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سنة من  بعد أربعة عشر  مدونة األسرة املغربية

تطبيقال  

آفاق التعديل اقع التنزيل و  و

2019مارس30و29يومي   

 توطئة:

يوما تاريخيا في حياة األسييييييرة املغربية فوو اليو  الن  أع ن في   2003أكتوبر  10سييييييي ل يو        

ممثلي األمة عن التعديالت الجوهريةالتي أدخ ت جاللة امل ك محمد السادس حف   هللا ، أما  

حيي  أكيد جاللتي  في نفل ال طياف ه يييييييييييفتي  أم  ا  1على ميدونية األحواا الصييييييييييي  ييييييييييييية املغربيية

 2 .ن أحل ما حر  هللا وأحر  ما أح  أال يمكنني ه فتي أم  ا ل مؤمن ن ل مؤمن ن هأن : 

وذلك بعد أن هادر جاللت  إلى تشيييييييييييكيل لجنة اسيييييييييييلشيييييييييييارية مكونة من خ  ة ع ما  املغرف ق يييييييييييد 

تحفظ حقوق املرأة و صيييييييييا ة مدونة لعسييييييييرة يرا ى فلتا  التعاون  واللشيييييييياور ورو  املسييييييييؤولية ، 

 وت ون كرامة الرجل وبالتالي اعتباره قانونا لعسرة كافة ) أف وأ  وأطفاا(.

                                                           

 امل غاة.  - 1

الثانية من الوالية اللشريعية السابعة والن  نص خطاف جاللة امل ك في افتتا  الدورة األولى من السنة مقتطف من  - 2

 :2003أكتوبر  10ألقاه جاللت  يو  
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سال  السمحة في تكريم االنسان والعدا واملساواة واملعاشرة هاملعروف مع األخن) همقاصد ال  

 . 3 وبوحدة املنهب املالكي واالجتتاد الن  يجعل السال  صالحا لكل زمان ومكان(

 همثاهة مدونة األسرة وال ادر هلنفينه ال و   70.03القانون رقم وهكنا صدر القانون رقم 

 4(.2004فب اير  3) 1424ذ  الحجة من  12صادر في  1.04.22شريف رقم 

والتي تضمن مجموعة من التعديالت ه يا ة حديثة ترا ي الثواهت الدينية مع االنفتا  على 

 اللشريعات القانونية واملواثيق وااللتزامات الدولية التي وقعت ع لتا املم كة املغربية والتزمتتا.

  حي  تضمن قانون األسرة مجموعة من التعديالت منتا :

أوال.. تبني صيا ة حديثة هدا املفاهيم التي تمل هكرامة وانسانية املرأة. وجعل مسؤولية -  

األسرة تحت رعاية الزوج ن. وذلك هاعتبار "النسا  شقائق ل رجاا في األحكا " م داقا لقوا 

  ."جد  امل طفى ع ي  السال .. وكما يروى.. "اليكرمون إال كريم واليتينتن إال لئيم

ثانيا.. جعل الوالية حقا ل مرأة الرشيدة تمارس  حسب اختيارها وم لحتتا اعتمادا على أحد - 

تفاس   اآلية الكريمة القاضية بعد  إجبار املرأة على الزواج بغ   من ارتضت  هاملعروف.."وال 

تعض وهن ان ينكحن أزواجون إذا تراضوا هينتم هاملعروف". ول مرأة همحض إرادتتا ان تفوض 

 .ك ألهلتا أو ألحد أقاربتاذل

ثالثا.. مساواة املرأة هالرجل هالنسبة لسن الزواج هتوحيده في ثمان عشرة سنة عمال هبعض - 

أحكا  املنهب املالكي مع تخويل القاض ي إمكانية تخفيض  في الحاالت املب رة وكنلك مساواة 

 .البنت والولد املحضون ن في ه وغ سن ال امسة عشرة الختيار الحاضن

ن  االلتزا  همقاصد السال  السمحة في الحرص أرابعا.. فيما يخص التعدد فقد راعينا في ش- 

على العدا الن  جعل الحق سبحان  يقيد إمكان التعدد هتوف   في قول  تعالى"فان خفتم أال 

                                                           
 نفل ال طاف امل كي. مقتطف من - 3

 .418(، ص 2004فب اير  5) 1424ذو الحجة  14هتاريخ  5184الجريدة الرسمية عدد  - 4
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نفى هنا العدا هقول  عز وجل "ولن تستطيعوا ان تعدلوا ه ن  ن  تعالىأتعدلوا فواحدة" وحي  

لنسا  ولو حرصتم " كما تشبعنا هحكمة السال  املتم زة هالت خيص هزواج الرجل هامرأة ثانية ا

ه فة شرعية لضرورات قاهرة وضواهط صارمة وبإذن من القاض ي هدا اللجؤ ل تعدد الفعلي 

 .    الشر ي في حالة منع التعدد ه فة قطعية

 ..والشروط الشرعية التالية ومن هنا املنط ق فان التعدد ال يجوز إال وفق الحاالت

ال يأذن القاض ي هالتعدد إال إذا تأكد من امكانية الزوج في توف   العدا على قد  املساواة مع - 

الزوجة األولى وأهنائتا في جميع جوانب الحياة وإذا ثبت لدي  املب ر املوضو ي االستثنائي 

 .ل تعدد

ج ع لتا هاعتبار ذلك حقا لوا عمال هقوا عمر ل مرأة ان تشت ط في العقد على زوجوا عد  التزو- 

هن ال طاف رض ي هللا عن .."مقاطع الحقوق عند الشروط". وإذا لم يكن هنالك شرط وجب 

افقتتا وإخبار ورض ى الزوجة الثانية هان الزوج متزوج بغ  ها،  استدعا  املرأة األولى ألخن مو

 .ط يق ل ضرر وهنا مع إعطا  الحق ل مرأة املتزوج ع لتا في ط ب الت

خامسا.. تجسيد إرادتنا امل كية في العناية هأحواا رعايانا األعزا  املقيم ن هال ارج لرفع - 

أشكاا املعاناة عنتم عند إهرا  عقد زواجوم. وذلك هتبسيط مسطرت  من خالا االكتفا  

هلسجيل العقد هحضور شاهدين مس م ن بشكل مقبوا لدى موطن االقامة وتوثيق الزواج 

 ." الح القن  ية أو القضائية املغربية عمال هحدي  أشرف املرس  ن "يسروا والتعسرواهامل

سادسا.. جعل الطالق حال مليثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة كل حسب شروط  - 

اقبة القضا . وذلك هتقييد املمارسة التعسفية ل رجل في الطالق هضواهط  الشرعية وبمر

السال .."ان أبغض الحالا عند هللا الطالق" وبتعزيز آليات التوفيق تطبيقا لقول  ع ي  

والوساطة هتدخل األسرة والقاض ي، وإذا كان الطالق هيد الزوج فان  يكون هيد الزوجة 

هالتم يك. وفي جميع الحاالت يرا ى حق املرأة املط قة في الح وا على كافة حقوقوا قبل االذن 

جديدة ل طالق تستوجب الذن املسبق من طرف املحكمة وعد  هالطالق، وقد تم اقرار مسطرة 
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تسجي   إال بعد دفع املبالغ املستحقة ل زوجة واالطفاا على الزوج. والتن يص على ان  ال 

 .يقبل الطالق الشفو  في الحاالت     العادية

الزواج أو سابعا.. توسيع حق املرأة في ط ب التط يق الخالا الزوج بشرط من شروط عقد - 

لإلضرار هالزوجة مثل عد  االنفاق أو الهجر أو العنف و   ها من م اهر الضرر أخنا هالقاعدة 

الفقوية العامة.."ال ضرر وال ضرار" وتعزيزا ل مساواة واالن اف ه ن الزوج ن، كما تم إقرار 

اقبة القاض ي  .حق الطالق االتفاقي تحت مر

اج مقتضيات االتفاقيات الدولية التي صادق ع لتا ثامنا.. الحفاظ على حقوق الطفل هادر - 

املغرف. وضمان م لحة الطفل في الحضانة من خالا تخوي وا لع  ثم لعف ثم أل  األ ، فان 

تعنر ذلك فان ل قاض ي ان يقرر إسناد الحضانة ألحد االقارف األكث  أه ية. كما تم جعل توف   

صر النفقة واالسراع هالبت في القضايا سكن الئق ل محضون واجبا مستقال عن هقية عنا

 .املتع قة هالنفقة في أجل اق اه شور واحد

تاسعا.. حماية حق الطفل في النسب في حالة عد  توثيق عقد الزوجية السباف قاهرة - 

هاعتماد املحكمة البينات املقدمة في شان اثبات البنوة مع فتح مدة زمنية من خمل سنوات 

 .ي هنا املجاا رفعا ل معاناة والحرمان عن االطفاا في مثل هنه الحالةلحل القضايا العالقة ف

عاشرا.. تخويل الحفيدة والحفيد من جوة اال  على  رار أهنا  االهن حقوم في ح تتم من تركة - 

 .جدهم عمال هاالجتتاد والعدا في الوصية الواجبة

ن لدن الزوج ن خالا فت ة حاد  عشر.. أما في ما يخص مسألة تده   االمواا املكلسبة م- 

الزواج.. فمع االحتفاظ هقاعدة استقالا النمة املالية لكل منتما تم اقرار مبدأ جواز االتفاق 

ه ن الزوج ن في وثيقة مستق ة عن عقد الزواج على وضع اطار لتده   واسلثمار أموالوما 

واعد العامة لإلثبات املكلسبة خالا فت ة الزواج وفي حالة عد  االتفاق يتم اللجؤ إلى الق

 .5هتقدير القاض ي ملساهمة كال الزوج ن في تنمية أمواا األسرة

                                                           
 مقتطف من نفل ال طاف امل كي. - 5
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كان يي كنلك ييي وبعد صدور املدونة أشاد الكل هما ورد فلتا من مقتضيات جديدة  لكن ، الكل 

يت قب كيف سينزا القضا  هنه الن وص وفق ت ور املشرع املغربي خاصة بعد خ ق قضا  

 6 ألسرة.متخ ص في قضايا ا

وبعد مرور أربعة عشرة سنة  على تطبيق مدونة األسرة تعالت مجموعة من األصوات في املناداة 

 هتعديل بعض ف وا  املدونة للستجيب ملجموعة من تط عات املجتمع املغربي.

وفي املقاهل  يؤكد البعض هأن  جميع ف وا املدونة لتزاا صالحة ل تطبيق وأن أ  تعديل لوا 

 يخرجوا عن مقاصد املشرع املغربي .قد 

هل هنالك من يعتقد هأن الوقت ل زاا مبكرا للحكم على  بعض ن وص املدونة حكما صائبا 

 نتا تحتاج إلى تعديل وتغي  .أوذلك هالقوا 

افق واللشاور الن  طبع صيا ة املدونة سيكون  لكن في املقاهل أال يمكن القوا هأن رو  التو

ن أجل الن ر ومن جديد في إمكانية تعديل بعض موادها وذلك من زاوية   األساس ي معهو البا

أعطى لالتفاقيات الدولية السمو على القوان ن 7 2011يوليو29أن املغرف  ومن خالا دستور 

الوطنية . كماأن املجتمع املغربي عرف خالا هنه األربعة عشر سنة تطورا مجتمعيا هائال 

طر  هنا املوضوع إلى العقار والتعم   مختب  البح  في قانون ي .وبالتالي كان  من الدافع لنا ف

أستاذة التع يم العالي هالجامعات املغربية ، وب ن :ل مناقشة والتن    ه ن ث ة مباركة من 

 املمارس ن أو هاألحرى املك ف ن هتنزيل ن وص مدونة األسرة ح ز التنفين.

 وذلك وفق املحاور الكب ى اآلتية :

                                                           
 خ ق قسم خاص هقضايا األسرة  هاملحاكم االهتدائية سمي هقسم قضا  األسرة.  - 6

  -  وال ادر هالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر هتاريخ 28 شعبان 1432 )30 يوليو 2011(، ص 7.3600
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اقعية لتوثيق املحور األو  ا : املنازعات  املتع قة هال طبة واآلثار املت هية ع لتا وال عوبات الو

 (....عقد الزواج) الزواج املتوقف على الذن القضائي

املحور الثاني : انحالا ميثاق الزوجية قضا  أو رضا ) املساطر القضائية ، قضايا ال لح ، 

 (افل العائليصندوق التك حماية حقوق املط قة واألطفاا...

اعتماد الوسائل مدى امكانية املحور الثال : العمل القضائي املغربي في منازعات النسب و 

 ؟الحديثة في إثبات 

 وما يثار حولوما من منازعات.  املحور الرابع: األه ية والنياهة الشرعية

 املحور ال امل: إنشا  وتنفين الوصايا.

الكتاف السادس املتع ق هاملواري  والحقوق  يلتعد من إمكانية في املحور السادس : هل

 ؟املالية

 

 

 

 

 

 تواريخ مهمة:

2019مارس  30و29يومي  تاريخ تن يم الندوة  
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12/01/2019 آخر أجل الرساا مقت   املداخ ة  

آخر أجل لخبار املتدخل)ة( هقبوا مقت ح  )ها(من طرف 

 اللجنة الع مية ل ندوة

19/01/2019  

لرساا املداخ ة كام ة لنفل اللحنةآخر أجل   23/02/2019  

15/03/2019 الخبار النتائي عن الب نامج العا  ل ندوة  

 Ahmed KHarta ترسل املداخالت إلى العنوان االلكت وني اآلتي

akharta@gmail.com 

Najim Ahtout 

najimahtoutfacdroitfes2014@gmail.com 

لإلستعال  أو االستفسار الرجا  الت اا هاألرقا  الواتفية 

:اآلتية  

0662207842 

0661326366 

0667130782 

 

 

 

 

 اللجنة الع مية ل ندوة:

الدكتور أحمد خرطة منسق اللجنة/1  

mailto:akharta@gmail.com
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