




 

، و هي منظمة دولية حلقوق اإلنسان تشتغل على تقوية القدرات يف جمال حقوق 1978 سنة Global Rightsتم تأسيس منظمة 

. اإلنسان جنبا إلى جنب مع نشطاء حمليني يف إفريقيا و آسيا و أمريكة الالتينية من أجل حماية و النهوض حبقوق املجموعات املهمشة

لتكوين الذي نوفره، نقوي قدرات شركائنا من أجل توثيق ورفع الستار عن خروقات حقوق اإلنسان، والقيام بفضل الدعم التقني املكثف و ا

حبمالت التعبئة و التحسيس باإلضافة إلى املناصرة من أجل إقرار تعديل القانون والتغيري السياسي وتوفري اخلدمات القانونية وغريها من 

   org.globalrights.www:  على مزيد من املعلومات ميكن االطالع على موقعنا على االنرتنيتمن أجل احلصول. اخلدمات املرتبطة بها

 

 

 

 

 

  بالدول املغاربية، و ذلك يف إطار برناجمه الشامل حول النهوضGlobal Rightsتم إجناز هذه الدراسة من طرف املكتب اجلهوي ملنظمة 

 غري حكومية و حمامني ات منضممثانيبشراكة مع . باحلقوق اإلنسانية للنساء بالدول املغاربية من خالل اعتماد اسرتاتيجي لعقد الزواج

  .اجلزائرو شركاء يف املغرب 

  

صرة املرأة بتطوان، جمعية معية األمان من أجل تنمية املرأة مبراكش، جمعية توازة ملناج: من املغرب: نشكر شركائنا يف هذا الربنامج و هم 

 من .جمعية املحامون الشباب باخلميسات. تافوكت سوس من أجل تنمية املرأة بأكادير، جمعية أمل من أجل املرأة والتنمية باحلاجب

  ).يكدةسك( و جمعية احلياة للقابالت ) تلمسان( اجلمعية االجتماعية أمل تلمسان ) تيزي وزو( اجلمعية التفافية أميزناو :اجلزائر

  

وزارة اخلارجية للمملكة البلجيكية و السفارة البلجيكية بالرباط و وزارة اخلارجية للمملكة النروجيية باإلضافة إلى السفارة النروجيية نشكر 

عرب عنها يف فاآلراء امل. هذا العمل ال يعرب بالضرورة عن آراء و وجهات نظر الرسمية ملمولينا. على دعمهم املادي لهذا املشروعبالرباط، 

  .هذا العمل ال تلزم إال كاتبيها

  

  

    
  

  

  

 ©Global Rights 2012 مارس.  

، سيتم وضع هذا الدليل يف جمال )184/49قرار (يف سياق التزام األمم املتحدة اجتاه املجهودات العملية املبذولة على املستوى العاملي 

يسمح بالنسخ و إعادة . االهتمام من أجل اإلطالع أو االستعمالاالستعمال العمومي وسيكون رهن إشارة جميع األشخاص ذوي 

 . االستعمال فقط من أجل أغراض تربوية غري جتارية بشرط أن يتم ذكر املرجع و املصدر

  املغرب 
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  تعديل اإلجراءات املرتبطة بعقود الزواج من أجل النهوض باحلقوق النساء اإلنسانية

   املغرب و اجلزائرتوصيات جمموعات العمل املوضوعاتية يف كل من

  

  : مقدمة

إمكانية إدراج الزوجني على تؤكد و .1ة التعاقدية للزواجع، تؤكد بصريح العبارة الطبياألسرة يف كل من املغرب و اجلزائرقوانني 

اية إضافة إلى هذا، فإن القوانني تعطي أمثلة للشروط التي من شأنها حم. 2لبنود وشروط يتم التفاوض بشأنها يف عقد زواجهما

املغرب (حقوق املرأة والتي ميكن إدراجها يف عقد الزواج ويدخل يف هذا اإلطار احلقوق الشخصية من قبيل شرط منع التعدد 

تسمح هذه املقتضيات للشخصني املقبلني على الزواج بإدراج ). اجلزائر(، حق الزوجة يف العمل )املغرب(، العصمة )واجلزائر

أي خرق ألحد البنود . 3لها يف عقد الزواج شريطة أن ال تتعارض مع الطبيعة األساسية للزوجالشروط التي يتفقون عليها بكام

   .4سيعترب إخالال بالعقد وميكن على إثره أن يطالب الطرف املتضرر بالتعويض وبالطالق

حلقوق املادية مبا يف ذلك باإلضافة إلى ذلك، فإن قوانني البلدان الثالثة تقضي أنه بإمكان الزوجني إبرام عقد منفصل خبصوص ا

  .5إدارة وملكية وتقسيم املمتلكات التي تم حتصيلها خالل فرتة الزواج

ن املنظمات املحلية غري  عن طريق مكتبها اإلقليمي باملغرب، مع العديد مGlobal Rights، تعاونت منظمة 2007مند 

نسانية والقانونية للنساء من خالل االستعمال االسرتاتيجي ، من أجل تفعيل مبادرة املجتمع املدني للنهوض باحلقوق اإلاحلكومية

ويسعى هذا املشروع الذي ميتد على مدى بضع سنوات إلى متكني النساء على مستوى القاعدة لتدرجن شروطا . لعقود الزواج

لسلطات العمومية حتمي حقوقهن ضمن عقود زواجهن، وإلى تعزيز استعمال عقود الزواج املفصلة من طرف حمرتيف القانون وا

إن الطابع ألتعددي ألنشطة هذا املشروع يتضمن كذلك العديد من املشاورات، الرتبية على . املسئولة عن إبرام هذه العقود

، حبوث تشاركية قانونية، باإلضافة إلى املناصرة على مستوى السلطات العمومية على مستوى القاعدةاحلقوق القانونية للنساء 

  .وحمرتيف القانون

 وشركاؤها املحليون بالرتكيز على تكوين وتعبئة Global Rights، قامت منظمة 6خالل املرحلة األولى من هذه املبادرة

إن الطابع ألتعددي ألنشطة هذا . النساء على مستوى القاعدة خبصوص عقد الزواج كأداة من أجل النهوض حبقوق النساء

وهي مناقشات غري (ق القانونية باإلضافة إلى العديد من املشاورات اجلماعية املشروع يتضمن التكوين والتوعية خبصوص احلقو

 املغرب واجلزائر وتونس وخالل هذه يفمع العديد من النساء من خمتلف املناطق ) رسمية شبيهة بأنشطة املجموعات البؤرية

اعية التي حتول دون التفاوض على حقوق املشاورات، فإن النساء وقفن على العديد من العراقيل الشخصية، العائلية واالجتم

  .7تدرج كشروط يف عقد الزواج

                                                            
، جملة 63و ) 3 (57، 11،12، )1 (10، 4، قانون األسرة املغربية املواد )9 (53، و19، 13، 10، 9 ، 7، 4 قانون األسرة اجلزائرية، املواد - 1

 .21 و11، 3لشخصية بتونس املواد األحوال ا
 . 48 و47 و قانون األسرة املغربية، املادتان 19 قانون األسرة اجلزائرية املادة - 2
 .32 و 19، قانون األسرة اجلزائرية، املادتان 48 و 47 قانون األسرة املغربية، املادتان - 3
 .52اجلزائرية، املادة ، قانون األسرة 99 و 98 قانون األسرة املغربية، املادتان - 4
 من قانون األسرة اجلزائرية متكنان الزوجني من إبرام عقد منفصل خاص باملمتلكات الزوجية هذا وتبقى 37 من قانون األسرة املغربية واملادة 49 املادة - 5

 حيرم النساء من احلق يف دخل الزوج وأي ممتلك القاعدة العامة للقانون اإلسالمي التقليدي وجميع التشريعات الوطنية هي استقاللية املمتلكات مما

 . يقتنيه أو مكتوب باسمه حتى يف احلاالت التي تساهم فيها املرأة يف تنمية ممتلكات األسرة عن طريق اشتغالها داخل البيت
 2009 و 2007 متت هذه املبادرة بني سنتي - 6
 ).Global Rights,2008(ية من خالل عقد زواج مفصل تعزيز حقوق املرأة املغارب: نكتب يف وئام لنقرأ يف خصام- 7



 

 وشركائها املحليني، يركزون حاليا على العراقيل اإلدارية واإلجرائية التي تعرتض النساء يف املنطقة Global Rightsمنظمة 

  .املغاربية وحتول دون استفادتهن من هذه اإلمكانية

 من 9، و اجلزائر8 جمعيات غري حكومية باملغرب8 و Global Rights تعاونت منظمة .2010ما بني شهر ماي وشهر دجنرب 

كوسيلة للنهوض و تقوية احلقوق الشخصية و املالية  للنساء من داخل مؤسسة حول عقود الزواج أجل إجناز أحباث ميدانية 

 على تدارس املستوى املعريف واآلراء وجتاربحيث ركزنا من خالل مقابالت فردية مركزة، استمارات و موائد مستديرة، . الزواج

 قامت فرق عمل املنظمات غري احلكومية أيضا  . املرتبطة بإجراءات عقود الزواجخمتلف الفاعلني العموميني و املهنيني القانونيني،

 على مستوى بإجناز العديد من األحباث على مستوى األرشيفات لتجميع املعلومات الكمية والكيفية خبصوص عقود الزواج

و قد ركزوا خصوصا على وثرية و مضمون الشروط املدرجة، عدد الزجيات التي متت و . سجالت املحاكم املحلية و البلديات

  10.تتوفر على عقود مستقلة خاصة بتدبري املمتلكات الزوجية، باإلضافة إلى شروطها و العبارات املستعملة يف هذه العقود

ت املرتبطة مبدى استعمال عقود الزواج للنهوض حبقوق النساء، نأمل أن تشكل نتائج هذا من خالل التعرف على والتحديا

  .خالصاته أداة مفيدة للتعديالت املستقبلية للقوانني واإلجراءات املرتبطة بالزواج يف الدول املغاربية البحث امليداني و

ن مع جمعيات شريكة من املغرب و اجلزائر بتنظيم  بتعاوGlobal Rights امليدانية، قامت منظمة البحوثعلى إثر إجناز 

جمموعات العمل هذه تم تأطريها من طرف اجلمعيات املحلية، . حملية حول عقود الزواج يف مناطقهم جمموعات عمل موضوعاتية

ج البحث ارتكازا على املعلومات املستخلصة و نتائ. و ضمت فاعلني عموميني و خمتصني قانونيني معنيني بإجراءات الزواج

لتنقيح و تعديل القوانني، اإلجراءات امليداني، باشر أعضاء جمموعات العمل املوضوعاتية يف صياغة ، بشكل جماعي، مقرتحات 

هذا التقرير يقدم خالصات و . بغية تسهيل حماية و تعزيزي حقوق النساء اإلنسانية و املمارسات املرتبطة بإبرام عقود الزواج

   . لكي تعتمدها اجلمعيات املحلية كوسيلة للضغط و املناصرة من أجل تعديل التشريعات احلاليةتوصيات جمموعات العمل

  جموعات العمل املوضوعاتيةواملسائل اللوجستية املرتبطة مبنهجية امل

 
I. اإلطار العام ملجموعات العمل املوضوعاتية  

 

 خالل 12 واجلزائر11ريكة وحمامني يف كل من املغرببشراكة مع مثانية منظمات غري حكومية ش Global Rightsاشتغلت منظمة 

 جمموعات شملت ، يف مناطق اشتغالهمالعمل املوضوعاتية جمموعات على اإلشراف أجل من، 2011 بني يناير وغشت ماالفرتة 

ممثلني ة إلى باإلضاف العدول وموظفني من داخل املحاكم ، ضباط احلالة املدنية، قضاة، موثقني،العمل املوضوعاتية هذه حمامني

 .عن املنظمات الغري احلكومية

                                                            
  ، جمعية )تطوان(، جمعية توازة ملناصرة املرأة )مراكش(، جمعية األمان لتنمية املرأة )احلاجب(جمعية أمل للمرأة والتنمية - 8

 ).أكادير(وجمعية تافوكت سوس لتنمية املرأة ) اخلميسات(املحامني الشباب 
 )سكيكدة(وجمعية احلياة للقابالت) تلمسان(، اجلمعية االجتماعية إسبوار )تيزي وزو(وسناو اجلمعية الثقافية آم- 9

االستعمال االسرتاتيجي لعقود الزواج البحث امليداني مع السلطات املحلية  املغرب، اجلزائر وتونس من خالل النهوض باحلقوق اإلنسانية للنساء يف 10

هذا البحت متوفر بالعربية و الفرنسية و اإلجنليزية على املوقع اإللكرتوني ). 1201 دجنرب  tsRighGlobal(حول استعمال عقود الزواج 

org.globalrights.www  
نمية املرأة بأكادير، جمعية أمل من معية األمان من أجل تنمية املرأة مبراكش، جمعية توازة ملناصرة املرأة بتطوان، جمعية تافوكت سوس من أجل تج 11

   .جمعية املحامون الشباب باخلميسات. أجل املرأة والتنمية باحلاجب
  ).سكيكدة(و جمعية احلياة للقابالت ) تلمسان( اجلمعية االجتماعية أمل تلمسان ) تيزي وزو(اجلمعية التفافية أميزناو  12



 

باملغرب، على املقبلني على الزواج جتهيز ملف واحلصول على ترخيص قضائي على مستوى قضاء األسرة، حيث سيتم توثيق عقد 

ة عقود الزواج حاليا يتم حتريرها من طرف عدليني بصفتهما ممثالن للسلطات العمومي. 13الزواج وتسجيله من طرف القاضي

يقوم العدالن بإشعار الطرفني عند زواجهما حبقهما يف :  الفقرة الثالثة من قانون األسرة املغربي49 حسب املادة .وليست الدينية

عقود الزواج باملغرب عادة ما حترر خالل مراسيم االحتفال بالزواج، يف . ، بواسطة عقد مستقل، حول ممتلكاتهم الزوجيةاالتفاق

  14.و هي عادة ما تكون خمتصرة تقتصر على املعلومات الرئيسية ذات الطبيعة اإلدارية. د الزوجنيمكان إقامة عائلة أح

  . الزوجة، هو إجراء اختياري يف املغربباسمالوالي، وهو رجل غالبا من العائلة، و يوقع عقد الزواج 

إال أن . 16 أومن طرف موثق خاص15 البلديةيف اجلزائر، ميكن إبرام عقود الزواج إما من طرف ضابط احلالة املدنية على مستوى

العقود التي يتم حتضريها من طرف املوثقني ال تعترب رسمية وال تنجم عنها اآلثار القانونية إال عند تسجيلها على مستوى 

لة املدنية أو  ال جند، سواء يف قانون األسرة اجلزائري أو قانون احلالة املدنية، ما يشري إلى إجبارية، سواء ضابط احلا.البلدية

. املوثق، بإشعار الطرفني بإمكانيتهم إدراج شروط إضافية يف عقد الزواج أو عقد ملحق خاص بتدبري ممتلكات الزوجية/القاضي

 يف ضباط احلالة املدنية جمربين على اعتماد مناذج عقود الزواج كما متت اإلشارة إليها. حضور الوالي يبقى إجراءا إجباريا

الغري مطالبني باالقتصار عكس املوثقني  ، مما ال خيولهم إمكانية إضافة بنود متفق عليها يف العقد1970دنية ل قانون احلالة امل

  .على استعمال هذه النماذج

  :حول ما يلي متحورت أهداف جمموعات العمل املوضوعاتية 

ا اإلجراءات اإلدارية واملمارسات صياغة توصيات ملموسة من أجل تغيري القوانني احلالية التي تنظم عقود الزواج وكذ •

  ؛التي من شأنها تسهيل احلماية والنهوض حبقوق النساء

 مشاربهم ومهني القانون من خمتلف جهات باختالفالتشاور والتدارس مع عدد كبري من ممثلي السلطات املحلية  •

   املهنية؛مدياته وحتم انشغاالته، من جتاربهم انطالقا عدد من التعديالت بهذف بلورةطق البالد اومن

عارفهن وإملامهن خبصوص مب ومهني القانون بالقضايا املرتبطة حبقوق النساء والرقي الفاعلني املحلينيحتسيس خمتلف  •

من اإلجراءات املقارنة فيما خيص إجراءات عقود الزواج الواردة يف بلدان أخرى خاصة فيما يتعلق باملمارسات اجليدة 

  أجل النهوض حبقوق املرأة؛

 أكرب ومشاركة واسعة النطاق ملمثلي اجلهات املحلية ومهني القانون يف املبادرات التي تهم التعديالت التزامشجيع ت •

  . من أجل النهوض باحلقوق اإلنسانية والقانونية للنساءإدراجهاالواجب 

 يلي على املنظمات الغري  وتوزيع مابإجناز Global Rightsمن أجل توجيه عمل جمموعات العمل املوضوعاتية قامت منظمة 

  :17احلكومية الشريكة

 واملمارسات املتعلقة بهذه األخرية مع اإلجراءاتإطار مفصل لتحليل ومناقشة القوانني املرتبطة بعقود الزواج وكذا  •

 وخمتلف خطوات املسار والفضاءات التي تتم فيها املسئولني معمقة من أجل التعرف على األشخاص أسئلةطرح 

  ) لقد تم توزيع اإلطار باللغتني العربية والفرنسية(برمته  احل واخلطوات واملدة الزمنية التي يستغرقها املسارخمتلف املر

                                                            
 .لف كل الوثائق الالزمة لتكوين امل65 تسرد املادة - 13

  "الشروط املتفق عليها بني الطرفني" يشمل الذي، 67الئحة املعلومات الواجب إدراجها يف عقد الزواج حمددة باملادة  14
 من قانون األحوال املدنية تعني رؤساء ونواب رؤساء املجالس البلدية أو رؤساء الهيآت الدبلوماسية والقنصلية يف اخلارج كضباط احلالة 1 املادة - 15

 من القانون تسمح لرئيس املجلس البلدي بتخويل مهامه وصفته كضابط احلالة املدنية لعون بلدي أو أي عون قائم بوظيفة دائمة 2نية إال أن املادة املد

 . سنة21على أن ال يقل سنه عن سنه 
 . رتة تدريبية يف مكتب موثق يتعني عليه أو عليها أن يكون حاصال على شهادة جامعية يف احلقوق وأن يكون قد قام بإمتام ف- 16
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ج البحث امليداني خبصوص عقود الزواج والذي تم القيام به يف كل من املغرب واجلزائر ئاتجمموع اخلالصات املرتبطة بن •

  .2010و تونس وثم إنهائه يف دجنرب 

 املرتبطة واملنهجياتمن ثالث صفحات خبصوص اخلطوط العريضة التي تهم املسائل اللوجستية والبنيات إطار مفصل  •

  .)باللغتني العربية والفرنسية( معها االجتماعاتبإعداد جمموعات العمل املوضوعاتية والقيام بالعديد من 

 املتكررة واملستمرة مع جمموعات العمل املوضوعاتية عاتاالجتماالعديد من يف الربنامج،  املنظمات الغري احلكومية الشريكة نظمت

  :قام هؤالء املشاركون مبا يلييف إطار خمتلف مراحل جمموعات العمل املوضوعاتية، يف مناطقهم، 

النهوض باحلقوق اإلنسانية :  حتت عنواننشر والذي 2010 يف دجنرب إجنازهحتليل نتائج البحث امليداني الذي تم  •

امليداني مع السلطات املحلية البحث :  اإلسرتاتيجي لعقود الزواجاالستعمال واجلزائر وتونس من خالل للنساء باملغرب

  ؛حول استعمال عقود الزواج

  ؛ بعقود الزواج داخل البلدان واملناطق املعنيةاملرتبطة واملمارسات احلالية واإلجراءات القوانني دراسة يف •

 املتعلقة 2010دجنرب يف املغاربي  Global Rights التي نظمها فريق  التكوينية اجلهويةورشةالإعادة تنظيم  •

  .يف دول أخرى املرتبطة بعقود الزواج واإلجراءاتقوانني املقارنة بال

قوق حل احلمائيةالتعرف على التحديات والعوائق ذات الطبيعة اإلدارية واإلجرائية التي حتول دون إدراج الشروط  •

يواجهها املشاركون يف تدبري املمتلكات الزوجية على أساس املصاعب التي ب مستقلة خاصة اتفاقاتالنساء وكذا إبرام 

  .جمموعات العمل املوضوعاتية يف عملهم اليومي

 واإلجراءات على القوانني إدخالها ميكن عملية تعديالت لهذه التحديات و العوائق واقرتاح الئحة من احللول بلورة •

  .بعقود الزواج من أجل تسهيل احلماية والنهوض حبقوق النساءاإلدارية واملمارسات اخلاصة 

II. تنظيم جمموعات العمل املوضوعاتية 
 

لصياغة و إجناز جمموعات العمل املوضوعاتية يف خمتلف املناطق، قامت املنظمات الغري احلكومية بعمل ميداني موسع استهدف 

 على املشاركة وربط االتصال مع املزيد من أعضاء املمكن أن التحاور مع العديد من اجلهات املعينة املحلية من أجل حثهم

  .ينضموا ملجموعات العمل املوضوعاتية

  اسرتاجتيات تكوين جمموعات العمل املوضوعاتية .1

االتصاالت والعالقات التي ثم ربطها مع ممثلي السلطات املحلية، خالل املرحلة السابقة من هذا املشروع، سهلت بشكل كبري 

حبيث وافق العديد من األشخاص املستجوبون و املشاركون يف البحت امليداني، على . عات العمل املوضوعاتيةتشكيل جممو

كما أن املنظمات الغري احلكومية الشريكة استعملت العديد من االسرتاجتيات من أجل إجناز هذا العمل . املشاركة يف هذه املرحلة

  :موعات العمل املوضوعاتيةامليداني وإشراك خمتلف اجلهات املعنية يف جم

بالنسبة للمحامني ثم التنسيق مع خمتلف تنظيمات و جمعيات املحامني، و استعمال العالقات اخلاصة، االتصاالت  •

  .الهاتفية، وإشراك املحامني الذين يقدمون اخلدمات بدون مقابل للمنظمات الغري احلكومية

لعدول، كما تم اعتماد االتصاالت الهاتفية و الزيارات امليدانية بالنسبة للعدل، ثم التنسيق مع املجالس اجلهوية ل •

  .ملحاكم قضاء األسرة وخاصة ملكاتب النساخ بها من أجل إجراء لقاءات مباشرة معهم

  .بالنسبة للقضاة، ثم التعامل مع املحامني كوسطاء لربط االتصال بهم •

 .حامني والعالقات الشخصية واألصدقاء كوسطاءبالنسبة لضباط احلالة املدنية ثم التعامل معهم عن طريق امل •
طالب بعض األشخاص املستجوبون بضرورة التوصل مبراسالت رسمية ودعوات مكتوبة من طرف املنظمات الغري  •

 . احلكومية وذلك من أجل املوافقة على املشاركة



 

د إضايف من خالل التوجه إلى يف نفس السياق جند إحدى املنظمات الغري حكومية وشريكة باملغرب التي قامت مبجهو •

املحكمة و إجراء مقابالت مع العديد من األشخاص املقبلني على الزواج والذين كانوا بصدد إعداد ملفات زواجهم 

  .الستفسارهم عن جتربتهم يف هذا الصدد

 التحديات التي واجهها تشكيل جمموعات العمل املوضوعاتية .2

 من التحديات اإلدارية واللوجستية من أجل إعداد وتنظيم جمموعات العمل أشارت املنظمات الغري حكومية إلى العديد

  :املوضوعاتية و هذه التحديات تتمحور كما يلي

الصعوبات يف إقناع بعض اجلهات املعنية باملشاركة، خاصة أوالئك الدين هم أنفسهم يؤمنون بأن إدراج شروط يف عقد  •

  .زواج ليست بالفكرة السديدة

ثرية وطول ساعات العمل وكثرة االلتزامات بالنسبة للعديد من املهنيني املعنيني بهده العملية خاصة االنشغاالت الك •

  .خالل الفرتة التي يكون فيها اإلقبال كثري على الزواج

  .اإلضرابات التي يعرفها قطاع الوظيفة العمومية والعطل الرسمية التي تتزامن مع فرتة إجناز املشروع •

األفراد املشاركني يف جمموعات العمل املوضوعاتية حبضور اجتماعات بشكل دوري واملشاركة يف عدم االلتزام بعض  •

  .عمل املجموعة

العقلية الذكورية التقليدية وغياب ثقافة حقوق اإلنسان وعدم إعطاء بعض العدول ما يكفي من االهتمام ملوضوع  •

  .عقود الزواج

شاركة، مبا يف ذلك احلاجة إلى موافقة الرتاتبية البريوقراطية من قبيل جملس احلواجز والعوائق اإلدارية التي حتول دون امل •

  .العدول أو وزارة العدل

بعض الفئات املعنية، خاصة العدول واملحامني، وافقوا على االلتقاء بشكل جماعي داخل مقرات املنظمات غري  •

يكونوا على استعداد سوى لاللتقاء بشكل يف حني إن فئات أخرى من قبيل القضاة وموظفي املحاكم مل . احلكومية

  .فردي داخل مكاتب عملهم إلجراء مقابالت فردية

  التطبيق الفعلي ألنشطة جمموعات العمل املوضوعاتية .3

 444 اجتماع جماعي و فردي ملجموعات العمل املوضوعاتية مبشاركة 409 الشريكة الثمانيةيف املجموع، أجنزت اجلمعيات 

اجلداول أسفله تبني تفاصيل إجناز .  مدينة و قرية يف كل من املغرب و اجلزائر38 أزيد من ميثلوننوني فاعل عمومي و خمتص قا

 .العمل جمموعات
 



 

  . باملغربجمموعات العمل املوضوعاتية مع خمتلف الفاعلني العموميني و املهنيني املعنيني بإجراءات عقود الزواجلقاءات و اجتماعات  – 1اجلدول 

  املغرب

املسئولني مع اوب حظات عن جتمال

 اللقاءات
عدد 

 اللقاءات
عدد 

 املشاركني
دورهم يف إبرام عقود   تاريخ اللقاءات

  الزواج

فئات املسئولني  أماكن اشتغالهم

املشاركني يف 

  جمموعات العمل

اجلمعية املكلفة 

 بالبحث و املنطقة 

كان من الصعب تنظيم اللقاءات مع 

لعالقات القضاة حبيث تم االستعانة با

 الشخصية لتنظيم اللقاءين

   لقائني02

 
إعطاء اإلذن بالزواج بعد  2011 يوليوز 04 02

التأكد من صحة الوثائق 

و استفاء كافة الشروط 

  القانونية

حمكمة األسرة 

 مبراكش
  القضاة

  

تم االستعانة بالعدول الذين شاركوا 

 أجل تسهيل من قبل يف الربنامج من

 اللقاءات مع آخرين

   لقاء12

 
  يونيو و17-24 19

 2011 يوليوز 6 -4-5
إعطاء معلومات  •

للزوجني حول الوثائق 

  الالزمة للزواج

تقديم طلب اإلذن  •

  .بالزواج لدى القاضي

إشعار الزوجني مبضامني  •

 من قانون 49املادة 

  .األسرة

  .حترير عقد الزواج •

تسجيل عقد الزواج  •

 باملكتب اخلاص

  .باملحكمة

حمكمة األسرة 

 مبراكش
املجلس اجلهوي 

 مبراكش

 العدول

جمعية األمان 

لتنمية املرأة 

  مبراكش



 

تم االعتماد أساسا على النساخ الذين 

شاركوا من قبل مع اجلمعية يف الربنامج 

   يونيو و3 03  لقاء01

   يوليوز06

 2011  
 

تسجيل عقود الزواج  •

  بسجالت املحكمة 

ترقيم و ترتيب  •

  السجالت خبزانة خاصة

ن منح نسخة جديدة م •

عقد الزواج يف حالة 

  ضياعه

حمكمة قضاء األسرة 

 مبراكش
 النساخ

برامج اجلمعية األخرى التي تستهدف 

 هذه الفئة سهلت عملية التواصل معهم
  ماي و-20-13 25  لقاء17

   يونيو-4-5-6

2011 

املساعدة القانونية يف 

صياغة عقد زواج مفصل 

بشروط أو بلورة عقد 

خاص بتقسيم ممتلكات 

  الزوجية

 املحامون املحكمة االبتدائية

برامج اجلمعية األخرى التي تستهدف 

 هذه الفئة سهلت عملية التواصل معهم
تسجيل عقود الزواج  2011 يوليوز 04 02  لقائني02

بتدوين ملخص لها بسجل 

  احلالة املدنية لألشخاص 

 ضباط احلالة املدنية  مكاتب التسجيل

دف برامج اجلمعية األخرى التي تسته

 هذه الفئة سهلت عملية التواصل معهم
   ماي و20 10  لقاءات03

   يونيو و03

 2011 يوليوز 04

تدبري اإلجراءات املسطرية 

  من داخل املحكمة

  املحكمة االبتدائية و

 حمكمة قضاء األسرة
موظفي وزارة العدل

برامج اجلمعية األخرى التي تستهدف 

 هذه الفئة سهلت عملية التواصل معهم
 املفوضني القضائيني املحكمة االبتدائية   2011 يوليوز 05 01 قاء ل01

إعطاء اإلذن بالزواج بعد  2011 يونيو 15-13 01  لقائني02 

التأكد من صحة الوثائق 

و استفاء كافة الشروط 

 القانونية

املحكمة االبتدائية 

  .بإنزكان

 

 القضاة

إعطاء معلومات  • 16-24-16-12-9 22  لقاء18 العدول يف املنطقة رفضوا العديد من املكاتب اخلاصة   العدول

كت وجمعية تاف

سوس لتنمية املرأة 

 بأكادير



 

املشاركة يف البحث بذريعة ضرورة 

حصول فريق البحث على اإلذن من 

 القاضي أو من طرف هيئة العدول

  ماي و

6-9-14-20-22-

   يونيو و28-29

 يوليوز و 4-6-7-8

   غشت 15-16

2011 

للزوجني حول الوثائق 

  الالزمة للزواج

ديم طلب اإلذن تق •

  .بالزواج لدى القاضي

إشعار الزوجني مبضامني  •

 من قانون 49املادة 

  .األسرة

  .حترير عقد الزواج •

تسجيل عقد الزواج  •

باملكتب اخلاص 

 .باملحكمة

  بالعدول

  .سيدي إفني

  .تزنيت

  . دشرية-إنزكان

 أكادير

 يوليوز 15-14-8-7 02  لقاءات04 

2011 
عقود الزواج تسجيل  •

  بسجالت املحكمة 

ترقيم و ترتيب  •

  السجالت خبزانة خاصة

منح نسخة جديدة من  •

عقد الزواج يف حالة 

 ضياعه

املحكمة االبتدائية 

 بأنزكان
 النسخات

املساعدة القانونية يف   ماي12-11-10-9 13  لقاء13 

صياغة عقد زواج مفصل 

بشروط أو بلورة عقد 

خاص بتقسيم ممتلكات 

 الزوجية

يف  مبكاتبهم اخلاصة

  :كل من

  أكادير

  سيدي إفني

  تزنيت

 دشرية اجلهادية

 املحامون

تسجيل عقود الزواج  يونيو 17-16-10-9 واحدة 04  لقاءات06  مكاتب التسجيل  ضباط احلالة املدنية 



 

بتدوين ملخص لها بسجل  2011 امرأة

 احلالة املدنية لألشخاص
 و نوابهم .مقاطعة أكادير

   يونيو و10-9 02  لقاءات05 

 2011 يوليوز 8-14
مكتب املساعدة  

االجتماعية بالنيابة 

العامة باملحكمة 

  االبتدائية بأكادير

مكتب املساعدة 

االجتماعية بالنيابة 

العامة باملحكمة 

  االبتدائية بإنزكان

 

املساعدة 

 االجتماعية 

يشتغل على عقود الزواج  2011 يوليوز 14 02  لقائني02 

 املختلط 
  مكاتبهم اخلاصة

 بأكادير
  ترجمان حملف

 
 يونيو 27-20-15 02  لقاءات03

2011 
إعطاء اإلذن بالزواج بعد 

التأكد من صحة الوثائق 

و استفاء كافة الشروط 

 القانونية

بتدائية املحكمة اال

 باخلميسات
   القضاة

  

  

  

  

  

تم اعتماد املراسالت الرسمية 

باإلدارات املعنية و أساسا العالقات 

  الشخصية التي سهلت اللقاءات

  . ماي25-23-18-5 20  لقاء12

   يونيو07-09-29

   يوليوز05-12

   غشت02-23-25

2011 

إعطاء معلومات  •

للزوجني حول الوثائق 

  الالزمة للزواج

تقديم طلب اإلذن  •

  .بالزواج لدى القاضي

إشعار الزوجني مبضامني  •

ن  من قانو49املادة 

  .األسرة

مكاتب العدول يف 

  :كل من

  اخلميسات

  تيفلت

  واملاس

 تيداس

 العدول

جمعية املحامون 

الشباب 

 باخلميسات



 

  .حترير عقد الزواج •

تسجيل عقد الزواج  •

باملكتب اخلاص 

 .باملحكمة
تسجيل عقود الزواج  • 2011 يوليوز 14-4 04  لقاءات04

  بسجالت املحكمة 

ترقيم و ترتيب  •

  السجالت خبزانة خاصة

منح نسخة جديدة من  •

 يف حالة عقد الزواج

 ضياعه

املحكمة االبتدائية 

 باخلميسات
 الناسخات

   يونيو-13-12 10  لقاءات06

   يوليوز19-26

  غشت03-10

تسجيل عقود الزواج 

بتدوين ملخص لها بسجل 

 احلالة املدنية لألشخاص

أقسام احلالة املدنية 

  :بكل من

  اخلميسات

  تفلت

 واملاس

ضباط احلالة املدنية 

 و نوابهم

تدبري اإلجراءات املسطرية   غشت23-22 03 ات لقاء04

 من داخل املحكمة
املحكمة االبتدائية 

  باخلميسات

 

 موظفو املحكمة
 

صعوبة يف االشتغال مع القضاة ملا 

 .يتطلبه األمر من رسميات إدارية
   ماي16 02  لقائني02

   يونيو 20

2011 

إعطاء اإلذن بالزواج بعد 

التأكد من صحة الوثائق 

 كافة الشروط و استفاء

 القانونية

حمكمة األسرة بتطوان   القضاة

 

تم االشتغال أساسا مع العدول الذين 

 .سبق أن شاركوا من قبل يف الربنامج
   أبريل28-14 21  لقاءات09

   ماي10-26

إعطاء معلومات  •

للزوجني حول الوثائق 

  مكاتب العدول

  مكتب النسخ

  العدول

 

جمعية توازة 

ملناصرة املرأة 

 مبرتيل



 

   يونيو06-15-29

   يوليوز04-07

2011 

  الالزمة للزواج

تقديم طلب اإلذن  •

  .بالزواج لدى القاضي

إشعار الزوجني مبضامني  •

 من قانون 49املادة 

  .األسرة

  .حترير عقد الزواج •

تسجيل عقد الزواج  •

باملكتب اخلاص 

 .باملحكمة

حمكمة األسرة 

  .بتطوان
 مقر اجلمعية

 تم تنظيم اللقاءات بالنساخ بشكل

 جماعي
   ماي16 08  لقائني02

   يونيو27

2011 

تسجيل عقود الزواج  •

  بسجالت املحكمة 

ترقيم و ترتيب  •

  السجالت خبزانة خاصة

منح نسخة جديدة من  •

عقد الزواج يف حالة 

 ضياعه

حمكمة األسرة بتطوان   النساخ

 

متت االستعانة باملحامني املتطوعني 

باجلمعية، و العالقات الشخصية 

  .اءاتلتسهيل اللق

نظمت لقاءات فردية و أخرى جماعية 

 مع املحامون

   أبريل27-19 18  لقاء13

   ماي03-11

   يونيو15-21

   يوليوز07

   غشت03-16

2011 

املساعدة القانونية يف 

صياغة عقد زواج مفصل 

بشروط أو بلورة عقد 

خاص بتقسيم ممتلكات 

 الزوجية

حمكمة األسرة  •

  بتطوان

مكاتب املحامون  •

  وةبتطوان و شفشا

 مقر اجلمعية •

  املحامون

 

نظمت لقاءات فردية و أخرى جماعية 

 مع ضباط احلالة املدنية و نوابهم
   ماي19-10 04  لقاءات06

   يونيو8-15-21

تسجيل عقود الزواج 

بتدوين ملخص لها بسجل 

أقسام احلالة  •

 : املدنية بكل من
ضباط احلالة املدنية 

 و نوابهم



 

  مرتيل احلالة املدنية لألشخاص  يوليوز07

  املضيق

  تطوان

 معيةمقر اجل •
صعوبة االشتغال مع القضاة ملا يتطلبه 

 األمر من رسميات إدارية
   مارس23-10 03  لقاءات08

   يونيو28-29-30

   يوليوز1-4-7

2011 

إعطاء اإلذن بالزواج بعد 

التأكد من صحة الوثائق 

و استفاء كافة الشروط 

 القانونية

حمكمة قضاء  •

  األسرة مبكناس

كز القاضي مر •

 .املقيم باحلاجب
 املحكمة  •

  بأزرواالبتدائية

  القضاة

 

نظمت لقاءات فردية و أخرى جماعية 

 مع العدول
   فرباير11 24  لقاء19

   مارس15-22

   أبريل14

   ماي5-17-19-24

   يونيو24 -2-7-8-16

5-6-611-206 

  يوليوز

   غشت23-25

2011 

ومات إعطاء معل •

للزوجني حول الوثائق 

  الالزمة للزواج

تقديم طلب اإلذن  •

  .بالزواج لدى القاضي

إشعار الزوجني مبضامني  •

 من قانون 49املادة 

  .األسرة

  .حترير عقد الزواج •

تسجيل عقد الزواج  •

باملكتب اخلاص 

 .باملحكمة

مكاتبهم اخلاصة  •

  :بكل من

  احلاجب

  مكناس

  آزرو 

مبحكمة قضاء  •

  األسرة مبكناس

 . اجلمعيةمبقر •

  العدول

 

نظمت لقاءات فردية و أخرى جماعية 

مع النساخ كما تم إشراكهم يف بعض 

 اللقاءات مع العدول و املحامني

   فرباير17-11 07  لقاءات04

   أبريل14

   ماي24

تسجيل عقود الزواج  •

  بسجالت املحكمة 

ترقيم و ترتيب  •

  احلاجب

 مكناس
  النساخ

 

جمعية أمل للمرأة 

و التنمية باحلاجب



 

 

  السجالت خبزانة خاصة 2011

منح نسخة جديدة من  •

ج يف حالة عقد الزوا

 ضياعه
نظمت لقاءات فردية و أخرى جماعية 

مع املحامني كما تم تنظيم لقاء مشرتك 

ضم أيضا العدول ضباط احلالة املدنية 

 و النسخ

  : لقاء44

 لقاءات 06

  جماعية و 

 لقاء 38

 فردي

  :اللقاءات اجلماعية 24

   فرباير15

   أبريل14

   ماي24

   يونيو24

  وز يولي22

2011  
  اللقاءات الفردية

طيلة املدة املمتدة ما بني 

2011فرباير إلى غشت 

املساعدة القانونية يف 

صياغة عقد زواج مفصل 

بشروط أو بلورة عقد 

خاص بتقسيم ممتلكات 

 الزوجية

مكاتبهم اخلاصة بكل 

  :من

  احلاجب

  آزرو

  مكناس

  فاس

  مقر اجلمعية

  :باملحاكم يف كل من

  قضاء األسرة مبكناس

حكمة االبتدائية امل

  مبكناس

حمكمة االستئناف 

  مبكناس

مركز القاضي املقيم 

 باحلاجب

  املحامون

 

   فرباير11 03  لقاءات03 

   يونيو24

2011 

تسجيل عقود الزواج 

بتدوين ملخص لها بسجل 

 احلالة املدنية لألشخاص

  احلاجب

 مكناس
 ضباط احلالة املدنية

   يونيو6 02  لقاءات02 

  يوليوز22
ري اإلجراءات املسطرية تدب

 من داخل املحكمة
  احلاجب

 مكناس
كتابة الضبط 

 باملحكمة

 املجموع  263 229 



 

  لقاءات و اجتماعات جمموعات العمل املوضوعاتية مع خمتلف الفاعلني العموميني و املختصني املعنيني بإجراءات إبرام عقود الزواج باجلزائر- 2اجلدول 

  اجلزائر

اوب املسئولني مالحظات عن جت

  مع اللقاءات

فئات املسئولني   أماكن اشتغالهم  تاريخ اللقاءات  عدد املشاركني  عدد اللقاءات

املشاركني يف 

  جمموعات العمل

اجلمعية املكلفة 

بالبحث و 

  املنطقة

  بلدية الربعة نات إراتن 2011 يونيو 05

 
  بلدبة تيزي وزو  2011يونيو -14

  

  بلدية إليلتن  2011 يونيو 21

  

لعبوا دورا يف حتسيس رؤسائهم 

على استعمال عقود الزواج 

 املفصلة

 ضابط حالة 01  لقاءات08

  مدنية

 ن موظفو06

  بلدية إردجن  2011 يونيو 28

ضباط احلالة املدنية و 

 املوظفون

سهلوا اللقاءات مع القضاة و 

مني وكالء اجلمهورية و حما

 آخرين

   حمامني06 12

  قانونيني02
املحامني و املختصني  حمكمة تيزي وزو  يونيو15 -14 -11

 القانونيني

ساهموا يف التحسيس و التعريف 

 بالربنامج
يونيو -25-18-11  منتخبني03 18

2011  
 2011 يوليوز 08

  بلدية تيزي وزو

  إليلتنبلدية 

  إردجنبلدية 

   منتخبي

املحلس 

 (APC).املحلي
 نتخبي جملس الواليةم

(APW)  
منتخبي املجلس 

الشعبي الوطني 

)APN( 
عملوا على تسهيل اللقاءات مع 

املنتخبني و باقي اإلداريني 

 ممثلي 46  لقاء50

 اجلمعيات
   يونيو30

   يوليوز29 -16-26

  :يف املناطق التالية

  تيزي وزو

 اجلمعيات

اجلمعية الثقافية 

أموسناو تيزي 

  وزو



 

  أزفون 2011 .املعنيني

  تريوردا

  ماكودا

  الربعة

  نات إراتن

  ر العاصمةاجلزائ

 وهران
  املدعي العام  املحكمة بتلمسان  05  اجتماع واحد  

  :املحكمة بكل من  07  اجتماعني  

  تلمسان

  مغنية

  القضاة

  ضباط احلالة املدنية  البلديات  05   اجتماعات04  

  :البلدية يف كل من  06  اجتماع واحد  

  تلمسان

  مغنية

  سبدو

  

  تلمسان  12   اجتماعات08  

  منصورة

  شتوان

 موظفي جملس الوالية
(APW)  

  

  الكاتب العام للبادية  تلمسان  02  اجتماع واحد  

  نقابة املحامون بتلمسان  03  اجتماع واحد

  

  جمعية نيدروما  02  اع واحداجتم

  

  

  03  اجتماع واحد

جميع اللقاءات نظمت 

  حسب التواريخ التالية

 يونيو 26 -18 -04

2011  
 يوليوز 24 – 10و 

2011  

  جمعية غزاويت

  املحامون

اجلمعية 

االجتماعية أمل 

 تلمسان



 

  أساتذة جامعيني   كلية احلقوق بتلمسان  05 . اجتماعات03  

  املوثقني  تلمسان  04  اجتماع واحد  

  املنتخبني املحليني  املجلس الشعبي للوالية  14  اجتماع واحد  

  القضاة  حمكمة سكيكدة  02   لقاءات02  

  سكيكدة  08   لقاءات08  

  عزابة

  كولو

  املوثقني

  20   لقاء20  
   حمامي و حمامية 12

   متمرنني8

  خواص يف وسط املدينة

  

  املحامني

  ضباط احلالة املدنية  مكتب احلالة املدنية بالبلدية  04   لقاءات04  

  سكيكدة  04   لقاءات07  

  حمادي كرومة

  بوشطاطا

  احلدايك

  رئيس البلدية

  :خواص يف كل من  03  05  

  سكيكدة املركز

  عزابة

  مفوضني قضائيني

  رئيس جملس الوالية  مكتب سكيكدة  01  04  

   أحزاب3نواب   سكيكدة املركز  03  05  

  12  04  

 
 
 
 
 

جميع اللقاءات نظمت 

  :التواريخ التاليةحسب 

04- 09- 13- 18-23 

  2011 يونيو 27-

 -16 -11 -07 -02و 

  2011 يوليوز 25

   سكيكدة

  عزابة

  احلاروش

  كولو

  جمعيات

جمعية احلياة 

 للقابالت

 املجموع   181  180  



 

III. أثر تنظيم جمموعات العمل املوضوعاتية  
 

املتمحور حول صياغة توصيات ملموسة من   و،باإلضافة إلى الهدف اإلسرتاتيجي املسطر من طرف جمموعات العمل املوضوعاتية

وضوعاتية هذه كان له يف  املرتبطة بعقود الزواج، فإن تنظيم جمموعات العملأجل إدخال تعديالت على القوانني واملمارسات امل

هذا وقد تم الرتكيز . حد ذاته الكثري من األهداف املرتبطة بتقوية القدرات يف جمال احلقوق اإلنسانية وكذلك يف جمال املناصرة

طات املحلية وتعبئة هؤالء من أجل مساندة احلقوق على تقوية الشراكة بني املنظمات غري احلكومية واملمثلني الرسميني للسل

املوضوعاتية مباشرة على تطبيق التوصيات التي توصلوا إليها  هذا وقد عمل املشاركون يف جمموعات العمل. اإلنسانية للنساء

  . احلاليةاإلجراءات على إدخالهاخبصوص التعديالت الواجب 

املوضوعاتية وتتضمن هذه  لتقدم التي حصلت عليها من طرف جمموعات العمل املنظمات غري احلكومية عن مؤشرات احتدثتلقد 

  : األخرية

  املشاركني فيها املهنينياملوضوعاتية على  أثر جمموعات العمل .1

  ؛املوضوعاتية التوصيات الواردة يف التقرير األخري ملجموعة العملجتاه  حسن التملك واملشاركة منو •

 واملعاهدات الدولية املرتبطة حبقوق االتفاقياتاملوضوعاتية مبضامني   جمموعات العمل املشاركني يفإملامحتسني مستوى  •

  ؛ الزواج إجراءاتالنساء وقوانني و

  ؛ من مستوى الوعي حبقوق النساء اإلنسانية وتسليط الضوء على هذه احلقوقالرفع •

آلخرين للسلطات املحلية الذين املوضوعاتية وصل إلى مسامع العديد من املمثلني ا صدى أنشطة جمموعات العمل •

 مع املنظمات غري احلكومية املحلية من أجل النهوض باحلقوق اإلنسانية لالشتغال عربوا فيما بعد عن استعدادهم

  ؛للنساء

فضاء لاللتقاء ما بني املوضوعاتية خلقت  ن جمموعات العملحبيث أ على العمل اجلماعي والتنسيق، قدراتهمتقوية  •

 مع السهر على إجياد احللول بشكل ،لتحاور واملناقشة وتدارس خمتلف املشاكللبعقود الزواج عنية خمتلف الفئات امل

  ؛ والتعاون مستقبًاللالشتغالجماعي وتهيئ الظروف 

خلق فرص جيدة من أجل توعية وحتسيس جميع األشخاص الذين يشتغلون على عقود الزواج خبصوص تضمني  •

املوضوعاتية بأنفسهم بأنهم مل   املشاركون يف جمموعات العملأعرتفوقد . وقالشروط التي من شأنها حماية احلق

ات املوضوعاتية، صاروا واعني بأنه ال يتعني عليهم عوم يف إطار هذه املجاشتغالهميكونوا واعني بهذه القضية وأنه منذ 

يهم أن حيثوا أزواج املستقبل إخبار األشخاص املقبلني على الزواج بإمكانية تضمني هذه الشروط فحسب بل يتعني عل

املوضوعاتية مبا فيهم العدول  إن املشاركني يف جمموعات العمل. على اإلدراج الفعلي لهذه الشروط يف عقد زواجهم

 األسرة قانونا توجيه وإرشاد األشخاص املقبلني على الزواج وشرح املقتضيات الصميمية من مواد د جاهاآلنحياولون 

كدون بشكل مكثف على أهمية إدراج مثل هذه الشروط، وقد صاروا يعتربون ؤ الزواج، كما يالتي لها عالقة بعقد

  ؛ يف العملوكفاءاتهمهذه األمور جزًءا ال يتجزء من دورهم ومسؤوليتهم 

 املطالبة اليوم هنالنساء املستفيدات من خدمات املنظمات غري احلكومية والشريكة يف املشروع صرحت بأنه ميكن •

  ممثلوها يف جمموعات العملخاصة أوالئك الذين شاركلى خدمات أفضل من طرف السلطات املحلية واحلصول ع

 يتعامل بها موظفو املحاكم والقضاة مع النساء اللواتي ترغنب يف احلصول سار، مبا يف ذلك الطريقة التي ملوضوعاتيةا

  .على اخلدمات

طرف العدول وذلك عن طريق املجهودات التي يتم بذلها من  األشخاص املقبلني على الزواج من استقبال شروطحتسني  •

  ؛ بالزفافاالحتفالومناقشة عقد الزواج قبل للقاء خاص  أجل توفري فضاء

سخات يف جمموعة العمل املوضوعاتية كان له األثر اجليد على وضعية النساء اللواتي يرغنب يف ا النساء النإشراك •

ع النساء الناسخات بضرورة النهوض باحلقوق ا اقتنفإثر .ى املحاكماحلصول على نسخ لعقد زواجهن على مستو



 

سخات صرن حيرصن على خلق الظروف املالئمة ااإلنسانية للنساء الحظت املنظمات غري احلكومية بأن النساء الن

  ؛للنساء من أجل توفري وصيانة نسخ عقد الزواج دون صعوبة

 إال أنه يف النهاية فهم اآلراء يف االصطدامية حصلت هناك بعض عمل جمموعات العمل املوضوعاتانطالق يف بداية  •

  .اجلميع وأدرك أهمية إدراج الشروط التي من شأنها حماية احلقوق يف عقد الزواج

  ت العمل املوضوعاتيةاعواألثر على املنظمات غري احلكومية الشريكة املشرفة على جمم .2

  ؛املشروعمثل هذا النساخ املساندين ألهداف  حاكم وتوسيع دائرة احللفاء، خاصة توسيع شبكة موظفي امل •

  ؛هات ومناطق أخرى من البالدج أفراد آخرين من خمتلف إشراكتوسيع نطاق العمل على أساس سياسة القرب مع  •

 ؛تعزيز قنوات التواصل مع السلطات املحلية •

  .ضمان مشاركة بعض املهنيني يف أنشطة أخرى منضمة من طرف اجلمعيات •

 عقود الزواج مع السماح لهم بتوجيه السيدات املقبالت إبرامالقات القائمة مع اجلهات الرسمية املشرفة على تعزيز الع •

 ؛على الزواج إلى العدول املشاركني يف جمموعات العمل املوضوعاتية من أجل احلصول على التوجيه والدعم املادي

عمل تتبع على  السهر من اجلمعية من أجل اءعضأنية و احلالة املديل وموظفوتكون من حمامني وعدت  حمليةخلق جلن •

يف  عقود الزواج حولواملناصرة و املراقبة والعمل كبنية دائمة إلعطاء التوجيه القانوني املوضوعاتية جمموعات العمل 

 مناطقهم؛
سيساعدهم على  املرتبطة بها مما واإلجراءاتمن توسيع نطاق معارفهم خبصوص عقود الزواج وا متكنأعضاء اجلمعيات  •

يف تنظيم دورات تكوينية على احلقوق القانونية وعلى عملية اإلرشاد والتوجيه الفردي والدعم الذي يقدمونه للنساء 

جمموعة وقائع  متثل إنها قيمة خاصة لكونها ليست فقط معلومات قانونية بل ذاتتعترب هذه املعلومات ( مناطقهم 

  ).ومعطيات ثم احلصول عليها على ضوء جتربة ميدانية مثمرة

  تقارير املنظمات غري احلكومية الشريكة يف املغربمنشهادات خمتارة 

اخربنا احد العدول بأنه انبهر من شخصية امرأة جاءت رفقة خطيبها إلبرام عقد الزواج وقد رفضت حضور أي أطراف أخرى 

والعمل وأبهرني إصرارها أن يكون صداقها درهم ، استقاللية السكن، عدم التعدد: اشرتطت ثالثة شروطهذه السيدة ، للعقد

فعال هي ، واحد فقط يقول العدل بعد خروجهما من مكتبي جلست أفكر يف حكمة هذه السيدة ويف جوهر الشروط التي وضعت

إذن ملاذا ننظر إلى املرأة التي ، و إنشاء أسرة صحيةعلى صواب ألنها شروط نابعة من تفكري جيد ورغبة أكيدة يف تأسيس 

 تشرتط على أنها متسلطة و متعالية؟

كاتبة احد العدول بعد تعاملها معنا منذ السنة املاضية يف هذا املوضوع تقول أنها جتتهد حسب إمكانياتها يف توفري فضاء 

لعدالن مشغوالن مبوعد أخر استغل فرصة الوقت و اترك مالئم للطرفني تقول مثال إذا حضر اخلطيبان إلبرام العقد و كان ا

تبتسم وتقول أحاول توعية املرأة  بأهمية إدراج الشروط احلمائية على قدر ... للطرفني فرصة ملناقشة حمتويات العقد قبل اإلبرام 

 .إمكانياتي

كنت استمع حلديث بني جمموعة نساء حول ، من اآلثار االجيابية لعملنا هو انعكاسه على املجموعات النسائية التي نشتغل معها

 إياك أن يكون ماسخا مثل ، زواج بنت إحداهن لتقول لها األخرى هل أبرمتم العقد أم ال و هل هو عصري على األقل

أجابتني أكيد عصري مبعنى يشمل كل حياة الزوجني و تضع فيه ، فسألتها و هل هناك عقد عصري و عقد تقليدي، عقودنا

 .ا قد جيعل حياتها الزوجية جيدة أما عقدنا فكل ما حيتويه هو اسمي و اسمه و صداق زهيداملرأة كل م

، أنه يف لقاء كان يضم العدول وضابطة للحالة املدني من بني احلكايات التي وقعت أثناء العمل مع جمموعة العمل املوضوعاتية

لوالية يف الزواج،كان العدد الكبري من احلضور مع الوالية ناسخة  وعدد من املحامـون، أفضى النقاش إلى احلديث عن مسالة ا



 

، إال )النظام القديم(االختيارية يف الزواج بسبب الظروف التي تعرتض العديد من النساء يف إبرام عقـودهن يف حالة غياب الولي 

لعقد وأن مسألة اختيار الولي أنه كان من بني احلضور عدل مصمم على رأيه حول إجبارية وجود الولي وحضوره أثناء حترير ا

 واتهامات بني مشداتهنا قامت . هي غري صحيحة فتحت الباب للبنات للخروج عن طاعة آبائهم، فالولي وجوده ضروري

، استطاع يف األخري العدل املقتنع بالوالية االختيارية إقناع الذي مع إجبارية وجود الولي بإعطائه أمثلة حية على نساء نعدال

  . ساعده أيضا باقي احلضور، ضلهن الولي وأصبحن عرضة للشارعوفتيات ع

مباشرة بعد تكوين جمموعة العمل وعقد اللقاءات مع أعضاءها لشرح األهداف املرجوة من إجناز البحث، أبدى األشخاص 

ونية إذ أصبح بعض املكونني ملجموعة العمل استعدادهم التام إلجناحه، ولوحظ ذلك على مستوى التطبيق العملي للنصوص القان

 منها، 49و48و47العدول  يلعبون دورهم يف التوعية والتحسيس وشرح مقتضيات مدونة األسرة خاصة ما تنص عليه الفصول 

 عند إبرام عقد الزواج يبعضهماكما أن هناك بعض التحسن على مستوى استقبال األزواج، وأصبحت إمكانية انفراد الزوجني 

وحسب شهادة أحد العدول فإن هناك من  .د فرص طرح إمكانية االشرتاط بينهما بكل حرية وتلقائيةمتاحة ، مما أدى إلى تزاي

األزواج من تقبل فكرة االشرتاط والتفاوض حول الشروط التي يرغبون يف تضمينها بعقود الزواج، بعدما تم شرح وتبسيط 

  .  من مدونة األسرة49و48و47مقتضيات الفصول 

   شروط و مقتضيات خاصة حبماية احلقوق يف عقود الزواجإدراجالتي حتول دون التحديات و العراقيل 

يف جمموعات العمل املوضوعاتية العديد من العراقيل و التحديات التي تواجه النساء اللواتي يرغنب يف إدراج حدد املشاركون 

لقد طلب من هؤالء املشاركني . لكية الزوجيةشروط يف عقود زواجهن أو اللواتي يرغنب يف إبرام عقود مستقلة خبصوص تدبري امل

  . التي تواجههم يف عملهم اليومي و املرتبط بعقود الزواجاإلجرائيالطابع الرتكيز على التحديات و العراقيل ذات 

لية التي األحباث امليدانية التي تم القيام بها يف املاضي، حرصت على حتليل العراقيل ذات الصبغة االجتماعية، الشخصية و العائ

و لقد .  اتفاقات منفصلة لها عالقة بتدبري املمتلكات الزوجيةإبرام الشروط التي حتمي احلقوق و إدراجتصطدم بها حماوالت 

اشتغل املشاركون يف جمموعات العمل املوضوعاتية، خالل خمتلف مراحل املناقشة من فرتة املشروع هذه، على النظر إلى خمتلف 

 عقود الزواج هذه و الذين حيضرون إبرام الساهرون على األفرادرتبطة بالعديد من العوامل من ضمنها  املاإلداريةاملمارسات 

 خمتلف إلى باإلضافة عقود الزواج بداخلها و املدة الزمنية التي يستغرقها املسار إبراماءات التي يتم ضحفالت الزفاف و الف

  .ل املسارالوثائق التي تتم املطالبة بها فضال عن خمتلف مراح

I.  إجراءات الزواج  

  فضاء التوقيع على عقود الزواج .1

يتم إبرام عقود الزواج، يف معظم األحيان، يف بيت عائلة أحد الزوجني، مما جيعل مهمة العدول بااللتزام باإلجراءات  •

  القانونية بشكل صميمي و إخبار النساء حبقوقهن، مسألة صعبة؛

 عقود أزواج داخل مكاتب العدول، جند أن هذه املكاتب يف معظم األحيان هي يف الوقت الذي يتعني فيه أن يتم إبرام •

مكاتب متقادمة وضيقة وينقصها أحيانا حتى الكراسي التي حيتاجها األشخاص املقبلون على الزواج للجلوس عليها 

لعدول فمكتب العدول عادة ما حيتوي على فضاء للعمل خمصص ل. من أجل تدارس عملية إبرام عقود زواجهم

ومساعده وفضاء آخر هو مبثابة قاعة انتظار جيلس فيها جميع األشخاص املقبلني على الزواج رفقة األفراد الذين 

يصطحبونهم ، مما ال يسمح بأي نوع من اخلصوصية أو املناقشات على إنفراد بني العدول و األشخاص املقبلني على 

  اءا إداريا روتينيًا ال غري؛ عقود الزواج إجرإبرامالزواج، مما جعل من عملية 

الولوج إلى مكاتب العدول ليس مسألة يف متناول اجلميع، خاصة بالنسبة لألشخاص الذين يودون الزواج يف األوساط  •

  .القروية



 

 األشخاص احلاضرون عند إبرام عقود الزواج .2

عظم األحيان حضور عدد كبري اجلو االحتفالي الذي يرافق االحتفاالت بالزفاف يف بيوت عائلة الزوجني يقتضي يف م •

  من أفراد األسرة باإلضافة إلى اجلريان واملمون ومزينات العروس وما إلى ذلك؛

غالبا ما يرافق أفراد العائلة العروسني إلى مكاتب العدول مما جيعل عملية التفاوض خبصوص عقود الزواج والشروط  •

  ؛التي ميكنها أن تدرج فيها عملية صعبة إن مل نقل مستحيلة

األزواج املستقبلني ال يوافقون يف بعض األحيان على فكرة أن جتتمع زوجاتهن املستقبليات مع العدول على إنفراد من  •

  أجل مناقشة الشروط التي ميكن إدراجها يف عقود الزواج؛

و ال حضور العروس خالل خمتلف مراحل إبرام عقد الزواج أمر غري ضروري، فيمكنها أن تغيب خالل كافة املراحل  •

 حتضر إال حلظة توقيع عقد الزواج؛
كما أن مسار . عادة ما يكون دور العروس مهمشا و ثانويا يف ظل حضور اآلباء و التدخل املكثف ألفراد األسرة •

إبرام عقد الزواج مسارا ال خيلو من الصعوبات باإلضافة إلى خمتلف الضغوطات ليتم توقيعه بشكل سريع ودون أدنى 

  .تذكر ملضمونه أو أهمية اعتبار

  اإلطار الزمني .3

أول مرحلة يف مسار عقد الزواج، هي مرحلة جمع خمتلف الوثائق اإلدارية الضرورية التي تتم املطالبة بها من أجل  •

ويتعني على أزواج املستقبل أن يقضوا . احلصول على تراخيص الزواج وهي مرحلة مكلفة وتتطلب الكثري من الوقت

ل من مصلحة إدارية إلى أخرى من أجل احلصول على الشهادات والوثائق، وحينما يتم الكثري من الوقت يف التنق

 أن يتنقلوا يف العديد من املرات بني مكاتب العدول وأقسام حماكم قضاء األزواججمع خمتلف الوثائق، يتعني على 

صادقة على هذه الطلبات األسرة من أجل احلصول على الرتخيصات الالزمة من لدن القاضي املكلف باإلشهاد و امل

ففي املناطق القروية، يقتضي األمر أن . وهي ترخيصات تقتضي وتتطلب الكثري من الوقت من أجل احلصول عليها

 القول و جيدريتوجه األشخاص الراغبون يف احلصول على هذه الوثائق حنو املدن الكبرية الواقعة يف مدارها القضائي، 

ست معقدة بل إن البريوقراطية اإلدارية و الكم الكبري من األوراق اإلدارية وصفوف هنا أن الوثائق يف حد ذاتها لي

و هناك . االنتظار الطويلة والزبونية التي متيز اإلدارة العمومية هي كلها ما جيعل من املسار مسارًا طويًال متعبًا ومعقدًا

  .العمليةمن املقبلني على الزواج الذين يضطرون ألخذ عطل من اجل إمتام هذه 

رغم عدم تعقيد و كثرة الوثائق التي يتطلبها عقد الزواج إال أن الذين قابلناهم يف هذا البحث أكدوا أن مشكل األمية و 

كلها عوامل جتعل عملية تهيئ وثائق عقد . مرار طغيان الوجه السلبي للسلطة خاصة يف بعض الدواوير النائيةتاجلهل و اس

ويف ,و بالتالي عدم قرب اإلدارة من الدواوير واملناطق النائية ..." التدويرة , وأجيسري "من الزواج تعرتضها بعض العوائق 

ذروة موسم الزواج جند مثال طوابري من الناس تنتظر الشهادة الطبية الشكلية يف املستشفيات و كذا احلال بالنسبة للشهادة 

 موسم الزواج الذي يتزامن مع دخول املهاجرين للمنطقة واالكتظاظ اإلدارية يف املقاطعات التي تعرف اكتظاظا منقطع النظري يف

أيضا بسبب نهاية املوسم الدراسي حيث حيج عشرات حاملي شهادة الباكالوريا إلى املقاطعات لتغلق عن أخرها باملواطنني على 

 اجلمعيات املشاركة وردت هذه التصرحيات عن إحدى(. اختالف حاجاتهم التي تلبى يف نفس الشباك ومع نفس املوظف

  ).باملغرب

 الوثائق اإلدارية اخلاصة بالزواج، فإن كثرة انشغاالت العدول تهيئباإلضافة إلى هذا املسار الطويل الذي يقتضيه  •

والضغوط املمارسة من أجل إنهاء إجراءات توقيع عقد الزواج بعجالة ال يرتك لهؤالء العدول ما يكفي من الوقت من 

خاص املقبلني على الزواج ما يكفي من الشروح والتفسريات بشكل مستفيض حتى يتسنى لهؤالء أجل أن يعطوا لألش

 . على هذه األخرية من خالل عقود زواج متكاملة ومفصلةاحلفاظفهم واجباتهم وحقوقهم والسهر على 

  



 

  التكاليف و املصاريف  .4

، حنو املدن الكبرية حيث اإلدارات واملحاكم من عندما يتوجه املواطنون القاطنون باألوساط القروية و املدن الصغرية •

  .أجل استكمال وإنهاء اإلجراءات اإلدارية، فإن هذه التنقالت تزيد من تكاليف و مصاريف إبرام عقد الزواج

األقسام اإلدارية خالل تقديم طلبات الزواج و طيلة مراحل الرتخيص و اإلشهاد على طلبات اإلذن بالزواج، تفرض  •

 . يصعب تسديدها من طرف بعض الشرائح االجتماعيةأداء مصاريف
حفل الزفاف مبفهومه التقليدي يستدعي تنقل العدول إلى منزل أحد العروسني من اجل إبرام عقد الزواج و بالتالي  •

 .أكثر تكلفة من لو أن الشخصني املقبلني على الزواج توجها بنفسيهما حنو مكاتب العدول إلبرام عقدهما
التكاليف الرسمية، فإن املبالغ اإلضافية و الرشوة الواجب أدائها لإلدارات العمومية من أجل تسهيل باإلضافة إلى  •

  .عملية احلصول على جميع الوثائق الضرورية يزيد من حجم التكاليف

 الوثائق اإلدارية .5

 عامة وفضفاضة ال يعتمد عبارات. منوذج عقد الزواج الذي يتم تداوله اآلن وباإلجماع يبقى قصريا وجيزا وسطحيا •

وحبكم أن العدول يكتفون بتغيري  .ف اخلطيبني و ال إنتظاراتهم اخلاصورظتسمح بعكس و أخد بعني االعتبار اختالف 

أسماء املقبلني على الزواج على االستمارات النمطية املتوفرة لديهم فإن إبرام عقود الزواج أصبحت عملية 

 .قي بل يتم تكرارها وإعادتها بشكل روتيني متواترأوتوماتيكية ال حتتوي على أي مضمون حقي

ال يتم إعطاء أية وثائق و ال أية معلومات مسبقة للمقبلني على الزواج باستثناء طلب الرتخيص إلبرام عقد الزواج  •

  .والذي يتم تسليمه من طرف مكتب موظفي حمكمة قضاء األسرة 

II. املوارد البشرية 

 الوضع املهني .1

لتعويضات التي يتقاضونها ال تغطي مسؤولية التوعية والتحسيس اجتاه األشخاص املعنيني بأمور أقر بعض العدول بأن ا •

 عقود الزواج؛
النساخ املسئولون عن نسخ العقود يعانون من عدم االعرتاف الرسمي والقانوني بعملهم، كما أنهم ال يتوفرون على  •

 لى عدم توفرهم على وضع قانون؛التأمني وال على التغطية الصحية وال على التقاعد عالوة ع
إن التنافس السائد بني العدول من أجل صياغة أكرب عدد ممكن من عقود الزواج وكون هؤالء يولون أهمية قصوى  •

للربح املادي عوض الرتكيز على صياغة عقود زواج تتضمن شروطا حمائية حلقوق الطرفني، جعل معظم هؤالء العدول 

 الوقت الواجب ختصيصه مراعاةد التي سوف يربمونها للرفع حصيلتهم املادية دون يعطون أهمية أكرب لعدد العقو

 باإلضافة إلى هذا، .لشرح وتفسري املقتضيات القانونية التي ميكن التفاوض بشأنها وبالتالي إدراجها يف عقود الزواج

 .مرحبة فإن العدول الذين يشتغلون على عقود البيع والشراء يعتربون أن عقود الزواج غري 

   املعرفة واإلملام .2

النقص احلاصل فيما خيص فهم واستيعاب مقتضيات مدونة األسرة خبصوص حقوق الزوجني وإمكانية إدراج الشروط يف  •

عقد الزواج وإمكانية إبرام عقود منفصلة خبصوص تدبري املمتلكات الزوجية، والنقص يف اإلملام بالقوانني التي تنظم 

  .ت املختصة واملكلفة بتطبيق هذه القواننيالزواج على مستوى السلطا

النقص يف التكوين فيما يتعلق باألرشفة بشكل متقدم، و منهجيات حفظ و تدبري السجالت، و النقص يف التكوين  •

 .، كل هذا جيعل من العمل يف هذا امليدان مسألة عشوائية ينقصها التنظيماألرشفةفيما يتعلق بالتوثيق و 
 
 
  



 

 املوظفون .3

الثانية من إجراءات عقد الزواج، أي تلك املتعلقة بطلب الرتخيص من أجل إبرام عقود الزواج داخل حماكم املرحلة  •

خاصة خالل الفرتات التي يكون فيها اإلقبال الكثري على الزواج، . األسرة قد تستغرق أسابيع كاملة، إن مل نقل أكثر

 .وحيث هناك الكثري من الطلبات الواجب معاجلتها
ص و خصاص كبريين فيما خيص القضاة املسئولني عن إصدار ترخيصات الزواج مقارنة مع عدد األشخاص هناك نق •

   .الواجب تلبية طلباتهم وكذلك مقارنة مع عدد طلبات الزواج التي يتقدم بها العدول لهؤالء القضاة
سام خاصة بقضاء األسرة يف املراكز القضاة مسئولون عن النظر يف الطلبات الواردة عن دوائر جغرافية موسعة النعدام أق •

 .القضائية الصغرية
القضاة املسئولني عن توثيق ترخيصات الزواج يواجهون الكثري من الصعوبات عند قيامهم باملراجعة املعمقة للعقود  •

  زواج خاصة وأن هناك غياب لطاقم إضايف ملساعدتهم يف هذه املهمة خالل الفرتة التي يكون فيها اإلقبال كبري على ال

  البنية التحتية .4

إن موظفي املحاكم و نساخها أكدوا على أن هناك نقص وخصاص فيما خيص أجهزة املعلوميات للعمل على توحيد  •

 .النظام و تسريع وثرية إجراءات عقود الزواج
زواج هذه كون معظم الوثائق اإلدارية مكتوبة باليد مما جيعلها صعبة القراءة و جتعل من معاجلة واستنساخ عقود ال •

 .مسألة صعبة بل شاقة
أشار موظفو املحاكم أيضا إلى كون العمل يتم بشكل عشوائي و يطبعه النقص يف التنظيم وغياب نظام الرتتيب  •

 .والرتقيم بالنسبة للسجالت مما يكون له أثر سلبي على اخلدمات التي يتم تقدميها للمواطنني
.  صغرية وضيقة وغري جمهزة ليقوموا بعملهم بالشكل املناسبأعرب موظفو املحاكم عن تذمرهم من كون مكاتبهم •

 .عالوة على الضجيج الصادر من املكاتب األخرى للمحكمة ال يسمح باستقبال املواطنني بالشكل األمثل
بهو املحاكم عادة ما يعج باألشخاص الذين أتوا من بعيد وينتظرون طويال للحصول على وثائقهم من لدن القضاة  •

  .يف هذا املجالاملكلفني 

 املواقف .5

يشتغل العدول على إبرام العديد من عقود الزواج وال يكون هؤالء العدول مستعدين لبذل أدنى جهد من أجل أقلمة  •

 .عقود الزواج مع خاصيات وظروف كل شخصني مقبلني على الزواج
نساء و يعترب غالبيتهم أن إدراج غالبية العدول لديهم عقليات حمافظة وتقليدية و هو أنفسهم غري مقتنعني حبقوق ال •

 .الشروط يف عقود الزواج مسألة ال تكتسي أية أهمية
فمعظمهم . جتاه املواطنني الذين يسعون للحصول على اخلدمات العموميةاموظفي الدولة ال يتصرفون باحرتام ولباقة  •

 .يصيح يف وجه املواطنني وال يولي هؤالء أي اعتبار
وظفني الذين ال يقومون بواجباتهم ال يسهل األمر بالنسبة للمواطنني الذين يسعون للحصول الغياب املتكرر لهؤالء امل •

  .على الوثائق اإلدارية الضرورية

 األدوار والواجبات .6

وصفوا جميع الصعوبات التي تواجههم . القضاة املسئولني عن إصدار ترخيصات لطلبات الزواج والعقود املرتبطة بها •

تأكد مما إذا كان العدول قد قاموا فعال بواجباتهم خاصة تلك التي تقتضي منهم شرح عندما يتعلق األمر بال

 .مضمون القانون لألشخاص املقبلني على الزواج
القضاة املسئولني عن توثيق طلبات و عقود الزواج يكتفون بالتأكد من استيفاء امللف جلميع اإلجراءات القانونية وال  •

 العدول خبصوص ما يتعلق بكيفية استعمال القوانني وإدراجها يف عقود الزواج من يدخلون يف أي مناقشات جدية مع

 .أجل حتقيق حماية أفضل حلقوق النساء



 

للقضاة مسؤوليات و أعمال كبرية حبكم أنهم غري مكلفون فقط بالتأكد من صالحيات عقود الزواج، ولكن يتعني  •

حكام يف قضايا أخرى فضال عن الشكاوى التي حتال عليهم عليهم كذلك النظر يف العديد من امللفات والنطق باأل

 .وضرورة صياغة األحكام والنطق بالقرارات و ما إال ذلك
  

III.  القوانني  
 

القوانني احلالية ال تفرض على العدول بشكل واضح ضرورة إخبار األشخاص املقبلني على الزواج بإمكانية إدراج  •

ال يوجد إلى حد . عقود منفصلة من أجل تدبري املمتلكات الزوجيشروط يف عقد زواجهم أو حتى إمكانية إبرام 

  .اليوم أية عقوبات مفروضة على من خيل بواجب إخبار اخلطيبني بهذه اإلمكانيات القانونية
إدراج الشروط يف عقود الزواج و إبرام عقود منفصلة خاصة بتدبري املمتلكات الزوجية مسألة اختيارية وليست  •

قانون، مما ال يسهل استعمالها وتطبيقها من طرف األشخاص املقبلني على الزواج أو من طرف مفروضة مبوجب ال

 .السلطات املختصة
 لشروط أو مقرتحات التفاقات مستقلة حول املمتلكات ينتج عنه عدم انعدام وجود مطبوع موحد لعقد الزواج متضمن •

 .رف األزواج أو السلطاتتوفر مناذج عملية و ملموسة لتشجيع و تسهيل استعمالها من ط
 من قانون األسرة خبصوص تدبري املمتلكات الزوجية مادة غامضة وينقصها الوضوح خاصة فيما يتعلق  49إن املادة •

بتحديد قيمة العمل داخل املنزل كعامل مساعد على تطوير ممتلكات األسرة واجلزء الذي يعود للزوجة من أصل 

ج باإلضافة إلى ضرورة توفري احلجج التي تفيد بأنها شاركت يف اكتساب املمتلكات املكتسبة خالل فرتة الزوا

 .املمتلكات
  

IV. العموم  

ومن العراقيل والتحديات التي تعيق مسألة تعزيز حقوق النساء قلة إن مل نقل انعدام أي دور للقضاة والعدول يف التوعية 

 القضاة من جهة والعدول من جهة أخرى، وينحصر والتحسيس مبقتضيات مدونة األسرة إذ تغيب النقاشات والدراسات بني

تبادل الرأي خبصوص التطبيق العملي لنصوص املدونة يف نقاشات ثنائية وهامشية وال جترى هذه النقاشات يف ندوات مفتوحة يف 

ى نفسه وجه العموم خاصة النساء، الشيء الذي جيعل من القضاء على األقل يف مدينة اخلميسات ونواحيها قضاء منغلق عل

إذ أنه يبقى شعارا معلقا يف لوحة يف مدخل املحاكم وليس هما حيمله القضاة على عاتقهم إذ . وليس قضاء يف خدمة املواطن

أن القاضي ال ينبغي أن ينظر إلى نفسه غلى أنه ومن خالل وظيفته جيب أن يظل بعيدا من املواطن بغية اكتساب الهبة والوقار، 

 التواصل مع املواطن يوميا وهو من ينزل إلى الساحات ليؤطر الندوات ويلعب دوره كامال يف التوعية وإمنا القاضي هو من يتقن

  .إحدى اجلمعيات الشريكة باملغرب. والتحسيس

أكد العدول بأن األشخاص املقبلني على الزواج وأسرهم يبقون بشكل عام غري واعيني حبقوقهم و أيضا واجباتهم وال  •

 .التوجيهات القانونيةيتقبلون اإلرشادات و
ميتنع العدول عن تفسري القوانني املرتبطة بعقود الزواج بشكل معمق خمافة التسبب يف نزاعات و اصطدامات بني األزواج  •

 .أو بني أسر األزواج مما قد يفض الزواج برمته
اما خبصوص كل ما له ويبقى الدور الذي يلعبه كل من القضاة والعدول دورا حمدودا جدا إن مل نقل دورا غائبا مت •

  .عالقة بتحسيس الرأي العام مبختلف مواد قانون األسرة

على العديد من احلواجز املماثلة التي حتول دون إدراج مقتضيات و شروط باجلزائر تعرف املشاركون يف املجموعات املوضوعاتية 

جية يف ظل السياق اخلاص للقوانني و  منفصلة خبصوص تدبري املمتلكات الزواتفاقاتخاصة يف عقود الزواج أو صياغة 

   .اإلجراءات اخلاصة



 

التقارير املنجزة من طرف املشاركني يف جمموعات العمل املوضوعاتية أكدت على ببطء اإلجراءات اإلدارية وخمتلف املراحل فيما 

فني، باإلضافة إلى الصعوبات خيص استكمال ملف طلب ترخيص الزواج، وكذا بالعالقات السلبية التي تربط بني املواطنني باملوظ

   .التي يواجهها املواطنون من أجل احلصول على الوثائق اإلدارية

أشار املشاركون كذلك إلى عدم توفري ما يكفي من الوقت خالل حفالت الزفاف إلبرام عقود الزواج تتضمن شروط مفصلة 

كبري من أفراد األسرة واألصدقاء اللذين حيضرون باإلضافة إلى عدد الزجيات التي تقام يف نفس الوقت حبضور عدد . خاصة

  . هذه احلفالت

األشخاص املكلفني بإبرام عقود الزواج عادة ما يتميزون بكونهم ذوي عقليات حمافظة وتقليدية وال يساندون قضية املرأة وال 

املقتضيات القانونية التي تنظم إمكانية النساء املقبالت على الزواج ب ثم إن ضباط احلالة املدنية ال خيربون, يدافعون عن حقوقها

إدراج شروط يف عقود زواجهن خاصة يف غياب التدابري اجلزائية التي لو كانت مفروضة لكانت سوف جتعلهم ملزمني بالقيام 

  .بواجباتهم اجتاه األشخاص املقبلني على الزواج

يات الكثري من األشخاص املقبلني على الزواج، كما أن أخريا تبقى التكاليف التي يطالب بها املوثقون عالية بالنسبة إلمكان

 .بعض املوثقني يرفضون بتاتا إبرام مثل هذه العقود التي يعتربونها غري مرحبة

  التوصيات املرتبطة بالتعديالت الواجب إدراجها على مستوى اإلجراءات واملمارسات احلالية اخلاصة بعقد الزواج

املوضوعاتية يف بصياغة توصيات خاصة بالتعديالت الواجب إدراجها على مستوى املشاركون يف جمموعات العمل شرع 

اإلجراءات واملمارسات املرتبطة بعقود الزواج والتي من شأنها الرفع من نسبة النساء اللواتي تدرجن شروطا يف عقود زواجهن 

املشاركني يف جمموعات العمل املوضوعاتية وقد متت مطالبة . وإبرام عقود مستقلة منفصلة خاصة بتدبري املمتلكات الزوجية

بالرتكيز بشكل خاص على بلورة الئحة من احللول ذات الطابع اإلجرائي والتي من شأنها اجلواب على التحديات واحلواجز 

  . والعراقيل التي تم الطرف إليها يف اجلزء السابق املتعلق بعقد الزواج

لت بالتحليل العوائق ذات الطبيعة االجتماعية، الشخصية و واألسرية التي حتول تم إجناز يف مرحلة سابقة حبوت ميدانية تناو

. دون إدراج شروط من شأنها حماية حقوق النساء يف عقود الزواج وإبرام عقود مستقلة خاصة بتدبري ممتلكات الزوجية

خالل املناقشات املرتبطة . عوائقباإلضافة إلى إجناز مشاريع تستهذف التحسيس على مستوى القاعدة من أجل جتاوز هده ال

بهذه املرحلة من املشروع، اشتغل أعضاء جمموعات العمل املوضوعاتية على بلورة الئحة باملقرتحات العملية حول التعديالت 

ون املمكن إدخالها على املمارسات اإلدارية املرتبطة بالعديد من العناصر والتي يدخل يف إطارها األشخاص املسئولون و احلاضر

. حالل مراسيم الزفاف، ومكان إبرام عقود الزواج واملدة الزمنية التي يستغرقها املسار برمته والوثائق الواجب توفريها يف إطاره

  .باإلضافة إلى خمتلف خطوات ومراحل املسار

I. إجراءات الزواج 

  أماكن توقيع عقد الزواج .1

األمكنة جيب أن توفر للشخصني املقبلني على الزواج ما ضمان توفري األمكنة املناسبة من أجل إبرام عقود الزواج، ف •

يكفي من اخلصوصية، الراحة وأفضل الشروط املمكنة من أجل مناقشة حقوقهم وواجباتهم واالتفاق على مقتضيات 

يتعني عليها أن ) باملغرب(أو مكاتب العدول ) باجلزائر(مقرات جمالس البلدية أو مكاتب املوثقون . العقد وبنوده

ويتعني على هذه . ن األمكنة الوحيدة املخصصة إلبرام عقود الزواج، عوض أن تتم هذه العملية داخل البيوتتكو

األمكنة أن توفر ما يكفي من الشساعة واخلصوصية ألشخاص املقبلني على الزواج من أجل التحاور بكل حرية 

  .وبشكل معمق مع السلطات املختصة



 

بالنسبة ملجمل املسار املرتبط جبمع " الشباك الوحيد"اجة إلى ما يسمى باألشخاص املقبلني على الزواج يف ح •

فالزوجني يف حاجة إلى إعفائهم من عناء الذهاب و اإلياب من إدارة .الوثائق الرسمية مبا فيها قبولها واملصادقة عليها

قيدات اإلدارية و اإلجراءات إلى أخرى، وتضييع الوقت يف انتظار اخلدمات التي هم يف حاجة إليها والقضاء على التع

  .البريوقراطية

  األشخاص الذين حيضرون توقيع عقود الزواج .2

األشخاص املقبلني على الزواج يف حاجة إلى املناقشة بشكل خصوصي حول عقود الزواج التي هم على وشك إبرامها  •

  .وذلك دون حضور أسرهم

  املدة التي يستغرقها املسار .3

استكمال جميع اإلجراءات اإلدارية احلصول على الرتخيص، جيب إن يتم تقليصه احليز الزمني الضروري من أجل  •

  .وتبسيطه

من جهة أخرى، جيب إتاحة املزيد من الوقت من أجل السماح للزوجني باحلصول على ما يكفي من املعلومات  •

  .الصميمية اخلاصة بعقد الزواج، ومناقشة هذا العقد فيما بينهما وكذلك مع اجلهات املختصة

  املصاريف والنفقات .4

املصاريف والنفقات املرتبطة بإبرام عقد الزواج جيب جعلها معقولة ويف متناول جميع املقبلني على الزواج وذلك طبقا  •

لظروفهم املادية وإمكانياتهم، كما يتعني كذلك تقليص النفقات التي يتم صرفها من أجل احلصول على نسخ من عقود 

 .الزواج لدى املصلحة املعنية

  الوثائق اإلدارية .5

يتعني على وزارة العدل وضع منوذج لعقد الزواج و أن تصاغ بشكل موحد يتضمن جميع املعلومات واملقتضيات  •

الضرورية، خاصة منها تلك املرتبطة باملواد التي تنص على حماية احلقوق وذلك من أجل تفادي االختالف يف الصيغ 

  ء؛التي من شأنها أن تؤدي لضياع حقوق النسا

يف نفس الوقت جيب أن تكون مناذج عقود الزواج هذه مرنة ومتنوعة بالقدر الكايف الذي سيسمح لها بالتأقلم مع  •

  الظروف اخلاصة والتفاصيل املميزة لكل شخصني مقبلني على الزواج؛

 يتم إحلاقها بعقود يتعني، أيضا، على وزارة العدل وضع مناذج خاصة من العقود املتعلقة بتدبري امللكية الزوجية والتي •

الزواج مع السهر على تضمينها لصيغ خاصة من أجل اختيار كيفية تدبري وتقسيم املمتلكات بني الزوجني خاصة يف 

هذا سيمكن أيضا العدول من الرفع من . حاالت الطالق، و التي تعني على الزوجني استكمال ملئها قبل حفل الزفاف

 املقتضيات ومناقشة العقود اخلاصة بتدبري امللكية بشكل ال حيرج األشخاص مستوى حتسيس اخلطيبان و تفسري خمتلف

منوذج عقد مستقل بتدبري املمتلكات الزوجية وامللحق بعقد الزواج لن . املقبلني على الزواج وال حيرج أسرهم كذلك

 سيفسر أكثر وثيقة مادية يعمل فقط على تسهيل مهمة العدول القانونية يف إشعار الزوجيني باملقتضيات القانونية بل

  .ملحقة بالعقد والتي من شأنها تسهيل مسار املناقشة والتفاوض

II. املوارد البشرية 

  املعرفة واإلملام .1

كما . جيب توفري دورات تكوينية جلميع املوظفني يف خمتلف األقسام و املسئولني عن خمتلف املهام املرتبطة بعقود الزواج •

ن تتضمن خمتلف املعلومات املتعلقة بالقوانني ذات الصلة و باجلندرة أو نوع أن هذه الدورات التكوينية جيب إ

االجتماعي وحبقوق النساء وباالتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان وباللغة و املصطلحات املستعملة و املساطر 



 

باإلضافة إلى . ية حقوق الزوجنياملرتبطة بعقود الزواج وبالتواصل والتفسري املرتبطني مبضمون املقتضيات اخلاصة حبما

  .هذا، يتعني على موظفي املحاكم االستفادة من الدورات التكوينية املرتبطة باملعلوميات واألرشفة

  عدد املوظفني .2

وقد . جيب توفري ما يكفي من املوظفني على مستوى خمتلف األقسام املسئولة عن املهام املرتبطة بعملية عقد الزواج •

يف تصرحيات القضاة وموظفي املحاكم و النساخ خبصوص عدد امللفات التي يتعني عليهم معاجلتها وردت هذه املسألة 

  .مقارنة بالعدد الضئيل للموظفني املسؤلني عن العمل يف هذا اإلطار

  البنية التحتية .3

شخاص املقبلني خلق أقسام خاصة حملية تضم موظفني مؤهلني، مكلفون بتوفري املعلومات الالزمة و النصح واإلرشاد لأل •

  .عن الزواج من أجل تفسري عقود الزواج ومقتضيات قانون األسرة لهؤالء مع تزويدهم بالنماذج اخلاصة بعقود الزواج

توفري يف خمتلف األقسام املكلفة باملهام املرتبطة بعقود الزواج، جتهيزات حديثة و تكنولوجية متقدمة، مبا فيها األنظمة  •

  املعلومات؛

لقرب ملختلف للسلطات و اإلدارات املحلية من املواطنني، و الرفع من مستوى ولوج األشخاص القاطنني تعزيز سياسة ا •

يف املناطق النائية، للخدمات العمومية، من خالل مثًال توفري خدمات ومكاتب متنقلة ميكنها تزويد املواطنني بالوثائق 

  . بني املكاتب و خمتلف اإلدارات احلضرية منها والقرويةاإلدارية عوض إن يضيع املواطنون وقتهم يف السفر و التنقل

  املواقف .4

  .قمع جميع أشكال الفساد وحماربة الرشوة يف خمتلف قطاعات اخلدمات العمومية التي تعطي للمواطنني الوثائق اإلدارية •

  .األدوار والواجبات .5

لزواج، مع ممثلي السلطة العمومية جيب إخبار الزوجني حبقوقهم خالل جلسات خاصة، يتم عقدها قبل إبرام عقد ا •

  .املعنية أو املوظفني أو أي شخص أخر يقوم بدور املرشد القانوني خالل عملية الزواج

III. القوانني 

خلق بنية لإلشراف و املراقبة و التي من شأنها أيضا ضمان قيام العدول بواجباتهم و من بينها إخبار الشخصني  •

ض املشاركني يف جمموعات العمل املوضوعاتية على ضرورة تدخل القضاة من صرح بع. املقبلني على الزواج حبقوقهم

وذلك عن .  منه49 و 48، 47أجل ضمان أن العدول سهروا على تطبيق مقتضيات قانون األسرة خاصة املواد 

  ج؛طريق القيام بزيارات ميدانية ملكاتب العدول وعدم االكتفاء بتفقد اإلجراءات الشكلية وتوقيع عقود الزوا

فرض غرامات على العدول الذين ال يقومون بواجبهم اجتاه األشخاص املقبلني على الزواج فيما خيص إخبارهم بكل  •

  ما يوفره لهم القانون من حقوق؛

جعل عقد الزواج مفصل بشروط إجباري مبقتضى القانون حتى يتم تفادي جميع أنواع اإلحراج للمقبلني على الزواج  •

  وللعدول أيضا؛

  ا زواج القاصرين؛منع كلي •

فرض جزاءات على كل من خرق الشروط الواردة يف عقد الزواج حتى يتم، يف حالة عدم احرتام هذه الشروط، تفادي  •

  وقوع النساء يف املوقف الذي حيتم عليهن إما قبول خروقات الزوج للعقد أو املطالبة بالطالق؛ 

  :الزوجية وذلك من أجل من قانون األسرة املتعلق باملمتلكات 49تعديل املادة  •

  جعل حتديد الزوجني لطريقة تدبري والتصرف يف ممتلكاتهم مسألة قانونية و إلزامية؛ 



 

جعل مسالة حث العدول للشخصني املقبلني على الزواج على حتديد كيفية إدارة وتدبري املمتلكات الزوجية مسألة  

  إلزامية؛

تلكات خالل فرتة الزواج وذلك من أجل التغلب على تسهيل عملية إثبات النساء ملشاركتهن يف تطوير املم 

  الصعوبات التوي تواجهها النساء حاليا من أجل إثبات مشاركتهن يف تطوير رأسمال األسرة؛

جتاوز السلطة التقديرية للقاضي يف تقدير مشاركة النساء ومساهمتهن يف تطوير املمتلكات واحلسم يف تقسيم  

   املقتضيات ذات الصلة من لدن املحاكم؛امللكية وذلك من أجل ضمان تطبيق

  .التعبري بشكل صريح عن كون املهام املنزلية تشكل مشاركة فعلية يف تطوير املمتلكات الزوجية 

IV. الرأي العام  

جيب القيام حبمالت واسعة النطاق من أجل التوعية والتحسيس بأهمية عقود الزواج وكيف ميكن استعمال هذه  •

  ق النساء باعتماد العديد من الوسائل من ضمنها اإلعالم وبرامج اإلذاعة و التلفزة؛األخرية من أجل حماية حقو

  إدراج معلومات خاصة بعقود الزواج يف الربامج التعليمية خاصة على مستوى التعليم الثانوي واجلامعي؛ •

الزواج وحقوق النساء إشراك وزارة الشؤون اإلسالمية يف املجهودات التي يتم بذلها من أجل الربهنة على أن عقود  •

  .جزء ال يتجزأ من املجتمع اإلسالمي والقوانني اإلسالمية

 قدموا مقرتحات مماثلة خبصوص التعديالت الواجب إدراجها على اجلزائرإن املشاركني يف جمموعات العمل املوضوعاتية يف 

  :رتحاتاإلجراءات اخلاصة بعقود الزواج يف سياق حميطهم اخلاص ويدخل يف إطار هذه املق

  تكوينية متخصصة لفائدة جميع األشخاص املسئولني عن خمتلف املهام املرتبطة بإبرام عقود الزواج؛  . أ

التنصيص على إجبارية إخبار األشخاص املقبلني على الزواج، من طرف السلطات املختصة، حبقوقهم القانونية يف   . ب

  ة؛إدراج شروط يف عقود زواجهم وإبرام اتفاقات خاصة بتدبري امللكي

  ال ميكن إبرام عقود الزواج سوى داخل اإلدارات العمومية؛  . ت

  التقليص من املدة الزمنية التي يستغرقها مسار الزواج يف جممله؛  . ث

إجراء مقابالت ولقاءات خاصة إلعطاء املعلومات وذلك قبل حفل الزفاف مع توفري الوثائق الضرورية للشخصني   . ج

  ختصة واملسئولة عن لعب دور املرشد القانوني خالل عملية إبرام الزواج؛للمقبلني على الزواج والسلطات العمومية امل

  .بلورة عقد زواج موحد ومنوذجي يتضمن شروطا مفصلة  . ح

 




