يف الكفاةل املقمي بصفة اعتيادية فوق الرتاب الوطين، غري �أن الأمر خيتلف حيامن يكون 
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ذ يصبح من الصعب الت�أكد -يف ظل املقتضيات املذكورة- من مدى توفر  طالب الكفاةل من جنسسية �أجنبية وغري مقمي ابملغرب، اإ
سسناد الكفاةل �أو رفض الطلب. املعلومات واملعطيات عن طالب الكفاةل، واليت تشلك �أساس اإصدار قايض شؤون القارصين �أمرا ابإ

ماكنية االإذن للاكفل ابلسفر ابلطفل املكفول  ذا اكنت مقتضيات املادة 24 من القانون رمق 15.01، تنص عىل اإ ومن جانب �آخر، فاإ
قامة ادلامئة خارج اململكة املغربية، فاإن هذا الأمر يثري عدة صعوابت، خاصة تكل املرتبطة بتتبع وضعية املكفول خارج �أرض  لالإ
لغاء الكفاةل يف حاةل اإخالهل هبا وهو الأمر اذلي يصبح معه تنفيذ  الوطن، ومعرفة مدى وفاء الاكفل ابلزتاماته، واليت قد يرتتب عهنا اإ

لغاء متعذرا. االإ

واعتبارا لكون غاية املرشع عند سسنه ملقتضيات قانون الكفاةل هتدف ابلأساس اإىل حامية املصلحة الفضىل للطفل املغريب، فاإن احلفاظ 
ال اإىل  طار روح وفلسفة نظام كفاةل الأطفال املهملني �أال تسسند الكفاةل اإ عىل املصلحة املذكورة يف ظل ما مت بيانه �أعاله يقتيض ويف اإ

طالب الكفاةل املقمي بصفة اعتيادية فوق الرتاب الوطين وذكل لالعتبارات التالية :

ماكنية الت�أكد بشلك يسري وفعال من الرشوط املسستلزمة يف طالب الكفاةل وفقا للامدة 9 من القانون رمق 15.01، خاصة ما •• اإ

يتعلق مهنا ابلصالحية الأخالقية والاجامتعية لطالب الكفاةل والقدرة عىل تنشسئة املكفول تنشسئة اإسالمية.

قدرة قايض شؤون القارصين عىل تتبع وضعية املكفول ومراقبة مدى وفاء الاكفل ابلزتاماته، وهو ما حيقق غاية املرشع يف ••

سسناد الكفاةل لأشخاص غري مقميني ابملغرب. احلفاظ عىل املصلحة الفضىل للمكفول، وهو الأمر اذلي يصبح متعذرا يف حاةل اإ

ذا اقتضت ذكل املصلحة •• لغاء الكفاةل يف حاةل اإخالل الاكفل ابلزتاماته اجتاه املكفول �أو تنازهل عهنا �أو اإ ماكنية اإصدار قرار ابإ اإ

لغاء. الفضىل للطفل وسهوةل تنفيذ قرار االإ

ن تعيني الاكفل مكقدم عىل املكفول جيعل الأول خاضعا للرقابة ادلامئة للقايض امللكف بشؤون القارصين املنصوص علهيا يف •• اإ

قامة الاكفل خارج الرتاب الوطين بصفة مسسمترة. مدونة الأرسة، وهو ما يتعذر يف حاةل اإ

ماكنية تطبيق مقتضيات املادة 30 اليت ختول امحلاية اجلنائية للطفل املكفول اجتاه اكفهل يف حاةل ارتاكب هذا الأخري لأي فعل •• اإ

جريم يف مواهجته وفقا للقانون اجلنايئ املغريب.

ويف هذا السسياق صدر املنشور رمق 40/س2 بتارخي 19 شستنرب 2012 اذلي وجه اإىل السادة الوالكء العامني للمكل دلى حمامك 
الاسستئناف والسادة والكء املكل دلى احملامك الابتدائية ابعتبارمه اجلهة اخملاطبة مبقتضياته، مت من خالهل حهثم عىل :

الت�أكد بواسطة البحث من كون الراغب يف الكفاةل الأجنيب يقمي بصفة اعتيادية فوق الرتاب الوطين.••

سسناد الكفاةل للأجانب غري املقميني •• تقدمي ملمتسات اإىل السادة القضاة امللكفني بشؤون القارصين عىل ضوء نتيجة البحث بعدم اإ

بصفة اعتيادية ابملغرب.

واعتبارا لكون غاية املرشع ابلأساس عند سسنه لنظام الكفاةل يه حامية املصلحة الفضىل للطفل املغريب، فاإن احلفاظ عىل املصلحة 
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جياد تصور مشويل تشاريك هيدف ابلأساس اإىل تاليف وتعديل الثغرات اليت �أفرزها التطبيق العميل  املذكورة، يقتيض التفكري يف اإ
للقانون رمق 15.01.

 سماع دعوى الزوجية :	. 
جعل ادلسستور املغريب الأرسة القامئة عىل عالقة زواج رشعي اخللية الأساسسية للمجمتع، وعكس بذكل الأمهية اليت حتظى هبا مؤسسة 

الزواج ابعتبارها النظام الوحيد للعيش املشرتك بني الرجل و املر�أة، والأساس اذلي يقوم عليه اجملمتع املغريب كلك.

وملا اكنت مؤسسة الزواج اللبنة الاساسسية يف قيام الأرسة، ونظرا لدلور اذلي تلعبه هذه الاخرية يف تمنية اجملمتع من مجيع النوايح 
ذ خصصت هل الكتاب الأول  الاجامتعية والاقتصادية والرتبوية والفكرية، فاإن الزواج قد حظي ب�أمهية كربى مضن مواد املدونة، اإ
تطرقت من خالهل اإىل تنظميه من مجيع جوانبه، بدءا من املرحةل اليت تسسبق الزواج واليت يطلق علهيا اخلطبة، مرورا ابلضوابط 
برام عقد الزواج، ويه بذكل �أحاطته  الالزمة النعقاده وتوثيقه وكذا �أراكنه ورشوطه و�أنواعه، وصوال اإىل االإجراءات االإدارية املتطلبة الإ

مبجموعة من الضامانت الهدف مهنا ضبط طلبات الزواج وتفادي التحايل خبصوصها.

طار ربط الصةل بني مؤسسة قضاء الارسة والرغبة يف تعممي نظام احلاةل املدنية �ألزمت مدونة الأرسة توجيه ملخص من العقد  ويف اإ
ذا مل يكن للزوجني �أو الحدهام حمل  اإىل ضابط احلاةل املدنية حملل والدة الزوجني، �أو اإىل وكيل املكل ابحملمكة الابتدائية ابلرابط اإ
ذن مسسبق تتوزع اجلهات املاحنة هل بني قضائية )زواج  والدة ابملغرب، كام �أخضعت �أنواعا �أخرى من الزواج الإجبارية احلصول عىل اإ

دارية )العسكريون ومن يف حمكهم(. عاقة ذهنية، زواج التعدد( واإ من مل يبلغ سن الأهلية، زواج املصاب ابإ

توثيق الزوا	 في مدونة األسرة :. 1

نشاء  عرفت مدونة الأرسة الزواج ب�أنه: “ميثاق تراض وترابط رشعي بني رجل وامر�أة عىل وجه ادلوام غايته االإحصان والعفاف واإ
�أرسة مسستقرة برعاية الزوجني طبقا لأحاكم هذه املدونة”.

ولقد اعتربت املدونة �أن الأصل يف ميثاق الزواج �أن يكون موثقا كتابة طبقا للأحاكم املضمنة هبا، ويظهر ذكل جليا من خالل 
ثبات الزواج يه وثيقة عقد الزواج، �أي الوثيقة  مقتضيات الفقرة الأوىل من املادة 16 اليت �أكدت رصاحة عىل �أن الوسسيةل املقبوةل الإ
والرشوط  الأراكن  استيفاء  بعد  واحد،  الزوجني يف جملس  الصادرين عن  والقبول  لالإجياب  السامعني  العدلني  احملررة من طرف 
واالإجراءات االإدارية، واخملاطب علهيا من طرف القايض امللكف ابلتوثيق، وال شك �أن احلرص عىل توثيق عقد الزواج يامتىش مع 
الأهداف العديدة اليت تراهن مدونة الأرسة عىل حتقيقها، واليت من �أمهها الهنوض ب�أوضاع الأرسة املغربية وجعلها يف مسستوى التحدايت 
طار من التوفيق بني املرجعية الوطنية  اليت تواهجها خالل الألفية اجلديدة، وضامن حقوق املر�أة والطفل وصيانة كرامة الرجل، يف اإ
املسسمتدة من الرشيعة االإسالمية اليت حثت عىل توثيق العقود -واليت يبقى الزواج �أمهها-، اإىل املرجعية الكونية املسسمتدة من املعاهدات 
واالتفاقيات ادلولية يف هذا الش�أن واليت نذكر مهنا اتفاقية “الرضا ابلزواج واحلد األدىن لسن الزواج وتسجيل عقد الزواج” ل 07 
عراهبام  كراه فيه، وابإ ال برضا الطرفني رضاء اكمال ال اإ نونرب 1962 حيث نصت يف مادهتا الأوىل عىل �أنه : “ال ينعقد الزواج قانوان اإ
عنه بشخصهيام بعد ت�أمني العالنية الالزمة وحبضور السلطة اخملتصة بعقد الزواج، وحبضور شهود وفقا لأحاكم القانون«، كام نصت 

يف املادة الثالثة عىل �أن : »تقوم السلطة اخملتصة بتسجيل عقود الزواج يف جسل رمسي مناسب«...
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أهميـة توثيـق عقد الـزوا	 :. 2

ناكر �أن توثيق عقد الزواج يكتيس �أمهية ابلغة ابلنظر اإىل ما يقوم به هذا التوثيق من ضامن حلقوق مجيع �أفراد الأرسة :  ال ميكن اإ
الزوجة، الأطفال بل وحىت الزوج.

وميكن ان جنمل هذه الأمهية فامي ييل :

تسوية وضعية الزوجني الاجامتعية، ••

تسوية وضعية الأطفال،••

الاسستفادة من النفقة للزوجة والأطفال وخصوصا يف حاةل املنازعة،••

احلضانة،••

النسب،••

االإرث،••

التسجيل يف احلاةل املدنية،••

المتدرس،••

الاسستفادة من التعويضات العائلية، ••

الاسستفادة من التغطية الصحية،••

مساعدة الزوجة عىل �أداء فريضة احلج وسسنة العمرة،••

ضامن الاسستقرار النفيس والاجامتعي للأرسة،••

ومن جانب �آخر فاإن عدم توثيق عقد الزواج يؤدي اإىل مساوئ مجة، �أقلها ضياع حقوق الزوجة والأطفال خصوصا يف حاةل املنازعة 
دعاء بطالهنا للهترب من الواجبات املرتتبة عن العالقة الزوجية. ناكر العالقة الزوجية �أو اإ القضائية، اكإ

أسبا	 عدم توثيق الزوا	 في إبانه :. 3

رجاع بعض  برام العقد وميكن اإ ال شك �أن هناك عوامل كثرية متداخةل تؤدي اإىل عزوف بعض الأزواج عن توثيق زجياهتم وقت اإ
تكل الأسسباب اإىل ما ييل :

جراءات شفوية وطقوس عرفية بعيدة •• برام عقد الزواج يعمتد عىل اإ حتمك العادات والتقاليد يف بعض املناطق واليت جتعل اإ

عن املفاهمي احلديثة لتوثيق العقد اليت تضمنهتا املدونة.

عدم التوفر عىل الواثئق االإدارية لتوثيق عقد الزواج.••

الهتاون وعدم املباالة اليت تبدهيا بعض الأرس فامي خيص االإجراءات الشلكية لتوثيق عقود زواج �أبناهئا••

عدم وجود عدول يف بعض املناطق النائية.••
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ذان مسسبقا من طرف احملمكة وخنص •• برام بعض �أنواع الزحيات اليت تتطلب اإ ليه بعض الأشخاص الإ التحايل اذلي يلج�أ اإ

طار التعدد. ابذلكر الزواج دون سن الأهلية والزواج يف اإ

اجلهل ابلقانون...••

مدونة األسرة وإشكالية عدم توثيق الزوا	 :. 4

آة تعكس تطور اجملمتع �أو ختلفه كام يعكس حركية خمتلف  من املعلوم �أن القانون هو نتاج واقع اجامتعي معني، وابلتايل فهو مبثابة مر�
نشاطات اجملمتع الاقتصادية والسسياسسية والاجامتعية وحىت الأخالقية.

هنا مع ذكل مل تبتعد عام يعرفه  ابنه، فاإ ذا اكنت مدونة الأرسة قد �أحدثت مسطرة خاصة للزواج حرصت من خاللها عىل توثيقه يف اإ واإ
كراهات، وراعت ما تعيشه فئات عريضة من املغاربة اذلين مل يمتكنوا -لسبب �أو لآخر- من اتباع املسطرة  الواقع الاجامتعي من اإ
املعمول هبا قانوان لتوثيق الزواج، ذلكل فقد فتحت اجملال من خالل الفقرة الثانية والثالثة والرابعة من املادة 16 إلجراء استثنائي 
محدود املدة، ميكن من خالهل تدارك الأمر بتوثيق لك زواج غري موثق وابلتايل حامية الأرسة من ضياع احلقوق وعدم الاسستقرار، 
ثبات عقود الزواج عن طريق سامع دعوى الزوجية من طرف احملمكة �أو ما يطلق عليه يف الواقع  ماكنية اإ ويمتثل هذا االإجراء يف اإ

العميل بدعوى »ثبوت الزوجية«.

اإلطار القانوني لسماع دعوى الزوجية :. 5

تشلك املادة 16 من مدونة الأرسة االإطار القانوين لسامع دعوى الزوجية حيث تنص عىل ما ييل :

“تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة املقبولة إلثبات الزواج.

تعتمد املحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر  إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، 
وسائل اإلثبات وكذا الخبرة.

تأخذ املحكمة بعين االعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العالقة الزوجية، 
وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.

من تاريخ دخول هذا  ابتداء  يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية ال تتعدى عشر سنوات، 
القانون حيز التنفيذ.«

شرو	 سماع دعوى الزوجية ووسائل اإلثبات :. 6

لهيا �أعاله يتبني �أن رشوط اللجوء اإىل احملمكة من �أجل سامع دعوى الزوجية ميكن حرصها فامي ييل : من خالل املقتضيات املشار اإ

قيام زواج حصيح ب�أراكنه الرشعية ورشوطه القانونية : ذكل �أن احلمك الصادر بثبوت العالقة الزوجية ليس حكام منش�أ ••

لعقد زواج بل يعترب حكام اكشفا لزواج حصيح الأراكن والرشوط انتفت فيه شلكية التوثيق فقط.
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ثبات عقد الزواج اسستثناءا حبمك قضايئ يتطلب �أوال •• ن اإ وجود سبب قاهر حال دون توثيق عقد الزواج يف وقته : اإ

�أمام العدلني املنتصبني لالإشهاد، ومل  ثبات السبب القاهر اذلي حال دون توثيق ذكل العقد  اإ وقبل �أي يشء �آخر 

تبني مدونة الأرسة مفهوم السبب القاهر الواجب اعامتده يف هذا الصدد، ذلكل فالأمر مرتوك لاكمل السلطة التقديرية 

�أهنا ملزمة بتعليل قرارها  �أن خيتلف من حاةل اإىل �أخرى علام  القاهر، واذلي ميكن  للمحمكة السستنباط هذا السبب 

الإماكنية مراقبته من احملمكة الأعىل درجة. 

تقدمي ادلعوى داخل الأجل القانوين : وهو �أمه رشط لسامع دعوى الزوجية وقد حددت املدونة هذه املدة يف عرش ••

سسنوات من دخولها حزي التطبيق اذلي مت يف 05 فرباير 2004، مما يعين �أن �أجل الاسستثناء قد انهت�ى يف الأسسبوع 

الأول من شهر فرباير 2014.

ثبات  ثباهتا جبميع وسائل االإ ثبات قيام العالقة الزوجية فاإن مقتضيات الفقرة الثانية من املادة 16 مسحت للمدعي ابإ  �أما فامي خيص اإ
املعمتدة قانوان، كام نصت الفقرة الثالثة من نفس املادة عىل بعض القرائن اليت جيب عىل احملمكة مراعاهتا عند النظر يف دعوى ثبوت 

الزوجية وحددهتا يف : 

وجود �أطفال،••

وجود محل انجت عن العالقة الزوجية، ••

ذا رفعت ادلعوى يف حياة الزوجني.•• ما اإ

ومن الناحية الواقعية فاإن احملامك غالبا ما تسستغين عن االإشارة يف �أحاكهما اإىل السبب القاهر اذلي حال دون توثيق الزواج وتتغاىض 
ثبات العالقة الزوجية - لأنه كثريا ما ال يكون هناك �أي سبب جدي فبالأحرى  عن مناقشسته، عندما يتقدم الزوجان معا بدعوى اإ
ثبات خصوصا عند وجود �أطفال ويمت غالبا الاكتفاء يف  قاهر لعدم توثيق الزواج-، كام يمت التعامل بكثري من املرونة مع وسائل االإ
قرار الزوجني بقيام العالقة الزوجية وشهادة شاهدين عىل حصة عالقهتام الزوجية، غري �أن الأمر خيتلف عند املنازعة،  هذا الصدد ابإ
ثبات  حيث تكون احملمكة �أكرث تشددا يف تطبيق هذه املقتضيات، ويصبح مدعي قيام العالقة الزوجية )وهو غالبا املر�أة( جمربا عىل اإ
ثبات قيام  ثبات رشعية العالقة وقانونيهتا، ومبعىن �آخر فاإن املدعي يصبح ملزما ابإ ابنه، وكذا اإ السبب القاهر لعدم توثيق الزواج يف اإ

عقد الزواج جبميع �أراكنه ورشوطه مع سبب عدم توثيقه وهو �أمر يعجز عنه يف كثري من احلاالت.

التدابير املتخذة من طرف وزارة العدل والحريات بشأن ثبوت الزوجية :. 7

معلت وزارة العدل واحلرايت منذ صدور مدونة الأرسة عىل التحسيس برضورة تسوية لك زواج غري موثق، وهذا املوضوع اكن 
بثبوت  �أحاكم  االإرساع ابسستصدار  املعنيني عىل  املواطنني  �أجل حث  من  التواصلية،  واللقاءات  التظاهرات  بقوة يف لك  حارضا 
الزوجية قبل انهتاء الفرتة الانتقالية اليت حددت يف مدونة الأرسة – يف مرحةل �أوىل - يف مخس سسنوات، ابتداء من 05/02/2004، 

وقد مت توجيه عدة مناشري ودورايت وكتب اإىل املسؤولني القضائيني قصد التعامل مع هذا املوضوع مبرونة ويرس ووفق القانون.

ومبجرد التعديل التقين احلاصل عىل املادة 16 من مدونة الأرسة مبوجب القانون رمق 08.09 اذلي جاء فيه ما ييل : »يعمل بسامع 
دعوى الزوجية يف فرتة انتقالية ال تتعدى عرش سسنوات ابتداء من اترخي دخول هذا القانون حزي التنفيذ«، معلت الوزارة عىل مواكبته 
حبمةل وطنية لتوثيق العالقات الزوجية غري املوثقة، واختاذ عدة تدابري مصاحبة مما �أسفر عىل نتيجة اإحصائية هامة جدا للأحاكم 
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الصادرة بثبوت الزوجية اليت عرفت ارتفاعا مضطردا منذ سسنة 2004. 

واسستكامال للمجهودات املبذوةل من طرف هذه الوزارة من �أجل حتقيق الغاية املتوخاة من التعديل املذكور، فقد نظمت محةل حتسيسسية 
وطنية اثنية لتوثيق لك زواج غري موثق.

ويف هذا السسياق مت القيام مبا ييل :

توجيه كتاب حتت عدد 143س2 بتارخي 20 مارس 2013 اإىل السسيد وزير ادلاخلية من �أجل عقد اجامتع لتدارس ••

التدابري العملية من �أجل حتسيس ومساعدة املواطنني املعنيني عىل اسستصدار �أحاكم بثبوت الزوجية، واعطاء انطالقة 

محلةل وطنية اثنية يف دائرة اإحدى احملامك اليت تعرف انتشار ظاهرة الزواج غري املوثق.

عقد اجامتع تنسسيقي بتارخي 26 مارس 2013 مع �أطر وزارة ادلاخلية، خلص اإىل اقرتاح مجموعة من التصورات ادلامعة ••

الإجناح امحلةل الواسعة لسامع دعوى الزوجية.

توجيه دورية حتت عدد 12س2 بتارخي 26 مارس 2013 اإىل السادة املسؤولني القضائيني حول قرب انهتاء الفرتة ••

الانتقالية احملددة قانوان لسامع دعوى الزوجية.

توجيه كتب خملتلف القطاعات احلكومية املعنية )وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون، الوزارة املنتدبة دلى رئيس احلكومة ••

امللكفة ابملغاربة املقميني ابخلارج، وزارة التضامن واملر�أة والأرسة والتمنية الاجامتعية، وزارة الأوقاف والشؤون االإسالمية 

ووزارة االتصال( من �أجل املسامهة يف حتسيس املواطنني املعنيني ابالإرساع بتقدمي دعاوى اإىل احملامك الابتدائية اخملتصة 

السستصدار �أحاكم بثبوت الزوجية.

توجيه كتابني يف املوضوع اإىل السسيدين رئييس جلنيت العدل والترشيع وحقوق االإنسان مبجليس النواب املستشارين.••

توجيه كتب يف املوضوع اإىل امجلعيات املهنية للقضاة واحملامني والعدول.••

توجيه كتب اإىل سستة و�أربعني )46( مجعية من مجعيات اجملمتع املدين املهمتة مبوضوع الأرسة.••

توجيه كتب يف املوضوع اإىل السادة قضاة االتصال والقضاة امللكفني مبهام التوثيق مبختلف سفارات وقنصليات اململكة ••

املغربية.

العدل •• لوزارة  الرمسي  املوقع  الزوجية عىل  الفرتة الانتقالية لسامع دعوى  انهتاء  مبناسسبة قرب  العام  للر�أي  نرش بالغ 

واحلرايت بتارخي 13/05/2013، وتعمميه عىل خمتلف املنابر االإعالمية.

مشاركة قضاة قسم قضاء الأرسة والقارصين وفاقدي الأهلية مبديرية الشؤون املدنية يف مجموعة من الربامج واحلوارات ••

االإذاعية والتلفزية حول موضوع امحلةل الواسعة لثبوت الزوجية.

ضافة اإىل ما ذكر، جيدر الت�أكيد عىل �أن وزارة العدل واحلرايت وتكريسا مهنا لسسياسة الانفتاح والتواصل مع خمتلف رشاحئ اجملمتع  واإ
ذاعية( حثت من خالهلام املواطنني، ب�أسلوب تواصيل  شهاريتني )تلفزية واإ جناز وصلتني اإ املعنية مبوضوع ثبوت الزوجية، معلت عىل اإ
بسسيط، عىل رضورة االإرساع بتوثيق زجياهتم حامية حلقومه وحقوق �أطفاهلم قبل هناية الأجل القانوين لسامع دعوى الزوجية، وقد مت 

بهثام ابللغتني العربية والأمازيغية يف القنوات التلفزية الوطنية وخمتلف املنابر االإعالمية املسموعة.
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مالحظات حول تطبيق املادة 16 من مدونة األسرة :. 8

ال �أن تتبع ومواكبة تطبيقه �أسفر  ال جيادل �أحد يف كون مقاصد الاسستثناء الوارد يف املادة 16 هتدف اإىل جلب املصلحة ودفع املرضة، اإ
عىل مجموعة من املالحظات نذكر مهنا ما ييل :

اسستفادة عدد كبري من املواطنني اذلين مل يمتكنوا من توثيق عقود زواهجم يف وقهتا من مقتضيات املادة 16 خالل العرش ••

سسنوات، ابسستصدار �أحاكم تثبت عالقهتم الزوجية، وابلتايل متكنوا من تسوية وضعيهتم العائلية ووضعية �أطفاهلم مبا 

قرار هذا الاسستثناء. حيقق الهدف من اإ

الهترب من املسطرة القانونية الصارمة اليت فرضهتا مدونة الأرسة عىل بعض �أنواع الزواج، وخنص ابذلكر الزواج دون ••

ذ يمت اسستغالل هذه املقتضيات �أحياان من طرف هؤالء من �أجل »القفز« عىل االإذن املسسبق  سن الأهلية والتعدد، اإ

حداث واقع جيعل احملمكة »مضطرة« يف �أحيان كثرية اإىل »الرضوخ« هل خاصة مع وجود �أطفال. واإ

ابنه مع املرونة واليرس اذلي تمتزي به •• عدم تناسب الرصامة اليت متزي االإجراءات االإدارية والشلكية لتوثيق الزواج يف اإ

مسطرة ثبوت الزوجية، يدفع الكثري اإىل تفضيلها كحل لتوثيق الزواج سواء عن حسن نية �أو عن سوء نية.

عداد ملف الزواج دلى قايض الأرسة •• جلوء البعض اإىل مقتضيات املادة 16 للمتلص من التاكليف املادية اليت يتطلهبا اإ

دارات وهجات خمتلفة اإضافة  امللكف ابلزواج، مبا يفرضه ذكل من رضورة اسستصدار بعض الشهادات املؤدى عهنا من اإ

اإىل مصاريف اجلهة امللكفة ابلتوثيق.

عدم استيعاب بعض املواطنني ملقاصد مدونة الأرسة الهادفة اإىل الانتقال ابجملمتع  اإىل مرحةل �أكرث تقدما وتطورا يف جانب ••

تنظمي العالقة الأرسية، اليت تعمتد ابلأساس عىل التوثيق كضامنة لضبط احلقوق والواجبات.

بنية اجملمتع املغريب سواء التارخيية والاجامتعية وادلينية والثقافية، جد معقدة مما يصعب معها التصدي لظاهرة الزواج ••

غري املوثق من الوهجة القانونية فقط.

املدين •• اجملمتع  ومنظامت  ومنتخبني  حكومية  ومؤسسات  سلطات  من  اجملمتع  يف  الفاعلني  مجيع  هجود  تظافر  رضورة 

والفعاليات احلقوقية وامجلعوية والسادة العلامء والفقهاء، وقنوات التنشسئة الاجامتعية والرتبوية ووسائل االإعالم، للعمل 

عىل التحسيس خبطورة عدم توثيق الزواج يف وقته، وعدم انسجام هذا السلوك مع مبادئ بناء الأرسة املامتسكة اليت 

تضمن حقوق الزوجة والأبناء.

الفرتة •• انهتاء  بعد  املادة 16 من مدونة الأرسة  التعجيل ابحلسم ترشيعيا يف املوقف اذلي جيب اختاذه من مقتضيات 

لغاء املقتضيات  الانتقالية احملددة يف الأسسبوع الأول من شهر فرباير 2014، وذكل بمتديد الأجل لفرتة جديدة، �أو ابإ

املتعلقة بسامع دعوى الزوجية حسب ما تقتضيه مصلحة الأرسة وخاصة املر�أة والطفل. 
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 ثالثا 
 التدابير املتخذة ملالءمة تطبيق مدونة األسرة

ن اجلهود اليت بذلت عىل مسستوى تعزيز وسائل التطبيق اكن البد �أن تزتامن مع السعي احلثيث حنو الاهامتم ابملردودية النوعية  اإ
ومعاجلة  للمدونة،  اجلديدة  املضامني  تفعيل  �أجل  من  البرشي  للعنرص  العميل  ابلأداء  خالل الارتقاء  من  الأرسة،  قضاء  لأقسام 

االإشاكليات املثارة، ولتحقيق هذا الهدف فقد اختذت وزارة العدل واحلرايت مجموعة من التدابري، سواء يف ادلاخل �أو يف اخلارج.

تدابير املالءمة املتخذة على الصعيد الوطني :أ. 

تتجىل هذه التدابري يف ثالثة جوانب �أساسسية ويه :

ترسسيخ الاهامتم بتكوين عرصي وفعال.••

مواصةل رصد ومناقشة االإشاكليات العملية.••

مواكبة وتتبع ترصيف الأشغال ب�أقسام قضاء الأرسة.••

ترسيخ االهتمام بتكوين عصري وفعال :. 1

ن فعالية �أي نص قانوين رهني مبدى كفاءة وجدية القامئني عىل تطبيقه، وتوخيا لهذه الغاية فقد مت تعزيز مسار التكوين املسسمتر للقضاة  اإ
وابيق الأطر واملوظفني العاملني ب�أقسام قضاء الأرسة، وكذا بعض املهن املساعدة للقضاة وخاصة العدول والنساخ، من خالل ما ييل :

التكوين عىل الصعيد املركزي.••

التكوين عىل الصعيد اجلهوي.••

رصد ومناقشة اإلشكاليات العملية :. 2

اسسمترارا يف هنج الوزارة الرايم اإىل تذييل الصعوابت اليت حتول دون تطبيق �أحاكم مدونة الأرسة عىل الوجه املرغوب، فقد مت العمل 
انطالقا من املهام املوكوةل اإىل قسم قضاء الأرسة والقارصين وفاقدي الأهلية مبديرية الشؤون املدنية مباكتبة املسؤولني القضائيني، 
من �أجل رصد وجتميع االإشاكليات العملية اليت �أفرزها واقع تطبيق املدونة، وقد انصبت الاشاكليات املطروحة عىل �أغلب املواضيع 
املتعلقة ابلزواج واحنالل ميثاق الزوجية والوالدة ونتاجئها والنفقة واحلضانة والأهلية والنيابة الرشعية والوصية والتوثيق واحلاةل املدنية 
وغريها، حيث متت دراسسهتا ومناقشسهتا مع السادة املسؤولني القضائيني والقضاة املرشفني عىل �أقسام قضاء الأرسة خالل �أايم دراسسية 
وورشات �أسفرت عىل اقرتاح حلول مالمئة، تروم تبسسيط املساطر والاجراءات، مبا يتالءم مع روح مدونة الأرسة ومقاصد املرشع 

املغريب.
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هذا وجتدر الاشارة �أن الوزارة يف السسنتني الأخريتني كثفت من هذه املبادرات التواصلية مع اجلسم القضايئ، مسستعمةل يف ذكل 
التقنيات احلديثة، حيث مت عقد لقاءات تواصلية عن طريق تقنية املشاهدة عن بعد مت خاللها مناقشة قضااي �أرسية راهنة كزواج 

الفىت والفتاة دون سن الأهلية، ثبوت الزوجية، والكفاةل...

مواكبة وتتبع تصريف األشغال بأقسام قضاء األسرة.. 3

ب�أقسام قضاء الأرسة،  الأشغال  لكيفية ترصيف  املبارشة  املتابعة  يقتيض  السلمي ملقتضيات مدونة الأرسة  التطبيق  ن احلرص عىل  اإ
والوقوف عىل مدى انسجام التطبيق العميل مع مضامني املدونة ومقاصدها، سواء عىل مسستوى االإجراءات من اجلانب املسطري �أو 

من خالل املقتضيات املوضوعية، و رصد مدى وحدة �أو اختالف التطبيق القضايئ عىل مسستوى حمامك اململكة.

عداد و توجيه مناشري توضيحية.  ولتحقيق هذه الغاية معلت الوزارة عىل برجمة زايرات تفقدية لأقسام قضاء الأرسة واإ

برمجة زيارات تفقدية ألقسام قضاء األسرة

حيث مت رصد املالحظات اليت مت الوقوف علهيا وكذا االإخالالت والاشاكليات والصعوابت اليت حتول دون التطبيق السلمي ملدونة 
الأرسة، ومناقشسهتا مع املسؤولني القضائيني والسادة القضاة املعنيني من �أجل تفادهيا.

إعداد مناشير توضيحية 

رغبة يف التطبيق الأحسن والأمثل ملدونة الأرسة اكن البد من توضيح بعض االإجراءات وترسيع وثريهتا وتبسسيطها، ويف هذا الصدد 
عداد و توجيه املنارش الآتية  : قامت الوزارة ابإ

منشور عدد 44 س 2 مؤرخ في 5 دجنبر 2006 حول اإلذن بزواج الفـتى والفتاة دون سن األهلية.••
الغاية من هذا املنشور احلرص عىل تطبيق املقتضيات املتعلقة ابلزواج دون سن الأهلية تطبيقا سلامي، وذكل ابلت�أكد من توفر مجيع 
الرشوط املطلوبة فيه، وحتقيق غاية املرشع من الاسستثناء هبذا الزواج اذلي جيب �أن يبقى يف حدوده الضيقة، تفاداي لسلبيات الزواج 

املبكر، وما قد يثار يف ش�أنه -يف بعض الأحيان- من انتقادات وتساؤالت.

منشور عدد 45 س 2 مؤرخ في 5 دجنبر 2006 حول اإلذن بتوثيق الزواج:••
الهدف من هذا املنشور �أخذ ظروف املواطنني و�أحواهلم بعني الاعتبار ومتكيهنم من االإذن بتوثيق عقد الزواج يف �أقرب وقت ممكن، 

تفاداي للك بطء �أو ت�أخري يف احلصول عىل هذا االإذن.

منشور عدد 46 س 2 مؤرخ في 5 دجنبر 2006 حول اإلذن بزواج معتنقي اإلسالم واألجانب.••
الغرض من هذا املنشور بيان املعنيني هبذا الزواج، واجلهة اخملتصة يف اإصداره، والواثئق املتطلبة فيه، واالإجراءات الواجب اتباعها 

للحصول عليه.
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منا �أصبح يشمل  واجلديد يف هذا االإذن ـ كام يفهم من املادة 65 من مدونة الأرسة ـ �أنه مل يبق قارصا عىل الزواج اخملتلط فقط، واإ
معتنقي االإسالم ولو اكنوا مغاربة، والأجانب سواء اكن الراغبان يف الزواج �أجنبيني، �أو اكن �أحدهام �أجنبيا والآخر مغربيا، وهو ما 
فران يويم 20 و 21 نونرب 2006. فهمه ووافق عليه السادة القضاة العاملون ب�أقسام قضاء الأرسة املشاركون يف اليومني ادلراسسيني ابإ

كام فهم من املادة املذكورة �أيضا �أن قايض الأرسة امللكف ابلزواج هو اجلهة اخملتصة يف اإصدار الأذون املعلقة ابلزواج، ابسستثناء االإذن 
ابلتعدد، وهو ما تضمنه ادلليل العميل ملدونة الأرسة مضن مناذج الأذون اإىل غري هذا مما تضمنه املنشور بتفصيل.

العدلين •• لدى  بالحضور  الزوجين  إشعار  حول   2006 5 دجنبر  في  2مؤرخ  س  منشور عدد47 
لإلشهاد بالطالق وإصدار القرار المنصوص عليه في المادة 88 من مدونة األسرة.

القصد من هذا املنشور هو حامية احلقوق وتوحيد مناجه العمل، وذلا جاء احلث فيه عىل ما ييل :

 تعممي اإصدار القرار املنصوص عليه يف املادة 88 من مدونة الأرسة يف لك �أنواع الطالق.••

 التنصيص يف منطوق القرار ـ قبل حتديد املسستحقات -عىل معاينة وقوع الطالق بني الزوجني ملا فيه من جتسسيد ••

مراقبة القضاء للطالق، من �أجل الت�أكد منه، وحتديد املسستحقات املرتتبة عنه، ومساعدة �أفراد اجلالية املغربية عىل 

ما ذكر.

دراجه يف جلسات يعمل لها الطرفان، كام يعلامن بتارخي احلضور دلى العدلني الذلين يمت اختيارهام •• مواكبة امللف ابإ

من طرف الراغب يف الطالق عند االإشهاد به، وكذا التارخي اذلي سسيصدر فيه القرار، مع االإشارة فيه ويف وثيقة 

الطالق اإىل احلضور �أو عدمه.
دورية عدد 16س2 وتاريخ 23 سبتمبر 2010 حول تفعيل التعديل المدخل على المادة 16 من ••

مدونة األسرة.
القصد من هذه ادلورية هو تفادي لك ما من ش�أنه �أن حيول دون تسوية لك زواج غري موثق حفاظا عىل حقوق الزوجني والأطفال، 

جراء ما ييل : ذلا جاء احلث فهيا عىل اإ

عقد ندوات هجوية ابلتنسسيق مع السلطات احمللية يشارك فهيا السادة القضاة واحملامون والعدول وامجلعيات واملنظامت ••

من �أجل حتسيس املواطنني املعنيني من �أجل تسوية وضعيهتم الزوجية؛

عقد جلسات تنقلية مبراكز القضاة املقميني وحىت مبقار حاكم امجلاعات ويف الأسواق؛••

اختاذ لك الرتتيبات الرضورية للتسهيل عىل املواطنني املعنيني بثبوت الزوجية؛••

التعامل مبرونة يف لك املساطر واالإجراءات املتطلبة يف هذا الصدد؛••

التعجيل يف البت يف دعاوى الزوجية.••
منشور عدد 23س2 وتاريخ 24 ديسمبر 2010 حول والية األب أو األم على الولد المحجر عليه ••

بحكم.
ذا ما طر�أ عىل الودل بعد رشده ما جيب التحجري عليه، لأنه  سسناد الوالية اإىل الويل الرشعي يف حاةل اإ الهدف من هذا املنشور هو اإ
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�أوىل من غريه ملا جبل عليه �أصال من حفظ وحامية �أموال ودله.

والمجالس •• األسرة  قضاء  أقسام  بين  التنسيق  وتاريخ 24 ديسمبر 2010 حول  منشور عدد 24س2 
العلمية من أجل التعاون على إصالح ذات البين بين الزوجين.

ذا اكن من بيهنا  الهدف من هذا املنشور هو حامية حقوق اكفة �أفراد الأرسة واحلفاظ عىل متاسكها واسستقرارها وبقاهئا جممتعة وخاصة اإ
جراء ما ييل : �أطفال، وذلا جاء احلث فيه عىل اإ

حماوةل الصلح بني الزوجني يف بعض قضااي الأرسة مبا فهيا الطالق والتطليق ابسستثناء التطليق للغيبة ؛••

قيام احملمكة يف حاةل وجود �أطفال مبحاوةل للصلح تفصل بيهنام مدة ال تقل عن 03 يوما ؛••

الاسستفادة من خدمات اجملالس العلمية اليت تضم علامء وفقهاء هلم كفاءات متنوعة تؤهلهم للقيام هبذه املهمة النبيةل ••

عىل �أحسن وجه.
منشور عدد 48س2 وتاريخ 24 نونبر 2011 حول تعذر اإلدالء ببعض الوثائق المتعلقة بزواج معتنقي ••

اإلسالم واألجانب.
عفاء بعض معتنقي االإسالم والأجانب من االإدالء ببعض الواثئق املطلوبة يف هذا الزواج لسبب �أو  الغرض من هذا املنشور هو اإ

�آخر، تضمن ما ييل :

اجلهة املؤهةل للنظر يف طلبات االإعفاء ؛••

�أمه الواثئق املطلوب االإعفاء مهنا ويتعلق الأمر بشهادة الكفاءة يف الزواج ونسخة من رمس الوالدة وشهادة عدم ••

السوابق العدلية وشهادة املهنة وادلخل.
المالية •• المخصصات  االستفادة من  إجراءات  أبريل 2012 حول  وتاريخ 04  منشور عدد 17س2 

لصندوق التكافل العائلي.
االإيداع  القضايئ من طرف صندوق  املقرر  تنفيذ  �أن تصادف  اليت ميكن  العراقيل  �أو  الصعوابت  املنشور تاليف  الهدف من هذا 

والتدبري، تطرق اإىل :

االإجراءات املتعلقة بصدور مقرر الاسستفادة.••

االإجراءات الالحقة لصدور املقرر القضايئ.••
منشور عدد 34س2 وتاريخ 15 غشت 2012 حول عدم توجيه ملخص عقد الزواج ووثيقة الطالق ••

إلى ضابط الحالة المدنية.
الغاية من هذا املنشور هو احلث عىل تطبيق مقتضيات املادتني 68 و141 من مدونة الأرسة نصت عىل رضورة توجيه ملخص عقد 
زواج ووثيقة طالق �أو الرجعة �أو احلمك ابلتطليق �أو فسخ عقد زواج �أو بطالنه اإىل ضابط احلاةل املدنية حملل والدة الزوجني داخل 
�أجل 15 يوما قصد تضمينه هبامش رمس والدهتام، ويف حاةل عدم وجود حمل والدة ابملغرب يوجه هذا امللخص اإىل وكيل املكل دلى 

احملمكة الابتدائية ابلرابط، تفاداي للآاثر السلبية اليت ترتتب عىل عدم تبليغ ضابط احلاةل املدنية هبذه امللخصات.
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منشور عدد 38س3 وتاريخ 10سبتمبر 2012 حول اإلذن بتوثيق عقد الزواج.••
القصد من هذا املنشور متكني الراغبني يف الزواج من االإذن بتوثيق يف �أقرب وقت ممكن مىت توفرت الواثئق والرشوط 

املطلوبة حفاظا عىل مصاحل املواطنني و�أحواهلم.
منشور عدد 40س2 وتاريخ 19 سبتمبر 2012 حول كفالة األطفال المهملين.••

ال اإىل طالب الكفاةل  الغرض من هذا املنشور هو حتقيق املصلحة الفضىل للطفل املكفول، الأمر اذلي يسستدعي �أن ال تسسند كفالته اإ
جراء ما ييل : املقمي بصفة اعتيادية فوق الرتاب املغريب، وذلا جاء احلث فيه عىل اإ

الت�أكد بواسطة البحث من كون الراغب يف الكفاةل الأجنيب يقمي بصفة اعتيادية فوق الرتاب الوطين ؛••

سسناد الكفاةل للأجانب •• تقدمي ملمتسات اإىل السادة القضاة امللكفني بشؤون القارصين عىل ضوء نتيجة البحث بعدم اإ

غري املقميني بصفة اعتيادية ابملغرب.

تدابير املالءمة املتخذة لفائدة أفراد الجالية املغربية بالخار	 :	. 

طار مواكبة وزارة العدل واحلرايت لتطبيق مقتضيات مدونة الأرسة، مت رصد مجموعة من االإشاكالت هتم �أفراد اجلالية املغربية،  يف اإ
ميكن حرصها يف ثالث مجموعات، اجملموعة الأوىل : تتعلق ابملقتضيات اليت خصت هبا مدونة الأرسة هذه الفئة دون غريها ويه 
برام الزواج وفق االإجراءات االإدارية لبدلان االإقامة، والثانية هتم املقتضيات املتعلقة  املنصوص علهيا يف املادتني 14و15 واملتعلقة ابإ
�أما الثالثة فتتعلق بتنفيذ الأحاكم والعقود املتعلقة ب�أحواهلم  ب�أحاكم الطالق والتطليق واحلضانة والنفقة والنسب والزواج اخملتلط، 

قامة. الشخصية والصادرة عن سلطات وحمامك بدلان االإ

جياد احللول املالمئة لكثري من االإشاكالت املثارة، استمثرت فهيا خالصات ونتاجئ الأايم ادلراسسية سواء  ولقد انكبت هذه الوزارة عىل اإ
املنظمة من طرف الوزارة �أو اليت متت ابلتنسسيق مع ابيق القطاعات احلكومية الأخرى املهمتة بتدبري قضااي �أفراد اجلالية، وقد متت 

ترمجة هذه احللول اإىل تدابري اختذت عىل مسستويني، الأول مؤسسايت والثاين قانوين.

قامة اليت تعرف تواجد عدد كبري من املواطنني  طار التنسسيق القانوين والقضايئ مع بعض بدلان االإ فعىل املسستوى املؤسسايت، ويف اإ
آليات جديدة للتنسسيق، تمتثل يف تعيني قضاة اتصال مغاربة يف لك من فرنسا، وبلجياك، واسسبانيا،  املغاربة املقميني ابخلارج، مت خلق �

والأمل معقود �أن تشمل هذه الآلية دوال �أخرى.

جناز ابيق الرسوم العدلية  برام الزواج وفق مقتضيات القانون املغريب واإ جراءات اإ وهبدف تقريب اخلدمات لأفراد اجلالية وتيسري اإ
حلاق قضاة ملكفني ابلتوثيق والزواج يف بعض دول املهجر  الأخرى، مت التنسسيق مع وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون  من �أجل اإ

ويه فرنسا، وايطاليا، وهوالندا، وبلجياك، و�أملانيا واسسبانيا.

كراه الزمين اذلي يواجه �أفراد جاليتنا �أثناء تواجدمه بوطهنم، مت اإحداث جلنة مركزية مبقر الوزارة تضم �أطرًا قضائية و�أخرى  ووعيا ابالإ
دارية، متثل خمتلف املديرايت املعنية بعملية الاسستقبال، وكذا خالاي هجوية عىل صعيد خمتلف حمامك اململكة، تداوم عىل اسستقبال  اإ
جناز تقرير يف املوضوع  جياد احللول املمكنة لقضاايمه املسستعجةل، كام تعمل عىل اإ رشادمه واإ �أفراد اجلالية خالل فرتة العطةل الصيفية، واإ

خالل لك سسنة.
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ويف نفس السسياق مت اإحداث مركز حتليل وتتبع الشاكايت والتظلامت حيث ميكن الاسستفادة من خدماته عن طريق املراسالت 
العادية �أو الالكرتونية، ومن هجة �أخرى �أحدث يف التنظمي الهيلكي اجلديد لوزارة العدل واحلرايت قسم خاص بقضاء الأرسة اتبع 
ملديرية الشؤون املدنية، من بني همامه مواكبة وتتبع تطبيق مدونة الأرسة عىل �أفراد اجلالية املقمية ابخلارج ومعاجلة شاكايهتم وتظلامهتم، 

ودراسة خمتلف الاستشارات الواردة من االإدارات العمومية اليت هتم تطبيق بنود مدونة الأرسة عىل هاته الفئة من املواطنني.

جراءاهتا مبختلف  �أما عىل املسستوى القانوين فقد بذلت جمهودات هامة لتوضيح خمتلف اجلوانب التطبيقية لبنود مدونة الأرسة، وتوحيد اإ
السفارات والقنصليات ابخلارج، ابعتبار هذه الأخرية صةل وصل �أساسسية بني �أفراد اجلالية واملؤسسات الرمسية لوطهنم، حيث نظمت 
ورشات للتعريف والتوعية القانونية مبقتضيات املدونة، داخل �أرض الوطن وخارجه، ومت تنظمي لقاءات مع السادة القضاة امللحقني 
جياد احللول املالمئة  ابلسفارات والقنصليات املغربية ابخلارج، متحورت حول كيفية تطبيق مدونة الأرسة عىل �أفراد جاليتنا ابخلارج، واإ
كراهات اليت تواهجهم، ومبناسسبة قرب انهتاء الفرتة الانتقالية احملددة قانوان لسامع دعوى الزوجية قصد تسوية الوضعية الزوجية  لالإ
لأفراد اجلالية املغربية ابخلارج متت ماكتبة السادة القضاة امللكفني مبهام التوثيق وقضاة االتصال بسفارات وقنصليات اململكة املغربية 
ابخلارج، من �أجل تكثيف مبادرات التحسيس ابلتعديل اجلديد قصد تسوية الوضعية الزوجية لأفراد اجلالية املغربية ابخلارج املعنيني 
ىل النيابة العامة من �أجل  ما مبارشة اإىل احملمكة اخملتصة �أو توجيه ملمتس اإ رشادمه اإىل تقدمي دعاوى ثبوت الزوجية، اإ ومساعدهتم واإ
ن اقتىض احلال القيام  تقدمي دعوى الزوجية والتنسسيق مع املصاحل ادلبلوماسسية والقنصلية وبذل جمهودات السستقبال �أفراد اجلالية، واإ

بدميومة السسمترار العمل لهذه الغاية، كام مت توجيه مناذج معدة سلفا للطلبات املذكورة اليت توجه اإىل اجلهات القضائية اخملتصة.

وبعد �أن تبني من خالل مواكبة وتتبع العمل القضايئ، �أن بعض مقتضيات مدونة الأرسة ال تفعل �أحياان ابلكيفية السلمية اليت تعكس 
نية املرشع يف معاجلة قضااي �أفراد اجلالية مبا يتناسب و�أحواهلم، مت اإصدار مجموعة من املناشري وادلورايت التوضيحية، مهنا منشور 
املغربية ابخلارج  اململكة  امللحقني بسفارات وقنصليات  القضاة  السادة  اإىل  12/4/2004، وجه  13س2 مؤرخ يف  توضيحي عدد 
امللكفني مبهام التوثيق وهمام قايض الأرسة امللكف ابلزواج، يتضمن احللول املالمئة لكيفية تطبيق مدونة الأرسة عىل �أفراد اجلالية 
برام عقود الزواج �أمام القنصليات املغربية، والزواج اخملتلط، والزواج املربم  املغربية تطبيقا سلامي ومالمئا لأوضاعهم، خاصة فامي يتعلق ابإ

قامة، ومسطرة الطالق، وكيفية تذييل الأحاكم الأجنبية ابلصيغة التنفيذية. طبقا لقانون بدل االإ

ورعيا لظروف املواطنني و�أحواهلم وخاصة �أفراد اجلالية، وحفاظا عىل مصاحلهم اليت ينبغي �أخذها بعني الاعتبار عند النظر يف طلب 
االإذن بتوثيق الزواج مت اإصدار منشور عدد 38 س3 بتارخي 10 شستنرب 2012 وجه اإىل السادة املسؤولني القضائيني من �أجل احلرص 

عىل متكني الراغبني يف الزواج من االإذن بتوثيقه يف �أقرب وقت ممكن مىت توفرت الواثئق والرشوط املطلوبة.

مياان من هذه الوزارة ب�أمهية وجدوى التنسسيق مع ابيق القطاعات احلكومية الأخرى يف تدبري بعض قضااي �أفراد اجلالية، فقد قامت  واإ
صدار دورايت مشرتكة انصبت عىل توضيح وضبط بعض الآليات واالإجراءات املتعلقة بتصفية تراكت وتعويضات املغاربة املتوفني  ابإ
لهيم اجلنسسية املغربية عن طريق رابطة البنوة من هجة الأم بسجالت احلاةل املدنية. ابخلارج، ومسطرة تسجيل الأشخاص املسسندة اإ

طار السهر عىل مصاحل �أفراد اجلالية معلت الوزارة عىل تفعيل االتفاقيات الثنائية اليت تربط اململكة املغربية  ومن جانب �آخر ويف اإ
مبجموعة من ادلول العربية والأوربية عىل تطبيق وتفعيل لك املقتضيات الواردة هبا املتعلقة ب�أفراد اجلالية املغربية ابخلارج السسامي يف 

جمال حالهتم الشخصية والزناعات اليت تتعلق حبق احلضانة وحق الزايرة واسرتجاع الأطفال.
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رصد بعض مؤشرات التطور في أداء القضاء األسري:	. 

لقد �أسفرت اجملهودات املبذوةل ملالءمة تطبيق مدونة الأرسة والقوانني ذات الصةل، سواء عىل املسستوى الوطين �أو اخلاريج عىل 
جيابية، ميكن اسستخالصها من خالل رصد بعض املؤرشات المكية والنوعية. نتاجئ يف معوهما اإ

املؤشرات الكمية وتشمل : . 1

التوفر عىل عدد همم من مقار �أقسام قضاء الأرسة تسمح بترصيف القضااي الأرسية عىل حنو مالمئ.••

التوفر عىل عدد همم من الأطر القضائية واالإدارية املؤهةل العامةل ب�أقسام قضاء الأرسة.••

ارتفاع عدد القضااي الأرسية اليت مت البت فهيا من طرف احملامك.••

ارتفاع عدد �أحاكم قضااي الأرسة اليت مت تنفيذها.••

املؤشرات النوعية وتتجلى فيما يلي  :. 2

تراجع جحم ونوع االإشاكليات القانونية والقضائية املرتبطة بتطبيق مدونة الأرسة.••

جودة الأحاكم والقرارات القضائية املتضمنة حللول وتطبيقات تسستويح غاية املرشع.••

ترامك خربات قضائية هممة يف معاجلة خمتلف القضااي الأرسية.••

التفاعل املمثر لبايق املتدخلني املهنيني يف قضااي الأرسة مع املضامني اجلديدة ملدونة الأرسة )احملامني، العدول، املفوضني ••

القضائيني، اخلرباء...(.

بروز مبادرات اجملمتع املدين تعىن بتتبع قضااي الأرسة )مراكز الاسسامتع واالإرشاد، مجعيات متخصصة يف جمال الأرسة...(.••

ارتفاع وترية ادلراسات وتنوع الأدوات املعرفية املرتبطة ابحلقل الأرسي وطنيا ودوليا.••



المحور الرابع : آفاق تطوير أداء القضاء األسري.

اعتماد أسس حكامة قضائية للقضاء األسري.. 1
دعم الكفاءة والنجاعة القضائية.. 2
توحيد العمل القضائي.. 3
اعتماد مقاربة تشاركية.. 4
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تقديم 

رساء تصور شامل ومتاكمل للأهداف املطلوب  اإن الارتقاء ب�أداء القضاء الأرسي يف ظل الاختيارات الكربى للمملكة، يتطلب اإ
قراره يف توصيات امليثاق الوطين الإصالح منظومة العداةل، وعىل �أساس وضع رؤية وحتديد �أهداف  حتقيقها، ابنسجام مع ما مت اإ
اسرتاتيجية تقوم عىل دمع قدرات خمتلف الفاعلني يف جمال العداةل وختليقها وت�أهيلها والارتقاء بفعالية وجناعة القضاء وتعزيز حاكمة 

االإدارة القضائية وتبسسيط املساطر وحتسني جودة اخلدمات وتوحيد املامرسات القضائية.

والشك �أن مرور عرش سسنوات عىل دخول مدونة الأرسة حزي التنفيذ، يعترب مناسسبة للوقوف وقفة ت�أمل للقراءة املت�أنية لواقع القضاء 
الأرسي نصا وتطبيقا، وفرصة �أيضا الإعداد اسرتاتيجية واحضة املعامل لتطوير القضاء الأرسي مبا ينسجم مع غاية املرشع يف مدونة 
ال برفع  الأرسة، وما يكرسه دسستور 2011، للهنوض مبؤسسة الأرسة مبا يضمن وحدهتا واسستقرارها واحملافظة علهيا، وال يتحقق هذا اإ

احليف عن املر�أة وحامية حقوق الأطفال وضامن كرامة الرجل.

ولتحقيق الأهداف املتوخاة فاإن الأمر يقتيض وضع مقاربة مشولية ترتكز عىل مقومات �أساسسية متاكمةل ومندجمة، هتم اجلوانب اليت 
لها ت�أثري مبارش عىل الأداء داخل �أقسام قضاء الأرسة سواء ابلسلب �أو ابالإجياب، وتنصب ابلأساس عىل اجلانب البرشي واجلانب 

املادي التنظميي واجلانب الترشيعي، وهو ما ميكن تناوهل من خالل احملاور التالية :

اعامتد �أسس حاكمة قضائية للقضاء الأرسي.••

دمع الكفاءة والنجاعة القضائية.••

توحيد العمل القضايئ.••

 اعامتد مقاربة تشاركية.••
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أوال 
 اعتماد أسس حكامة قضائية للقضاء األسري.

لقد �أثبتت التجربة اليت مر هبا تطبيق مدونة الأرسة خالل املدة من 2004 اإىل 2013 �أن �أحد املعوقات اليت حتد من الوصول اإىل 
الأهداف الاسرتاتيجية، هو ما خلفه التنظمي الهيلكي واالإداري لأقسام قضاء الأرسة واذلي جعل هذه الأخرية �أقساما مندجمة يف 
طار التنظمي الهيلكي للمحامك الابتدائية مع غلبة التدبري التقليدي اذلي ال يتوافق مع املسستجدات اليت �أحدثهتا مدونة الأرسة، وهو  اإ

ما �أفرز عدة سلبيات نذكر مهنا :

عدم تالؤم الطابع الأرسي ملهام �أقسام قضاء الأرسة مع بقية القضااي اليت تعاجلها احملامك الابتدائية.••

ما خلفه تلكيف القضاة امللكفني مبعاجلة قضااي الأرسة مبهام �أخرى من قبيل القضااي اجلنحية، املدنية، التحقيق...، من ••

بطء يف ترصيف قضااي الأرسة.  

ىل �أقسام قضاء الأرسة. •• انتقال املش�لك والسلبيات التنظميية واالإدارية اليت تعرفها احملامك الابتدائية اإ

عدم منح القضاة املرشفني عىل �أقسام قضاء الأرسة الوضع القانوين والتنظميي الكفيل بقياهمم ابملهام امللكفني هبا...••

عادة النظر بشلك جذري يف  ومن �أجل تاليف هذه السلبيات وغريها مما ميكن �أن تفرزه املامرسة مسستقبال، يبقى من الرضوري اإ
التنظمي الهيلكي واالإداري لطريقة تدبري القضاء الأرسي من خالل وضع تصورات معلية تعمتد عىل مقارابت تدبريية حديثة ميكن من 

خاللها الوصول اإىل الأهداف الاسرتاتيجية، ومن هذه املقارابت نذكر :

العمل عىل وضع تصور لتوحيد االإطار التنظميي واملسطري ب�أقسام قضاء الأرسة. ••

ىل �أقسام قضاء الأرسة.  •• مواصةل دمع بنية الاسستقبال وتسهيل الولوج اإ

طار قانوين ملؤسسة املرشف عىل قسم قضاء الأرسة.•• ماكنية اإحداث اإ دراسة مدى اإ

تعممي دور املساعدات الاجامتعيات يف تطبيق مدونة الأرسة.••

آلية للمساعدة القانونية ب�أقسام قضاء الأرسة.•• رساء � ماكنية اإ دراسة مدى اإ

تكريس الوسائل البديةل حلل الزناعات الأرسية.••
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العمل على وضع تصور لتوحيد اإلطار التنظيمي واملسطري بأقسام قضاء األسرة. 1

من بني �أمه السلبيات اليت مت رصدها خالل فرتة تطبيق مدونة الأرسة الاختالف البني، واذلي يصل يف بعض الأحيان اإىل حد 
التناقض، بني �أقسام قضاء الأرسة يف االإجراءات املسطرية سواء للبت �أو لترصيف القضااي واالإجراءات، واختالف التنظمي الهيلكي 
للأقسام، مما خيلق الالتباس دلى املتقايض وهيز ثقته يف القضاء الأرسي. ذلكل يمنكن التفكري يف معاجلة هذه االإشاكالت من خالل 

تصورات نذكر مهنا:  

اسستكامل اإحداث وجتهزي مقرات لأقسام قضاء الأرسة صاحلة لترصيف �أشغالها و�أداء ادلور املنوط هبا. ••

رساء تنظمي هيلكي موحد لأقسام قضاء الأرسة ينسجم وهماهما القضائية والاجامتعية.•• العمل عىل اإ

تبسسيط وتوحيد االإجراءات واملساطر اليت تنجز ب�أقسام قضاء الأرسة وذكل بوضع نصوص وقواعد قانونية موحدة تكون ••

مبثابة مدونة مسطرية للقضاء الأرسي. 

توحيد خمتلف السجالت املسستعمةل من طرف �أقسام قضاء الأرسة.••

آجال ومراحل ترصيف القضااي ووضع معايري للجودة...•• عداد مؤرشات حول � اإ

مواصلة دعم بنية االستقبال وتسهيل الولو	 إلى أقسام قضاء األسرة. 2

آلية لتقدمي  تعد بنية الاسستقبال يف �أقسام قضاء الأرسة �أوىل مراحل احتاكك املواطن ابلقضاء الأرسي، ذلكل ميكن من هجة �أن تعترب �
خدمة رسيعة وفعاةل للمتقايض عن طريق االإرشاد والتوجيه، ومن هجة اثنية ميكن �أن تلعب دورا كبريا يف التخفيف من الاكتظاظ 
آلية فعاةل للتخليق، وعىل هذا الأساس ميكن وضع تصور  اذلي تشهده مقرات �أقسام قضاء الأرسة، ومن هجة اثلثة ميكن �أن تشلك �

مبديئ يعمتد عىل الآليات التالية:

رشادمه والاسسامتع اإىل شاكايهتم.•• توفري ماكتب السستقبال املتقاضني واإ

تكوين املوظفني العاملني مباكتب الاسستقبال و تدريهبم عىل كيفية �أداء هماهمم بطريقة فعاةل وجمدية.••

شارة املتقاضني.•• عداد دليل موحد ومبسط لالإجراءات �أمام �أقسام قضاء الأرسة يمت وضعه رهن اإ اإ

اعامتد تقنيات االإدارة االإلكرتونية لقضااي الأرسة.••

آل امللفات.•• تفعيل الاسرتشاد عن بعد عن طريق الانرتنيت خبصوص م�

دراسة مدى إمكانية إحداث إطار قانوني للقا�ضي املشرف على قسم قضاء األسرة. 3

طار قانوين  ال �أن املفارقة تمكن يف عدم توفره عىل اإ عىل الرمغ من كون مجيع �أقسام قضاء الأرسة حاليا تتوفر عىل قاض مرشف، اإ
يعمل من خالهل علام �أن التجربة العملية �أثبتت �أنه يقوم بدور حيوي وفعال و�أصبح من الناحية الواقعية ركزية �أساسسية يف التسسيري 
والتدبري اليويم االإداري والقضايئ لهذه الأقسام، و�أمام هذا الفراغ الترشيعي، يبقى التساؤل مرشوعا عن دوره وحدود اختصاصاته، 

ذلكل ميكن وضع التصورات التالية :
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)االإذن ابلسفر •• الأرسة  اإىل مؤسسة رئيس قسم قضاء  الأرسة  ميدان  اختصاصات رئيس احملمكة الابتدائية يف  نقل 

ابحملضون، مقررات التاكفل العائيل...(.  

ماكنية منح رئيس القسم الصالحيات القانونية واالإدارية لتدبري قسم قضاء الأرسة.•• دراسة مدى اإ

لهيم... •• وضع نظام حتفزيي للملكفني هبذه املهمة ي�أخذ بعني الاعتبار جحم الأعباء املوكوةل اإ

دراسة مدى إمكانية إرساء آلية للمساعدة القانونية بأقسام قضاء األسرة. 4

آلية للمساعدة القانونية من ش�أهنا �أن  رساء � ميكن للتجربة اليت شهدهتا احملامك الابتدائية واملتعلقة ابلقايض الوسسيط، �أن تساعد عىل اإ
تسهل االإجراءات يف �أقسام قضاء الأرسة، لتحدث نوعا من التاكمل مع بنية الاسستقبال وتسهيل الولوج اإىل العداةل وتقدمي املساعدة 

جياد بنية قضائية تضم قاضيا وانئبا لوكيل املكل واكتبا للضبط ويكون الهدف مهنا : القانونية، وذكل ابإ

احلد من الصعوابت اليت تعرتض املتقاضني يف عالقاهتم ببعض املصاحل امللكفة ابالإجراءات يف �أقسام قضاء الأرسة.••

املسامهة يف تبسسيط تنفيذ االإجراءات واملساطر ورفع املعاانة عن املتقاضني، وخاصة مهنم النساء، الوافدين عىل قسم ••

قضاء الأرسة.

رشادمه والنظر يف تظلامهتم يف عني املاكن. •• الاسسامتع للمتقاضني واإ

تعميم دور املساعدات االجتماعيات في تطبيق مدونة األسرة. 5

يعترب نظام املساعدة الاجامتعية اذلي انطلق العمل به ابتداء من سسنة 2009 �أحد �أمه مالمح املقاربة الاجامتعية يف مدونة الأرسة.

العدل واحلرايت عىل توظيف مجموعة من  فقد معلت وزارة  التجربة  لهذه  الأوىل  للنواة  للرتامك الاجيايب  الصدد وابلنظر  ويف هذا 
املساعدات واملساعدين الاجامتعيني، حيث مت بداية تكوين 68 من �أطر كتابة الضبط يف اجملال الاجامتعي، وخالل سسنة 2011 
مت تعيني 24 من املساعدات واملساعدين الاجامتعيني وسسنة 2012 مت تعيني 99، كام �أن فوجا جديدا يبلغ عدده 73 مساعدا)ة( 

دماهجم يف �أقسام قضاء الأرسة. اجامتعيا)ة( يف طور التكوين يف �أفق اإ

ناكر الأثر االإجيايب اذلي �أحدثته هذه اخلطوة من طرف  نه ال ميكن اإ وابلرمغ من كون هذه التجربة ما زالت -مبدئيا- يف بداايهتا، فاإ
وزارة العدل واحلرايت يف جمال الهنوض ابلقضاء الأرسي، واليت تمن عن مدى وعي هذه الأخرية ب�أمهية اخلدمة الاجامتعية يف مرافق 
جياد حلول بديةل �أو مساعدة لكثري من القضااي املعروضة �أمام احملامك و�أقسام قضاء الأرسة عىل وجه اخلصوص،  العداةل، وقدرهتا عىل اإ
والأمل يبقى معقودا عىل مؤسسة املساعدة الاجامتعية من �أجل الاضطالع بدورها عىل الوجه الأمكل وتفعيهل عىل النحو اذلي 

يضمن حتقيق الانتظارات والتوقعات. 

تكريس الوسائل البديلة لحل النزاعات األسرية. 6

جراء واجبا يف مجيع قضااي الأرسة ذلكل �أصبح القضاء الأرسي يتحمل عبءا كبريا نتيجة كرثة  جعلت املادة 180 من ق.م.م الصلح اإ
جياد وسائل بديةل  جراءات، ذلكل يبقى التفكري يف اإ القضااي املعروضة ورضورة القيام مبسطرة التصاحل مع ما يتطلبه ذكل من وقت واإ



137

مديرية الشؤون املدنية

القضاء األسري،الواقع واآلفاق

حلل الزناعات الأرسية �أمرا حمتيا و رضوراي سيسامه ال حماةل يف احلد من القضااي الراجئة ويكرس حلاكمة قضائية هدفها ابلأساس 
دراج  اإ للنتيجة وتنفيذها و هنا ميكن  تقبل مجيع الأطراف  نتيجة ال غالب و ال مغلوب مما سيسهم يف  اإىل  الزناع  اخلروج بطريف 

التصورات التالية:

طار قانوين للوساطة ب�أقسام قضاء الارسة. •• وضع اإ

قرار مبد�أ التحكمي يف بعض القضااي الأرسية مع جعهل مقروان بضوابط ورشوط حمددة.•• اإ

الت�أكيد عىل التصاحل كآلية حلسم الزناع مع تطويره. ••

 ثانيا 
 دعم الكفاءة والنجاعة القضائية.

ال �أحد جيادل اليوم يف �أن العنرص البرشي يعترب احملور الأسايس لعمل �أقسام قضاء الأرسة، وقطب الرىح لبايق العنارص الأخرى 
اليت تشلك ابيق موارد النشاط القضايئ هبا، ذلكل يبقى الرفع من كفاءة املوارد البرشية مرتكزا رئيسسيا يف التدبري احلديث لأقسام 
قضاء الأرسة، ومن هجة �أخرى فاإن طريقة �أداء املورد البرشي وجناعة نشاط �أقسام قضاء الأرسة مرتبطة اإىل حد كبري مبا حتدثه من 

شسباع حلاجات املتقاضني لعداةل رسيعة و فعاةل. نتاجئ عىل �أرض الواقع وما حتققه من اإ

الرفع من كفاءة املوارد البشرية :. 1

ن نشاط �أقسام قضاء الأرسة مرتبط اإىل حد كبري مبا تتوفر عليه من موارد برشية ودرجة كفاءهتا، ذلكل يتعني اختاذ مجموعة من  اإ
التدابري اليت من ش�أهنا �أن تسامه يف الرفع من مسستوى كفاءة الأطر العامةل ب�أقسام قضاء الأرسة سواء اكنوا قضاة �أو موظفني، وتمتثل 

هذه التدابري يف الآيت :

العمل عىل اسستقطاب موارد برشية كف�أة للعمل ب�أقسام قضاء الأرسة.••

اعامتد تكوين �أسايس متخصص يف جمال قضاء الأرسة والقوانني ذات الصةل.••

اعامتد التكوين املسسمتر يف جمال القضاء الأرسي مبا يليب حاجيات العاملني ب�أقسام الأرسة يف الاطالع عىل املسستجدات ••

القانونية والتدبريية. 

خراجه من طابعه •• آلية حتفز العاملني ب�أقسام قضاء الأرسة عىل الأداء اجليد كام ونوعا، واإ جعل التكوين املسسمتر مبثابة �

التقليدي.

تنفيذ خطة تكوين املوارد البرشية يف اجملاالت املتعلقة ابملقارابت و�أدوات التحليل يف العلوم الاجامتعية وحقوق االإنسان.••
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ارساء دعامئ للتكوين املتخصص يف املواضيع القانونية املسطرية واملوضوعية ذات الصةل بقوانني الأرسة.••

تشكيل ”خلية مركزية للتكوين“ ابلتنسسيق مع قسم قضاء الأرسة والقارصين وفاقدي الأهلية مبديرية الشؤون املدنية ••

من �أجل توحيد هجود خمتلف املتدخلني يف معلية التكوين الأسايس واملسسمتر. 

دعم النجاعة القضائية :. 2

ذ يعترب مبثابة �أسلوب تدبريي ميكن من حتقيق املعادةل التالية : يعترب مفهوم النجاعة القضائية تكريسا معليا للحاكمة القضائية، اإ

ولتحقيق هذه اخملرجات ال بد من املرور عرب مدخالت �أساسسية هتم الترشيع واملوارد البرشية واملوارد املادية والتنظميية.

على مستوى التشريع :

�أظهرت التجربة القضائية �أن مقتضيات بعض النصوص الترشيعية مل تعد مالمئة للمرحةل القادمة مما يسستدعي حذفها �أو تعديلها، كام 
�أظهرت احلاجة اإىل اإضافة نصوص �أخرى لتغطية بعض الثغرات اليت �أسفر عهنا التطبيق العميل ملدونة الأرسة ومن �أمثةل ذكل :

قرار القضاء الفردي يف قضااي �أرسية تمتزي ابلبساطة والسهوةل )الرجوع لبيت الزوجية، الطالق •• ماكنية اإ  النظر يف مدى اإ

االتفايق، الترصحي ابالإهامل... منوذجا( مما ميكن من توفري �أعداد هممة من القضاة ملعاجلة قضااي �أرسية �أخرى �أكرث �أمهية.  

 الاختالف احلاد يف تقدير النفقة ومسستحقات الطالق والتطليق بني احملامك مما �أصبح يطرح جداي رضورة التفكري يف ••

اعامتد معيار موحد الحتساب النفقة واملسستحقات وتبينه ترشيعيا.

 حمدودية �أثر مسطرة الاسستدعاء املرتبطة ابلطالق الرجعي اليت جعلها املرشع من خالل مقتضيات املادة 81 من مدونة ••

إشباع
حاجة املتقا�سي للعدالة

 بأبسط
 الوسائل

 بأقل
تكلفة مادية

بأسرع
وقت
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الأرسة تبدو صارمة وال ختلو من تعقيد، واحلال �أن اجملال يبقى مفتوحا للزوج من �أجل اتباع مسطرة التطليق للشقاق 

اليت تمتزي ابملرونة واليرس، مما يبقى معه التساؤل حول اجلدوى من االإجراءات املسطرية اخلاصة ابلطالق الرجعي. 

جياد حل قانوين هنايئ ومالمئ خبصوص الزواج غري املوثق خصوصا بعد انهتاء الفرتة الانتقالية املنصوص علهيا يف املادة ••  اإ

16 من مدونة الأرسة مع مراعاة النتاجئ اليت �أفرزهتا جتربة عرش سسنوات يف هذا اجملال.

جياد تصور مشويل تشاريك هيدف ابلأساس اإىل تاليف وتعديل الثغرات اليت �أفرزها التطبيق العميل للقانون •• التفكري يف اإ

رمق 15.01 املتعلق بكفاةل الأطفال املهملني، حامية للمصلحة الفضىل للطفل املغريب.

على مستوى املوارد البشرية :

تعترب املوارد البرشية الركزية الأساسسية يف حتقيق وتكريس النجاعة القضائية، ذلكل يبقى من الرضوري والالزم توفر �أقسام قضاء 
الأرسة عىل عنرص برشي كفء وفعال، وبعدد اكف يسستطيع معاجلة العدد الكبري من القضااي وترصيفها جبودة عالية ويف زمن معقول.

غفال ادلور احليوي واالإجيايب للتكوين الأسايس والتكوين املسسمتر يف الرفع من كفاءة ومردودية العاملني يف  ويف هذا اجملال ال ميكن اإ
خراج التكوين املسسمتر من طابعه التقليدي احلايل اذلي  دارية، مع رضورة اإ القضاء الأرسي سواء تعلق الأمر ب�أطر قضائية �أو �أطر اإ
ياكد جيعل منه عبئا عىل املتلقي، اإىل تكوين حديث ومالمئ ذي طابع حتفزيي ينبين عىل حتديد علمي حلاجيات التكوين دلى العاملني 

يف �أقسام قضاء الأرسة عىل ضوء تطور معل وهمام هذه الأخرية. 

ومن هجة �أخرى يتطلب حتقيق النجاعة القضائية �أن يفتح اجملال �أمام العنرص البرشي العامل يف �أقسام قضاء الأرسة من �أجل اخللق 
جناز املهام. آلياته يف العمل، مبا يتطلبه ذكل من توفري هامش من احلرية والتقدير يف اإ واالإبداع وتطوير �

على مستوى املوارد املادية والهيكلة التنظيمية :

ويتطلب هذا املسستوى من النجاعة القضائية توفري وسائل العمل الاكفية واحلديثة يف �أقسام قضاء الأرسة، مع رضورة توفري موارد 
مالية ولوجيستيكية اليت من ش�أهنا حتقيق الأهداف التالية:

ختفيف ضغط العمل عىل العاملني هبذه الأقسام.••

آجال تنفيذ املهام. •• تقليص �

رفع جودة اخلدمات املقدمة.••

احلد من املصاريف القضائية اليت ميكن �أن تثقل اكهل املتقايض املعوز. ••

ومن هجة �أخرى فاإن تطوير الهيلك التنظميي لأقسام قضاء الأرسة، ابعتباره ذكل البناء اذلي حيدد الرتكيب ادلاخيل لهذه الأقسام 
ويمت فيه توزيع الواجبات واملهام بني العاملني داخلها، وحيدد العالقات بيهنم وكذا صالحيات الوحدات واملسستوايت اليت تتشلك 
مهنا هذه الأقسام، يعترب ركزية �أساسسية يف حتقيق الفعالية والنجاعة القضائية، ملا هل من ت�أثري مبارش عىل �أداء هذه الأقسام سواء من 

حيث تسهيل الولوج اإىل خدماهتا، �أو من حيث التخفيف من النظم واالإجراءات الطويةل الأجل واملتشعبة من حيث املتدخلني.
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 ثالثا 
 توحيد العمل القضائي

ما من شك يف �أن العمل القضايئ داخل �أقسام قضاء الأرسة قد رامك خالل هذه السسنوات العرش جتربة ال يسسهتان هبا سواء من حيث 
تطبيق املقتضيات القانونية الواردة يف مدونة الأرسة والقوانني ذات الصةل �أو من حيث املامرسة االإجرائية.

وتنبع �أمهية الرتكزي عىل توحيد العمل القضايئ عند صياغة التصورات الرامية اإىل الارتقاء ابلقضاء الأرسي، من كونه يشلك ابدلرجة 
الأوىل منبع ثقة املتقاضني يف قضاهئم الأرسي وعامل اسستقرار نفيس واجامتعي للمواطنني ابلنظر ملا يكرسه من شفافية ووضوح يف 

معل هذه الأقسام.

وقد يتبادر اإىل اذلهن لأول وهةل عند احلديث عن توحيد العمل القضايئ يف �أقسام قضاء الأرسة �أن الأمر يتعلق مبا يصدر عن احملمكة 
ال �أن مفهوم العمل القضايئ هنا ينرصف اإىل ما هو �أمشل من ذكل، حبيث هيم  من �أحاكم وقرارات يف موضوع املنازعات الأرسية، اإ
نتاج �أثره عىل �أرض الواقع  حىت جانب املامرسات واالإجراءات اليت تسسبق صدور احلمك �أو القرار، وتكل اليت تليه اإىل غاية مرحةل اإ

�أو ما يصطلح عليه ابلتنفيذ.

ذلكل فاإن التصور اذلي ميكن �أن يتجسد فيه توحيد العمل القضايئ كآلية لالرتقاء ب�أداء القضاء الأرسي يرتكز عىل دعامتني:

ادلعامة الأوىل هتم توحيد العمل القضايئ عىل مسستوى تطبيق القاعدة القانونية: واملقصود بذكل هو �أن تطبق القاعدة ••

القانونية �أو املقتىض القانوين –سواء تعلق الأمر ابلشلك �أو ابملوضوع- تطبيقا واحدا وموحدا يف خمتلف �أقسام قضاء 

الأرسة وعىل مجيع احلاالت والزناعات املتشاهبة واملامتثةل، حبيث ينعدم الاختالف بيهنا �أو عىل الأقل يتقلص اإىل �أقىص 

حد ممكن.

ولتحقيق هذه الغاية جيب �أال يقترص التفكري فقط عىل دور حممكة النقض املنسوب لها عادة هذه املهمة عىل الصعيد 

الوطين، بل جيب �أن يشمل التفكري �أيضا دور حممكة الاسستئناف يف توحيد تطبيق القاعدة القانونية ابلنسسبة للمحامك 

الأدىن درجة التابعة دلائرة نفوذها. 

ادلعامة الثانية هتم توحيد العمل القضايئ داخل �أقسام قضاء الأرسة عىل مسستوى االإجراءات واملامرسات: ذكل �أن ••

مردودية �أقسام قضاء الأرسة ال تقترص فقط عىل اإصدار الأحاكم يف املنازعات الأرسية، بل يتعداه اإىل تقدمي خدمة 

قضائية ذات طبيعة اجامتعية لفئات جممتعية تعاين من الهشاشة )الكفاةل، صندوق التاكفل العائيل...(، فهذا النوع من 

جراءات تمت داخل فضاء �أقسام  نه يرتكز ابلأساس عىل ممارسات واإ ن اكن يعمتد عىل نصوص قانونية، فاإ اخلدمات واإ

سسناد الاختصاص فهيا للقضاء الأرسي، ذلكل فاإن  قضاء الأرسة، متكن من حتقيق الغاايت اليت ابتغاها املرشع من اإ
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ال اإىل حتسني الأداء.    توحيد هذه االإجراءات بني مجيع �أقسام قضاء الأرسة وتعممي املامرسات الفضىل داخلها لن يؤدي اإ

ولتحقيق هدف توحيد العمل القضايئ ميكن وضع التصورات التالية :

التنسسيق بني حممكة النقض وابيق حمامك اململكة من �أجل العمل عىل تزويد مستشاري وقضاة هذه الأخرية بنرشات ••

دورية حول القرارات الصادرة يف جمال قضاء الأرسة.

تعممي منوذج مبادرة وزارة العدل واحلرايت خبصوص عقد لقاءات تواصلية عرب تقنية املشاهدة عن بعد عىل املسستوى ••

اجلهوي )دائرة نفوذ حممكة الاسستئناف(.

تنظمي لقاءات دورية و�أايم دراسسية جتمع مستشاري حممكة النقض ومستشاري حممكة الاسستئناف وقضاة �أقسام قضاء ••

الأرسة لتدارس بعض القضااي اخلالفية واخلروج بتصور موحد خبصوصها.

رصد املامرسات الفضىل اليت تبدعها بعض �أقسام قضاء الأرسة وتثبتت التجربة جدواها وفائدهتا وعدم خمالفهتا للقانون ••

والعمل عىل تعمميها عىل ابيق الأقسام. 

يتيح حتديد عنارص ادلعوى برسعة •• مما  مهنا-  البسسيطة  لدلعاوى – خاصة  للمقاالت الافتتاحية  مناذج موحدة  وضع 

وسهوةل ويؤدي اإىل صدور �أحاكم موحدة شالك وموضوعا ) عىل غرار الأوامر ابلأداء مثال(.

تسهيل الولوج اإىل املعلومة القانونية اخلاصة ابلقوانني ذات الصةل ابلأرسة)البوابة االإلكرتونية لوزارة العدل واحلرايت، ••

وحممكة النقض، ادلالئل، اجملالت، املطوايت ...(.

توسسيع دائرة نرش القرارات القضائية...••

 رابعا 

 اعتماد املقاربة التشاركية

ن التطور السسيايس والاجامتعي اذلي عرفه املغرب خاصة بعد صدور دسستور 2011، �أصبح يفرض وبقوة طرح املقاربة التشاركية  اإ
- واليت جتد سسندها يف ادلسستور- يف تدبري لك ما يعترب ش�أان عاما، وال يشذ تدبري القضاء الأرسي عن هذه القاعدة. 

آليات هذه املقاربة من خالل انفتاح القضاء الأرسي عىل حميطه، وكذا عىل ابيق الفاعلني يف اجملال الأرسي، سواء تعلق  وتتجىل �
الأمر مبؤسسات رمسية �أو مبنظامت اجملمتع املدين وحىت فئات املتقاضني، مبا يضمن الوصول اإىل تطبيق �أمثل للمقتضيات واالإجراءات 

القانونية املتعلقة ابلأرسة اليت تسستحرض ابالإضافة اإىل البعد القانوين واحلقويق، البعد الاجامتعي حلل الزناعات الأرسية.
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وزارة العدل والحريات

وكتجسسيد معيل لهذه املقاربة ميكن �أن نسوق جتربة التعاون اليت دخلت حزي التطبيق منذ دجنرب 2010 بني وزارة العدل واحلرايت 
جراء حماوةل الصلح بني الزوجني املتخامصني يف قضااي الأرسة  واجمللس العلمي الأعىل، واليت مبقتضاها تسامه اجملالس العلمية اجلهوية يف اإ

مبا فهيا الطالق والتطليق، حيث تعترب حبق منوذجا ميكن �أن حيتذى به ابلنظر للنتاجئ الطيبة اليت حققهتا.

والإجناح  املقاربة التشاركية والارتقاء هبا ميكن طرح التصورات التالية :

تطوير �أرضية اسرتاتيجية للرشاكة والتواصل بني وزارة العــدل واحلرايت ووزارة التمنية الاجامتعية والأرسة والتضامن ••

والقطاعات احلكــــومية الأخرى يف جمال تطبيق مدونة الأرسة وحتسني ولوج النساء اإىل خدمات �أقسام الأرسة.

عالمية متاكمةل من �أجل التحسيس والتعريف ابملقتضيات القانونية املتعلقة ابلأرسة وخاصة •• وضع وتنفيذ اسرتاتيجية اإ

املر�أة والطفل بتنسسيق مع بعض القطاعات احلكومية املعنية.

التحسيس ابملقتضيات القانونية واحللول القضائية املكرسة محلاية املصاحل اخلاصة ب�أفراد اجلالية املغربية ابخلارج عن طريق ••

اإرشاك مجعيات اجملمتع املدين العامةل يف امليدان واالإعالم يف هذه العملية.

آليات الرشاكة والتعاون بني وزارة العدل واحلرايت وبعض املنظامت ادلولية املهمتة بقضااي املر�أة والطفوةل.•• تطوير �

رضاء املتقاضني مبنية عىل مقاربة النوع الاجامتعي خاصة من خالل دمع قسم قضاء ••  تطوير مؤرشات تعكس درجة اإ

نتاج املعلومات و�أدوات املساعدة يف اختاذ القرار يف جمال تتبع تطبيق مدونة  الأرسة يف همامه ك ”مرصد“ لقيادة واإ

الأرسة. 

 استامثر املعطيات والأحباث املرتبطة ابلقضااي الاجامتعيــة الناجتة عن تطبيق مدونة الأرسة عن طريق الانفتاح عىل ••

الفضاء اجلامعي الأاكدميي.

تقدمي ادلمع القانوين لأنشطة و�أشغال امجلعيات املهمتة ابلأرسة.••

التعاون والتنسسيق مع مجعيات اجملمتع املدين من �أجل دراسة وحتليل املعطيات املتعلقة ابلأرسة.••

برجمة ملتقيات وندوات علمية، يشارك فهيا العاملون ب�أقسام قضاء الأرسة واملشاركة يف املنتدايت العلمية ذات الصةل ••

مبوضوع الأرسة.

مت حبمد اهلل وتوفيقه
واحلمد هلل رب العاملني.






