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مقدمة

عرف املغرب تحوالت كربى عىل املستوى املجتمعي، وأيضا عىل مستوى تركيبة األرسة، تحت تأثري التزايد العمراين، 

وارتفاع نسبة التمدرس، وخروج النساء لسوق العمل. فالزواج مل يعد خاضعا دامئا الختيار األبوين أو توجيهاتهام، 

بقدر ما أصبح مامرسة فردانية تتم عرب االختيار الحر باتفاق مع رشيك العمر. وقد كان لهذه التحوالت تأثري كبري عىل 

العالقات األرسية، خاصة بني األزواج، كام أنها تثري العديد من التساؤالت حول القوانني املنظمة لألرسة.

وتشري الدراسات السوسيولوجية حول األرسة إىل أن هذه املؤسسة تتغري حسب املجال الجغرايف والثقايف، وحسب 

التطور التاريخي، حيث نظامها هو نتاج القوى االجتامعية واالقتصادية والثقافية لكل مجتمع ولكل حقبة زمنية. 

فنموذج األرسة، يف ظل مدونة األحوال الشخصية لسنة 1957 مثال، كان قامئا عىل منظور األرسة مبفهومها التقليدي 

القائم عىل الزواج، وعىل توزيع تقليدي وصارم لألدوار بني الزوجني. وعىل الرغم من التحوالت التي طرأت عىل هذا 

النموذج، إال أن األرسة احتفظت أنرثوبولوجيا وسوسيولوجيا مبركزيتها كمؤسسة محورية داخل املجتمع، وكمجال 

لتمظهرات الهوية الثقافية مع ما تفرزه من مقاومة لكل جديد، ومن إنتاج مليكانزمات التكيف مع التحوالت الطارئة 

عرب مسلسل من التجاذبات بخصوص السلطة بني الزوجني داخل األرسة، وكذلك بني األجيال املتعاقبة.

ويف نفس السياق، ينص دستور 2011 يف الفصل 32 عىل أن »األرسة القامئة عىل عالقة الزواج الرشعي هي الخلية 

األساسية للمجتمع«، وعىل الدولة العمل عىل »ضامن الحامية الحقوقية واالجتامعية واالقتصادية لألرسة، مبقتىض 

القانون، مبا يضمن وحدتها واستقرارها واملحافظة عليها...«. وهو ما تضمنه اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، يف الفقرة 

الثالثة من املادة 16، التي تنص عىل أن األرسة هي »الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع، ولها حق التمتع بحامية 

املجتمع والدولة«، وتضمنه العهدان الدوليان لسنة PIDES-PIDCP( 1966(، اللذين نصا عىل ضامن حق كل فرد 

يف الزواج، ويف تأسيس أرسة، مام يربز العالقة بني الزواج واألرسة. كام أن إعالن األمم املتحدة سنة 1994 »سنة دولية 

لألرسة« يؤكد األهمية التي يوليها املجتمع الدويل لهذه املؤسسة، التي تعرتف بها جل الترشيعات الوطنية، وكرسها 

املغرب يف دستوره. 

غري أنه، منذ بداية األلفية الثانية، أصبحت مؤسسة األرسة تعيش تحوالت عميقة، حيث أن منوذج األرسة املمتدة بدأ 

يفسح املجال شيئا فشيئا لنموذج األرسة النووية، األمر الذي يعكس يف العمق تطور العالقات بني الجنسني، والتوازن 

الجديد بني االستقالل الذايت للفرد واالنتامء لألرسة. فخالل النصف الثاين من القرن العرشين، مرت مؤسسة األرسة 

بتحوالت اقتصادية واجتامعية أساسية، جعلتها تتحول من منوذج األرسة املمتدة إىل منوذج األرسة النووية، التي تقترص 

عىل الوالدين واألطفال، بل إن عدد األطفال أصبح أقل من املايض. وهذا التوجه نحو األرسة النووية رافقه تقهقر عىل 

املستوى االقتصادي التقليدي، ويف مظاهر التضامن الذي كان يعزز التامسك األرسي سابقا.
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وهكذا، فإن انخراط النساء يف ميدان الشغل، ويف تدبري الشأن العام، شكل بداية تراجع منوذج لألرسة كان يقوم عىل 

توزيع األدوار بني الرجل واملرأة، حيث كان الرجل مكلفا بالعمل خارج املنزل، واملرأة تكتفي بدور ربة البيت. وقد 

عرف املغرب، ابتداء من الحركة التحررية والحصول عىل االستقالل، إنتاج معايري اجتامعية أفرزت تحوال ثقافيا تكرس 

مع تأثري الحركة النسائية، التي برزت منذ السبعينيات، متكنت املرأة املغربية معه من تحقيق نوع من االستقالل 

كان من  ولهذا،  كنساء.  الذايت  الهويايت  االستقالل  ونوعا من  الشغل،  بكثافة يف سوق  بحكم وجودهن  االقتصادي، 

أهداف اإلصالحات التدريجية لقانون األرسة )2004-1993(، مالءمة حقوق النساء مع أدوارهن الجديدة، واالعرتاف 

مببدأ املساواة يف الحقوق والواجبات يف جميع املجاالت، خاصة يف مجال األرسة.

ومن مؤرشات التحوالت، التي يعرفها املجتمع املغريب، ارتفاع سن الزواج بشكل مضطرد. ففي املجال الحرضي، انتقل 

سن الزواج من معدل 17.5 سنة بالنسبة للنساء، و24.4 بالنسبة للرجال سنة 1962، إىل 27.4 بالنسبة للنساء، و32.4 

بالنسبة للرجال سنة 2010. أما يف املجال القروي، فقد كان معدل سن الزواج سنة 1962 بالنسبة للنساء هو 17.2 

سنة، وبالنسبة للرجال 23.8 سنة، ثم أصبح، سنة 2010، 25.6 بالنسبة للنساء، و30 سنة بالنسبة للرجال1.

رصف  وحيثيات  »املعلقة«،  وضعية  املرأة  عىل  أشدها  الطالق،  بوضعية  املرتبطة  اإلشكاليات  من  كثري  أثريت  كام 

النفقة.. وغريها كثري. وأكد جاللة امللك محمد السادس، يف خطاب تعيني اللجنة امللكية االستشارية املكلفة بإعداد 

مرشوع مراجعة مدونة األحوال الشخصية يوم 27 أبريل 2001، عىل أهمية األرسة داخل املجتمع املغريب، حيث قال 

نرصه الله »واعتبارا لكون الرشيعة اإلسالمية قامئة عىل الوسطية واالعتدال وتحري مقاصد اإلصالح االجتامعي، فإننا 

حريصون عىل ضامن حقوق النساء والرجال عىل حد سواء، غايتنا يف ذلك متاسك األرسة وتضامن أفرادها، وتثبيت 

التقاليد املغربية األصيلة القامئة عىل روح املودة والوئام والتكافل االجتامعي الذي نحن مؤمتنون عىل استمراره، ال 

سيام يف نواته األساسية املتمثلة يف األرسة«.

وقد عرف املغرب حركية وسجاال كبريا حول مراجعة مدونة األحوال الشخصية، أفىض إىل تبني مدونة األرسة، التي 

اعتربت وطنيا ودوليا مرشوعا مؤسسا ملجتمع متساو وحدايث، يسعى إىل التوفيق بني القيم الكونية لحقوق اإلنسان 

إىل  الشخصية«  األحوال  »مدونة  من  األرسة  قانون  مسمى  استبدال  وشكل  اإلسالمية.  للمرجعية  النبيلة  واملقاصد 

»مدونة األرسة« قطيعة مع هذه األخرية من جهة، وتأكيدا عىل كون القانون الجديد هو قانون لجميع أفراد األرسة 

من جهة ثانية.

واآلن بعد انرصام ما يزيد عن عرش سنوات عىل دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، من املرشوع أن نتساءل عن 

متثالت املواطنات واملواطنني املغاربة، ومواقفهم ومامرساتهم، وهو موضوع إشكالية هذه الدراسة والبحث امليداين.

1 التقرير الوطني حول السكان والتنمية يف املغرب: عرشون سنة بعد مؤمتر القاهرة لسنة 1994، املندوبية السامية للتخطيط، يونيو 2013، ص 16.
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1. إشكالية الدراسة

لقد شكل تبني مدونة األرسة، شهر فرباير 20042، تقدما كبريا يف االعرتاف باملساواة يف العالقات بني الجنسني داخل 

األرسة، فهو يندرج يف مسلسل إقرار دولة الحق، الذي انخرط فيه املغرب منذ تسعينيات القرن املايض. ومن املعلوم 

أن دمقرطة املجال العام ال ميكن تصورها بدون دمقرطة العالقات بني أفراد األرسة، التي تعترب الخلية األساس يف 

التنشئة االجتامعية والرتبية عىل املساواة املؤسسة عىل النوع.

وهكذا، فإن مدونة األرسة سعت، انطالقا من مبادئ العدل واملساواة واإلنصاف، إىل التوفيق بني قيم املرجعية الدينية 

يف مجال األرسة، والقيم الكونية الواردة يف املواثيق واملعاهدات الدولية التي صادقت عليها اململكة املغربية. 

وقد ورد يف ديباجة مدونة األرسة التأكيد عىل أن األهداف األساسية لهذه املدونة تتمثل يف إنصاف املرأة وحامية 

حقوق الطفل، وصيانة كرامة الرجل، يف تشبث مبقاصد اإلسالم السمحة يف العدل واملساواة والتضامن، واجتهاد منفتح 

عىل روح العرص ومتطلبات التطور. وهي نفس األهداف التي نص عليها الخطاب املليك املوجه ملمثيل األمة يوم 10 

أكتوبر، والذي اتخذ كديباجة لهذه املدونة.

وتفعيال لهذه األهداف، نصت املادة الرابعة من املدونة يف تعريفها للزواج عىل أن »الزواج ميثاق تراض وترابط رشعي 

بني رجل وامرأة عىل وجه الدوام، غايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أرسة مستقرة، برعاية الزوجني طبقا ألحكام هذه 

املدونة«.

إن إدراج مفهوم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة ألول مرة، يف مدونة األرسة لسنة 2004، يحمل داللة كربى يف ما 

يخص مبدأ املساواة. كام أنه يحيل عىل الدور الهام الذي أصبحت النساء تقمن به داخل األرسة، سواء عىل مستوى 

رعاية األبناء، أو تدبري أمور األرسة، أو املساهمة يف النفقة عليها.

وقد جاءت مواد أخرى من املدونة لتقرر املساواة بني أفراد األرسة، مثل املساواة يف السن القانونية للزواج املحددة 

يف 18 سنة بالنسبة للجنسني معا، والحقوق والواجبات املتبادلة بالنسبة للزوجني، واملساواة بني الزوجني يف الحق يف 

اللجوء إىل مسطرة التطليق بسبب الشقاق، وإقرار الحق يف اقتسام األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية بعد انفصام 

عراها، ومنح الحفيدة الحق يف الوصية الواجبة مثلها مثل الحفيد.

اإلصالحات  من  مجموعة  التنفيذ،  حيز  األرسة  مدونة  دخول  منذ  املغريب،  القانوين  النظام  عرف  أخرى،  جهة  من 

املتعلقة بالحقوق اإلنسانية للنساء، همت عىل الخصوص القانون الجنايئ، وقانون الشغل، وقانون الجنسية، والقانون 

االنتخايب، وقانون األحزاب السياسية. أما دستور 31 يوليوز 2011، فإنه نص رصاحة يف الفصل 32 عىل أهمية األرسة. 

كام نص يف الفصل 169 عىل أن من مهام املجلس االستشاري لألرسة والطفولة، املحدث مبوجبه، تأمني تتبع وضعية 

األرسة والطفولة.

2 قانون رقم 70.03 الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 1.04.22 املؤرخ يف 3 يناير 2004. 
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ويف نفس التوجه، كرس الدستور مبدأ املساواة بني الجنسني يف جميع الحقوق، مبا فيها الحقوق املدنية، ومبدأ عدم 

التمييز املؤسس عىل الجنس. كام أحدث مجموعة من اآلليات التي أنيطت بها مهام ضامن هذه الحقوق والعمل 

عىل حامية األرسة، مبا من شأنها أن تساهم يف تحسني العالقات داخل األرسة، وأن يكون لها تأثري عىل تغيري مواقف 

ومامرسات النساء والرجال يف الفضاء األرسي.

وانطالقا من هذا السياق اإليجايب بالنسبة لحقوق النساء وللتوازن األرسي بصفة عامة، فإنه من املرشوع التساؤل عن 

تأثري مدونة األرسة عىل الواقع االجتامعي لألرس املغربية وعىل متثالت املواطنات واملواطنني، ومواقفهم ومامرساتهم 

داخل األرسة. ذلك أن تقييم التحوالت التي طرأت عىل العالقات االجتامعية، عىل ضوء مبدأ املساواة املتضمن يف 

مقتضيات مدونة األرسة، يشكل اهتامما مركزيا، سواء بالنسبة للباحثني أو الفاعلني الجمعويني، أو أصحاب القرار 

السيايس والقانوين والحقوقي.

إن مبادرة وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية بتقييم متثالت ومواقف ومامرسات املواطنات واملواطنني 

حول مدونة األرسة، بعد مرور عرش سنوات عىل دخولها حيز التنفيذ، تكتيس أهمية كربى بالنظر ملحورية مدونة 

األرسة داخل املنظومة الترشيعية املغربية ودورها االسرتاتيجي يف تغيري الذهنيات وتحسني العالقات االجتامعية. كام 

أن هذه املبادرة تندرج يف إطار تحيني معطيات ونتائج البحث، الذي قامت به نفس الوزارة سنة 2009 بعد مرور 

خمس سنوات عىل تبني مدونة األرسة. 

وال يخفى عىل أحد ما يحف بهذا العمل من صعوبة، نظرا ألهمية موضوع البحث من جهة، وحساسيته من جهة 

ثانية، وتعقد إشكاليته وتنوعها من جهة ثالثة. فمدونة األرسة تطبق أيضا عىل املغاربة املقيمني خارج تراب اململكة، 

بحكم رابط الجنسية املؤسس للقانون الدويل الخاص، مع العلم أن هذه الفئة تشكل ما ينيف عن 10 باملائة من 

املواطنات واملواطنني.
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2. أهداف الدراسة 

1.2. الهدف الرئيسي

عىل الرغم من املجهودات املبذولة من طرف مختلف الفاعلني، منذ تبني مدونة األرسة سنة 2004، من أجل تفعيل 

جيد لتطبيقها، إال أن العديد من التساؤالت ال تزال قامئة بخصوص متثل املواطنات واملواطنني لهذا القانون، وتأثريه 

يف مواقفهم ومامرساتهم. 

القيام مبسح شامل  التي تسعى إىل  الدراسة،  الهدف األساس لهذه  التساؤالت، يندرج  ويف سياق اإلجابة عن هذه 

لتحديث املعطيات املتعلقة مبدى معرفة املواطنات واملواطنني مبقتضيات مدونة األرسة، وكيفية متثلهم لها، ومدى 

انعكاس هذه املدونة عىل ترصفاتهم ومامرساتهم اليومية داخل أرسهم، خاصة يف ظل التحوالت الكربى القانونية 

والسوسيولوجية واالقتصادية والسياسية والثقافية التي يعرفها مجتمعنا.

2.2. األهداف الخاصة 

تروم هذه الدراسة تحقيق األهداف التالية:

والتصورات  املقتضيات  هذه  حقيقة  بني  ما  املفارقات  وتقييم  األرسة،  مدونة  مبقتضيات  املعرفة  درجة  قياس 
والتأويالت السائدة عنها يف املجتمع؛

تقييم مدى متلك، أو عدم متلك، املواطنات واملواطنني لهذه املقتضيات؛

تحديد طبيعة التمثالت السائدة عنها داخل املجتمع، ونوعية التفاعل معها لدى املواطنات واملواطنني، وتأثريها عىل 
مامرساتهم، من مثل املقاومة/الخضوع/التقبل/الرفض...؛

كشف التحوالت »الصامتة« التي تعرفها العالقات العائلية، وتحديد مؤرشات هذه التحوالت املستشفة من متثالت 
ومامرسات املواطنات واملواطنني؛

تحليل آفاق قبول املجتمع بفكرة املساواة يف العالقات األرسية، وتحديد العراقيل التي تواجه هذا املبدأ، وذلك 
مقتضيات  واحرتام  تقبل  لتحسني  مساعدة  آليات  واقرتاح  التوجه،  لهذا  مدعمة  مقتضيات جديدة  اقرتاح  بغرض 

مدونة األرسة من طرف املواطنات واملواطنني، وضامن التطبيق الجيد لها؛

التوصل إىل معطيات محدثة متّكن من العمل عىل املالءمة بني مضمون مدونة األرسة واملقتضيات الجديدة للدستور 
وااللتزامات الدولية للمغرب يف مجال حقوق اإلنسان، خاصة املتعلقة منها بحقوق املرأة وحقوق الطفل.

ومن أجل بلوغ هذه األهداف املحددة، ارتأت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية القيام ببحث ميداين 

وطني، كام فعلت سنة 2009 بعد مرور خمس سنوات عىل تبني مدونة األرسة، وذلك من أجل تقييم مدى تأثري 
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عرش سنوات من تطبيق املدونة عىل التمثالت واملواقف واملامرسات، وكذا تقييم التقدم الحاصل يف تفعيل مقتضيات 

اإلجراءات  تحديد  إىل  إضافة  األرسة،  اإلنسانية ألفراد  الحقوق  إسهامها يف حامية  الواقع، ومدى  أرض  املدونة عىل 

واألوراش واإلصالحات التي يتعني القيام بها من أجل تطبيق أمثل ملدونة األرسة. 

فهذه الدراسة، تسعى يف نهاية األمر إىل تجاوز املعايري الدولية لقياس املساواة، عرب مالمسة الواقع املعيش داخل 

الزوجية،  للعالقات  متثالتهم  خالل  من  للعينة  املكونني  والرجال  النساء  لدى  املساواة  مبنظور  واالهتامم  األرسة، 

ومامرساتهم اليومية. لكن ينبغي التأكيد عىل أنها ال تدعي تقديم إجابات قاطعة عىل جميع التساؤالت واالنتظارات 

الحساسة واملعقدة، التي تثريها مدونة األرسة وتطبيقاتها. وإمنا تسعى، بكل تواضع، إىل سد بعض الثغرات التي مل 

تستطع الدراسات املنجزة سابقا حول املوضوع اإلجابة عنها.3 

ومن املؤكد أن البعد الزمني، املتمثل يف عرش سنوات عىل دخول املدونة حيز التنفيذ، يعترب علميا كافيا إلجراء تقييم 

املواطنات  أغوار تصورات ومواقف ومامرسات  يتمثل يف سرب  الدراسة  األساس من هذه  فالهدف  لتطبيقها.  علمي 

واملواطنني بخصوص املقتضيات الجديدة ملدونة األرسة، وتقييم مدى تأثري هذه األخرية عىل العقليات والذهنيات 

واملامرسات بني األزواج بالنظر لفلسفتها القامئة عىل فكرة املساواة بني النساء والرجال داخل الفضاء األرسي. كام 

أن هذا التقييم سيسمح بتحديد اإلجراءات واإلصالحات التي من شأنها تعزيز تطبيق أفضل للمدونة وللقيم التي 

جاءت بها. 

3 انظر امللحق املتعلق بالبحث الوثائقي املرفق للتقرير 
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3. النتائج المتوخاة من الدراسة

من أهم النتائج املنتظرة:

 مدونة تطبيق  تقييم  بعمليات  تحديدا  واملتعلقة  العامة،  اإلشكالية  املنجزات حول  ملختلف  نقدية  قراءة  إنجاز 

األرسة، والتي قام بها مختلف املتدخلني، من قطاعات وزارية وجمعيات املجتمع املدين ومؤسسات البحث العلمي 
ووسائل اإلعالم...؛4

 تطبيق مدونة املغريب يف مجال  املجتمع  يعرفها  التي  التحوالت  ودقيق ملختلف  علمي موضوعي  تحليل  إعداد 

األرسة، ووضعه رهن إشارة مختلف الفاعلني، من قطاعات حكومية ومجتمع مدين ومراكز بحث وسياسيني؛

 تسليط الضوء عىل مختلف التحديات املرتبطة مبجال تطبيق مدونة األرسة، وإبراز األوراش املمكن االشتغال عليها

املرتبطة  اإلنسانية  الحقوق  املساهمة يف تطوير  بشأنها من أجل  بفتح حوار  ينصح  التي  مستقبال، واإلشكاليات 

مبجال األرسة؛

 واإلجراءات القانونية،  اإلصالحات  مثل  من  امليداين،  البحث  نتائج  ضوء  عىل  وملموسة  عملية  اقرتاحات  تقديم 

واآلليات املصاحبة لها، والتي من شأنها أن تساعد عىل تطبيق أفضل ملدونة األرسة، ومتلك مقتضياتها من طرف 

املواطنات واملواطنني.

4. انظر امللحق املتعلق بالبحث الوثائقي املرفق للتقرير
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4. محاور ومنهجية الدراسة

تتفرع الدراسة، انطالقا من األهداف املحددة له، إىل أربع محاور وخامتة:

 املحور األول: بحث توثيقي نقدي ملختلف األدبيات واألبحاث املتعلقة بتقييم تطبيق مدونة األرسة، والتي أنجزت

من قبل املتدخلني يف هذا املجال، سواء من الجانب الرسمي أو الجمعوي أو األكادميي، منذ دخول املدونة حيز 

التنفيذ؛

 املحور الثاين: تحليل النتائج املتعلقة بالتحوالت االجتامعية الناتجة عن دخول مدونة األرسة حيز التطبيق منذ سنة

2004، وعن معرفة املواطنات واملواطنني مبضامينها، وفهمهم ومتلكهم ملقتضياتها الرئيسة؛

 املحور الثالث: تحليل مبدأ املساواة الوارد يف مضامني مدونة األرسة، ومدى تأثريه عىل املواقف واملامرسات بني

األزواج داخل األرسة؛

املحور الرابع: اآلفاق املستقبلية واملقرتحات؛

 خامتة تتضمن مجمل املقرتحات التي من شأنها أن تقعد لسياسة أرسية مؤسسة عىل مبادئ املساواة والكرامة

واملسؤولية بني األزواج، كام وردت يف مختلف مقتضيات مدونة األرسة.

وقد اعتمدت الدراسة عىل مقاربة النوع كمنهجية للتحليل، لكونها تتيح إمكانية تحليل البناء االجتامعي للعالقات 

بني الجنسني، ومساءلة القانون كعامل مؤسس لهذا البناء االجتامعي من حيث أهدافه وقدرته عىل االعرتاف بكرامة 

التوازن يف العالقات داخل  ومواطنة النساء والرجال داخل املجتمع. فقانون األرسة بالتحديد، الذي يتوخى ضامن 

األرسة ومتاسكها، يشكل املوضوع األساس لهذه الدراسة. كام أن مختلف التعديالت واملراجعات التي أدخلت عليه 

تسمح مبواكبة متغريات الواقع االجتامعي، وباإلجابة عىل مختلف انتظارات املجتمع، خاصة تلك املتعلقة بالحق يف 

املساواة يف الحقوق والواجبات بني أفراد األرسة يف ما بينهم، ويف ما بني األزواج تحديدا.
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5. األدوات المنهجية المعتمدة

1.5. إعداد االستمارة

اعتمد البحث امليداين عىل تقنية االستامرة. وحيث إن هذه الدراسة تشكل امتدادا وتحديثا للدراسة التي تم إنجازها 

سنة 2009 حول نفس اإلشكالية، فقد تم اعتامد نفس استامرة البحث السابق مع إغنائها بأسئلة جديدة وإعادة 

صياغة بعض األسئلة يف مواكبة لبعض القضايا التي ظهرت يف الساحة خالل الخمس سنوات األخرية، خاصة بعد تبني 

دستور يوليوز 2011، والتي أثارت نقاشا عاما حولها، حيث ستمكن هذه األسئلة الجديدة من اإلحاطة بالتحوالت 

السائدة يف املجال األرسي من جهة، وبتحليل السياق الذي يطبق فيه قانون األرسة لسنة 2004 من جهة أخرى. 

وتضمنت االستامرة أسئلة دقيقة وواضحة، مغلقة يف غالب األحيان، حتى يتم تجنب كل تأويل ذايت أو جزايف لنتائج 

البحث امليداين. وحتى يكون فهم األسئلة متيرسا لجميع املستجوبني يف مختلف مناطق املغرب التي شملها البحث 

امليداين، فإن االستامرة قد متت ترجمتها إىل العربية الدارجة، وإىل األمازيغية بلهجاتها الثالث. 

2.5. تكوين العينة

اعتمد يف تكوين عينة البحث امليداين عىل اإلحصاء العام للسكان األخري، الذي أجري شهر شتنرب 2014، وشمل جميع 

أقاليم اململكة، مبا فيها املناطق الحرضية واملناطق القروية. 

وتتكون عينة البحث من 1200 شخص موزعني عىل 100 منطقة جغرافية )كل منها مرفقة مبلف خرائطي مسلم 

من طرف املديرية العامة لإلحصاء(، تم اختيارها بناء عىل معايري علمية دقيقة لضامن أكرب قدر من متثيلية املجتمع 

املغريب. وقد تم اعتامد املتغريات الرئيسية التالية:

• الجنس؛
• السن؛

• وسط اإلقامة )حرضي وقروي(؛
• الحالة العائلية؛

• وجود أطفال؛
• املستوى التعليمي؛

• الوضعية املهنية.

1.2.5. مجال البحث الميداني

شمل البحث مجموع الرتاب الوطني، وأجري مع 1200 شخص من سن الثامنة عرشة فام فوق، موزعني عىل املجالني 

الحرضي والقروي، ومن مختلف الطبقات االجتامعية اعتامدا عىل 1200 وحدة أرسية.
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2.2.5. تصميم العينة

يتكون أساس العينة من املناطق الجغرافية املعتمدة يف اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. واملنطقة هي 

منطقة جغرافية تضم ما يعادل 160 أرسة تقريبا، وذلك حسب آخر تحديث تم سنة 2014 بناء عىل آخر تقطيع 

تعكس صورة  أنها  العينة هذه  معايري خطة  مزايا  والقروي. ومن  الحرضي  الوطني مبجاليه  الرتاب  إداري ملجموع 

متكاملة عن املجتمع املغريب بحسب التوزيع املجايل للسكان، بغض النظر عن الجنس، والسن، والوضعية العائلية، 

واملستوى التعليمي، والوضعية املهنية. كام أنها متنحنا تنوعا كبريا يف العينة. 

3.2.5. وحدة المالحظة

بناء عىل أهداف البحث، فإن وحدات املالحظة تعتمد عىل استجواب شخص واحد من كل أرسة، أي يف املجموع 

الثامنة عرش، مع احرتام  التي يتجاوز سنها  الساكنة  العينة من بني  1200 شخص من 1200 أرسة. وقد تم اختيار 

التوزيع الوطني حسب معايري:

• الوسط: حرضي/قروي؛

• الجنس: ذكر/أنثى؛

• الرشائح العمرية: أقل من 30 سنة/ بني 30 و59 سنة/ 60 سنة فام فوق.

4.2.5. حجم العينة

تم تحديد حجم العينة عىل الصعيد الوطني يف 1200 شخص. وهو حجم يسمح بالتحكم يف نسبة الخطأ يف العينة 

مبا ال يتجاوز %17 يف تقييم حاالت بعض الظواهر التي تتجاوز %30. أما يف ما يتعلق بالظواهر التي تكون نسبتها 

متموقعة ما بني 10 و%30، فإن نسبة الخطأ يف العينة ال تتجاوز 34 % وهي نسبة مقبولة. بينام تكون نسبة الخطأ 

أكرث من %48 يف حالة بعض املظاهر القليلة أو النادرة جدا.

ولهذا، فإن هذا البحث امليداين ال يدعي تقييم الظواهر النادرة، بقدر ما يركز عىل املامرسات املوجودة يف املجتمع 

املغريب مبستوى يتجاوز عىل األقل %20. ويوضح الجدول املوايل مستوى الخطأ النسبي بالنسبة لكل قيمة، يف ارتباط 

مع تجليات الظاهرة، ومبراعاة حجم العينة، أي 1200 شخص.



19

املعدل % الخطأ املحتمل %
%5 %48,78
%10 %33,4
%20 %22,2
%30 %17,0
%35 %15,3
%40 %13,7
%50 %11,2
%60 %9,1
%70 %7,3
%80 %5,6
%90 %3,7

5.2.5. منهجية اختيار العينة

يف ظل غياب معطيات دقيقة وشاملة حول كل وحدة من وحدات البحث )األشخاص البالغني 18 سنة فام فوق من 

 La méthode( .فإن طريقة املعاينة املعتمدة مبنية عىل االحتامالت بالطبقات من ثالث درجات ،)الساكنة املغربية

)de sondage probabiliste stratifié à trois degrés

 الطبقة األوىل: وحدات املعاينة يف الدرجة األوىل تتكون من املناطق املعتمدة يف اإلحصاء العام للسكان والسكنى

لسنة 2014، وقد حددت الوحدة عىل هذا املستوى يف 100 منطقة معاينة. وكان توزيع هذه املناطق تبعا ملكان 

اإلقامة، والجهات، ونوعية السكن، وذلك بحسب مبدأ التوزيع التناسبي للحصص من حيث عدد األرس؛

 ،الثانية: تتكون وحداتها من األرس، بحيث يتم اختيار 12 أرسة من كل واحدة من املائة )100( منطقة الطبقة 

انطالقا من افرتاض حتمية وجود شخص واحد عىل األقل داخل كل أرسة سنه مثانية عرش سنة فام فوق؛

 :الطبقة الثالثة: عىل مستوى كل أرسة محددة يقوم الباحث مبا ييل

o  والسن عىل الجنس  لها، من حيث  املكونني  باألفراد  واملتعلقة  بكل أرسة  الخاصة  املعلومات  استامرة  ميأل 

الخصوص؛

o  أفراد األرسة يكون سنه مثانية عرش سنة فام فوق، مع احرتام يختار بطريقة جزافية فردا واحدا من بني 

الحصص املخصصة لكل منطقة مسح بالنسبة للمعايري املتعلقة مبتغريي الجنس والسن.

60 سنة فام فوق50-30 سنةأقل من 30 سنةالجنس/السن

ذكـــر

أنثى



20

6.2.5. حصص العينة 

لقد تم توزيع املائة منطقة املكونة للعينة بحسب وسط اإلقامة، وبحسب الجهات االقتصادية بكيفية متناسبة مع 

للعينة موضوع  الجغرافية  للتمثيلية  توخيا وضامنا  وذلك  األرسية،  الوحدات  أساس  منها عىل  لكل  السكاين  الوزن 

البحث. كام روعي يف محاصصة العينة باملجال الحرضي نوعية السكن ضامنا لتمثيلية مختلف الطبقات االجتامعية. 

وهكذا جاء توزيع املناطق موضوع البحث حسب وسط اإلقامة وجهات اململكة كالتايل:

املجموعقرويحرضيالجهــــة

314الداخلة العيون كلميم
549سوس ماسة درعة

336الغرب رشاردة بني حسن
336الشاوية ورديغة

549مراكش تانسيفت الحوز
426الرشق

12113الدار البيضاء الكربى
718الرباط سال زمور زعري

347دكالة عبدة
235تادلة أزيالل

437مكناس تافياللت
415فاس بوملان

246تازة الحسيمة تاونات
639طنجة تطوان

6337100املجموع

وقد متت محاصصة العينة املكونة من األشخاص اإلثنى عرش )12( الذين يتعني استجوابهم يف كل منطقة، مبراعاة 

التناسبية مع وزن تقاطع املتغريات املعتمدة يف البحث امليداين. وقد جاء هذا البناء مطابقا ملا ورد يف اإلحصاء العام 

للسكان والسكنى لسنة 2004 عىل مستوى كل منطقة بحث. 

7.2.5. تنفيذ تصميم العينة

نفذت خطة تصميم العينة عىل مرحلتني أساسيتني:

 املرحلة األوىل: تم سحب )اختيار( مناطق البحث بناء عىل امللفات الكارتوغرافية للعينة التي سلمتها املندوبية

السامية للتخطيط، واملمثلة ملجموع املناطق التي شملها اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004، مع مراعاة 

متثيلية أماكن اإلقامة والجهات االقتصادية ومختلف الطبقات االجتامعية؛
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 ،املرحلة الثانية: اختيار الوحدات األرسية واألشخاص موضوع البحث، حيث يقوم الباحث، عىل مستوى املنطقة

برفقة املرشف عىل البحث بالخطوات التالية:

1. تحديد موقع منطقة البحث وترسيم حدودها، باالعتامد عىل الخريطة املرفقة يف امللف املسلم له؛

2. ملء ورقة املعلومات الخاصة باملنطقة التي سيتم فيها تعداد األرس5 موضوع البحث. ثم ينطلق الباحث من 

النقطة املبينة يف خريطة املنطقة، مع مراعاة توزيع حجم املنطقة إىل 12 جزء بفاصل متساو تقريبا، حتى يكون 

مسح الوحدات األرسية اإلثنى عرش منهجيا؛

3. القيام بسحب 12 عرش وحدة أرسة داخل املنطقة. وعند الوصول إلحداها، يقوم الباحث مبلء ورقة املعلومات 

لتحديد األشخاص الذين تكون سنهم 18 سنة فام فوق داخل تلك األرسة؛

4. القيام، انطالقا من جداول الحصص املخصصة لكل منطقة حسب قاعدة كيش )امللحق 3(، بتحديد الشخص 

الذي سيقوم بإجراء املقابلة معه داخل تلك األرسة.

8.2.5. التعميم على الساكنة المغربية 

تم سحب العينة املكونة من 100 منطقة إحصائية بناء عىل طريقة املعاينة بالطبقات من درجتني مبراعاة التناسبية 

مع أحجام مناطق اإلحصاء. وبالتايل، فإن احتامالت سحب املناطق تسمح بحساب معامل التكبري عند تعميمها عىل 

الساكنة املغربية6.

5 ورقة املعلومات املتعلقة بتعداد األرس موجودة يف امللحق رقم 1 

6 يتضمن امللحق رقم 3 جدوال يوضح القن الجغرايف للمناطق التي تشكل عينة البحث وكذلك معامل التكبري. 
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3.5. إجراء البحث 

قبل الرشوع يف البحث الوطني امليداين، واحرتاما للمنهجية العلمية يف هذا املجال، خضعت االستامرة لبحث تجريبي.

1.3.5. البحث التجريبي:

يتمثل الهدف األساس من هذا البحث التجريبي يف تقييم االستامرة املعتمدة، والتي سبق أن متت مناقشتها خالل 

الدورة التكوينية. ذلك أن إعامل االستامرة عىل أرض الواقع من شأنه أن يكشف عن معطيات جديدة تتعلق بأهمية 

إعادة  ورضورة  فهمها  يف  صعوبات  يظهر  قد  كام  معها.  واملواطنني  املواطنات  وتجاوب  وضوحها  ومدى  األسئلة، 

صياغتها، أو إعادة صياغة البعض منها. 

وقد شمل البحث التجريبي 125 مواطنة ومواطنا يقطنون بجهة الرباط سال زمور زعري، موزعني عىل مختلف أحياء 

مدن الرباط وسال ومتارة والصخريات والرماين واملناطق القروية التابعة للجهة )65 شخص من املجال الحرضي، و60 

شخصا من املجال القروي(. واعتمد عىل املتغريات الست التالية: 

• وسط اإلقامة؛
• الجنس؛

• السن؛
• الوضعية العائلية؛

• املستوى التعليمي؛
• الوضعية املهنية؛

• وجود أطفال.

وعىل الرغم من اهتامم املستجوبات واملستجوبني باألسئلة املطروحة عليهم، إال أنهم أبدوا مؤاخذاتهم بخصوص طول 

االستامرة. كام تبني من خالل البحث التجريبي أن بعض األسئلة كانت مفهومة بسهولة من قبل املستجوبني/ات أكرث 

من غريها، مام تجعلهم يجيبون عنها بدقة وبوضوح. بينام أسئلة أخرى مل يكن استيعابها متيرسا مبا يكفي للعديد 

من األشخاص، فجاءت اإلجابات مرتددة وأحيانا متناقضة. 

ومواقف  آراء  استجالء  بغرض  جديدة  أخرى  وإضافة  األسئلة  بعض  صياغة  إعادة  متت  الثغرات،  هذه  ولتجاوز 

ومامرسات املواطنات واملواطنني، وتأثري تطبيق مدونة األرسة عليها بعد عرش سنوات من دخولها حيز التنفيذ. 

2.3.5. البحث الوطني واإلكراهات التي اعترضت البحث في الميدان

بعد املصادقة عىل االستامرة، انطلق البحث الوطني امليداين يف املائة )100( منطقة املعنية بالبحث، واستمر طيلة 

شهر نونرب 2015، وانتهى يف الثالثني منه.
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وقد قام بالبحث الباحثات والباحثون الذين خضعوا للتكوين خالل الدورة التكوينية املشار إليها سابقا، والذين كانوا، 

خالل عملية البحث، مؤطرين ميدانيا مبرشفني ساهرين عىل حسن تطبيق التوجيهات واإلرشادات التي تم التأكيد 

عليها يف التكوين. ويتعلق األمر باألساتذة:

 ،عائشة الحجامي: أرشفت عىل البحث يف الجهة الجنوبية: مراكش تانسيفت، وسوس ماسة درعة، وكلميم السامرة

والعيون بوجدور الساقية الحمراء. ويتكون فريقها من مثانية)8( باحثني وباحثات، قاموا مبلء 276 استامرة تحت 

مراقبتها؛

 أسامء بنعدادة: أرشفت عىل البحث بالجهة الوسطى: فاس بوملان تاونات، ومكناس تافياللت، وتادلة أزيالل. وقام

فريقها املكون من أربع )4( باحثني وباحثات مبلء 216 استامرة تحت مراقبتها؛

 عبد الله أونري: أطر البحث بجهة الشامل والرشق: وجدة، والناظور الحسيمة، وطنجة تطوان، وسيدي قاسم. وكان

فريقه يتكون من سبعة )7( باحثني وباحثات قاموا مبلء 276 استامرة تحت إرشافه؛

 ،مليكة بن الرايض: أطرت البحث امليداين يف جهة الدار البيضاء الكربى، والرباط سال زمور زعري، والشاوية ورديغة

ودكالة عبدة. ويتكون فريقها من ثالثة باحثني وباحثات قاموا مبلء 432 استامرة تحت إرشافها.

ويتجىل من خالل تقارير التأطري، التي حررها املرشفون عىل البحث ميدانيا اعتامدا عىل تقارير الباحثات والباحثني، 

وكذا من خالل مالحظاتهم أثناء مرافقتهم لهؤالء، أن البحث الوطني امليداين جرى يف ظروف جيدة رغم صعوبة بعض 

التضاريس الجغرافية، خاصة يف املناطق الجبلية. 

تجدر اإلشارة هنا إىل تعاون أعوان السلطات املحلية، الذين مل يتوانوا يف تقديم العون واملساعدة للباحثات والباحثني، 

خاصة باملناطق القروية، حيث كان لتعاونهم ومساعدتهم دور كبري يف تذليل العقبات.

أ. الصعوبات المتعلقة باالستمارة

أن طول  إال  اليومية،  حياتهم  تخصهم يف  قضايا  وتتناول  جدا،  مهمة  االستامرة  اعتربوا  املستجوبني  غالبية  أن  رغم 

التفرغ لإلجابة عنها تطرح من قبل  االستامرة كان يتطلب منهم وقتا طويال لإلجابة عنها، وكثريا ما كانت مسألة 

املستجوبني/ات. 

ب. الصعوبات المادية المتعلقة بالطبيعة الجغرافية لبعض مناطق البحث

لقد كان عىل الباحثني/ات تحمل العديد من اإلكراهات املتعلقة بوعورة بعض املناطق الجبلية والنائية، وامتناع بعض 

األشخاص ببعض املناطق القروية، خاصة النساء، عن اإلجابة عن االستامرة. 
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4.5. منهجية تحليل نتائج البحث الميداني 

سمح استعامل برنامج »SPSS« بإخراج نتائج البحث امليداين والتوجهات الكربى عىل شكل جداول إحصائية، أمكن 

استثامرها يف تحليل املعطيات من خالل تقاطعاتها مع املتغريات املحددة يف هذا البحث امليداين، مبا مّكن من التعرف 

اإلقامة،  املتمثلة يف وسط  التقاطعات  إىل  األمر ذلك،  اللجوء، كلام تطلب  لكل متغري، مع  بالنسبة  التوجهات  عىل 

والجنس، والسن، والوضعية العائلية، ووجود أطفال من عدمه، واملستوى التعليمي، والوضعية املهنية. 

التي  األرسة  والرجال يف مجال  النساء  بني  بالعالقة  املتعلقة  األسئلة  العديد من  اإلجابة عن  النتائج  تحليل  ويقدم 

والتمثالت  األرسة  مدونة  عليها  تقوم  التي  املساواة  فلسفة  بالرضورة  تسائل  إجابات  وهي  األرسة.  مدونة  تنظمها 

السائدة عنها لدى املواطنات واملواطنني يف واقعهم اليومي. كام يحاول التحليل استرشاف املستقبل بخصوص هذه 

البحث، وذلك  العينة، موضوع  املتلقاة عن أسئلة تهم توقعات وانتظارات واقرتاحات  املسألة من خالل اإلجابات 

بهدف التوصل إىل تطبيق أفضل ملدونة األرسة.



فصـــل تمهيـــدي

نتائــج البحـث الميداني:
تحديـد العينــة
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تقوم املقاربة التفسريية املعتمدة عىل استجالء تأثري تطبيق مدونة األرسة منذ عرش سنوات عىل مواقف وتصورات 

وسلوكيات األشخاص، موضوع البحث، انطالقا من الخصائص األساسية الدميوغرافية والسوسيو اقتصادية للعينة. أما 

املتغريات املعتمدة، فهي: وسط اإلقامة، والجنس، والسن، والوضعية العائلية، ووجود األطفال، والوضعية املهنية.

1. الخصائص الديمغرافية:

• توزيع العينة بحسب الجنس:

حددت العينة املستجوبة، يف إطار هذا البحث، يف 1200 شخص، 60 % منهم ينتمون إىل الوسط الحرضي، و40% 

 extrapolation à la( منهم ينتمون إىل الوسط القروي. وقد كانت نتيجة تعميم نتائج البحث عىل الساكنة املغربية

population(، التي يبلغ سنها مثانية عرش سنة فام فوق، كام ييل:

الجدول رقم 1: توزيع العينة بحسب الجنس

النسبةالعددالجنس

50,3%11939095ذكور

49,7%11774357إناث

100,0%23713452املجموع

فتكون نسبة الذكور هي 50.3باملائة، مقابل نسبة 49.7باملائة من النساء.

• التوزيع بحسب الفئات العمرية:

تم اعتامد ستة )6( رشائح عمرية من خمس سنوات موزعة ما بني 18 و56 سنة فام فوق، كام يوضح ذلك الجدول أسفله:

الجدول رقم 2: توزيع العينة بحسب الفئات العمرية

النسبةالعدد الفئة العمرية

19,8%254704560-18 سنة

14,1%303341597-26 سنة

11,4%352707138-31 سنة

12,0%402848762-36 سنة

26,0%556172677-41 سنة

16,3%563876502 سنة فام فوق

0,3%62216نسبة ناقصة

100,0%23713452املجموع
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ويالحظ أن الفئة العمرية ما بني 18 و35 سنة هي األكرب عددا يف العينة املستجوبة، وهذا رقم يتطابق مع الهرم 

السكاين يف املغرب الذي ميثل فيه الشباب نسبة 45.3باملائة من مجموع الساكنة.

• توزيع العينة بحسب الوضعية العائلية

الجدول رقم 3: توزيع العينة بحسب الوضعية العائلية

النسبةالعدد الوضعية العائلية

32,3%7651126عازب/عازبة
60,8%14409241متزوج/ة
4,9%1152480مطلق/ة
2,1%500605أرمل/ة

100,0%23713452املجموع

تظهر النتائج أن 32.3 باملائة من األشخاص املستجوبني غري متزوجني )عازبون(، و60.8 باملائة متزوجون. فيام 4.9 

باملائة مطلقون، و2.1 باملائة أرامل. 

كام أن تقاطع هذه النتائج مع متغري السن يظهر أن غالبية األشخاص املتزوجني توجد يف الفئة العمرية فوق سن 

الثالثني، مام يحيل عىل ارتفاع سن الزواج يف املغرب كمؤرش عىل التحوالت التي تعرفها األرسة املغربية والعالقة بني 

الرجال والنساء. فعىل الصعيد الوطني، تعرف العزوبة ارتفاعا كبريا بالنسبة للشباب ما بني 25 و30 سنة، وحتى ما 

فوق تلك السن كام تجىل ذلك يف اإلحصاء العام األخري. وعىل الرغم من أن الظاهرة مل تخضع لدراسات علمية لحد 

الساعة، إال أن األسباب الكامنة وراءها ميكن إرجاعها إىل اإلكراهات االقتصادية، إضافة إىل التحوالت يف سلوكيات 

وانتظارات األفراد الذين أصبحوا يعطون األولوية لالستقاللية الذاتية عىل حساب إكراهات الحياة الزوجية.

• توزيع العينة بحسب وجود األطفال من عدمه

الجدول رقم 4: توزيع العينة بحسب وجود األطفال من عدمه

النسبةالعددوجود األطفال

90,1%14479626نعم

9,9%1590218ال

100,0%16069844املجموع

يظهر الجدول النسبة العالية للمتزوجني يف العينة، ولذوي األبناء منهم أيضا.
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2. الخصائص السوسيو اقتصادية
• املستوى التعليمي

الجدول رقم 5: توزيع العينة بحسب املستوى التعليمي

النسبةالعدد املستوى التعليمي

23,5%5579756دون مستوى
9,3%2203390الكتاب/الروض

17,5%4156887االبتدايئ
32,9%7790909اإلعدادي/الثانوي

16,8%3982510العايل
23713452100,0املجموع

يتبني من هذه األرقام أن 75باملائة من األشخاص املستجوبني يتوفرون عىل رصيد من التمدرس مبختلف مستوياته: 

باملائة.  والعايل 16.8  باملائة،  والثانوي 32.9  واإلعدادي  باملائة،  واالبتدايئ 17.5  األويل 9.3باملائة،  والتعليم  الكتّاب 

وهذه النسب تؤرش عىل تحول مهم يف املجتمع املغريب يتمثل يف ارتفاع نسبة التمدرس عموما. ومع ذلك، نجد أن ما 

يناهز 23.5 باملائة من العينة مل يلجوا قط أبواب املدرسة، أي أن ما يفوق خمس املغاربة، خاصة بني اإلناث اللوايت 

لديهن فرصة أقل بالضعف من الذكور يف الولوج إىل املدرسة.

• الوضعية املهنية

ويتعلق األمر بست وضعيات مهنية معتمدة يف هذا البحث امليداين، كام هو موضح يف الجدول التايل: 

 الجدول رقم 6: توزيع العينة بحسب الوضعية املهنية

املعدلالعدد الوضعية املهنية

50,5%11974529نشيط/مشتغل

10,4%2467122عاطل

7,5%1770300تلميذ/طالب

23,7%5629666ربة بيت

3,6%865242متقاعد/ة

3,9%914417غري ناشط/آخر

0,4%92176غري معلن

100,0%23713452املجموع
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باملائة،  العينة، حيث تصل إىل 50.5  العاملني تتجاوز نصف  النشطني  النتائج أن نسبة األشخاص  يتجىل من خالل 

مقابل 10.4باملائة من العاطلني/ات، ونسبة الطلبة متثل 7.5باملائة، وهي نفس النسبة التي متثلها فئة املتقاعدين 

وغري النشطني. بينام نسبة ربات البيت تبلغ 23.7 باملائة.

أما توزيع العينة بحسب نوعية املهنة، فهي كام مبني يف الجدول التايل:

 الجدول رقم 7: توزيع العينة بحسب نوع املهنة

النسبةالعدد نوع املهنة

4,2%513492إطار عايل )يف القطاع العام أو الخاص(

3,3%402801مهنة حرة )طبيب/ة، محامي/ة، موثق/ة، مهندس/ة، محاسب/ة(

9,4%1151024إطار متوسط
16,1%1970171مستخدم/ة

15,8%1942465تاجر/ة
10,9%1331547حريف /ة
7,1%872116عامل/ة
12,8%1570947فالح/ة

20,5%2510466مهنة أخرى )خادمة، طباخ/ة، بائع/ة متجول/ة، مهن صغرية( 

100,0%12265029املجموع

عموما، نجد بأن العينة املحددة لهذا البحث امليداين، كام هو موضح يف املبيانات التالية، تتناسب مع معطيات البنية 

الدميغرافية والسوسيو اقتصادية للساكنة املغربية كام برزت يف اإلحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجري شتنرب 2014.
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الفصل األول: 

معرفة مدونة األسرة لسنة 2004 
والتمثالت السائدة عنها في 

المجتمع المغربي
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»أن تعرف يعني أن تقدر« فرانسيس باكون

تشكل معرفة اإلنسان بحقوقه وواجباته أول خطوة يف اتجاه الرتبية عىل املواطنة، وعىل احرتام حقوق اآلخرين، وعىل 

الدفاع عن حقوقه الخاصة. كام أن قاعدة »ال يعذر أحد بجهله للقانون« تعني أن ال أحد ميكنه الدفع بعدم معرفته 

بقواعد القانون بهدف رفض تطبيق تلك القواعد. ثم إن الحياة داخل املجتمع تجعل األفراد يف مواجهة دامئة مع 

قضايا قانونية منذ والدتهم حتى وفاتهم، مام يحتم عليهم معرفة حقوقهم وواجباتهم.

غري أن هذه القاعدة يحد منها واقع جهل األفراد يف املجتمع بالقانون. فاملواطنون عموما ليست لهم معرفة بنصوص 

القانون، وحتى من توفرت له هذه املعرفة غالبا ما تكون غري دقيقة، وأحيانا محرفة. ومن أجل معالجة هذا الواقع 

 vulgarisation de l’information ،»ظهرت يف العديد من الدول مامرسة تقوم عىل »تعميم وتبسيط املعلومة القانونية

.»le droit au droit« »وقد اعتربها البعض علام جديدا قامئا عىل فكرة »الحق يف القانون ،juridique )VIJ(

وإذا كانت األمية القانونية بصفة عامة تؤثر بشكل كبري عىل العالقات االجتامعية، فإن األمية عندما تطال قانون 

املحبة  األرسة، وعىل جو  أفراد  مبارش عىل طأمنينة  سلبي  انعكاس  لها  يكون  ومشاكل  توترات  تخلق  فإنها  األرسة 

واملودة الذي ينبغي أن يسود بينهم، خاصة أن األرسة هي مهد التنشئة والرتبية عىل مبادئ املواطنة واحرتام الحقوق 

والواجبات.

وقد أظهرت الدراسات، التي أجريت يف املغرب إىل حدود سنة 20097 حول معرفة املواطنات واملواطنني مبدونة األرسة 

الصادرة سنة 2004، ارتفاع مستوى الجهل مبقتضياتها، رغم أنها قانون ينظم كل مناحي العالقات األرسية. 

ومن هنا تتأىت أهمية هذا الفصل من البحث الذي يتناول بالتحليل النتائج املتعلقة مبعرفة املواطنات واملواطنني 

مبدونة األرسة بعد ما ينيف عن العرش سنوات عىل دخولها حيز التنفيذ. والهدف منه ليس فقط الكشف عن معرفة 

املستجوبني/ات بصدور مدونة األرسة سنة 2004، ولكن أيضا وضع خريطة ملعارفهم بخصوص مقتضياتها وآرائهم 

حول كل منها، وكذا الفلسفة الكامنة وراءها.

الرشائح  اخرتق جميع  والذي  تبنيها،  سبق  الذي  الجدل  أثناء  سواء  بغزارة،  اإلعالم  وسائل  تناولتها  األرسة  فمدونة 

االجتامعية نظرا لالهتامم الكبري بقضية إصالح قانون األرسة، أو بعد صدورها، حيث أجريت العديد من الدراسات 

والحمالت التحسيسية ببنودها من قبل مختلف الفاعلني عىل املستوى املؤسسايت والجمعوي واألكادميي، األمر الذي 

يفرتض أن يكون للمواطنات واملواطنني اطالع عىل صدورها، وعىل محتوى بنودها. غري أن البحث الحايل أظهر عىل 

العكس من ذلك ضعف نسبة املعرفة لدى املستجوبني، خاصة بالنسبة ملضمون مقتضياتها.

املحددة  املتغريات  األرسة حسب  مدونة  بوجود  املعرفة  مستوى  تقييم  الفصل  هذا  من  األول  القسم  يف  سنتناول 

واملستوى  عدمه،  من  األطفال  ووجود  العائلية،  والوضعية  والسن،  والجنس،  اإلقامة،  مكان  والتي هي:  البحث  يف 

التعليمي، والوضعية املهنية.

7. تاريخ إجراء البحث امليداين لوزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية. بالنسبة لباقي الدراسات حول املوضوع، يراجع البحث التوثيقي امللحق رقم 1.
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1. معرفة صدور مدونة األسرة
السؤال: هل تعرف أن مدونة لألرسة صدرت سنة 2004؟

 الجدول رقم 8: معرفة وجود مدونة األرسة لسنة 2004 

النسبة املئويةالعددمعرفة مدونة األرسة

86,6%849 535 20نعم

13,4%603 177 3ال

100,0%452 713 23املجموع

أجابت نسبة كبرية من املستجوبني/ات مبختلف الفئات باإليجاب عىل هذا السؤال )%86.6(، مام يؤكد فرضية البحث 

للتحسيس  املتدخلني  مختلف  طرف  من  املبذولة  للمجهودات  نظرا  املجتمع،  داخل  باملدونة  املعرفة  تنامي  حول 

بصدورها ومبستجداتها. غري أن هذه النسبة العامة تخفي فروقا مهمة حسب املتغريات املعتمدة يف هذه الدراسة.

 الجدول رقم 9: معرفة مدونة األرسة حسب مؤرش وسط اإلقامة

 معرفة مدونة األرسة التي 

صدرت سنة 2004

الوسط
املجموع

قرويحرضي

86,6 %81,4 %90,1%نعم

13,4 %18,6 %9,9%ال

100,0 %100,0 %100,0%املجموع

القروي  واملجال  الحرضي 90.1%،  املجال  بني  بوجود مدونة األرسة  املعرفة  نسبة  الفرق واضحا يف ما يخص  يبدو 

%81.4. والسبب يرجع الرتفاع مستوى األمية يف وسط ساكنة العامل القروي كام أرشت عىل ذلك نتائج اإلحصاء العام 

للسكان والسكنى لسنة 2014، حيث يتجاوز معدل األمية فيه 47.7 باملائة مقابل 22.2 باملائة فقط يف املدن8.

يف املقابل، مل يربز فرق كبري بني الجنسني يف ما يخص املعرفة بوجود مدونة األرسة، رغم أن األمية توجد بشكل 

أكرب لدى النساء املغربيات )%41.9(منها لدى الرجال )%22.2(. وميكن تفسري هذا التكافؤ بني الجنسني عىل 

صاحب  الذي  الجدل  واجهة  يف  كانت  النساء  وحقوق  النسائية  القضية  بكون  األرسة  مبدونة  املعرفة  مستوى 

بها  بها، والتي قامت  للتعريف  التحسيسية  للمدونة والحمالت  اإلعالمية  التغطية  أن  قانون األرسة، كام  إصالح 

بصدور  النساء  معرفة  يف  ساهمت  النسائية،  والجمعيات  والبرصية  السمعية  اإلعالم  ووسائل  الرسمية  األجهزة 

هذا القانون الذي اعتربه الكثريون مؤيدا لحقوقهن وضامنا لها بالدرجة األوىل. ثم إن النساء يتوافدن أكرث من 

/http://www.rgph2014.hcp.ma :8 نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكني، شتنرب 2014، موقع املندوبية السامية للتخطيط
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الرجال عىل مقرات الجمعيات النسائية التي تساعدهن عىل حل الخالفات الزوجني وتدافع عن حقوقهن، كام 

بوضعيتهن. املتعلقة  املدونة  مقتضيات  برشح  تقوم 
الجدول رقم 10: معرفة مدونة األرسة حسب الجنس

 معرفة مدونة األرسة التي 

صدرت سنة 2004

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

86,6 %85,6 %87,5 %نعم
13,4 %14,4 %12,5 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 11: معرفة مدونة األرسة حسب الفئة العمرية

 معرفة مدونة األرسة 

التي صدرت سنة 2004

الرشائح العمرية

املعدل  18-25

سنة
 26-30

سنة
 31-35

سنة
 36-40

سنة
 41-55

سنة
56 سنة 
فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

86,6 %39,3 %81,5 %89,0 %86,5 %89,4 %89,0 %85,1 %نعم

13,4 %60,7 %18,5 %11,0 %13,5 %10,6 %11,0 %14,9 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

يتجىل من الجدول أعاله أن الفئة العمرية األكرث معرفة بصدور مدونة لألرسة سنة 2004، هي التي تتموقع ما بني 

26 و55 سنة، وذلك بنسبة %89. ومن املتعارف عليه يف مجتمعنا أن هذه الفرتة من العمر هي التي يكون فيها 

ومقتضياته  األرسة  بقانون  اهتامما  أكرث  يكون  أن  الطبيعي  من  وبالتايل  متزوجا  أنثى،  أو  كان  ذكرا  عادة،  اإلنسان 

املندوبية  عن  الصادر   9»2016 سنة  باألرقام،  والرجال  »النساء  تقرير  أظهر  وقد  الزوجية.  حياته  بتنظيم  املتعلقة 

السامية للتخطيط مبناسبة اليوم العاملي للنساء )8 مارس( أن معدل السن األوىل للزواج بالنسبة للفتيات هي 25.8 

سنة، و31.4 سنة بالنسبة للذكور.

أما الفئة العمرية قبل سن الخامسة والعرشين، فإن معرفتها بوجود مدونة األرسة كان أقل )%85.1(، ويجد هذا األمر 

تفسريه يف كون الشباب يف هذه السن ال يشكل التفكري يف الزواج بالنسبة إليه مركز اهتاممه، وذلك بسبب مشاغل 

الدراسة والبحث عن العمل واالستقرار املادي. كام تنبغي اإلشارة إىل أن هذه الفئة العمرية مل تعش الجدل والنقاش 

اللذين صاحبا وضع مدونة األرسة يف نهاية األلفية وبداية القرن الحايل نظرا لصغر سنها آنذاك. 

غري أن املثري للقلق يف نتائج الجدول أعاله هو كون نسبة %15 من هذه الفئة العمرية املقبلة عىل الحياة ليس لها أي 

علم بوجود مدونة لألرسة، مع العلم أن هذا القانون هو الذي سيقوم بتنظيم الحياة الزوجية املقبلة لهؤالء الشباب.

http://www.hcp.ma/region-drda/Femmes-et-Hommes-en-chiffres-2016_a123.html :9 موجود يف موقع املندوبية السامية للتخطيط
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أما فيام يخص الرشيحة العمرية التي تتموقع ما فوق 56 سنة، فإن نسبة معرفتها مبدونة األرسة كانت األضعف عىل 

اإلطالق ب %81.5، وهذا يعود بالتأكيد إىل ارتفاع نسبة األمية لدى هذه الرشيحة كام أظهرت ذلك نتائج اإلحصاء 

العام للسكان والسكنى لسنة 2014، حيث بلغت نسبة %47 مع ارتفاع حاد لدى نساء هذه الرشيحة بنسبة 60.4%. 

الجدول رقم 12: معرفة مدونة األرسة حسب الوضعية العائلية

 معرفة مدونة األرسة التي 

صدرت سنة 2004

الوضعية العائلية
املجموع

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ة(عازب/ة

86,6 %86,0 %78,4 %88,1 %85,1 %نعم

13,4 %14,0 %21,6 %11,9 %14,9 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

من جهة أخرى، نالحظ تطابق نسبة املعرفة بوجود مدونة األرسة عند األشخاص غري املتزوجني مع نسبتها يف الجدول 

رقم 11 عند الرشيحة العمرية ما بني 25-18 سنة، أي يف حدود %85، وبالتايل فإن نفس املعطيات تنطبق عىل الفئتني 

معا من حيث عدم التفكري يف الزواج يف هذه املرحلة ويف القوانني املنظمة للحياة الزوجية. 

يف املقابل، من املنطقي أن تكون نسبة املعرفة بصدور مدونة األرسة أعىل لدى الفئة املتزوجة )%88.1 ( بالنظر 

للحياة الزوجية التي تستدعي اإلملام، ولو مبجرد وجود قانون لألرسة يؤطر العالقات الزوجية. 

ويف نفس فئة املتزوجني/ات مل يكن لوجود األطفال من عدمه تأثري يف النتيجة التي ترتاوح ما بني 87 و%88، فمعرفة 

مدونة األرسة لدى هذه الفئة تتحدد بالزواج وليس بوجود أطفال. 

 الجدول رقم 13: معرفة مدونة األرسة حسب وجود األطفال أو عدمه

 معرفة مدونة األرسة التي 

صدرت سنة 2004

وجود أطفال
املجموع

النعم

87,3 %88,8 %87,1 %نعم
12,7 %11,2 %12,9 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع



39

الجدول رقم 14: معرفة مدونة األرسة حسب املستوي التعليمي

 معرفة مدونة األرسة التي 

صدرت سنة 2004

املستوى التعليمي

املجموع
بدون مستوى

الكتاب/التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ الثانوي/

التأهييل
العايل

86,6 %96,8 %91,3 %85,3 %85,7 %74,0 %نعم
13,4 %3,2 %8,7 %14,7 %14,3 %26,0 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

األمية يف االطالع عىل  التعليم ومحاربة  السابق هو أهمية  الجدول  استنتاج ميكن استخالصه من قراءة  لعل أهم 
القوانني بصفة عامة وقانون األرسة بصفة خاصة. حيث نالحظ أنه كلام ارتفع املستوى التعليمي كلام تزايد مستوى 
معرفة صدور مدونة األرسة، بحيث انتقلت النسبة من %74 لدى األشخاص األميني بالتدريج إىل %96.6 لدى األفراد 
املتوفرين عىل مستوى التعليم العايل. ومن هنا تتأىت أهمية بل رضورة مواصلة العمل عىل محاربة األمية، إذا أردنا 

بناء مواطنة متساوية لجميع املواطنني واملواطنات وتشييد دولة الحق والقانون.

الجدول رقم 15: معرفة مدونة األرسة حسب الوضعية املهنية

 معرفة مدونة األرسة 

التي صدرت سنة 2004

الوضعية املهنية

املجموع نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل

تلميذ/ة/

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

86,6 %74,1 %82,8 %94,1 %84,3 %88,1 %73,0 %90,1 %نعم

13,4 %25,9 %17,2 %5,9 %15,7 %11,9 %27,0 %9,9 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

يتجىل من الجدول أعاله أنه كلام كان الشخص املستجوب متوفرا عىل نشاط مهني ومتوفرا عىل مستوى معترب من 

التعليم/ كلام ارتفعت نسبة املعرفة بوجود مدونة األرسة )ترتاوح بني 88 و%90(. ويف املقابل، ترتاجع هذه النسب 

عند الفئات التي توجد يف وضعية عطالة )%73.0( ومنهم عىل الخصوص األشخاص املسنون. 

أما لدى النساء ربات البيوت، فإن نسبة املعرفة مبدونة األرسة تبقى محرتمة يف هذا الجدول )%84.3 ( األمر الذي يجد 
تفسريه، كام أرشنا إىل ذلك سابقا، يف دور اإلعالم يف التحسيس والتعريف باملدونة، ونعرف أن تواجد النساء ربات البيوت 
باملنازل يجعل منهن مستهلكات للربامج اإلذاعية والتلفزية بدرجة أكرب من الفئات األخرى. ونفس املالحظة تنطبق عىل 
فئة املتقاعدين/ات )%94.1( الذين لديهم وقت فارغ يسمح لهم مبتابعة وسائل اإلعالم وخاصة منها السمعية البرصية 
التي تعد أهم مصدر للمعرفة بصدور مدونة األرسة، كام تبينه نتائج اإلجابات عن السؤال املوايل. من جهة ثانية نعرف 
أن فئة املتقاعدين/ات تتكون أساسا من أشخاص يتوفرون يف غالبيتهم عىل مستوى تعليمي بحكم عملهم يف القطاعني 

العمومي أو الخاص املهيكل، وقد رأينا كيف أن املستوى التعليمي يلعب دورا يف املعرفة مبدونة األرسة.
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2. وسائل التعرف على صدور مدونة األسرة
السؤال: ما هي الوسيلة التي تعرفت به عىل مدونة األرسة لسنة 2004؟

يهدف هذا السؤال إىل استجالء الوسيلة التي تعرف بها املستجوبون واملستجوبات عىل وجود مدونة لألرسة صدرت 

سنة 2004. ويقدم السؤال مجموعة من األجوبة املقرتحة تتمثل يف الوسائل التالية: 

• عن طريق اإلذاعة والتلفزة؛
• عن طريق الصحافة املكتوبة؛

• عن طريق خطب الجمعة؛
• عن طريق الجمعيات؛

• عن طريق الحديث مع األصدقاء والناس بصفة عامة؛
• عن طريق الحديث مع أفراد األرسة؛

• عرب التقايض؛
• عرب التكوين؛

• عرب دروس محو األمية؛
• عرب الشبكة العنكبوتية/ أنرتنيت؛

• وسيلة أخرى

1.2. التعرف على مدونة األسرة عن طريق اإلذاعة والتلفزة

الجدول رقم 16: التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق اإلذاعة والتلفزة

 التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق اإلذاعة 

والتلفزة
النسبةالعدد

91,8 %259 18844نعم

8,2 %913 683 1ال

100,0%172 20528املجموع

يظهر من هذا الجدول الذي يربز النتيجة العامة للسؤال بقطع النظر عن املتغريات املستخدمة، أن الغالبية العظمى 

للمستجوبني واملستجوبات تعرفت عىل مدونة األرسة عن طريق اإلذاعة والتلفزة بنسبة 91.8%.

وهي نسبة تؤكد نتيجة ما توصل إليه البحث امليداين لسنة 2009 حول نفس السؤال، بل تتجاوزها حيث كانت 74% 

فقط، األمر الذي يربز األهمية الكربى لوسائل اإلعالم السمعية/ البرصية يف حياة املواطنني واملواطنات، والدور الذي 

تلعبه كمدخل للمعرفة مبدونة األرسة بالنسبة لجميع الفئات املستجوبة. 
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أو  باملتزوجني/ات، باألميني/ات  أو  بالعزاب  بالكهول والشيوخ،  أو  بالشباب  بالرجال،  أو  بالنساء  فسواء تعلق األمر 

باملتعلمني، بذوي األطفال أو بدون أطفال، أو بجميع أنواع املهن؛ نجد أن ما بني 88 و%93 منهم اطلعوا عىل وجود 

مدونة لألرسة صادرة سنة 2004 عن طريق هذه الوسيلة. ومل نالحظ فرقا بني هذه الفئات إال عىل مستوى النساء 

ربات البيوت اللوايت سجلن أعىل نسبة ب %93.8 مام يدل عىل قوة الجذب التي ميارسها اإلعالم السمعي البرصي 

عىل هذه الفئة من املواطنني/ات. 

كام أن فرقا آخر تم تسجيله عىل مستوى فئة الحاصلني/ات عىل مستوى تعليمي عايل الذين كانوا األقل تعرفا عىل 

مدونة األرسة بهذه الوسيلة بنسبة %88.9. وهذا الفارق رغم هزالته إال أنه يؤكد عىل أن ارتفاع املستوى التعليمي 

يجعل استقاء املعرفة عن مدونة األرسة ال ينحرص فقط يف اإلذاعة والتلفزة، بل ينفتح عىل وسائل أخرى من مثل 

الصحافة املكتوبة، والشبكة العنكبوتية، والجمعيات كام سيتنب ذلك من خالل الجداول الالحقة.

الجدول رقم 17: معرفة مدونة األرسة بواسطة اإلذاعة والتلفزة حسب وسط اإلقامة

 التعرف عىل مدونة األرسة عن 

طريق اإلذاعة والتلفزة
الوسط

النسبة
قرويحرضي

91,8 %92,1 %91,6 %نعم
8,2 %7,9 %8,4 %ال

100,0 100,0 %100,0 %املجموع
%

الجدول رقم 18: معرفة مدونة األرسة بواسطة اإلذاعة والتلفزة حسب الجنس

 التعرف عىل مدونة األرسة عن 

طريق اإلذاعة والتلفزة

الجنس
النسبة 

اإلناثالذكور

91,8 %91,6 %92,0 %نعم
8,2 %8,4 %8,0 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 19: معرفة مدونة األرسة بواسطة اإلذاعة والتلفزة حسب الفئة العمرية

 التعرف عىل مدونة األرسة 

عن طريق اإلذاعة والتلفزة

الرشائح العمرية
املجموع

قيمة غري متوفرة5- سنة فام فوق55-41 سن40-36 سن35-31 سن30-26 سن25-18 سن

91,8 %100,0 %92,6 %93,1 %89,0 %92,2 %89,8 %92,3 %نعم

8,2 % 7,4 %6,9 %11,0 %7,8 %10,2 %7,7 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع
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الجدول رقم 20: معرفة مدونة األرسة بواسطة اإلذاعة والتلفزة حسب الوضعية العائلية

 التعرف عىل مدونة 

األرسة عن طريق 

اإلذاعة والتلفزة

الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

91,8 %100,0 %87,6 %92,2 %91,1 %نعم

8,2 % 12,4 %7,8 %8,9 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 21: معرفة مدونة األرسة بواسطة اإلذاعة والتلفزة حسب وجود أطفال أو عدمه

التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق اإلذاعة والتلفزة
أطفال

النسبة
النعم

92,1 %89,4 %92,4 %نعم
7,9 %10,6 %7,6 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 22: معرفة مدونة األرسة بواسطة اإلذاعة والتلفزة حسب املستوى التعليمي

 التعرف عىل مدونة 

األرسة عن طريق 

اإلذاعة والتلفزة

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/التأهييل
العايل

91,8 %88,9 %93,6 %91,6 %91,0 %91,9 %نعم

8,2 %11,1 %6,4 %8,4 %9,0 %8,1 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 23: معرفة مدونة األرسة بواسطة اإلذاعة والتلفزة حسب الوضعية املهنية

 التعرف عىل 

مدونة األرسة 

عن طريق 

اإلذاعة والتلفزة

الوضعية املهنية

النسبة
نشيط/ة/ 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة/

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

91,8 %100,0 %100,0 %92,2 %93,8 %92,9 %89,2 %90,6 %نعم

8,2 %  7,8 %6,2 %7,1 %10,8 %9,4 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع
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من خالل املقارنة بني النتائج املتعلقة مبختلف الوسائل التي تعرف بواسطتها املستجوبون واملستجوبات عىل وجود 

قانون األرسة، يتبني أن وسائل اإلعالم السمعي البرصي هي السائدة لديهم. ويجد هذا األمر تفسريه يف ارتفاع نسبة 

األمية من جهة، ويف العزوف عن القراءة عند املغاربة بصفة عامة من جهة ثاين. وقد أكد هذا الواقع نتائج البحث 

للتخطيط، وشمل 9200  السامية  املندوبية  به  قامت  الذي  املغاربة  املواطنني  عند  الوقت  استعامل  الوطني حول 

للقراءة، مقابل ساعتني وخمسة وأربعة عرش  اليوم  اثنتني يف  أرسة10، حيث تبني أنهم يخصصون أقل من دقيقتني 

دقيقة ) 2.14 د ( ملشاهدة التلفزيون، أي ما يعادل33.6 % من وقتهم الحر يوميا.

إن هذا اإلقبال الكبري اليومي للمواطنني/ات عىل استهالك املنتوج التلفزي من شأنه أن يدفع السلطات العمومية 

إىل استغالله وحسن استعامله كوسيلة ناجعة للتحسيس مبدونة األرسة بغاية تحسني معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم 

األرسية، مام ينعكس إيجابا عىل العالقات بني أفراد األرسة وعىل ضامن استقرارها.

2.2. عن طريق الصحافة المكتوبة

الجدول رقم 24: معرفة مدونة األرسة عن طريق الصحافة املكتوبة

 التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق 

الصحافة املكتوبة
النسبةالعدد

16,2%453 239 3نعم
83,8%982 788 16ال

100,0%435 028 20املجموع

ال تتعدى نسبة تعرف املستجوبني/ات عىل مدونة األرسة عن طريق الصحافة املكتوبة %16.2، وهي وإن كانت تزيد 

قليال عىل نتيجة بحث سنة 2009 )%13.9(، إال أنها ال تعكس حجم النقاش حول إصالح قانون األرسة الذي عرفه 

املغرب طيلة عقد من الزمن، والذي احتل حيزا كبريا يف العناوين الرئيسية يف الصحافة املكتوبة آنذاك يف وقت مل 

تكن الشبكة العنكبوتية موجودة أو منرشة يف االستعامل املغريب. وال ميكن أن يعز هذا التدين يف نسبة التعرف عىل 

مدونة األرسة بواسطة الصحافة املكتوبة فقط إىل ارتفاع نسبة األمية التي كانت متثل %43 سنة 2004، سنة صدور 

املدونة، وإمنا يعود ذلك أيضا إىل عدم إيالء املواطن/ة اهتامما لليشء املكتوب بصفة عامة.

ونفس النتيجة املتدنية نجدها يف جل الجداول مع مالحظة وجود تفاوتات بسيطة حسب املتغريات املعتمدة يف هذا 

البحث. فهي أضعف يف العامل القروي ثالث مرات )%7.2(عنها يف املجال الحرضي )%21.4(، وعند النساء ) 9.3% ( 

عنها عند الرجال )%22.8(، مع العلم أن هاتني الفئتني تشكالن األكرث أمية بالنسبة لباقي فئات البحث.

10 قدمت نتائج البحث يوم 28 أكتوبر 2014. لالطالع عىل هذه النتائج يراجع موقع املندوبية السامية للتخطيط:

http://www.hcp.ma/downloads/Enquete-Nationale-sur-l-Emploi-du-Temps_t18284.html
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التعليمي  ارتفع املستوى  املكتوبة ترتفع كلام  الصحافة  املقابل، نجد أن نسبة معرفة مدونة األرسة عن طريق  يف 

للمستجوبني/ات، بحيث تنتقل من %2.1 لدى من ليس لديهم/ن مستوى تعليمي، إىل %6,4 عند من يتوفرون عىل 

مستوى االبتدايئ، ف 21.7% بالنسبة للمستوى اإلعدادي والثانوي، لتستقر يف نسبة %37.4 لدى من يتوفرون عىل 

مستوى تعليمي جامعي.

كام أن العازبني والعازبات هم أكرث اطالعا عىل املدونة عرب الصحافة املكتوبة بنسبة %20 مقارنة مع املتزوجني/ات 

%14.6 واألرامل %7.5. وكذلك األمر بالنسبة لألشخاص الذين ليس لديهم أطفال )%22.7( مقارنة مع من ليس لهم 

أطفال )%13.4(، بينام ال يختلف األمر كثريا حسب الفئات العمرية التي ترتاوح نسبة االطالع عىل املدونة عن طريق 

الصحافة املكتوبة ما بني %13.1 و17.6%.

الجدول رقم 25: معرفة مدونة األرسة عرب الصحافة املكتوبة حسب وسط اإلقامة

 التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق 

الصحافة املكتوبة

الوسط
النسبة

قرويحرضي

16,2%7,2 %21,4 %نعم
83,8%92,8 %78,6 %ال

100,0%100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 26: معرفة مدونة األرسة عرب الصحافة املكتوبة حسب الجنس

 التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق 

الصحافة املكتوبة

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

16,2 %9,3 %22,8 %نعم
83,8 %90,7 %77,2 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 27: معرفة مدونة األرسة عرب الصحافة املكتوبة حسب الفئة العمرية

 التعرف عىل مدونة 

األرسة عن طريق الصحافة 

املكتوبة

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

16,2 % 17,4 %17,6 %13,1 %13,2 %16,6 %16,6 %نعم

83,8 %100,0 %82,6 %82,4 %86,9 %86,8 %83,4 %83,4 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع
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الجدول رقم 28: معرفة مدونة األرسة عرب الصحافة املكتوبة حسب الوضعية العائلية

 التعرف عىل مدونة األرسة عن 

طريق الصحافة املكتوبة

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

16,2 %7,5 %14,3 %14,6 %20,0 %نعم

83,8 %92,5 %85,7 %85,4 %80,0 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 29: معرفة مدونة األرسة عرب الصحافة املكتوبة حسب وجود األطفال أوعدمه

 التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق الصحافة 

املكتوبة

األطفال
النسبة

النعم

14,4 %22,7 %13,4 %نعم
85,6 %77,3 %86,6 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 30: معرفة مدونة األرسة عرب الصحافة املكتوبة حسب املستوى التعليمي

 التعرف عىل مدونة 

األرسة عن طريق 

الصحافة املكتوبة

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ التعليم 

األويل
االبتدايئ

إعدادي/ثانوي/

تأهييل
العايل

16,2 %37,4 %21,7 %6,4 %2,1 %0,9 %نعم

83,8 %62,6 %78,3 %93,6 %97,9 %99,1 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 31: معرفة مدونة األرسة عرب الصحافة املكتوبة حسب الوضعية املهنية

 التعرف عىل 

مدونة األرسة عن 

طريق الصحافة 

املكتوبة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة-

آخر

غري مرصح 

به

16,2 % 5,6 %39,6 %4,5 %25,7 %13,2 %19,3 %نعم

83,8 %100,0 %94,4 %60,4 %95,5 %74,3 %86,8 %80,7 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع



46

إن مقارنة مستوى معرفة مدونة األرسة بواسطة الصحافة املكتوبة لدى مختلف املتغريات املعتمدة، تربز أن العامل 
القروي ضعيف جدا بسبب انتشار األمية وكذلك النساء، مام يؤكد نتائج اإلحصاء العام حول السكان والسكنى يف 

هذا املجال. كام أن املقارنة تؤكد أيضا الفروق بني املستجوبني/ات حسب املستوى التعليمي.

املدونة  عىل  التعرف  وسائل  باقي  مع  مقارنة  بنسبة 16%  الثالثة  املرتبة  يف  تأيت  املكتوبة  الصحافة  فإن  وعموما، 
املطروحة يف هذا البحث، األمر الذي ينم عن غياب اإلرادة يف البحث عن املعلومة القانونية لدى املستجوبني/ات، 
وبالتايل، فإن الحصول عىل هذه املعرفة يدخل غالبا يف مجال الصدفة عند قراءة الجرائد اليومية املوضوعة مجانا 
رهن إشارة الزبائن يف املقاهي، كام رصح لنا بذلك العديد من املستجوبني أثناء البحث امليداين. ويتجىل ذلك عىل 
بني  نسبة  أعىل  الوقت، حيث سجلوا  لتمضية  املقاهي  يف  أطول  وقتا  الذين ميضون  املتقاعدين  فئة  يف  الخصوص 

املطلعني عىل املدونة بواسطة الصحافة املكتوبة )39.6%(. 

3.2. عن طريق خطب الجمعة

يتجىل من خالل نتائج البحث بخصوص خطب الجمعة كمصدر لتعرف املواطنني واملواطنات عىل مدونة األرسة، أن 

املسجد مل يلعب دورا كبريا يف هذا املجال عىل الرغم من كون مدونة األرسة تستمد نصوصها من املرجعية اإلسالمية، 

كام أن هذه املرجعية كانت يف صلب الحجج الواردة يف الخطاب املليك ليوم 10 أكتوبر 2010، إلبراز التزام مقتضيات 

املدونة بها. من جهة أخرى، تعرف مساجد اململكة ارتفاعا يف توافد املغاربة عليها خاصة أيام الجمعة، ومع ذلك، فإن 

النتائج أظهرت ضعف تأثري خطب الجمعة عىل معرفة املواطنني/ات مبدونة األرسة.

وقد تم تسجيل نفس الضعف لدى مختلف فئات العينة، بحيث وصلت %9.8 لدى الرجال، و%1.7 لدى النساء، ويف 

العامل القروي )%4.8( والعامل الحرضي )%6.4(، و)2.9%( لدى فئة الشباب و%4.4 لدى العزاب، و%6.9 لدى املتزوجني، 

وما بني %2.5 و%8.4 بالنسبة للمستوى الدرايس مبختلف درجاته. أما أعىل نسبة فسجلت لدى فئة املتقاعدين 13.2( 

)%، وهي الفئة التي يرتفع لديها ارتياد املساجد. كام أن ربات البيوت كانت نسبتهن هي األدىن ب 1.6%.

الجدول رقم 32: التوصل إىل املعرفة عن طريق خطب الجمعة 

النسبةالعدد التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق خطب الجمعة

1685,8 169 1نعم
26794,2 859 18ال

435100,0 028 20املجموع
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الجدول رقم 33: التوصل إىل املعرفة عن طريق خطب الجمعة حسب وسط اإلقامة

 التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق خطب 

الجمعة

الوسط
النسبة

قرويحرضي

5,8 %4,8 %6,4 %نعم
94,2 %95,2 %93,6 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

كام يتبني من الجدول أعاله، فقد كانت النسب ضعيفة يف كال الوسطني:%6.4 و 4.8%.

الجدول رقم 34: التوصل إىل املعرفة عن طريق خطب الجمعة حسب الجنس

 التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق 

خطب الجمعة

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

5,8%1,7%9,8%نعم
94,2%98,3%90,2%ال

100,0%100,0%100,0%املجموع

بالنسبة ملتغري الجنس، يالحظ أن نسبة املعرفة عن طريق خطب الجمعة أكرب لدى الرجال منه عند النساء، وهو 

معطى منطقي نظرا لتفوق الرجال من حيث ارتياد املساجد، خاصة يوم الجمعة.

الجدول رقم 35: التوصل إىل املعرفة عن طريق خطب الجمعة حسب الفئة العمرية

 التعرف عىل 

مدونة األرسة عن 

طريق خطب 

الجمعة

الرشيحة العمرية

النسبة سنة-18

 25

 سنة-26

 30

 سنة-31

 35

 سنة-36

 40

 سنة-41

 55

 سنة 

فأكرث56 

قيمة غري 

متوفرة

5,8 % 13,2 %7,8 %2,4 %4,0 %2,6 %2,9 %نعم

94,2 %100,0 %86,8 %92,2 %97,6 %96,0 %97,4 %97,1 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجوع

يالحظ أن العينة األكرب سنا )أربعون سنة فام فوق( سجلت نسبة ما بني 7.8 و%13 مقارنة مع الفئات الشابة التي مل 

تتجاوز نسبة %4. كام يالحظ أن املتزوجني/ات تصل نسبة من تعرف منهم عىل املدونة عرب خطب الجمعة إىل )3.7%( 

مقارنة مع املطلقني/ات )%1.8(. ومل يسجل فرق كبري بني من لهم أطفال ومن ليس لهم أطفال )ما بني 5 و6.7%(. 
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الجدول رقم 36: التوصل إىل املعرفة عن طريق خطب الجمعة حسب الوضعية العائلية

 التعرف عىل مدونة األرسة عن 

طريق خطب الجمعة

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

5,8 %3,7 %1,8 %6,9 %4,4 %نعم
94,2 %96,3 %98,2 %93,1 %95,6 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 37: التوصل إىل املعرفة عن طريق خطب الجمعة حسب وجود أطفال أو عدمه

 التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق خطب 

الجمعة
أطفال

النسبة
النعم

6,5 %5,1 %6,7 %نعم
93,5 %94,9 %93,3 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 38: التوصل إىل املعرفة عن طريق خطب الجمعة حسب املستوى التعليمي

 التعرف عىل مدونة 

األرسة عن طريق 

خطب الجمعة

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى 

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

إعدادي/ثانوي/

تأهييل
العايل

5,8 %4,2 %8,4 %6,6 %5,5 %2,5 %نعم
94,2 %95,8 %91,6 %93,4 %94,5 %97,5 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

أما بالنسبة ملتغري املستوى التعليمي، فإن نسبة األشخاص غري املتعلمني )دون مستوى( هي نفس النسبة لدى النساء ربات 

البيوت، يف حدود %2.5، األمر الذي ميكن تفسريه بشيوع األمية يف أوساط كال الفئتني حسب إحصائيات شتنرب 2014.

الجدول رقم 39: التوصل إىل املعرفة عن طريق خطب الجمعة حسب الوضعية املهنية

 التعرف عىل 

مدونة األرسة عن 

طريق خطب 

الجمعة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

5,8 % 11,3 %18,2 %1,6 %2,2 %6,7 %6,7 %نعم

94,2 %100,0 %88,7 %81,8 %98,4 %97,8 %93,3 %93,3 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع
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وعموما، يالحظ أن نسبة معرفة مدونة األرسة عن طريق خطب الجمعة من طرف العينة املستجوبة، أقل بكثري من 

وسائل أخرى كوسائل اإلعالم السمعية البرصية، والحديث مع األصدقاء والناس، والصحافة املكتوبة، والحديث مع 

أفراد األرسة.

4.2. عن طريق الجمعيات

مل تتجاوز نسبة التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق الجمعيات معدل %5.5 لدى األشخاص املستجوبني. ومع ذلك 

فقد تم تسجيل بعض التفاوتات الدالة من فئة ألخرى، كام أن املقارنة مع نتائج البحث امليداين لسنة 2009 تربز أن 

هذه النسبة مل تتغري، مام يؤرش عىل ضعف هذا املصدر يف التعرف عىل املدونة.

 الجدول رقم 40: التوصل إىل معرفة مدونة األرسة عن طريق الجمعيات

النسبةالعدد التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق الجمعيات

5,5%002 094 1نعم
94,5%433 934 18ال

100,0%35 0284 20املجموع

 الجدول رقم 41: التوصل إىل املعرفة عن طريق الجمعيات حسب مكان اإلقامة

 التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق 

الجمعيات

الوسط
النسبة

قرويحرضي

5,5 %3,1 %6,8 %نعم
94,5 %96,9 %93,2 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

يبدو من الطبيعي أن يكون الناس املقيمني يف املجال القروي أقل اطالعا عىل مدونة األرسة عن طريق الجمعيات 

)%3.1( من القاطنني يف املجال الحرضي )%6.8(، بالنظر إىل كون الجمعيات مل تظهر يف املجال القروي إال مؤخرا، 

باإلضافة إىل التوجس منها السائد لدى بعض الفئات. 
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 الجدول رقم 42: التوصل إىل املعرفة عن طريق الجمعيات حسب الجنس

 التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق الجمعيات
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

5,5 %6,0 %5,0 %نعم
94,5 %94,0 %95,0 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

للرجال  بالنسبة  مرتفعة   )6.0%( الجمعيات  عرب  املدونة  عىل  تعرفن  اللوايت  النساء  نسبة  تكون  أن  املنطقي  من 

)%5.0(، مع أننا كنا نتوقع نسبة أكرب من هذه، خاصة بالنظر للدور الذي لعبته الجمعيات يف املطالبة بحقوق النساء 

قبل تبني املدونة، ويف التحسيس والتعريف بها بعد دخولها حيز التطبيق، وبالنظر الرتفاع نسبة النساء املرتادات 

ملقرات هذه الجمعيات طلبا للمساعدة واالستشارة يف حاالت النزاعات األرسية أو العنف املامرس عليهن.

الجدول رقم 43: التوصل إىل املعرفة عن طريق الجمعيات حسب الفئة العمرية

 التعرف عىل 

مدونة األرسة عن 

طريق الجمعيات

الفئة العمرية

النسبة  سنة 

 18-25

 سنة 

 26-30

 سنة 

 31-35
 سنة

 36-40
 سنة

 41-55
56 سنة 

فأكرث

قيمة غري 

متوفرة

5,5 % 2,1 %7,6 %4,6 %7,2 %6,1 %4,1 %نعم

94,5 %100,0 %97,9 %92,4 %95,4 %92,8 %93,9 %95,9 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

املالحظ أن األشخاص الكبار يف السن هم األقل معرفة باملدونة عن طريق الجمعيات، بل األقل معرفة بها أصال مقارنة بغريهم. 

 الجدول رقم 44: التوصل إىل املعرفة عن طريق الجمعيات حسب الوضعية العائلية

 التعرف عىل مدونة األرسة عن 

طريق الجمعيات

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

5,5 % 5,8 %5,3 %6,1 %نعم

94,5 %100,0 %94,2 %94,7 %93,9 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

ال يوجد فرق يذكر بني األشخاص املتزوجني أو غري املتزوجني، بحيث أن النسبة العامة تتموقع بني 5 و%6، وكذلك 

األمر بالنسبة لتواجد األطفال من عدمه )ما بني 5 و5،6 يف املائة(، وذلك عىل خالف التاميزات داخل الفئات بحسب 

املستوى التعليمي والتي تراوحت ما بني 1.5 و9.8%. 
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 الجدول رقم 45: التوصل إىل املعرفة عن طريق الجمعيات حسب وجود األطفال أو عدمه

 التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق الجمعيات
أطفال

النسبة
النعم

5,2 %5,6 %5,1 %نعم

94,8 %94,4 %94,9 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 46: التوصل إىل املعرفة عن طريق الجمعيات حسب املستوى التعليمي

 التعرف عىل مدونة 
األرسة عن طريق 

الجمعيات

املستوى التعليمي
النسبة

بدون مستوى
الكتاب/ 

التعليم الويل
االبتدايئ

اإلعدادي/الثانوي/ 

التأهييل
العايل

5,5 %9,8 %6,7 %3,3 %1,5 %2,9 %نعم

94,5 %90,2 %93,3 %96,7 %98,5 %97,1 %ال
100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 47: التوصل إىل املعرفة عن طريق الجمعيات حسب الوضعية املهنية

 التعرف عىل مدونة 
األرسة عن طريق 

الجمعيات

الوضعية املهنية

املعدل نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

5,5 %  5,0 %5,5 %2,3 %8,3 %5,9 %نعم

94,5 %100,0 %100,0 %95,0 %94,5 %97,7 %91,7 %94,1 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

بصفة عامة، يالحظ أن نسبة معرفة املدونة عن طريق الجمعيات تظل مستقرة يف حدود %6 لدى جميع فئات 

العينة املستجوبة، باستثناء متغري املستوى التعليمي حيث ترتفع النسبة بارتفاع مستوى التمدرس منتقلة من 1.5% 

إىل %3.3، ف%6.7 لتصل إىل نسبة %9.8 لدى الجامعيني/ات. وهذه النتيجة تحمل داللة مهمة حيث أن ارتفاع 

مستوى التعليم يؤرش عىل الوعي بأهمية املجتمع املدين، وحيث املدرسة تلعب دورا كبريا يف التنشئة عىل املواطنة.

5.2. عن طريق الحديث مع األصدقاء والناس عامة

ليس من املستغرب داخل مجتمع يعرف ارتفاعا يف نسبة األمية، وتسود فيه الثقافة الشفوية، أن تكون نسبة معرفة 

قانون األرسة عن طريق الحديث مع الناس من أصدقاء ومعارف وحتى غرباء ) %38.8(، أكرب من معرفته عن طريق 

وسائل أخرى مثل خطب الجمعة، والصحافة املكتوبة، والجمعيات، كام يربز من خالل الجداول التالية.
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النقاش الذي صاحب تبني مدونة األرسة قد اخرتق  النسبة تتمثل يف كون  دون أن نغفل عامال آخر مفرسا لهذه 

مختلف الطبقات الشعبية وصار متداوال يف مختلف املحافل من مثل أماكن العمل، ووسائل النقل، واملحالت التجارية، 

واملقاهي، فكان من الطبيعي أن يتعرف الناس عليها عرب األحاديث املتبادلة فيام بينهم. غري أن هذا التداول الواسع 

ملوضوع مدونة األرسة مل يفرز لدى املواطنني واملواطنات الذين تابعوه معرفة دقيقة مبضامينها، بقدر ما ساهم بشكل 

كبري يف تغذية العديد من اإلشاعات واألفكار الخاطئة عن بعضها، خاصة ما تعلق منها باقتسام األموال املكتسبة أثناء 

قيام العالقة الزوجية عند انتهائها، أو الوالية يف الزواج بالنسبة للفتاة البالغ، كام سرنى ذلك الحقا. 

 الجدول رقم 48: التوصل إىل املعرفة عن طريق الحديث مع األصدقاء والناس عامة 

النسبةالعددمعرفة املدونة عن طريق الحديث مع األصدقاء والناس عامة

38,8%137 781 7نعم
61,2%606 289 12ال

100,0%743 070 20املجموع

عىل الرغم من النسبة العالية لألشخاص الذين تعرفوا عىل مدونة األرسة عن طريق الحديث مع األصدقاء والناس 

)%38.8(، إال أن مقارنتها بنتائج بحث 2009 تظهر تراجعا يف هذا املنحى )%48.4( مام يوحي بأن مسألة املدونة مل 

تعد تشغل الرأي العام كام يف السابق. 

وعىل مستوى املقارنة بني النتائج يالحظ الفرق الواضح بني العامل الحرضي حيث تصل النسبة إىل .)%41.5(، والعامل 

القروي )%34.0(، األمر الذي ميكن إرجاعه إىل كثافة العالقات االجتامعية يف املدن وتنوع أماكن التواصل، عىل عكس 

الوسط القروي، باإلضافة إىل انتشار األمية يف هذا األخري.

الجدول رقم 49: التوصل إىل املعرفة عن طريق الحديث مع األصدقاء والناس عامة حسب وسط اإلقامة

معرفة املدونة عن طريق الحديث مع األصدقاء 

والناس عامة

الوسط
النسبة

قرويحرضي

38,8 %34,0 %41,5 %نعم
61,2 %66,0 %58,5 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع
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الجدول رقم 50: التوصل إىل املعرفة عن طريق الحديث مع األصدقاء والناس عامة حسب الجنس

معرفة املدونة عن طريق الحديث مع األصدقاء والناس عامة
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

38,8 %38,7 %38,8 %نعم
61,2 %61,3 %61,2 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 51: التوصل إىل املعرفة عن طريق الحديث مع األصدقاء والناس عامة حسب الفئة العمرية

معرفة املدونة عن طريق الحديث 

مع األصدقاء والناس عامة

الفئة العمرية

النسبة سنة-18

 25

 26-30

سنة

 31-35

سنة 

 سنة 

 36-40

سنة-41

 55

56 سنة 

فأكرث

قيمة غري 

متوفرة

38,8 % 34,9 %39,9 %39,1 %43,3 %45,7 %32,5 %نعم

61,2 %100,0 %65,1 %60,1 %60,9 %56,7 %54,3 %67,5 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 52: التوصل إىل املعرفة عن طريق الحديث مع األصدقاء والناس عامة حسب الوضعية العائلية

معرفة املدونة عن طريق الحديث 

مع األصدقاء والناس عامة

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%38,8%32,919,9 %38,5 %41,3 %نعم

%61,2%67,180,1 %61,5 %58,7 %ال

%100,0%100,0100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 53: التوصل إىل املعرفة عن طريق الحديث مع األصدقاء والناس عامة حسب وجود األطفال من عدمه

 معرفة املدونة عن طريق الحديث مع األصدقاء 

والناس عامة

أطفال
النسبة

النعم

37,6 %29,8 %38,6 %نعم
62,4 %70,2 %61,4 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع
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الجدول رقم 54: التوصل إىل املعرفة عن طريق الحديث مع األصدقاء والناس عامة حسب املستوى التعليمي

 معرفة املدونة عن طريق 

الحديث مع األصدقاء والناس 

عامة

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/التأهييل
العايل

38,8 %41,7 %47,3 %34,6 %37,9 %24,8 %نعم

61,2 %58,3 %52,7 %65,4 %62,1 %75,2 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 55: التوصل إىل املعرفة عن طريق الحديث مع األصدقاء والناس عامة حسب الوضعية املهنية

 معرفة املدونة عن 

طريق الحديث مع 

األصدقاء والناس 

عامة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
عاطل/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر
غري مرصح

38,8 %24,1 %24,6 %32,3 %36,3 %33,7 %37,1 %42,4 %نعم

61,2 %75,9 %75,4 %67,7 %63,7 %66,3 %62,9 %57,6 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

من خالل الجداول أعاله يتبني أن النسب متساوية بني النساء والرجال بخصوص التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق 

الحديث مع الناس )%38.8(، بينام تنخفض لدى األشخاص الذين ليس لديهم أطفال %29.8، مقارنة مبن هم آباء 

)%38.6(. وترتفع النسبة عند األشخاص النشيطني )%42.4(، والشباب الذين هم يف سن الزواج عموما )%45.7 بالنسبة 

للرشيحة العمرية 30-26 سنة، و%43.3 ملن هم يف سن 35-31 سنة، و%41.3 لدى العازبني(، كام ترتفع النسبة بارتفاع 

املستوى التعليمي حيث تصل النسبة لدى املستوى اإلعدادي والثانوي %41.7، و%47.3 لدى الجامعيني.

وعموما، فإن ارتفاع نسبة التعرف عىل املدونة من خالل تبادل الحديث مع الناس توجد أكرث يف رشيحة الشباب 

واملثقفني وذوي الوضعية املهنية املستقرة، وهي تتكون عادة من أشخاص من الطبيعي أن يكون الزواج حارضا لديهم 

يف صلب اهتامماتهم، سواء كانوا متزوجني أو عىل أهبة الزواج، األمر الذي يحفزهم عىل إثارة املوضوع مع محيطهم 

بشكل أو بآخر. ولعل من امللفت لالنتباه كون الحديث بخصوص املدونة يكون يف الغالب مع أشخاص من خارج 

محيط األرسة كام سيظهر من خالل اإلجابات عىل السؤال املوايل.
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6.2. عن طريق الحديث مع أفراد األسرة

الجدول رقم 56: التعرف عىل املدونة من خالل الحديث مع أفراد األرسة 

املعدلالعددالتعرف عىل املدونة عن طريق الحديث مع أفراد األرسة

14,4%401 879 2نعم

85,6%034 149 17ال

100,0%435 028 20املجموع

مل تكن نسبة التعرف عىل املدونة من خالل الحديث مع أفراد األرسة تتجاوز %6 يف بحث 2009، بينام نجدها قد تضاعفت 

يف البحث الحايل لتصل إىل %14.4. وميكن قراءة هذا االرتفاع بدخول املغاربة مرحلة التطبيع مع مدونة األرسة وخفوت حدة 

النقاش حولها، مام يجعل التواصل بشأنها مع أفراد األرسة ال يثري نفس الحساسية التي كانت تصاحبه يف البداية.

ومع ذلك فإن نسبة 14 يف املائة تعترب ضعيفة مقارنة مع باقي وسائل االطالع عىل املدونة، من مثل التلفزة واإلذاعة 

والحديث مع األصدقاء واملحيط الخارجي عن األرسة. 

الجدول رقم 57: التعرف عىل املدونة من خالل الحديث مع أفراد األرسة حسب وسط اإلقامة

 التعرف عىل املدونة عن طريق الحديث مع أفراد األرسة
الوسط

النسبة
قرويحرضي

14,4 %7,9 %18,1 %نعم

85,6 %92,1 %81,9 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

يبدو املجال الحرضي أكرث تفتحا لتبادل املعرفة باملدونة بني أفراد األرسة )%18.1( من العامل القروي )7.9%(.

 الجدول رقم 58: التعرف عىل املدونة من خالل الحديث مع أفراد األرسة حسب الجنس

 التعرف عىل املدونة عن طريق الحديث مع أفراد األرسة
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

14,4 %16,2 %12,7 %نعم

85,6 %83,8 %87,3 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع
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وكذلك تبدو النساء أكرث تعرفا عىل املدونة من خالل الحديث داخل األرسة %16.2 من الرجال %12.7 الذين لهم 

تواجد أكرب خارج املجال األرسي. ويف املقابل ال نجد تفاوتات تذكر بني النسب يف مختلف الرشائح العمرية حيث 

تراوحت بني %12.4 لدى الشباب و%15.8 لدى الشيوخ. 

الجدول رقم 59: التعرف عىل املدونة من خالل الحديث مع أفراد األرسة حسب الفئة العمرية 

التعرف عىل املدونة عن 

طريق الحديث مع أفراد 

األرسة

الرشيحة العمرية

النسبة
25-18 سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فأكرث

قيمة غري 

متوفرة

14,4 % 15,8 %14,4 %14,3 %12,4 %15,2 %13,9 %نعم

85,6 %100,0 %84,2 %85,6 %85,7 %87,6 %84,8 %86,1 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 60: التعرف عىل املدونة من خالل الحديث مع أفراد األرسة حسب الوضعية العائلية

 التعرف عىل املدونة عن طريق 

الحديث مع أفراد األرسة

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

14,4 %14,0 %24,2 %14,9 %12,0 %نعم
85,6 %86,0 %75,8 %85,1 %88,0 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

يظهر من النتائج أن فئة املطلقني واملطلقات من بني الفئات املستجوبة التي رصحت مبعرفتها للمدونة عرب الحديث 

مع أفراد األرسة بنسبة عالية )%24.8(. وميكن تفسري ذلك بكون هؤالء األشخاص مروا بتجربة الطالق التي يحتاج 

فيها املرء إىل استشارة ودعم محيطه القريب أي األرسة، كام ال ينبغي أن ننىس أن مسألة الطالق تعاش يف مجتمعنا 

كقضية تهم األرسة ككل قبل أن تكون مسألة فردية، وذلك بحكم قوة الروابط العائلية وحضور التقاليد واألعراف يف 

كل ما له عالقة بالزواج والطالق، فاألرسة تتدخل لحل اإلشكال بني الزوجني، رغم أن تدخلها يف كثري من األحيان يفيض 

إىل تفاقم املشكل عوض حله، كام الحظنا ذلك يف بعض األبحاث حول املتقاضني يف محاكم اململكة11. 
الجدول رقم 61: التعرف عىل املدونة من خالل الحديث مع أفراد األرسة حسب وجود األطفال من عدمه

 التعرف عىل املدونة عن طريق الحديث مع أفراد 

األرسة

أطفال
النسبة

النعم

15,5 %24,8 %14,3 %نعم
84,5 %75,2 %85,7 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

من جهة أخرى، يالحظ أن األشخاص بدون أطفال تعرفوا عىل املدونة عن طريق الحديث مع أفراد األرسة أكرث ممن 

11 يراجع البحث امليداين: » مدونة األرسة عىل ضوء املامرسة القضائية« مطبعة الوطنية، مراكش، 2009. ص: 90-91.



57

لديهم أطفال )%24.8 مقابل %14.3(. أما فيام يخص املستوى التعليمي، فمستوى املعرفة بواسطة العائلة يرتفع 

مع ارتفاع مستوى التمدرس بحيث ينتقل من %9.6 لدى األشخاص األميني ’بدون مستوى تعليمي( إىل %20 لدى 

الجامعيني، مام ينم عن كون ارتفاع الوعي يرفع الكلفة والحرج للحديث مع أفراد األرسة حول موضوع قانون األرسة. 

كام سجلت نسب مرتفعة أيضا لدى األشخاص العاطلني واملتقاعدين، بحوايل 20 يف املائة. 

الجدول رقم 62: التعرف عىل املدونة من خالل الحديث مع أفراد األرسة حسب املستوى التعليمي

 التعرف عىل املدونة عن 

طريق الحديث مع أفراد 

األرسة

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ التأهييل
العايل

14,4 %20,0 %13,5 %15,6 %13,8 %9,6 %نعم

85,6 %80,0 %86,5 %84,4 %86,2 %90,4 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

الجدول رقم 63: التعرف عىل املدونة من خالل الحديث مع أفراد األرسة حسب الوضعية املهنية

 التعرف عىل املدونة عن 

طريق الحديث مع أفراد 

األرسة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح 

به

14,4 % 15,6 %19,2 %15,9 %14,1 %20,6 %12,4 %نعم

85,6 %100,0 %84,4 %80,8 %84,1 %85,9 %79,4 %87,6 %ال

100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %املجموع

7.2. عن طريق التقاضي

الجدول رقم 64: التعرف عىل املدونة عن طريق التقايض 

النسبةالعدد التعرف عىل املدونة عن طريق التقايض

7,1%129 431 1نعم
92,9%247 622 18ال

100,0%376 053 20املجموع
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التقايض إىل معدل %7، وذلك بنسب متقاربة لدى مختلف  التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق  يصل مستوى 

الفئات املستجوبة: )%6.9( يف املجال الحرضي، و)%7.5( يف العامل القروي، و)%6.8( بالنسبة للنساء، و)%7.4( لدى 

الرجال وكذلك األشخاص املتزوجني )7.3%(،(. 

الكبري بني فئة املطلقني/ات بنسبة %42.6، وغري املتزوجني/ات بنسبة %1.8 وكذلك فئة  التفاوت  بينام يستوقفنا 

الفئتني األخريتني ليس لهام دواع لالحتكاك  النتيجة تبدو منطقية بحكم أن  التالميذ والطلبة بنسبة %2.3. وهذه 

باملجال القضايئ املتعلق بقضاء األرسة، يف الوقت الذي يفرض عىل فئة املطلقني اللجوء إىل القضاء يف مساطر إنهاء 

العالقة الزوجية وما يرتتب عليها. 

كام يبدو أن األشخاص املتزوجني بدون أبناء لهم اطالع أكرب عىل مدونة األرسة عن طريق التقايض )%22.9( أكرث من 

العينة التي لديها أطفال )7.9%(.

الجدول رقم 65: التعرف عىل املدونة من خالل التقايض حسب وسط اإلقامة

التعرف عىل املدونة عن طريق 

التقايض

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%7,1%7,5%6,9نعم
%92,9%92,5%93,1ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 66: التعرف عىل املدونة من خالل التقايض حسب الجنس

 التعرف عىل املدونة عن طريق 

التقايض

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

%7,1%6,8%7,4نعم
%92,9%93,2%92,6ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 67: التعرف عىل املدونة من خالل التقايض حسب الفئة العمرية

 التعرف عىل 

املدونة عن طريق 

التقايض

 الفئة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

 ans 56

+ et

قيمة غري 

متوفرة

%7,1 %6,8%9,8%11,0%4,6%7,9%6,8نعم
%92,9%100,0%93,2%90,2%89,0%95,4%92,1%93,2ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 68: التعرف عىل املدونة من خالل التقايض حسب الوضعية العائلية

 التعرف عىل املدونة عن طريق 

التقايض

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%7,1%4,5%42,6%7,3%1,8نعم
%92,9%95,5%57,4%92,7%98,2ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 69: التعرف عىل املدونة من خالل التقايض حسب وجود األطفال أو عدمه

 التعرف عىل املدونة عن طريق التقايض
أطفال

النسبة
النعم

%9,6%22,9%7,9نعم
%90,4%77,1%92,1ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 70: التعرف عىل املدونة من خالل التقايض حسب املستوى التعليمي

 التعرف عىل املدونة عن 

طريق التقايض

املستوى التعليمي

النسبة
دون مستوى

الكتاب/التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/

الثانوي/التأهييل
العايل

%7,1%6,5%7,3%10,9%4,0%5,5نعم

%92,9%93,5%92,7%89,1%96,0%94,5ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 71: التعرف عىل املدونة من خالل التقايض حسب الوضعية املهنية

 التعرف عىل 

املدونة عن طريق 

التقايض

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/

طالب
متقاعدربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح 

به

%7,1 %8,7%4,8%6,6%2,3%8,7%7,9نعم

%92,9%100,0%91,3%95,2%93,4%97,7%91,3%92,1ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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8.2. عن طريق التكوين

تربز النتائج أن معرفة وجود مدونة األرسة عن طريق التكوين ضئيلة جدا، بحيث ال تتعدى نسبة %3,1 من مجموع 

الفئات املستهدفة بالبحث مبختلف فئاتها، وال نجد بعض الفروق البسيطة سوى بني فئة الرجال )%2,2( وفئة النساء 

)%4,1(. وهذا األمر يجد تفسريه يف التكوينات التي عادة ما تقوم بها الجمعيات النسائية التي تشتغل عىل حقوق 

النساء واألطفال، ومن املعروف أن النساء أكرث إقباال عىل ارتياد مقرات الجمعيات إما بدافع النضال أو لالستفادة من 

االستشارات القانونية يف حال مواجهتهن لخالفات زوجية أو تعرضهن للعنف الزوجي. 

ونجد أيضا أن نسبة الشباب مرتفعة نوعا ما يف هذا الشأن، إذ ترتاوح بني %4,6 لدى رشيحة العمر 18-25 سنة، 

و5,7 لذوي 26-30 سنة، وترتفع إىل %8,6 عند التالميذ والطلبة وكلهم رصحوا باالستفادة من تكوين اطلعوا من 

خالله عىل مدونة األرسة. وعىل العكس من ذلك مل تصل النسبة لدى من تجاوزت سنهم األربعني إال إىل %1,1 فقط.

الجدول رقم 72: التعرف عىل املدونة من خالل التكوين 

النسبةالعدد التعرف عىل املدونة عن طريق التكوين

4263,1 629نعم

00996,9 399 19ال

435100,0 028 20املجموع

الجدول رقم 73: التعرف عىل املدونة من خالل التكوين حسب وسط اإلقامة

 التعرف عىل املدونة عن طريق التكوين
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%3,1%2,7%3,4نعم
%96,9%97,3%96,6ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 74: التعرف عىل املدونة من خالل التكوين حسب الجنس

 التعرف عىل املدونة عن طريق التكوين
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%3,1%4,1%2,2نعم
%96,9%95,9%97,8ال

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 75: التعرف عىل املدونة من خالل التكوين حسب الفئة العمرية 

 التعرف عىل 

املدونة عن 

طريق التكوين

الرشيحة العمرية

النسبة
55-41 سنة40-36 سنة35-31 سنة30-26 سنة25-18 سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%3,1 %1,9%1,1%4,7%2,4%5,7%4,6نعم

%96,9%100,0%98,1%98,9%95,3%97,6%94,3%95,4ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 76: التعرف عىل املدونة من خالل التكوين حسب الوضعية العائلية 

 التعرف عىل املدونة عن 

طريق التكوين

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%3,1 %2,5%2,6%4,5نعم
%96,9%100,0%97,5%97,4%95,5ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 77: التعرف عىل املدونة من خالل التكوين حسب وجود األطفال من عدمه

 التعرف عىل املدونة عن طريق التكوين
أطفال

النسبة
النعم

%2,5%5,2%2,2نعم
%97,5%94,8%97,8ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 78: التعرف عىل املدونة من خالل التكوين حسب املستوى التعليمي

 التعرف عىل 

املدونة عن طريق 

التكوين

املستوى التعليمي

النسبة
بدون مستوى

الكتاب/ التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/

الثانوي/التأهييل 
العايل

%3,1%8,8%2,8%2,2 %0,6نعم
%96,9%91,2%97,2%97,8%100,0%99,4ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 79: التعرف عىل املدونة من خالل التكوين حسب الوضعية املهنية

 التعرف عىل 

املدونة عن طريق 

التكوين

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%3,1 %2,0%2,0%2,4%8,6%3,1%2,8نعم

%96,9%100,0%98,0%98,0%97,6%91,4%96,9%97,2ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

9.2. عن طريق دروس محو األمية

عىل الرغم من مجهودات الدولة واملجتمع املدين يف إطار محاربة األمية داخل املجتمع املغريب، إال أنها ال زالت تطال 

%32 من الرجال و41,9 من النساء حسب اإلحصاء العام للسكان والسكنى لشتنرب 2014. ويظهر من تحليل نتائج 

البحث الذي بني أيدينا أن هذه املجهودات مل تنعكس عىل درجة معرفة املواطنني واملواطنات مبدونة األرسة، بحيث مل 

يتجاوز معدل من رصح بتعرفه عىل املدونة من خالل دروس محاربة األمية %2,2 سواء تعلق األمر باملجال الحرضي 

أو القروي. ومل ترتفع هذه النسبة إال عند فئة النساء )%3,4(، وعىل الخصوص منهن ربات البيوت )%5,4(، بينام مل 

تصل النسبة عند الذكور إال إىل حدود %1,1. وميكن تفسري هذا الفارق بني النساء والرجال بكون النساء أكرث إقباال 

من الرجال عىل دروس محو األمية لتعلم القراءة والكتابة. 

كام أننا نجد نسبة مرتفعة من الذين تعرفوا عىل وجود مدونة لألرسة عن طريق دروس محو األمية يف حدود 6,8% 

لتعلم  لها  بالنسبة  الوحيد  السبيل  يبقى  لذلك  املدرسة،  تلج  تعليمي وبالتايل مل  لها مستوى  ليس  التي  الفئة  لدى 

القراءة والكتابة هو دروس محاربة األمية، وقد تكون هذه الدروس مناسبة لطرح أسئلة تتعلق باإلشكاالت األرسية 

مع املرشفني عليها. ونفس األمر بالنسبة لفئة املطلقني/ات )%6,3( واألرامل )4,2%(.

الجدول رقم 80: التعرف عىل املدونة من خالل دروس محاربة األمية 

النسبةالعدد التعرف عىل املدونة من خالل محاربة األمية

1882,2 447نعم
24797,8 581 19ال

435100,0 028 20املجموع
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الجدول رقم 81: التعرف عىل املدونة من خالل دروس محاربة األمية حسب وسط اإلقامة

 التعرف عىل املدونة من خالل محاربة األمية
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%2,2%2,6%2,0نعم
%97,8%97,4%98,0ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 82: التعرف عىل املدونة من خالل دروس محاربة األمية حسب الجنس

 التعرف عىل املدونة من خالل محاربة األمية
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%2,2%3,4%1,1نعم
%97,8%96,6%98,9ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 83: التعرف عىل املدونة من خالل دروس محاربة األمية حسب الفئة العمرية

 التعرف عىل املدونة 

من خالل محاربة 

األمية

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%2,2 %3,4%3,8%1,6 %0,5%2,1نعم

%97,8%100,0%96,6%96,2%98,4%100,0%99,5%97,9ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 84: التعرف عىل املدونة من خالل دروس محاربة األمية حسب الوضعية العائلية

 التعرف عىل املدونة من خالل 

محاربة األمية

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%2,2%4,2%6,3%2,2%1,5نعم
%97,8%95,8%93,7%97,8%98,5ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 85: التعرف عىل املدونة من خالل دروس محاربة األمية حسب وجود أطفال اوعدمه

 التعرف عىل املدونة من خالل محاربة األمية
أطفال

النسبة
النعم

%2,6%1,2%2,7نعم
%97,4%98,8%97,3ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 86: التعرف عىل املدونة من خالل دروس محاربة األمية حسب املستوى التعليمي

 التعرف عىل املدونة من 

خالل محاربة األمية

املستوى التعليمي

النسبة
بدون مستوى

الكتاب/التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/الثانوي/

التأهييل
العايل

%2,2%2,0%0,8%0,5%1,7%6,8نعم

%97,8%98,0%99,2%99,5%98,3%93,2ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 87: التعرف عىل املدونة من خالل دروس محاربة األمية حسب الوضعية املهنية

 التعرف عىل 

املدونة من خالل 

محاربة األمية

الوضعية املهنية

املجموع نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/

ةآخر

غري مرصح 

به

%2,2   %5,4%3,9 %1,3نعم

%97,8%100,0%100,0%100,0%94,6%96,1%100,0%98,7ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

10.2. عن طريق األنترنيت

األنرتنيت،  طريق  عن  األرسة  مدونة  وجود  عىل  بتعرفهم  رصحوا  قد  املستجوبني/ات  من   14% أن  النتائج  تظهر 

وهذه النسبة املرتفعة نسبيا تحمل دالالت مهمة عن تطور املجتمع املغريب يف مجال التقنيات الحديثة للمعلومات 

والتواصل )NTIC( ومستوى تكيفه معها بل ومتلكه الستعامالتها. وتختلف هذه النسبة من فئة ألخرى من العينة 

موضوع البحث، فنجد مثال أن املجال الحرضي أكرث اطالعا عىل املدونة بواسطة الشبكة العنكبوتية )%18,5( من 

املجال القروي )%5,9( وهو واقع يعزى بالدرجة األوىل ملستوى التخلف الذي ال زالت البادية املغربية تعاين منه، 

ورغم تعميم الكهرباء عىل جل املناطق النائية فإن التغطية بشبكة الويفي ال زالت ضعيفة.
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كام تبني أن النساء هن أقل معرفة مبدونة األرسة عن طريق األنرتنيت )%12,4( من الرجال )%15,4( وخاصة منهن 

ربات البيوت )%3,4( مثلهن يف ذلك مثل املستجوبني/ات الذين تجاوزوا سن الستة والخمسني )3,3%(.

يف املقابل، نالحظ أن فئة الشباب التي نعرف إقبالها الكبري عىل هذه الوسيلة يف التواصل واستقاء املعلومة، هي األكرث 

معرفة باملدونة بواسطتها، سواء منهم الغري متزوجني/ات بنسبة %27,4، أو الرشيحة العمرية ما بني 18 و30 سنة 

بنسبة ترتاوح ما بني %25,4 و%26,9، لرتتفع إىل %44,7 عند رشيحة التالميذ والطلبة.

وباإلضافة إىل الفئة الشابة، يتبني من النتائج الواردة يف الجداول أسفله أنه كلام ارتفع املستوى التعليمي، كلام تزايد 

مستوى االطالع عىل وجود مدونة األرسة بواسطة الشبكة العنكبوتية، بحيث ننتقل من %0,4 عند األشخاص الذين 

ال ميلكون أي مستوى تعليمي، إىل %1 لدى ذوي املستوى األويل ما قبل االبتدايئ، لرتتفع النسبة إىل %46,1 لدى 

أصحاب املستوى التعليمي الجامعي.

الجدول رقم 88: التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق األنرتنيت 

النسبةالعدد التعرف عىل املدونة عن طريق األنرتنيت

73313,9 791 2نعم
82886,1 278 17ال

561100,0 070 20املجموع

الجدول رقم 89: التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق األنرتنيت حسب وسط اإلقامة

 التعرف عىل املدونة عن طريق األنرتنيت
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%13,9%5,9%18,5نعم
%86,1%94,1%81,5ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 90: التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق األنرتنيت حسب الجنس

 التعرف عىل املدونة عن طريق األنرتنيت
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%13,9%12,4%15,4نعم
%86,1%87,6%84,6ال

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 91: التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق األنرتنيت حسب الفئة العمرية

 التعرف عىل 

املدونة عن طريق 

األنرتنيت

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة
30-26 سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%13,9 %3,3%5,9%5,8%19,5%26,9%25,4نعم

%86,1%100,0%96,7%94,1%94,2%80,5%73,1%74,6ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 92: التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق األنرتنيت حسب الوضعية العائلية 

 التعرف عىل املدونة عن طريق 

األنرتنيت

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%13,9 %4,8%8,0%27,4نعم
%86,1%100,0%95,2%92,0%72,6ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 93: التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق األنرتنيت حسب وجود األطفال من عدمه 

 التعرف عىل املدونة عن طريق األنرتنيت
أطفال

النسبة
النعم

%7,6%20,2%6,0نعم
%92,4%79,8%94,0ال

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 94: التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق األنرتنيت حسب املستوى التعليمي

 التعرف عىل املدونة عن 

طريق األنرتنيت

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/الثانوي/

التأهييل
العايل

%13,9%46,1%12,2%3,7%1,0%0,4نعم

%86,1%53,9%87,8%96,3%99,0%99,6ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 95: التعرف عىل مدونة األرسة عن طريق األنرتنيت حسب الوضعية املهنية

 التعرف عىل املدونة 

عن طريق األنرتنيت

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%13,9 %4,3%2,0%3,4%44,7%14,6%15,4نعم

%86,1%100,0%95,7%98,0%96,6%55,3%85,4%84,6ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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خاتمــــــــة

إذا كانت غالبية األشخاص املستجوبني يف هذا البحث امليداين قد رصحت بسابق معرفتها بصدور مدونة األرسة سنة 

2004، فإن الوسائل التي تعرفت بها عىل ذلك تٌسائلنا وتستدعي التوقف عندها. ذلك أننا نالحظ من خالل اإلجابات 

غياب اإلرادة لدى املستجوبني واملستجوبات لتقيص املعرفة والبحث عنها بخصوص قانون من األهمية مبكان بالنسبة 

لحياتهم العائلية. مع العلم أن املرحلة التي رافقت الجدل حول مدونة األرسة إىل حني تبنيها، أثارت الكثري من املداد 

وصدرت بشأنها العديد من الدراسات واملقاالت ونرشت يف الكثري من املحافل األكادميية واإلعالمية. 

ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من املستجوبني/ات مبختلف فئاتهم،)%91,8(  اقترص تلقيهم للمعلومات عن وجود 

مدونة األرسة عىل مصدر واحد ووحيد مل يتطلب منهم بذل أي مجهود يف البحث عن املعلومة أو القراءة عنها، أال 

وهو اإلعالم السمعي البرصي. وهذا يؤكد عىل أن املواطنني/ات املغاربة ال زالوا مرتبطني بالثقافة الشفوية بحمولتها 

-مكتفني  الوطنية  ثقافتنا  بناء  يف  تاريخيا  ساهمت  التي  الرتاثية  الشفوية  الثقافة  عن  البعد  كل  -البعيدة  السلبية 

باستهالك املادة اإلعالمية دومنا إعامل للفكر النقدي أو اإلبداعي.

ومام يعزز هذا الطرح كون الوسيلة الثانية للتعرف عىل مدونة األرسة التي تأيت بعد وسائل اإلعالم تتمثل يف الحديث 

مع األصدقاء والناس عموما مبعدل %38,8، وتأيت قراءة الصحف املكتوبة يف املرتبة الثالثة فقط بنسبة %16,2. وهذا 

تتعلق  املواطنني واملواطنات املستجوبني يطرح عدة قضايا  التعرف عىل مدونة األرسة من قبل  الرتتيب يف وسائل 

بالتعليم وما يعانيه من هدر مدريس وما يخفيه من الحجم الحقيق لظاهرة األمية يف بلدنا.

من جهة أخرى، نالحظ أن التعرف عىل املدونة عن طريق وسائل االتصال الحديثة مثل األنرتنيت )%13,9( قد فاق 

بكثري خطب الجمعة )%5,8( التي كان من املنتظر أن تلعب دورا كبريا ليس فقط يف التعريف بصدور مدونة لألرسة 

جديدة، ولكن أيضا التعريف والتحسيس مبضامينها وبأهدافها. مع العلم أن املساجد أصبحت تعرف يف السنوات 

األخرية إقباال كبريا من طرف املواطنني واملواطنات من مختلف األعامر املتعطشني للمعرفة الدينية، مام يؤهل خطب 

الرشيعة  مقاصد  مع  انسجامها  وتوضيح  األرسة  مدونة  مستجدات  لرشح  وفعالة  ناجعة  أداة  تصبح  ألن  الجمعة 

للنصوص  الضيقة واملتطرفة  التأويالت  الذهنيات من  الجمعة أن تساهم يف تحرير  اإلسالمية. وبهذا ميكن لخطب 

الدينية التي تستغل القضية النسائية للمس بصورة اإلسالم واملسلمني.

ويف األخري، إذا كان مام يبعث عىل االطمئنان مالحظة أن غالبية املستجوبني/ات لها علم بوجود مدونة لألرسة صدرت سنة 

2004، وذلك بفضل التغطية اإلعالمية التي رافقت إصدارها والنقاش حولها، فإن هذا العلم ينبغي أن يشمل أيضا املعرفة 

مبضامينها وبالفلسفة التي تحملها. ولهذا الغرض يسعى هذا البحث، من خالل األسئلة الالحقة، إىل استقصاء مدى معرفة 

املستجوبني/ات مبضامني أهم مقتضيات مدونة األرسة، وذلك بهدف رصد واقع مبدأ املساواة يف الحقوق والواجبات بني 

الزوجني عىل مستوى متثالت املواطنني واملواطنات، ومواقفهم وسلوكياتهم يف حياتهم اليومية داخل أرسهم.
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3. تأثير مدونة األسرة على العالقات بين األزواج
السؤال: هل ساهمت مدونة األرسة يف رأيك يف تحسني العالقات بني الزوج والزوجة داخل األرسة؟

الجدول رقم 96: تأثري مدونة األرسة عىل تحسني العالقات بني األزواج

النسبةالعدد تأثري مدونة األرسة عىل تحسني العالقات بني األزواج

22,7%5 382 954كثريا
35,2%8 347 134قليال

24,1%5 714 942مل تحسن العالقة بينهام
4,8%1 138 246جواب آخر )يوضح(

13,2%3 130 176ال أدري

100,0%23 713 452املجموع

لقد كان من بني األهداف التي رصدها املرشع املغريب من وراء تبني مدونة لألرسة سنة 2004، املساهمة يف استقرار 

األرسة املغربية وذلك بتحسني العالقات بني مكوناتها تحت مسؤولية الزوجني. فام مدى تأثري هذا النص بعد مرور 

عرش سنوات عىل دخوله حيز التطبيق، عىل العالقات بني الزوجني داخل األرسة، وهل ساهم فعال يف تحقيق االنسجام 

والتناغم املنشودين بينهام، حسب منظور املستجوبني واملستجوبات؟ 

تظهر نتائج البحث أن %22,7 من العينة املستجوبة ترى أن مدونة األرسة قد ساهمت كثريا يف تحسني العالقات 

بني األزواج، بينام %35,2 ترى بأنها ساهمت قليال يف ذلك، مقابل %24,1 رصحت بأن املدونة مل تساهم يف تحسني 

العالقة بني األزواج، ونسبة %13,2 من املستجوبني ال رأي لها يف املوضوع، بينام عربت نسبة %4,8 عن كون مقدار 

هذه املساهمة يف تحسني العالقات بني األزواج يختلف من أرسة إىل أخرى.

وهكذا ميكن أن نستخلص أن %57,9 من املستجوبني/ات لهم نظرة إيجابية عن مساهمة املدونة يف تحسني العالقات 

بني األزواج )إما كثريا أو قليال(، مقابل %24 ال يرون لها أية مساهمة يف هذا األمر. ومقارنة مع نتائج البحث الذي 

أجرته وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية سنة 2009، نجد أن منسوب الرىض عن مساهمة املدونة يف 

تحسني العالقات بني األزواج قد تزايد، حيث انتقل من %51 ما بني من رأى أن املدونة ساهمت يف ذلك كثريا )18%( 

أو قليال )%33,2(، إىل 58%.

وعىل العموم، فإن نسبة الرىض هذه )et 35,2% %22,7( تتواجد بنفس املستوى يف متغريي وسط اإلقامة )املجال الحرضي 

والقروي(، والرشيحة العمرية ما بني 41 و55 سنة التي تهم األشخاص الذين يفرتض أنهم يوجدون يف وضعية الزواج. 

أما النساء فقد عربن بنسبة أعىل عىل كون املدونة ساهمت يف تحسني العالقة بني الزوجني مبعدل تجاوز 63،4% 

)كثريا: %25,5، قليال: %37,9(، خاصة ربات البيوت منهن مبعدل 68،6 % )كثريا: %29,4، قليال:%39,2(. وتشكل 
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هذه النسب التي تعرب عن رىض النساء عن مساهمة مدونة األرسة يف هذا املجال، مؤرشا إيجابيا يدل عىل أن مدونة 

األرسة بدأت تحقق بعضا من أهدافها املتعلقة بتحسني العالقات بني الزوجني، فرأي النساء له داللة كبرية بالنظر إىل 

كونهن كّن يف صلب إصالح قانون األرسة، والعديد منهن يعانني من العنف الزوجي.

كام يستوقف أيضا الرأي املعرب عنه من قبل فئة الشباب من 18 سنة إىل 30 سنة، والذي مثن أيضا مساهمة املدونة 

يف تحسني العالقات الزوجية )كثريا: %24,9 إىل %20,6، وقليال: من %39,1 إىل %46,7(، وكذلك التالميذ والطلبة 

بنسبة %19 )كثريا( و%48 )قليال(. 

فهذه النتائج اإليجابية تفند اإلشاعات التي رافقت دخول مدونة األرسة حيز التطبيق والتي كانت تدعي أن املقتضيات 

الجديدة للمدونة تجعل الشباب وخاصة منهم الذكور يعزفون عن الزواج.

 كام تفندها أيضا إحصائيات أقسام األرسة التي تظهر غياب العزوف عن الزواج عموما منذ بداية تطبيق املدونة12. 

الجدول رقم 97: تأثري مدونة األرسة عىل تحسني العالقات الزوجية حسب وسط اإلقامة

 تأثري مدونة األرسة عىل تحسني العالقات بني األزواج
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%22,7%22,6%22,8كثريا
%35,2%35,2%35,2قليال

%24,1%18,7%27,7مل تحسن العالقة بينهام
%4,8%3,9%5,4جواب آخر )يوضح(

%13,2%19,5%9,0ال أدري
%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 98: تأثري مدونة األرسة عىل تحسني العالقات الزوجية حسب الجنس

 تأثري مدونة األرسة عىل تحسني العالقات بني األزواج
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%22,7%25,5%19,9كثريا
%35,2%37,9%32,5قليال

%24,1%18,4%29,7مل تحسن العالقة بينهام
%4,8%4,7%5,0جواب آخر )يوضح(

%13,2%13,5%12,8ال أدري
%100,0%100,0%100,0املجموع

12 يراجع يف هذا الشأن تقرير وزارة العدل والحريات: » القضاء األرسي: الواقع واآلفاق، عرش سنوات من تطبيق مدونة األرسة«، دراسة تحليلية إحصائية: 

2013-2004، ماي 2014.
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الجدول رقم 99: تأثري مدونة األرسة عىل تحسني العالقات الزوجية حسب الفئة العمرية

 تأثري املدونة عىل تحسني العالقات الزوجية
الرشيحة العمرية

النسبة
56 سنة فام 55-41 سنة40-36 سنة35-31 سنة30-26 سنة25-18 سنة

فوق
قيمة غري 

متوفرة

%22,7%72,9%19,4%22,9%27,9%19,2%20,6%24,9كثريا

%35,2 %27,6%35,8%29,0%31,2%46,7%39,1قليال

%24,1%27,1%27,5%25,8%23,5%31,9%19,3%18,3مل تحسن العالقة بينهام

%4,8 %4,8%4,4%10,8%4,6%4,1%2,5جواب آخر )يوضح(

%13,2 %20,7%11,1%8,9%13,1%9,2%15,3ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 100: تأثري مدونة األرسة عىل تحسني العالقات الزوجية حسب الوضعية العائلية

 تأثري املدونة عىل تحسني العالقات الزوجية
الوضعية العائلية

النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%22,7%11,5%15,1%25,9%18,7كثريا

%35,2%40,9%35,5%32,7%39,3قليال

%24,1%2,0%35,3%23,8%24,3مل تحسن العالقة بينهام

%4,8  %5,9%3,9جواب آخر )يوضح(

%13,2%45,5%14,0%11,7%13,7ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 101: تأثري مدونة األرسة عىل تحسني العالقات الزوجية حسب وجود األطفال من عدمه

 تأثري املدونة عىل تحسني العالقات الزوجية
أطفال

النسبة
النعم

%24,7%27,1%24,4كثريا
%33,2%30,5%33,5قليال

%24,0%29,7%23,3مل تحسن العالقة بينهام
%5,3%1,3%5,7جواب آخر )يوضح(

%12,9%11,5%13,1ال أدري
%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 102: تأثري مدونة األرسة عىل تحسني العالقات الزوجية حسب املستوى التعليمي

 تأثري املدونة عىل تحسني العالقات الزوجية

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/

الثانوي/التأهييل
العايل

%22,7%21,4%20,2%24,0%31,4%22,8كثريا

%35,2%45,7%33,4%39,9%24,8%30,8قليال

%24,1%26,8%29,2%21,1%18,0%19,7مل تحسن العالقة بينهام

%4,8%4,3%7,3%1,5%8,4%2,8جواب آخر )يوضح(

%13,2%1,7%9,9%13,5%17,5%24,0ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 103: تأثري مدونة األرسة عىل تحسني العالقات الزوجية حسب الوضعية املهنية

 تأثري املدونة عىل تحسني العالقات 

الزوجية

الوضعية املهنية
النسبة

تلميذ/ة عاطل/ةنشيط/ة
غري نشيط/ة متقاعدربة بيتطالب/ة

آخر
غري مرصح 

به

%22,7%37,0%9,0%7,3%29,4%19,6%18,9%22,9كثريا

%35,2%16,3%29,7%27,8%39,2%48,4%30,6%33,4قليال

بينهام العالقة  تحسن  %24,1 %23,6%45,8%14,9%20,8%19,8%28,4مل 

%4,8%20,7 %11,5%4,3%2,4%4,3%5,3جواب آخر )يوضح(

%13,2%25,9%37,7%7,6%12,2%8,8%26,5%10,0ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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4. حقوق أفراد األسرة في مدونة األسرة
السؤال: هل يف رأيك مدونة األرسة منحت حقوقا أكرث:

- للنساء

- للرجال

- لألطفال

- لألرسة بصفة عامة

- جواب آخر

- ال أدري

لقد كان الخطاب املليك أمام نواب األمة الذي أعلن فيه عن الخطوط العريضة ملدونة األرسة يوم 10 أكتوبر 2010، 

والحرص  وأطفاال،  وأما  أبا  لألرسة،  مدونة  بل  للمرأة وحدها،  قانونا  املدونة  اعتبار  التأكيد عىل:«...عدم  يف  واضحا 

عىل أن تجمع بني رفع الحيف عن النساء، وحامية حقوق األطفال، وصيانة كرامة الرجل«. ومع ذلك، فإن التمثالت 

السائدة يف املجتمع لدى املواطنني واملواطنات تنظر إىل مدونة األرسة كنص جاء لخدمة حقوق النساء أساسا، كام 

يتجىل ذلك من خالل نتائج هذا البحث امليداين.

الجدول رقم 104: حقوق أفراد األرسة يف مدونة األرسة 

النسبةالعدد حقوق أفراد األرسة يف مدونة األرسة

61,6%14607487للنساء

2,7%640263للرجال

4,9%1161959 لألطفال

16,7%3960146لألرسة بصفة عامة

5,5%1304240جواب آخر

8,6%2039357ال أدري

100,0%23713452املجموع

فقد رصح %61,6 من األشخاص املستجوبني عن كون مدونة األرسة منحت حقوقا أكرب للمرأة، مقابل %2,7 فقط ممن 

اعتربوا أنها منحت حقوقا أكرب للرجال، و%4,9 لألطفال، و%16,7 لجميع أفراد األرسة، بينام %5,5 من املستجوبني 

اعتربت بأن األمر يختلف بحسب كل مقتىض من مقتضيات املدونة. 

وتتكرر نفس النسب تقريبا يف جميع املتغريات املعتمدة يف البحث، سواء تعلق األمر مبكان اإلقامة، أو بالرشيحة 

العمرية، أو بالوضعية العائلية. وال نعرث عىل نوع من التوازن يف الحكم عىل الحقوق املمنوحة ألفراد األرسة من قبل 
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املرشع وسعيه إىل مراعاة حقوق جميع مكونات األرسة، سوى عند األشخاص ذوي املستوى العلمي العايل حيث 

رصح %51,0 منهم بأن املدونة منحت حقوقا أكرب للنساء، و%10,3 لألطفال، و%29,1 لجميع أفراد األرسة. غري أن 

هذا التوازن رسعان ما يتبدد عندما نالحظ أن نسبة %2,5 فقط من هذه الفئة اعتربت أن املدونة منحت حقوقا أكرب 

للرجال وهي نفس النسبة التي سجلت لدى باقي فئات العينة. 

وهي نفس الصورة السلبية عن مدونة األرسة التي سجلت يف عينة سنة 2009 حيث رصح %2,8 من املستجوبني/

ات بكون املدونة منحت حقوقا أكرب للرجال مقابل %67,9 للنساء. مع العلم أن هذه الصورة املعرب عنها من قبل 

املستجوبني/ات ال تتأسس عىل معرفة دقيقة مبضامني املدونة كام يتضح من خالل النسبة العالية للجهل مبقتضياتها 

التي أظهرتها نتائج هذا البحث.

فعىل الرغم من أن مدونة األرسة سعت عرب مختلف موادها إىل إقرار التوازن بني مكونات األرسة من خالل رفع 

الحيف عن النساء دون هضم حقوق الرجال، ويف مراعاة لحقوق األطفال، إال أن الجهل السائد مبقتضياتها ومبراميها 

من لدن املواطنني واملواطنات، يؤدي إىل بلورة متثالتهم عنها انطالقا من صور منطية )كليشيهات(، وتأويالت خاطئة 

لبنودها وإشاعات بخصوصها ال أساس لها من الصحة. األمر الذي يؤرش عىل أن الجهود املبذولة من طرف مختلف 

الفاعلني املؤسساتيني والجمعويني للتحسيس مبضامني املدونة والتعريف بها مل توت بعد أكلها ومل تحقق أهدافها 

املتمثلة يف مصالحة املواطنني واملواطنات مع قانونهم األرسي.

الجدول رقم 105: حقوق أفراد األرسة يف مدونة األرسة حسب وسط اإلقامة 

 حقوق أفراد األرسة يف مدونة األرسة
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%61,6%60,3%62,4للنساء
%2,7%3,2%2,4للرجال

%4,9%2,6%6,4 لألطفال
%16,7%14,8%17,9لألرسة بصفة عامة

%5,5%7,0%4,6جواب آخر
%8,6%12,1%6,3ال أدري

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 106: حقوق أفراد األرسة يف مدونة األرسة حسب الجنس

 حقوق أفراد األرسة يف مدونة األرسة
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%61,6%58,6%64,5للنساء
%2,7%5,0%0,5للرجال

%4,9%5,7%4,1 لألطفال
%16,7%16,3%17,0لألرسة بصفة عامة

%5,5%5,6%5,5جواب آخر
%8,6%8,8%8,4ال أدري

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 107: حقوق أفراد األرسة يف مدونة األرسة حسب الفئة العمرية

مدونة  يف  األرسة  أفراد   حقوق 

األرسة

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%61,6%100,0%59,6%62,0%62,6%60,1%60,2%63,3للنساء

%2,7 %3,2%2,8%2,5,%7%4,0%2,7للرجال

%4,9 %2,9%5,9%5,8%2,9%8,2%3,4 لألطفال

%16,7 %12,6%17,6%18,0%17,1%17,5%17,5لألرسة بصفة عامة

%5,5 %7,1%5,6%5,0%9,5%4,7%2,9جواب آخر

%8,6 %14,7%6,1%6,1%9,7%5,4%10,2ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 108: حقوق أفراد األرسة يف مدونة األرسة حسب الوضعية العائلية

 حقوق أفراد األرسة يف مدونة األرسة
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%61,6%61,9%61,0%60,1%64,4للنساء
%2,7 %8,2%3,3,%9للرجال

%4,9 %7,2%5,3%4,1 لألطفال
%16,7%15,2%9,2%17,3%16,7لألرسة بصفة عامة

%5,5 %1,0%6,5%4,8جواب آخر
%8,6%22,9%13,6%7,4%9,2ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 109: حقوق أفراد األرسة يف مدونة األرسة حسب وجود األطفال من عدمه

 حقوق أفراد األرسة يف مدونة األرسة
أطفال

النسبة
النعم

%60,2%54,7%60,9للنساء
%3,6%8,1%3,0للرجال

%5,3%3,7%5,5 لألطفال
%16,7%21,0%16,2لألرسة بصفة عامة

%5,9%5,5%5,9جواب آخر
%8,3%7,0%8,5ال أدري

%100,0%100,0%100,0املجمـــوع

الجدول رقم 110: حقوق أفراد األرسة يف مدونة األرسة حسب املستوى التعليمي

مدونة  يف  األرسة  أفراد   حقوق 

األرسة

املستوى التعليمي

النسبة
بدون مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/الثانوي/

التأهييل
العايل

%61,6%51,0%62,2%72,5%56,4%62,2للنساء
%2,7%2,5%1,5%4,2%2,0%3,8للرجال

%4,9%10,3%5,1%3,9%2,1%2,5 لألطفال
%16,7%29,1%18,3%11,4%13,2%10,8لألرسة بصفة عامة

%5,5%5,0%6,0%2,5%10,2%5,7جواب آخر
%8,6%2,1%6,9%5,5%16,2%15,0ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 111: حقوق أفراد األرسة يف مدونة األرسة حسب الوضعية املهنية

 حقوق أفراد األرسة يف 

مدونة األرسة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%61,6%17,9%69,2%64,2%61,2%62,6%56,0%62,3للنساء

%2,7%16,3  %5,0,%9%4,0%1,9للرجال

%4,9  %4,4%4,6%5,2%1,4%6,1 لألطفال

%16,7 %10,6%16,2%16,3%24,6%14,5%16,8لألرسة بصفة عامة

%5,5 %4,0%8,8%5,3%1,9%8,3%5,6جواب آخر

%8,6%65,8%16,1%6,4%7,7%4,9%15,9%7,2ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

املوالية  األسئلة  تتوخى  املدونة،  داخل  األرسة  أفراد  لحقوق  املستجوبني/ات  تصور  حول  العام  السؤال  هذا  بعد 

لالستامرة استكشاف مدى معرفتهم بأهم مقتضيات املدونة وتقييمهم لها، وذلك بهدف قياس مستوى متلكهم لهذه 

املقتضيات وللفلسفة الحاملة لها.

الوقوف عىل مدى جهل  تم  اململكة،  أقاليم وجهات  امليداين يف مختلف  البحث  أثناء  أنه  إىل  اإلشارة هنا  وتنبغي 

من  ليس  أنه  من  الرغم  فعىل  ملقتضياتها.  فهمهم  يف  الدقة  وغياب  األرسة  مدونة  مبضامني  املستجوبني  األشخاص 

املفرتض أن تكون للمواطن معرفة بكل بنود املدونة، إال أن نسبة املستجوبني الذين كانت لهم معرفة دقيقة مبادة أو 

مادتني منها، كانت ضعيفة جدا. األمر الذي تعذر معه الحصول منهم عىل إجابات واضحة حول تقييمهم ملقتضيات 

بطريقة واضحة  مادة  إىل رشح مضامني كل  امليدان  والباحثات يف  الباحثني  اضطر  االستامرة. مام  املدونة موضوع 

العينة قبل تلقي اإلجابة بخصوصها. وقد تم ذلك يف احرتام كامل  ومبسطة مسبقا لكل مستجوب ومستجوبة يف 

وذلك  البحث،  واملرشفات عىل  املرشفني  مراقبة  وتحت  األكادميي،  البحث  املتطلبني يف  والحياد  املوضوعية  لقواعد 

لتجنب كل تأثري أو توجيه إلجابات املواطنني واملواطنات موضوع العينة. 
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5. المعنى المقصود من الرعاية المشتركة للزوجين على األسرة

تنص املادة 4 من مدونة األرسة عىل أن »الزواج ميثاق تراض وترابط رشعي بني رجل وامرأة عىل وجه الدوام، غايته 

اإلحصان والعفاف وإنشاء أرسة مستقرة، برعاية الزوجني طبقا ألحكام هذه املدونة« 

ومن جهة أخرى، ورد يف الخطاب املليك ليوم 10 أكتوبر 2010 الذي تم اعتامده من قبل الربملان مبثابة ديباجة ملدونة 

األرسة، تأكيد عىل هذه الرعاية املشرتكة، حيث قال »لقد توخينا يف توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، ويف إبداء نظرنا 

يف مرشوع مدونة األرسة، اعتامد اإلصالحات الجوهرية التالية:

رعاية  تحت  األرسة  مسؤولية  وجعل  املرأة،  وإنسانية  بكرامة  متس  التي  املفاهيم  بدل  حديثة  صياغة  تبني  أوال: 

الزوجني، وذلك باعتبار النساء شقائق الرجال يف األحكام«.

لقد شكل إقرار الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة إبداعا كبريا يف مدونة األرسة من حيث أنه أحدث قطيعة مع 

مدونة األحوال الشخصية التي كانت تجعل األرسة تحت الرعاية الحرصية للزوج، وتلزم يف املقابل الزوجة بطاعة 

زوجها مقابل نفقته عليها. ومن شأن هذا املقتىض الجديد أن يساعد عىل تأسيس األرسة املغربية عىل قواعد جديدة 

تستلهم من تعريف الزواج كام ورد يف املدونة نفسها، حيث جعلته ترابطا رشعيا قامئا عىل الرتايض بني الزوجني، مام 

يفرتض بناءه يف إطار من التفاهم بينهام واحرتام كل منهام لآلخر ولكرامته.

فاملرشع يهدف من وراء تبني هذا املستجد تعويض املفهوم التقليدي لألرسة كوحدة عضوية تحت سلطة الزوج، 

املادة 51 يف معرض  الزوجني، كام حددتها  بني  املسؤوليات  والتشارك يف  الحوار  فيه عالقات  تسود  مبفهوم جديد 

الحديث عن الحقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني » ...تحّمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيري ورعاية شؤون 

البيت واألطفال...التشاور يف اتخاذ القرارات املتعلقة بتسيري شؤون األرسة واألطفال وتنظيم النسل«.

كام ال ميكن أن نغفل أن إدراج املسؤولية املشرتكة للزوجني عىل األرسة، يشكل يف نفس الوقت اعرتافا بواقع اجتامعي 

يتميز بحضور النساء يف مختلف مجاالت العمل املأجور، ومبساهمتهن بشكل فعيل يف تحمل أعباء األرسة املادية ويف 

اتخاذ القرارات املتعلقة بها.

ويروم البحث من خالل السؤال املوايل معرفة املعنى الذي يحمله املستجوبون/ات عن مفهوم الرعاية املشرتكة الوارد 

يف املدونة، مع اقرتاح اختيارين لإلجابة حتى نحصل عىل إجابات دقيقة.

السؤال: عىل خالف مدونة األحوال الشخصية السابقة )1957( التي كانت متنح للزوج مبفرده رعاية األرسة، جعلت 

مدونة األرسة لسنة 2004 األرسة تحت رعاية الزوجني معا، ماذا تعني يف نظرك هذه الرعاية املشرتكة؟
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الجدول رقم 112: املعنى املقصود من الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة 

النسبةالعدداملقصود بالرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة

85568,8 314 16أن الزوجني مسؤوالن معا عن كل ما يتعلق باألرسة

22824 691 5أن كل واحد منهام مسؤول يف مجاله طبقا للتوزيع التقليدي للعمل

6902,9 687جواب آخر

6784,3 1019بدون جواب

452100,0 713 23املجموع

املستجوبني  ترتاجع يف ذهنية  بدأت  قد  الزوجني  بني  لألدوار  التقليدي  التوزيع  فكرة  أن  اإلجابات  يبدو من خالل 

واملستجوبات، بحيث أجاب %68,7 منهم بكون الرعاية املشرتكة تعني يف نظرهم مسؤولية الزوجني معا عن كل ما 

يتعلق باألرسة، بينام أجاب %24 فقط بكونها تعني مسؤولية كل منهام يف مجاله طبقا للتوزيع التقليدي للعمل. 

ويجد هذا التطور يف تصور دور الزوجة داخل األرسة تفسريَه يف التحوالت االجتامعية واالقتصادية التي تعرفها األرسة 

املغربية، واملتميزة بانخراط أكرب للنساء يف تسيري شؤون أرسهن وتحمل أعباء النفقة عليها واتخاذ القرارات املتعلقة بها. 

وقد عربت النساء املستجوبات بنسبة عالية بلغت %71,2 عن منظور للرعاية املشرتكة يتمثل يف تحمل كال الزوجني 

للمسؤوليات عن كل ما يتعلق باألرسة، مقارنة بالرجال )%66,3(. كام أن نفس املنظور كان متواجدا بنسبة مرتفعة 

يف املجال الحرضي بلغت %71,6)مقابل %64,3 يف العامل القروي(، ولدى الشباب بنسبة وصلت %76,4 عند من 

سنهم ترتاوح بني 18-25 سنة، و%75,1 عند من لهم من 26 حتى 30 سنة )مقابل %53,2 فقط عند من تجاوزوا 56 

سنة(. وكذلك األمر بالنسبة لألشخاص غري املتزوجني )%76,0( وحتى األشخاص الذين ليس لهم أطفال )3% ,73(، 

الذين لديهم أطفال، فقد كانوا أقلية يف تقبل فكرة املسؤولية املشرتكة عن شؤون  عىل عكس األرامل واألشخاص 

األرسة بنسبة مل تتجاوز 28,6%.

أما %2,9 من املستجوبني واملستجوبات، فقد رصحوا بأن املعنى املقصود باملسؤولية املشرتكة يف رأيهم يختلف من 

أرسة ألخرى بحسب اتفاق الزوجني عىل كيفية تدبري شؤون أرستهم.

ومام يسرتعي االنتباه يف نتائج اإلجابة عن هذا السؤال، هو أن مقاربة املسؤولية املشرتكة بني الزوجني يف كل ما يتعلق 

بشؤون األرسة ترتفع مع ارتفاع املستوى التعليمي. فقد كان الرأي املساند لهذه املقاربة يف حدود نسبة %52 عند 

األشخاص الذين بدون مستوى، لرتتفع النسبة إىل %69 لدى أصحاب التكوين األويل، ف%72 لدى أصحاب املستوى 

االبتدايئ واإلعدادي والثانوي، لرتتقي إىل %80,3 عند ذوي التكوين الجامعي. 
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التعليمي والثقايف لألشخاص، كلام  املستوى  ارتفع  أنه كلام  للشك  املتصاعدةـ تدل مبا ال يدع مجاال  النسب  فهذه 

الزوج  الذي يجعل من  لألدوار  التقليدي  التقسيم  البعيدة عن  للزوجني،  املشرتكة  املسؤولية  لديهم فكرة  ترسخت 

القيام  يف  مسؤوليتها  تنحرص  الزوجة  بينام  بها،  املتعلقة  القرارات  واتخاذ  األرسة  تدبري شؤون  عن  املسؤول  وحده 

باألشغال املنزلية وشؤون األطفال والزوج.

الجدول رقم 113: املعنى املقصود من الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب وسط اإلقامة

املقصود بالرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة 
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%68,7%64,3%71,6أن الزوجني مسؤوالن معا عن كل ما يتعلق باألرسة

%24,0%26,1%22,7أن كل واحد منهام مسؤول يف مجاله طبقا للتوزيع التقليدي للعمل

%2,9%3,1%2,8جواب آخر
%4,3%6,5%2,9بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 114: املعنى املقصود من الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الجنس

 املقصود بالرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%68,7%71,2%66,3أن الزوجني مسؤوالن معا عن كل ما يتعلق باألرسة

%24,0%20,2%27,8أن كل واحد منهام مسؤول يف مجاله طبقا للتوزيع التقليدي للعمل

%2,9%3,1%2,8جواب آخر
%4,3%5,5%3,1بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 115: املعنى املقصود من الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الفئة العمرية

 املقصود بالرعاية املشرتكة 

للزوجني عىل األرسة

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

أن الزوجني مسؤوالن معا 

عن كل ما يتعلق باألرسة
76,4%75,1%70,1%67,3%68,9%53,2%100,0%68,7%

أن كل واحد منهام مسؤول 

يف مجاله طبقا للتوزيع 

التقليدي للعمل

17,6%19,9%24,8%24,6%23,5%35,5% 24,0%

%2,9 %3,3%4,0%2,0%1,9%2,7%2,6جواب آخر

%4,3 %7,9%3,5%6,1%3,1%2,3%3,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 116: املعنى املقصود من الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الوضعية العائلية

 املقصود بالرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%68,7%28,6%69,2%66,2%76,0أن الزوجني مسؤوالن معا عن كل ما يتعلق باألرسة

طبقا  مجاله  يف  مسؤول  منهام  واحد  كل  أن 
للتوزيع التقليدي للعمل

17,8%25,9%21,2%71,4%24,0%

%2,9 %5,4%3,5%1,7جواب آخر
%4,3 %4,2%4,4%4,5بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 117: املعنى املقصود من الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب وجود األطفال من عدمه

 املقصود بالرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة
أطفال

النسبة
النعم

%65,2%73,3%64,3أن الزوجني مسؤوالن معا عن كل ما يتعلق باألرسة

%27,0%19,3%27,9أن كل واحد منهام مسؤول يف مجاله طبقا للتوزيع التقليدي للعمل

%3,5%3,2%3,6جواب آخر
%4,2%4,2%4,3بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 118: املعنى املقصود من الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب املستوى التعليمي

 املقصود بالرعاية املشرتكة للزوجني 

عىل األرسة

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/

الثانوي/

التأهييل

العايل

أن الزوجني مسئوالن معا عن كل ما 

يتعلق باألرسة
52,2%69,0%72,7%72,5%80,3%68,7%

أن كل واحد منهام مسؤول يف مجاله 

طبقا للتوزيع التقليدي للعمل
34,8%21,9%21,2%23,4%14,2%24,0%

%2,9%4,6%2,9%2,1%1,3%3,1جواب آخر

%4,3,%9%1,3%4,0%7,8%9,9بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 119: املعنى املقصود من الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الوضعية املهنية 

 املقصود بالرعاية املشرتكة 

للزوجني عىل األرسة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

أن الزوجني مسئوالن معا عن 

كل ما يتعلق باألرسة
71,3%62,8%80,6%67,9%63,0%39,7%57,8%68,7%

أن كل واحد منهام مسؤول يف 

مجاله طبقا للتوزيع التقليدي 

للعمل

22,4%24,1%13,6%24,3%33,0%56,4%16,3%24,0%

%2,9  %2,2%1,6%3,7%2,0%3,9جواب آخر

%4,3%25,9%3,9%1,8%6,2%2,1%11,1%2,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

وهكذا يتجىل من خالل األرقام يف الجداول أعاله، أن مفهوم املسؤولية املشرتكة للزوجني عىل األرسة بدأ يفرض نفسه 

بفعل الواقع االجتامعي الحايل الناجم عن التحوالت العميقة التي تعيشها األرسة املغربية، والتي أصبحت النساء يف 

ظلها يخضن كل مجاالت العمل خارج البيت ويساهمن يف تحمل مسؤولية األرسة واإلنفاق عليها. 
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6. تقييم المسؤولية المشتركة للزوجين على األسرة
السؤال: هل تشكل يف نظرك رعاية الزوجني معا لألرسة الواردة يف مدونة األرسة مكتسبا وتقدما لألرسة املغربية؟ 

الجدول 120: تقييم املسؤولية املشرتكة للزوجني عىل األرسة

النسبةالعدد تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة

1904190280,3نعم

19682178,3ال

21104978,9ال أدري

5928362,5بدون جواب

23713452100,0املجموع

تؤكد اإلجابات عىل السؤال أعاله التوجه العام لتطور الذهنيات نحو القبول بفكرة املساواة بني النساء والرجال داخل 

األرسة. والواقع هو أن التحوالت العميقة التي يعرفها املجتمع املغريب ونظام القيم فيه، لهام تأثري بنّيْ عىل التمثالت 

السائدة عن نظام األدوار للجنسني، بحيث نالحظ تقبال أكرب لدى الرجال لفكرة التنازل عن سلطتهم لصالح التشاور 

والتحاور مع زوجاتهم يف اتخاذ القرارات املتعلقة باألرسة والتعاون يف تحمل مسؤولياتها. 

وهكذا، فإن ما ينيف عن %80,3 من املستجوبني واملستجوبات اعتربوا الرعاية املشرتكة إزاء األرسة للزوجني الواردة 

يف املادة الرابعة من مدونة األرسة مكتسبا وتقدما لألرسة، مقابل %8,3 من الذين رصحوا بالنفي معربين بذلك عن 

رفضهم لهذا املقتىض. 

وباملقارنة مع نتائج بحث سنة 2009، يتجىل بأن نسبة الرافضني قد تقلصت إىل النصف )كانت %16,8(، مام يشكل 

تقدما كبريا يف هذا املجال. أما نسبة تثمني الرعاية املشرتكة فبقيت مستقرة )كانت النسبة 80,4%(.

وبصفة عامة، فإن أعىل نسب مؤيدة ملبدأ الرعاية املشرتكة توجد لدى النساء مبعدل %84,1، وعىل الخصوص النساء ربات 

البيوت )%85,2(، وكذلك لدى فئة الشباب ما بني سني 18 و25 بنسبة %88,5، تليها رشيحة العمر بني 26-30 بنسبة 85,9%.

ويف املقابل جاء موقف املستجوبني واملستجوبات الذين أجابوا بالنفي واضحا يف تربير موقفهم هذا بكون مقتىض املسؤولية 

املشرتكة قد أدرج يف مدونة األرسة تحت ضغط الجمعيات النسائية، وأنه مفهوم »غريب عن ثقافتنا« التي تسند املسؤولية 

عن األرسة إىل الزوج وحده، كام رصح بذلك العديد منهم، مستشهدين عىل ذلك يف كل مرة بآية القوامة13. وقد الحظنا أثناء 

البحث أن العديد من النساء أيضا يرسدن هذه اآلية للتدليل عىل رفضهن إرشاك الزوجة يف املسؤولية عن األرسة، معربات 

بذلك عن تشبثهن بنموذج الرجل القوي القادر عىل تويل مسؤولية أرسته والنفقة عليها مبفرده.

13 اآلية 34 من سورة النساء:« الرجال قوامون عىل النساء مبا فضل الله بعضهم عىل بعض ومبا أنفقوا من أموالهم«
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الجدول رقم 121: تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب وسط اإلقامة

 الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة الواردة يف مدونة 2004 

مكتسب بالنسبة لألرسة املغربية

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%80,3%78,8%81,2نعم
%8,3%7,7%8,6ال

%8,9%10,0%8,2ال أدري
%2,5%3,4%1,9بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 122: تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الجنس

 الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة الواردة يف مدونة 

2004 مكتسب بالنسبة لألرسة املغربية

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

%80,3%84,1%76,4نعم

%8,3%4,2%12,4ال

%8,9%8,7%9,2ال أدري

%2,5%3,0%2,0بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 123: تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الفئة العمرية

 الرعاية املشرتكة للزوجني 

عىل األرسة الواردة يف 

مدونة 2004 مكتسب 

بالنسبة لألرسة املغربية

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%80,3%100,0%70,1%80,3%76,1%77,5%85,9%88,5نعم

%8,3 %12,0%8,2%14,0%8,9%4,1%4,7ال

%8,9 %14,1%8,9%5,3%11,6%10,0%4,6ال أدري

%2,5 %3,8%2,6%4,6%2,0 %2,1بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 124: تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الوضعية العائلية

 الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة 

الواردة يف مدونة 2004 مكتسب بالنسبة 

لألرسة املغربية

الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%80,3%62,7%69,8%80,3%83,0نعم
%8,3%2,0%12,0%8,5%7,7ال

%8,9%30,5%15,0%8,9%6,6ال أدري
%2,5%4,8%3,2%2,3%2,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 125: تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب وجود أطفال أو عدمه

 الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة الواردة يف مدونة 2004 

مكتسب بالنسبة لألرسة املغربية

أطفال
النسبة

النعم

%78,9%76,6%79,2نعم
%8,6%10,1%8,4ال

%10,1%10,3%10,0ال أدري
%2,4%3,1%2,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 126: تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب املستوى التعليمي

 الرعاية املشرتكة للزوجني عىل 

األرسة الواردة يف مدونة 2004 

مكتسب بالنسبة لألرسة املغربية

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/الثانوي/

التأهييل
العايل

%80,3%89,7%82,8%81,2%77,9%70,2نعم
%8,3%7,6%9,7%7,3%5,1%8,7ال

%8,9%2,0%5,8%9,5%11,7%16,7ال أدري

%2,5,%6%1,7%1,9%5,4%4,3بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 127: تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الوضعية املهنية

 الرعاية املشرتكة للزوجني 

عىل األرسة الواردة يف 

مدونة 2004 مكتسب 

بالنسبة لألرسة املغربية

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعدربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%80,3%74,1%57,1%74,4%85,2%90,7%72,4%80,3نعم

%8,3 %11,8%15,6%3,8%2,6%10,8%10,0ال

%8,9 %27,7%8,2%8,1%5,5%10,1%8,2ال أدري

%2,5%25,9%3,5%1,8%2,9%1,1%6,7%1,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

وكام الحظنا يف اإلجابات عن السؤال السابق، فإنه كلام ارتفع املستوى التعليمي كلام ارتفعت نسبة قبول مفهوم 

املسؤولية املشرتكة بحيث تصل إىل %89,7 لدى ذوي التكوين الجامعي مقابل 70 يف املائة لدى من ليس لهم أي 

مستوى تعليمي. ويقل القبول بها أيضا لدى املسنني من 56 فام فوق )%70,1( وكذلك لدى األرامل بنسبة 62,7%.

الشباب  فئة  لغالبية  اإليجايب  التقييم  أن  نستخلص  أن  ميكننا  املشرتكة،  املسؤولية  تقييم  حول  النتائج  خالل  من 

املستجوب للمسؤولية املشرتكة للزوجني عن األرسة واعتبارهم لها مكسبا وتقدما لألرسة، كام تجىل ذلك يف إجاباتهم، 

يدل عىل أن الشباب املغريب أصبح أكرث وعيا بدور املرأة يف املساهمة يف تدبري شؤون األرسة، ويتقبل بالتايل فكرة 

املسؤولية املشرتكة للزوجني. 

كام ميكننا أن نستخلص من جهة أخرى أن مَتَلّك املواطنني واملواطنات ملدونة األرسة وألهدافها ومراميها ال ميكن أن 

يتحقق يف ظل مجتمع ال زال يعاين من األمية وتنعدم فيه القراءة. فقد أظهرت نتائج هذا البحث أن مقاومة فكرة 

املساواة التي تحملها مدونة األرسة متجذرة أساسا يف أوساط الفئات غري املتعلمة التي تتشبث بثقافة اجتامعية قامئة 

عىل السلطة الذكورية األبوية. ويف ارتباط مع نفس املوضوع، ينبغي اسرتجاع التفكري يف بعض القراءات التقليدية 

للنصوص الدينية التي تتناول العالقات بني الرجال والنساء من منظور تراتبي تفضييل بدون مراعاة ال لسياق النزول 

وال ملقاصد اإلسالم املؤسسة عىل قيم العدل واملساواة بني الجنسني. 
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7. مبررات قبول الرعاية المشتركة للزوجين على األسرة

من أجل سرب املزيد حول موقف العينة التي مثنت إدراج الرعاية املشرتكة بني الزوجني لألرسة يف مدونة األرسة سنة 

2004، وهي عينة متثل الغالبية العظمى من املستجوبني واملستجوبات بنسبة تفوق %80,3، طرحنا عليها السؤال 

التايل:

ملاذا يف رأيك تشكل رعاية الزوجني معا لألرسة مكتسبا لها وتقدما؟ 

- ألنها تتطابق مع الواقع الحايل لألرسة املغربية

- ألنها تضمن التوازن يف العالقات داخل األرسة 

- ألنها تضمن استمرارية الزواج

- ألنها تنسجم مع مبدأ املساواة

- ألنها تنسجم مع مبدأ العدل

الجدول رقم 128: مربرات قبول الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة 

النسبةالعدد مربرات قبول الرعاية املشرتكة

570187829,9ألنها تتطابق مع الواقع الحايل لألرسة املغربية

546896028,6ألنها تضمن التوازن يف العالقات داخل األرسة

373926019,6ألنها تضمن استمرارية الزواج

16537228,7ألنها تنسجم مع مبدأ املساواة

8657954,5ألنها تنسجم مع مبدأ العدل

12235026,4جواب آخر

4432192,3بدون جواب

19096336100,0املجموع

يتبني من خالل الجدول السابق أن واقع األرسة املغربية الحايل كان حاسام يف قبول مفهوم الرعاية املشرتكة للزوجني 

املعطى كتربير ملوقفهم.  بهذا  املستجوبني/ات )29,9%(  يقارب ثلث  املستجوبة، حيث رصح ما  العينة  من طرف 

وبالتايل يبدو أن إسناد الرعاية للزوجني معا ما هي إال تكريسا لهذا الواقع الذي يعرف االنخراط العميل واليومي 

للنساء يف تحمل املسؤولية إىل جانب الرجال داخل األرس.

أما التربير الذي ييل مربر الواقع، فيستند عىل كون هذه الرعاية املشرتكة من شأنها ضامن التوازن يف العالقات داخل 

األرسة، وذلك بنسبة متقاربة تتمثل يف %28,6. ويف الدرجة الثالثة، نجد مربر ضامن استمرارية الزواج )%19,6(. ويف 
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املقابل مل يرِد مربر االنسجام مع مبدأ املساواة إال عند أقلية املستجوبني )%8,7(، وكذلك األمر بالنسبة ملربر االنسجام 

مع مبدأ العدل بنسبة يف حدود %4,5. أما ال %6,4 الباقية التي أدلت مبربرات أخرى، فإن غالبيتها رشحت موقفها 

برسد املربرات املقرتحة كلها مجتمعة، ومل ترغب يف االقتصار عىل إحداها.

وعموما نجد أن نفس النسب املتعلقة باالختيارات املطروحة الواردة يف الجدول، تتواجد بشكل متقارب يف جميع 

املتغريات املعتمدة يف هذا البحث، سواء تعلق األمر مبتغري وسط اإلقامة، أو مبتغري الجنس، أو الفئات العمرية، أو 

الوضعية العائلية، مع وجود أطفال أو يف غيابهم، أو املستوى التعليمي، أو الوضعية املهنية. ومل يتم تسجيل بعض 

التفاوتات سوى لدى فئة الشباب ما بني 18 و35 سنة حيث ارتفع املربر املتعلق بالواقع االجتامعي الذي يعرف 

مساهمة املرأة يف تدبري شؤون األرسة، ليصل عىل التوايل إىل نسبة %34,9 و %41,2. كام أن نفس املربر حاز قبول 

الواقع  ارتفاع نسبة مربر  النظر هو  يلفت  البيوت. ومام  بنسبة  %32,4، وبنسبة %35,3 لدى ربات  العينة  نساء 

االجتامعي يف قبول الرعاية املشرتكة لدى املتقاعدين/ات ) %42,3(، مع العلم أن هذه الفئة ال متثل سوى 4 يف املائة 

من مجموع العينة املستجوبة.

الجدول رقم 129: مربرات قبول الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب وسط اإلقامة

 مربرات قبول الرعاية املشرتكة
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%29,9%29,4%30,2ألنها تتطابق مع الواقع الحايل لألرسة املغربية

%28,6%30,8%27,3ألنها تضمن التوازن يف العالقات داخل األرسة

%19,6%18,9%20,0ألنها تضمن استمرارية الزواج

%8,7%5,9%10,4ألنها تنسجم مع مبدأ املساواة

%4,5%3,7%5,0ألنها تنسجم مع مبدأ العدل
%6,4%7,0%6,0جواب آخر

%2,3%4,2%1,1بدون جواب
%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 130: مربرات قبول الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الجنس

 مربرات قبول الرعاية املشرتكة
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%29,9%32,4%27,0ألنها تتطابق مع الواقع الحايل لألرسة املغربية

%28,6%26,5%31,1ألنها تضمن التوازن يف العالقات داخل األرسة

%19,6%19,4%19,8ألنها تضمن استمرارية الزواج

%8,7%9,0%8,3ألنها تنسجم مع مبدأ املساواة

%4,5%5,5%3,5ألنها تنسجم مع مبدأ العدل

%6,4%4,4%8,6جواب آخر
%2,3%2,8%1,7بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 131: مربرات قبول الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الفئة العمرية

 مربرات قبول الرعاية 

املشرتكة

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

ألنها تتطابق مع الواقع الحايل لألرسة 

املغربية
26,8%34,9%41,2%27,5%26,3%29,5% 29,9%

ألنها تضمن التوازن يف العالقات 

داخل األرسة
32,8%26,4%23,1%33,1%31,2%19,8%66,4%28,6%

%19,6 %20,1%23,5%22,3%14,1%17,2%17,9ألنها تضمن استمرارية الزواج

%8,7%33,6%7,1%7,2%5,6%7,6%13,7%9,7ألنها تنسجم مع مبدأ املساواة

%4,5 %8,0%4,2%5,0%7,5%4,1%1,3ألنها تنسجم مع مبدأ العدل

%6,4 %8,8%5,6%5,7%5,0%3,0%9,3جواب آخر

%2,3 %6,7%2,0,%8%1,5,%7%2,2بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 132: مربرات قبول الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الوضعية العائلية

 مربرات قبول الرعاية املشرتكة
الوضعية العائلية

املجموع
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%29,9%5,9%25,9%30,6%30,1ألنها تتطابق مع الواقع الحايل لألرسة املغربية

%28,6%26,8%23,8%27,4%31,5ألنها تضمن التوازن يف العالقات داخل األرسة

%19,6%45,9%13,7%20,2%18,0ألنها تضمن استمرارية الزواج

%8,7%7,7%20,0%7,7%9,1ألنها تنسجم مع مبدأ املساواة

%4,5 %6,8%5,5%2,8ألنها تنسجم مع مبدأ العدل

%6,4%7,8%7,7%6,1%6,8جواب آخر
%2,3%5,9%2,2%2,6%1,7بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 133: مربرات قبول الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب وجود األطفال من عدمه

مربرات قبول الرعاية املشرتكة
أطفال

النسبة
النعم

%29,7%31,8%29,5ألنها تتطابق مع الواقع الحايل لألرسة املغربية

%27,2%15,9%28,4ألنها تضمن التوازن يف العالقات داخل األرسة

%20,4%22,6%20,1ألنها تضمن استمرارية الزواج

%8,4%10,4%8,2ألنها تنسجم مع مبدأ املساواة

%5,4%10,5%4,8ألنها تنسجم مع مبدأ العدل
%6,2%6,9%6,2جواب آخر

%2,6%1,9%2,7بدون جواب
%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 134: مربرات قبول الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب املستوى التعليمي

 مربرات قبول الرعاية املشرتكة

املستوى التعليمي

النسبة
بدون مستوى

الكتاب/
التعليم األويل

االبتدايئ
اإلعدادي/
الثانوي/
التأهييل

العايل

%29,9%27,8%28,4%34,2%30,2%30,2ألنها تتطابق مع الواقع الحايل لألرسة املغربية

%28,6%28,7%33,1%21,9%32,1%25,6ألنها تضمن التوازن يف العالقات داخل األرسة

%19,6%13,1%19,0%23,2%14,6%25,4ألنها تضمن استمرارية الزواج

%8,7%17,4%8,6%5,7%7,1%4,2ألنها تنسجم مع مبدأ املساواة

%4,5%7,4%3,3%5,0%5,9%2,9ألنها تنسجم مع مبدأ العدل

%6,4%5,2%6,4%6,8%7,3%6,8جواب آخر

%2,3,%5%1,1%3,3%2,7%4,9بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 135: مربرات قبول الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الوضعية املهنية

 مربرات قبول الرعاية املشرتكة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

كشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%29,9%37,0%19,9%42,3%35,3%34,7%28,4%26,2ألنها تتطابق مع الواقع الحايل لألرسة املغربية

%28,6 %20,5%17,5%23,3%28,7%27,4%33,1ألنها تضمن التوازن يف العالقات داخل األرسة

%19,6%20,7%33,5%26,0%21,7%8,7%16,8%19,7ألنها تضمن استمرارية الزواج

%8,7%16,3%15,7%6,8%7,6%16,7%5,0%8,2ألنها تنسجم مع مبدأ املساواة

%4,5 %2,0%2,7%5,0%2,9%5,8%4,7ألنها تنسجم مع مبدأ العدل

%6,4  %4,6%4,9%8,3%11,6%6,4جواب آخر

%2,3%25,9%8,3 %2,3 %5,1%1,8بدون جواب

%100%100%100%100%100%100%100%100املجموع
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الرعاية  أن مفهوم  تعترب  البحث  املائة من عينة  التي جعلت 80 يف  األسباب  األجوبة عىل  تحليل  يتبني من خالل 

املشرتكة إيجايب ويشكل مكسبا لألرسة املغربية، أن اإلحالة عىل مبدأ املساواة مل تحظ إال بنسبة قليلة جدا يف املجال 

القروي )%5,9( مقارنة معها يف املجال الحرضي )%10,4(، األمر الذي ميكن تفسريه مرة أخرى بارتفاع نسبة األمية 

يف البادية والتي تصل إىل %60,4 حسب آخر إحصاء عام للسكان والسكنى. بينام نالحظ حضور التعليل باحرتام 

مبدأ املساواة بشكل أكرب لدى الشباب الذين ترتاوح اعمرهم بني 26 و30 سنة )%13,7(، كام لدى ذوي املستوى 

التعليمي العايل )%17,4(، مام يؤكد ارتباط الوعي بقيم املساواة الواردة يف مستجدات مدونة األرسة واستبطانها 

بارتفاع املستوى التعليمي.

مع العلم أن علة احرتام مبدأ املساواة ال يحرض يف إجابات املستجوبني/ات عموما إال يف املرتبة الرابعة، وذلك بالنسبة 

لجميع املتغريات املعتمدة، مام يعني أن العامل الذي يدفع املواطنني واملواطنات للقبول بالرعاية املشرتكة للزوجني 

معا عىل األرسة ليس هو االنخراط يف فلسفة املساواة يف الحقوق والواجبات بني الجنسني، بقدر ما يعود األمر إىل 

ضغط الواقع االجتامعي واالقتصادي لألرسة املغربية الذي أصبح يفرض نفسه من حيث مساهمة النساء يف تدبري 

شؤون األرس واإلنفاق عليها. األمر الذي أكدته كل الدراسات التي أجريت حول املوضوع، بل يتبني منها أن العديد 

من األرس تعولهن نساء لوحدهن14، وبالتايل يتولني اتخاذ القرارات املتعلقة بأرسهن.

14 حسب بحث » النساء وسوق الشغل: الخصائص والتطورات« الذي أنجزته املندوبية السامية للتخطيط الصادر يف دجنرب 2013، فإن ما يناهز %17,7 من 

األرس املغربية تعولهن نساء مبفردهن، أي 1،2 مليون أرسة من أصل 6،8 أرسة مغربية. يراجع أيضا حول املوضوع إصدار املندوبية السامية للتخطيط » املرأة 

املغربية يف أرقام«، أكتوبر 2014.
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8. مبررات رفض الرعاية المشتركة للزوجين على األسرة

رأينا كيف أن أكرث من 80 يف املائة من املستجوبني واملستجوبات قد اعتربوا أن مفهوم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل 

األرسة الذي أدمجته مدونة األرسة يف املادة الرابعة منها هو مكسب لألرسة املغربية، بينام رصح %8,3 من العينة 

برفضهم لها، وسنحاول يف السؤال املوايل معرفة مربرات هذا املوقف.

السؤال: ملاذا ال تعترب يف نظرك رعاية الزوجني معا لألرسة مكسبا وتقدما لألرسة املغربية؟

- ألنها متس بسلطة الزوج

- ألنها غريبة عن ثقافتنا
- ألنها تتناقض مع تكامل األدوار داخل األرسة

الجدول رقم 136: مربرات رفض الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة

النسبةالعددمربرات رفض الرعاية املشرتكة

71620535,3ألنها متس بسلطة الزوج

51341525,3ألنها غريبة عن ثقافتنا

45571422,5ألنها تتناقض مع تكامل األدوار داخل األرسة

24718412,2جواب آخر

949274,7بدون جواب

2027445100,0املجموع

يبدو من خالل النتائج أعاله أن العينة التي كان لها موقف سلبي من مقتىض الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة 

لها ارتباط كبري مبفهوم النظام األبوي الذي يحتفظ للرجل بالسلطة عىل أفراد األرسة دون منازع. فقد فرس 35,3% 

منهم رفضهم إلرشاك الزوجة يف املسؤولية عن األرسة بكونه ميس بسلطة الزوج، واعتربها %25,3 غريبة عن ثقافتنا. 

بينام رصح %22,5 منهم بكونها مناقضة لفكرة تكامل األدوار بني الزوجني داخل األرسة. 

أما نسبة %12,2 من الذين أدلوا بإجابات أخرى، فقد تراوحت تفسرياتهم لرفض الرعاية املشرتكة بني الجمع بني 

التربيرات السابقة كلها أو بعضها، وأضاف العديد منهم بأن املجتمع املغريب مل ينضج بعد ليك يتقبل فكرة املسؤولية 

املشرتكة للزوجني معا، كام أنه لن يتقبل نقل املسؤولية إىل الزوجة.
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الجدول رقم 137: مربرات رفض الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب وسط اإلقامة

مربرات رفض الرعاية املشرتكة
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%35,3%36,6%34,5ألنها متس بسلطة الزوج

%25,3%27,5%23,9ألنها غريبة عن ثقافتنا

%22,5%23,4%21,9ألنها تتناقض مع تكامل األدوار داخل األرسة

%12,2%5,2%16,6جواب آخر

%4,7%7,3%3,0بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

ال نالحظ فرقا يذكر بني النسب املتعلقة بتربيرات عدم قبول الرعاية املشرتكة بني املجالني الحرضي والقروي فيام 

يخص التشكيك يف سلطة الرجل داخل األرسة، ما بني )%34,5 و36,6% (. 

أما الجدول املوايل املتعلق مبتغري الجنس فيربز أن منوذج سلطة الرجل داخل األرسة متجذر أكرث لدى الرجال بنسبة 

%38,3، مقابل نسبة %25,5 فقط عند النساء. ومع ذلك فإن نسبة النساء اللوايت بررن موقفهن بالعامل الثقايف يفوق 

بكثري نسبة الرجال )%43,4 مقابل %19,8(، بينام %14,8 منهن يقدمن فكرة تكامل األدوار كمربر. 

وهذه املعطيات تفيد بأن النساء مل يعدن مقتنعات بفكرة التوزيع التقليدي لألدوار ألن الواقع املعيش يظهر مبا ال 

يدع مجاال للشك انخراط النساء يف ميادين الشغل التي كانت يف السابق حكرا عىل الرجال، كام أنهن يساهمن عمليا 

يف اتخاذ القرارات داخل أرسهن. ومع ذلك، فإن النساء املستجوبات عربن عن تشبثهن بفكرة الثقافة االجتامعية مع 

العلم أن هذه الثقافة قد أفرغت من محتواها يف وقتنا وأصبحت بعيدة عن الواقع االجتامعي املعيش. 

الجدول رقم 138: مربرات رفض الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الجنس

مربرات رفض الرعاية املشرتكة
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%35,3%38,325,5ألنها متس بسلطة الزوج

%25,3%43,4 19,8ألنها غريبة عن ثقافتنا

%22,5%24,814,8ألنها تتناقض مع تكامل األدوار داخل األرسة

%12,2%11,4 12,4جواب آخر

%4,7%4,8 4,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 139: مربرات رفض الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الفئة العمرية

مربرات رفض الرعاية املشرتكة

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

%35,3%32,9%23,4%36,4%53,0%32,2%50,8ألنها متس بسلطة الزوج

%25,3%20,2%34,2%27,3%7,1%35,1%25,6ألنها غريبة عن ثقافتنا

ألنها تتناقض مع تكامل األدوار داخل 

األرسة
16,0%32,7%30,3%22,7%14,2%26,5%22,5%

%12,2%10,6%23,6%8,5%9,5 %7,5جواب آخر

%4,7%9,8%4,5%5,0   بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

إن مام يسرتعي االنتباه يف الجدول املتعلق مبتغري الرشيحة العمرية، هو أن الشباب يف سن 18-25 سنة هم األكرث 

تشبثا بفكرة سلطة الزوج داخل البيت بنسبة %50,8/ وكذلك من هم يف سن بني 31 و50 سنة بنسبة %53. ونفس 

املوقف عرب عنه األشخاص غري املتزوجني، وهم يف الغالب من فئة الشباب وذلك بنسبة %40,8، مقابل 32 يف املائة 

لدى املتزوجني و%39,7 عند املتزوجني.

بينام ورد تربير رفض الرعاية املشرتكة للزوجني بحجة تعارضها مع ثقافتنا بنسبة %34,7، وتربير تناقضها مع فكرة 

تكامل األدوار بنسبة %30,3 لدى الفئة العمرية 31-50 سنة.

الجدول رقم 140: مربرات رفض الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الوضعية العائلية

مربرات رفض الرعاية املشرتكة
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%35,3 %39,7%32,5%40,8ألنها متس بسلطة الزوج

%25,3%100,0%26,7%20,1%34,7ألنها غريبة عن ثقافتنا

%22,5 %33,6%25,7%13,6ألنها تتناقض مع تكامل األدوار داخل األرسة

%12,2  %15,5%8,3جواب آخر

%4,7  %6,2%2,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 141: مربرات رفض الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب وجود األطفال من عدمه

مربرات رفض الرعاية املشرتكة
أبناء

النسبة
النعم

%33,0%18,8%34,8ألنها متس بسلطة الزوج

%21,3%20,6%21,4ألنها غريبة عن ثقافتنا

%26,3%39,1%24,6ألنها تتناقض مع تكامل األدوار داخل األرسة

%13,9%10,2%14,3جواب آخر

%5,6%11,2%4,8بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 142: مربرات رفض الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب املستوى التعليمي

مربرات رفض الرعاية املشرتكة

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/

الثانوي/التأهييل
العايل

%35,3%15,8%37,9%47,0%51,5%31,8ألنها متس بسلطة الزوج

%25,3%16,7%29,6%18,7%12,6%31,2ألنها غريبة عن ثقافتنا

%22,5%51,4%17,2%16,3 %22,5ألنها تتناقض مع تكامل األدوار داخل األرسة

%12,2%16,0%15,3%11,9%23,3%3,0جواب آخر

%4,7  %6,1%12,5%11,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

 الجدول رقم 143: مربرات رفض الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الوضعية املهنية

مربرات رفض الرعاية املشرتكة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة 
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

%35,3%27,2%29,6%40,4%44,8%40,6%34,6ألنها متس بسلطة الزوج

%25,3%28,2 %40,4%30,3%29,1%25,0ألنها غريبة عن ثقافتنا

%22,5%29,8%37,4%9,2%24,9%15,4%23,4ألنها تتناقض مع تكامل األدوار داخل األرسة

%12,2 %22,4%10,0 %6,3%14,2جواب آخر

%4,7%14,7%10,6  %8,6%2,9بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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إن املالحظة التي تفرض نفسها بالنسبة ملتغري املستوى التعليمي هي أن أصحاب املستوى املتدين يشكلون نسبة 

أكرب فيام يخص تعليل رفض الرعاية املشرتكة للزوجني بفكرة عدم املساس بالسلطة الذكورية داخل األرسة، وذلك 

بنسبة %47 عند ذوي املستوى االبتدايئ، و%51,5 عند من مل تحصل فقط عىل تعليم يف الكتاب األويل. ونفس النسبة 

املرتفعة نجدها لدى فئة التالميذ )%44,8(. هذا يف الوقت الذي نجد ذوي املستوى الجامعي ال يعتمدون هذا املربر 

إال بنسبة %15,8 مقابل تشبثهم بفكرة توزيع األدوار التقليدي بنسبة %51,4 التي يعتمدونها حجة لرفض الرعاية 

املشرتكة.

مبختلف  األرسة،  عىل  للزوجني  املشرتكة  املسؤولية  لفكرة  الرافضة  املواقف  استعراض  خالل  من  يالحظ  وإجامال، 

تربيراتها، سواء ما تعلق منها بعدم املساس بسلطة الرجل يف بيته، أو بتناقضها مع »الثقافة الوطنية« أو تعارضها مع 

فكرة توزيع األدوار بني الجنسني باملفهوم التقليدي. 

أنه  الرغم من كون املستجوبني واملستجوبات عموما يعلنون قبولهم بفكرة املساواة كمبدأ عام ومجرد، إال  فعىل 

ثقافية  تربيرات  استحضار  إىل  اللجوء  ويتم  عليها،  التحفظات  تربز  األرسة  داخل  بتطبيقاتها  األمر  يتعلق  ما  مبجرد 

وتدعيمها بحجج من النصوص الدينية لتعزيز موقف الرفض للرعاية املشرتكة. فقد الحظنا أن الكثري من املستجوبني 

واملستجوبات مبختلف الفئات غالبا ما يستشهدون يف املقابالت معهم بآية القوامة »الرجال قوامون عىل النساء« 

باملقاصد  ربطها  ودومنا  والزمانية،  النصية  لسياقاتها  استحضار  دومنا  الحريف  منطوقها  يف  تؤخذ  التي  )34/النساء( 

الرشعية وغاياتها املتعلقة بالعالقات بني الجنسني عموما، والعالقات بني الزوجني خصوصا.
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9. تقييم أهم مستجدات مدونة األسرة

بها مدونة  التي جاءت  املقتضيات  املستجوبني واملستجوبات ألهم  تقبل ومتَلّك  السؤال معرفة مستوى  يروم هذا 

األرسة. وهو سؤال يتضمن إحدى عرش مقتىض نسعى إىل رصد موقف العينة من كل منها.

ونظرا لجهل غالبية املستجوبني/ات مبضمون مدونة األرسة، فإن األمر تطلب من الباحثني والباحثات يف امليدان رشح 

كل مقتىض عىل حدة بدقة وبكل موضوعية لكل مستجوب أو مستجوبة قبل تلقي األجوبة.

السؤال: هل تعترب املقتضيات التالية التي جاءت بها مدونة األرسة إيجابية أم سلبية؟

1.9. جعل األسرة تحت رعاية الزوجين معا

لقد كان مقتىض الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة موضع أربع أسئلة يف هذه االستامرة وذلك بالنظر ألهميته يف 

تقييم مدى تقبل املواطنني واملواطنات للفلسفة املساواتية التي تحملها مدونة األرسة والتي يشكل مفهوم الرعاية 

لتنشئة  ويدشن  الزوجني  بني  والواجبات  الحقوق  املساواة يف  لبناء  األرضية  فيها، ألنه ميهد  األساس  املشرتكة حجر 

األطفال عىل مبدأ املساواة كأساس للمواطنة.

الرابعة من مدونة األرسة قد أولت أهمية للرعاية املشرتكة عندما أدمجتها يف تعريفها  املادة  الرغم من أن  وعىل 

للزواج، إال أن معاينة باقي مواد املدونة تربز مبا ال يدع مجاال للشك مناقضة البعض منها لهذه املقاربة املساواتية. 

وبالتايل، فإن غياب االنسجام ما بني منطوق املادة الرابعة وغريها من مقتضيات املدونة يفرس الكثري من االلتباسات 

والتناقضات يف العديد من اآلراء التي أدىل بها املستجوبون/ات خالل البحث. وهي آراء تعكس التجاذب الذي يعرفه 

املواثيق  اإلنسان كام وردت يف  الدينية، ومرجعية حقوق  املرجعية  بني مرجعيتني:  املغاربة  واملواطنات  املواطنون 

واملعاهدات الدولية، والذي نجده حارضا يف مدونة األرسة كنص توفيقي كام هو الحال يف دستور 2011.

الجدول رقم 144: تقييم جعل األرسة تحت الرعاية املشرتكة للزوجني 

النسبةالعددتقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة

2191123092,4نعم

14228076,0ال

3794151,6جواب آخر

23713452100,0املجموع

الرعاية املشرتكة الذي جاء  الغالبية الكربى للمستجوبني واملستجوبات اعتربت مقتىض  يتبني من الجدول أعاله أن 

رقم  السؤال  إجابتهم عىل  املستجوبون/ات يف  عنه  ما عرب  تؤكد  النتيجة  بنسبة %92,4. وهذه  إيجابيا  املدونة  يف 
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بالنسبة  وتقدما  مكسبا  تشكل  املشرتكة  الرعاية  كانت  إذا  ما  حول  أخرى  بصيغة  عليهم  سابقا  طرح  الذي   4.06

لألرسة املغربية، وكانت النتيجة %80,3 باإليجاب. ولعل الفارق بني النسبتني واملتمثل يف %12 يجد تفسريه يف كون 

املواطنني/ات يقبلون بنسبة عالية مفهوم الرعاية املشرتكة من الناحية املبدئية، ولكن مبجرد ربطه باألرسة وبالحياة 

تكامل  مثل  من  بها  املرتبطة  والتمثالت  ثقافية  مبربرات  املتعلقة  التحفظات  بعض  لديهم  تظهر  اليومية،  الزوجية 

األدوار، والقوامة، والعادات والتقاليد، وغريها من املربرات الواردة عىل لسان العديد منهم أثناء البحث.

 وعموما، فإن املقتىض نال قبول جميع الفئات املستجوبة بدون استثناء، مع تفاوتات بسيطة يف النسب املسجلة 

همت خصوصا النساء، والشباب يف سن 30-26 سنة، واألشخاص ذوي املستوى التعليمي الجامعي، حيث ارتفعت 

النسبة إىل أكرث من %96، ونفس األمر بالنسبة لألرامل 98,0% .

الجدول رقم 145: تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب وسط اإلقامة

جعل األرسة تحت رعاية الزوجني معا
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%92,4%91,6%92,9نعم

%6,0%6,7%5,6ال

%1,6%1,7%1,6جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 146: تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الجنس

جعل األرسة تحت رعاية الزوجني معا
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%92,4%96,6%88,2نعم

%6,0%2,5%9,5ال

%1,6%1,0%2,3جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 147: تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الفئة العمرية

رعاية  تحت  األرسة  جعل 

الزوجني معا

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%92,4%100,0%84,4%93,8%91,7%92,6%96,1%94,5نعم

%6,0 %14,1%3,8%7,5%6,2%2,7%3,7ال

%1,6 %1,5%2,4,%8%1,2%1,1%1,8جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 148: تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الوضعية العائلية

جعل األرسة تحت رعاية الزوجني معا
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%92,4%98,0%86,7%91,8%93,9نعم

%6,0%2,0%11,6%6,4%4,8ال

%1,6 %1,7%1,8%1,4جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 149: تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب وجود األطفال من عدمه

جعل األرسة تحت رعاية الزوجني معا
أبناء

النسبة
النعم

%91,6%87,5%92,1نعم

%6,6%8,2%6,5ال

%1,7%4,3%1,4جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 150: تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب املستوى التعليمي

جعل األرسة تحت رعاية الزوجني معا

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/

الثانوي/التأهييل
العايل

%92,4%96,6%92,0%92,8%91,2%90,0نعم

%6,0%2,0%6,8%5,6%5,2%8,5ال

%1,6%1,4%1,1%1,6%3,7%1,6جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

 الجدول رقم 151: تقييم الرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة حسب الوضعية املهنية

جعل األرسة تحت 

رعاية الزوجني معا

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة 
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر
غري مرصح

%92,4%100,0%84,0%83,0%96,8%95,8%91,9%90,7نعم

%6,0%14,0%14,9%2,5%2,1%7,3%7,3ال

%1,6%2,0%2,1%0,7%2,1%0,8%2,0جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

2.9. الرفع من السن القانوني للزواج إلى 18 سنة بالنسبة للجنسين

الثامنة عرش  للزواج يف  القانوين  الواردة يف مدونة األرسة لسنة 2004، تحديدها للسن  الهامة  من بني املستجدات 

بالنسبة للذكور واإلناث. وتنص املادة 19 عىل ذلك كام ييل:« تكتمل أهلية الزواج بإمتام الفتى والفتاة املتمتعني 

بقواهام العقلية مثان عرشة سنة شمسية«.

والهدف الذي توخاه املرشع من وراء توحيد السن القانونية بالنسبة للجنسني ورفعها إىل مثان عرشة سنة هو الحيلولة 

دون األرضار التي يتسبب فيها زواج الُقرّص، خاصة منها ما يتعلق بصحة األم والطفل. كام أنه يهدف إىل املساهمة يف 

ضامن حق التمدرس لألطفال دون سن األهلية، ويسعى يف نفس الوقت إىل تحقيق االنسجام مع توصيات املعاهدة 

الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها املغرب يف يونيو 1993 بدون تحفظات فيام يخص تعريف »الطفل«. 

القارص يف بعض  بزواج  اإلذن  للقايض مبنح  بالسامح  للزواج  القانونية  السن  الرفع من  املدونة مسألة  أرفقت  وقد 

الحاالت االستثنائية، كام تنص عىل ذلك املادة 20. ولكنها مل تحُد حدَو مدونة األحوال الشخصية التي كانت متنع 

الزواج دون سن الخامسة عرش، وتركت الباب مرّشعا لزواج من هم يف سن صغرية، خاصة من الفتيات.



102

وعىل الرغم من الحمالت التحسيسية مبخاطر الزواج املبكر التي قام بها مختلف الفاعلني املؤسساتيني والجمعويني، 

ما يزال زواج الفتيات القارصات يف ارتفاع حسب إحصائيات وزارة العدل والحريات املنشورة يف شهر ماي 201415، 

بحث انتقل من 18340 حالة يف سنة 2004 إىل 35152 حالة يف سنة 2013، مام ميثل نسبة %11,47 من مجموع 

الزيجات املوثقة، مقابل %7,75 من مجموع زيجات سنة 2004.

أما فيام يخص رأي املواطنني واملواطنات يف مسألة الرفع من سن الزواج إىل 18 سنة، فإن نتائج البحث الحايل تظهر 

أن نسبة %87,9 من املستجوبني واملستجوبات تعتربها مسألة إيجابية، وهي نسبة تؤكد بشكل كبري نتائج بحث سنة 

2009 حيث كان مجموع املؤيدين لهذا املقتىض 84,4%.

الجدول رقم 152: تقييم الرفع من سن الزواج إىل مثانية عرش سنة 

النسبةالعدد الرفع من سن الزواج إىل 18 سنة

87,9%20844124نعم
8,2%1920790ال

4,0%948538جواب آخر
100,0%23713452املجموع

ونفس النسبة املرتفعة نجدها يف جميع املتغريات خاصة عند النساء )%89,8(، أو ذوي الرشيحة العمرية ما بني 

18-25 سنة )%93,4(، أو التالميذ والطلبة )%94,6(، أو األشخاص املتزوجني والذين ليس لهم أطفال )%94,7(، أو 

ذوي املستوى التعليمي العايل )92,2%(. 

القارصات  لزواج  مختلفة  تربيرات  تقديم  جلهم  حاول  فقد  أخرى،  بأجوبة  ادلوا  الذين  األشخاص  من  الـ 4%  أما 

مستشهدين بحالة حمل القارص حيث يف نظرهم ينبغي السامح بتزويجها حامية لحقوق الطفل.

الجدول رقم 153: تقييم الرفع من سن الزواج إىل مثانية عرش سنة حسب وسط اإلقامة

الرفع من سن الزواج إىل 18 سنة 
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%87,9%86,4%88,9نعم

%8,2%9,4%7,3ال

%4,0%4,2%3,8جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

15 القضاء األرسي: الواقع واآلفاق، عرش سنوات عىل تطبيق املدونة-دراسة تحليلية إحصائية، وزارة العدل والحريات. ص41-40 ماي 2014.
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الجدول رقم 154: تقييم الرفع من سن الزواج إىل مثانية عرش سنة حسب الجنس

الرفع من سن الزواج إىل 18 سنة 
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%87,9%89,8%86,0نعم

%8,2%6,2%10,1ال

%4,0%4,0%3,9جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 155: تقييم الرفع من سن الزواج إىل مثانية عرش سنة حسب الفئة العمرية

الرفع من سن الزواج إىل 

18 سنة 

الفئة العمرية

املجموع
 18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%87,9%72,9%85,7%87,0%85,8%86,5%87,4%93,4نعم

%8,2%27,1%11,3%7,4%10,3%9,3%9,9%3,1ال

%4,0%3,0%5,5%3,8%4,1%2,7%3,5جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 156: تقييم الرفع من سن الزواج إىل مثانية عرش سنة حسب وجود األطفال من عدمه

الرفع من سن الزواج إىل 18 سنة 
أطفال

النسبة
النعم

%86,9%94,7%86,0نعم
%8,9%2,3%9,6ال

%4,2%3,0%4,3جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 157: تقييم الرفع من سن الزواج إىل مثانية عرش سنة حسب املستوى التعليمي

الرفع من سن الزواج إىل 18 سنة 

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم 

اإلعدادي

االبتدايئ

اإلعدادي/

الثانوي/

التاهييل

العايل

%87,9%92,2%87,8%87,9%91,4%83,5نعم

%8,2%4,0%8,1%5,5%7,2%13,6ال

%4,0%3,8%4,1%6,6%1,4%2,9جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 158: تقييم الرفع من سن الزواج إىل مثانية عرش سنة حسب الوضعية املهنية

الرفع من سن الزواج إىل 

18 سنة 

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%87,9%100,0%88,0%85,1%89,1%94,6%90,2%85,9نعم

%8,2 %5,4%8,4%7,8%1,7%6,7%9,9ال

%4,0 %6,5%6,6%3,1%3,7%3,1%4,2جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

تظهر النتائج املتوصل إليها يف الجداول السابقة أن الغالبية العظمى لألشخاص املستجوبني عربت عن قبولها مبستجد 

تحديد سن الزواج القانوين يف مثانية عرش سنة. وميكن تفسري هذا األمر بالواقع االجتامعي الذي يعرف تآخر سن 

الزواج لدى الشباب يف وقتنا هذا بسبب طول مدة الدراسة، وصعوبة الحصول عىل شغل بعد التخرج. فقد أظهر 

اإلحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجري يف شتنرب 2014 أن معدل سن الزواج لدى الشباب أصبح يف حدود 28,6 
سنة؛ 31,4 سنة بالنسبة للذكور، و25,8 بالنسبة لإلناث.16

3.9. جعل الوالية في الزواج اختيارية بالنسبة للمرأة الراشدة

لقد كانت مسألة الوالية يف الزواج موضع جدل عميق أثناء نقاش إصالح مدونة األحوال الشخصية بني من يدافع عن 

حق الفتاة الراشدة يف تزويج نفسها بدون ويل رشعي كحق أسايس يعود لها، وبني من يرى يف إلغاء الوالية يف الزواج 

خرقا للمذهب املاليك الذي ال يجيز للمرأة الزواج بدون ويل17.

http://www.rgph2014.hcp.ma/:16 نتائج اإلحصاء العام منشورة يف موقع املندوبية السامية للتخطيط

17 للمزيد حول مختلف النقاط الخالفية التي أثريت أثناء مراجعة مدونة األحوال الشخصية، يراجع العدد الخاص من مجلة مقدمات: »إصالح قانون األرسة، 
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وقد حسم الخطاب املليك ليوم 10 أكتوبر 2003 املسألة باالعتامد عىل حجة أساسية مستمدة من القرآن تجيز زواج 

الفتاة الراشدة بدون حضور وليها، حيث يذكر جاللة امللك أن من بني توجيهاته للجنة املكلفة بوضع مرشوع اإلصالح: 

»جعل الوالية حقا للمرأة الرشيدة، متارسه حسب اختيارها ومصلحتها، اعتامدا عىل أحد تفاسري اآلية الكرمية، القاضية 

بينهم  تراضوا  إذا  أزواجهن  ينكحن  أن  تعضلوهن  باملعروف:« وال  ارتضته  بغري من  الزواج  املرأة عىل  إجبار  بعدم 

باملعروف«. وللمرأة مبحض إرادتها أن تفوض ذلك ألبيها أو ألحد أقاربها«.

وهكذا تبنت مدونة األرسة حال توفيقيا كام ورد يف املادة 24:« الوالية حق للمرأة، متارسه الراشدة حسب اختيارها 

ومصلحتها« ويف املادة 25: »للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك ألبيها أو أحد أقاربها«.

وعىل الرغم من دخول مدونة األرسة حيز التطبيق منذ سنة 2004، فإن التمثالت االجتامعية السائدة ال زالت تنظر 

يستعملن هذه  ال  اللوايت  أنفسهن  الراشدات  الفتيات  لدن  من  املجتمع،أو  داخل  سلبية سواء  نظرة  املقتىض  لهذا 

اإلمكانية إال نادرا. والسبب يرجع إىل اعتبار هذا املقتىض مساسا بالسلطة األبوية، وخروجا عىل طاعة األبوين. إذ 

ينبغي أن ال يغيب عن ذهننا أن »طاعة الوالدين« تشكل جزءا مهام من الثقافة املغربية التي تنظر إليها كمفتاح 

للنجاح يف الحياة، ويف الحياة الزوجية عىل الخصوص. باإلضافة إىل أن مسألة اختيار رشيك العمر تعترب يف مجتمعنا 

مسألة عائلية تهم األرسة كلها، سواء تعلق األمر بالفتاة أو بالفتى، حيث يشرتط عىل هذا األخري أيضا إحضار والديه 

يف مراسيم الخطبة والزواج كضامن لجديته يف الزواج، ولكونه »مريض الوالدين«. وبالتايل، فإن عقد الفتاة الراشدة 

زواجها بنفسها دون حضور وليها ال زال أمرا غري مقبول اجتامعيا، ويجعلها تفقد احرتام أرسة زوجها، ويف نفس الوقت 

تفقد حامية أرستها لها يف حال وقوع مشاكل بينها وبني زوجها، حيث يتم تذكريها بأن ما عليها إال أن تتحمل عقبات 

اختيارها تزويج نفسها بدون وليها.

حصيلة خمسني سنة من النقاش«، العدد الخاص رقم 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2002. وكذلك نفس املجلة مقدمات العدد الخاص رقم 4: 

»إمكانيات التأويل من أجل إصالح جوهري لقانون األرسة«، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2002. 
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الجدول رقم 159: تقييم جعل الوالية يف الزواج اختيارية بالنسبة للفتاة الراشدة

جعل الوالية يف الزواج اختيارية بالنسبة 
النسبةالعددللفتاة الراشدة

49,6%11761872نعم

48,3%11429884ال

2,1%521696جواب آخر

100,0%23713452املجموع

من بني األمور التي استوقفتنا خالل إجراء البحث امليداين، أن املواطنني واملواطنات املستجوبني لديهم خلط كبري 

بني »إلغاء الوالية يف الزواج« الذي كان مطلبا للحركات النسائية أثناء النقاش حول إصالح قانون األرسة، وبني الحل 

التوفيقي الذي تبنته مدونة األرسة والذي جعل الوالية »اختيارية« للفتاة ميكنها استعاملها أو تجاوزها. وهذا الخلط 

بني الجانب املطلبي والجانب القانوين يف الوالية يف زواج الفتاة الراشدة، ميكن أن يفرس النسبة املرتفعة لألشخاص 

الذين اعتربوا الوالية االختيارية مسألة سلبية )%48,2(، مقابل نسبة من اعتربها إيجابية ) 49,6% (.

تفيد هذه النسب من جهة، أن اإلشاعات التي صاحبت مراحل إصالح مدونة األحوال الشخصية ال زالت حارضة 

يف أذهان العديد من املواطنني واملواطنات؛ ومن جهة أخرى، مدى ترسخ فكرة الويل كرشط صحة يف الزواج داخل 

العادات والتقاليد املغربية، وذلك نتيجة التشبث بالفقه املاليك الذي يعتمد حديث« ال نكاح إال بويل«.

أما نسبة %2,1 من املستجوبني/ات، فإنها أدلت بجواب آخر مفاده، كام ورد يف غالبية األجوبة، االحتفاظ بإلزامية 

الوالية يف الزواج بالنسبة للفتاة الراشدة التي توجد يف وضعية هشاشة اجتامعية نتيجة الفقر أو عدم التمدرس، مام 

ال يسمح لها باالعتامد عىل نفسها يف حال فشل زواجها. فالوالية بحسب هذا املنظور تشكل حامية للفتاة.

الجدول رقم 160: تقييم جعل الوالية يف الزواج اختيارية بالنسبة للفتاة الراشدة حسب وسط اإلقامة

جعل الوالية يف الزواج اختيارية للمرأة الراشدة
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%49,6%53,3%47,1نعم

%48,2%45,0%50,4ال

%2,1%1,7%2,5جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

عىل خالف ما كان متوقعا نالحظ أن الوسط القروي كان أكرث تقبال لجعل الوالية اختيارية بالنسبة للفتاة الراشدة، 

وذلك بنسبة %53,3 مقابل %47,1 بالنسبة للوسط الحرضي. 
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 ،)57,5%( سنة   30 إىل   18 من سن  الشباب  فئة  فقد سجلت يف صفوف  املقتىض،  لقبول هذا  األعىل  النسب  أما 

واألشخاص ذوي التعليم الجامعي )%59,3(، وكذلك لدى النساء )%53,1(، مقابل %46,1 لدى الرجال، وهو معطى 

مفهوم بالنظر لكون النساء كثريا ما عانني من فرض أوليائهن الزواج عليهن وبالتايل تطمحن أكرث إىل امتالك حقهن 

يف اتخاذ القرار بخصوص زواجهن. كام أن املتعلمني من مستوى العايل ميلكون مستوى من الوعي يسمح لهم بتقبل 

منح هذا الحق للنساء الراشدات، وكذلك فئة الشباب الذين بحكم سنهم وتطور املجتمع، هم أقل تأثرا بالعادات 

والتقاليد وأكرث تقبال لفكرة حرية االختيار واتخاذ القرار بالنسبة للفتاة الراشدة.

الجدول رقم 161: تقييم جعل الوالية يف الزواج اختيارية بالنسبة للفتاة الراشدة حسب الجنس

جعل الوالية يف الزواج اختيارية للمرأة الراشدة
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%49,6%53,1%46,1نعم

%48,2%44,1%52,4ال

%2,1%2,8%1,5جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 162: تقييم جعل الوالية يف الزواج اختيارية بالنسبة للفتاة الراشدة حسب الفئة العمرية

الزواج  يف  الوالية  جعل 

اختيارية للمرأة الراشدة

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25
سنة

 26-30
سنة

 31-35
سنة

 36-40
سنة

 41-55
سنة

56 سنة 
فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%49,6%72,9%49,1%43,6%48,8%51,1%49,1%57,5نعم

%48,2%27,1%49,0%53,7%48,7%45,8%49,3%41,1ال

%2,1 %1,9%2,6%2,5%3,1%1,6%1,4جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 163: تقييم جعل الوالية يف الزواج اختيارية بالنسبة للفتاة الراشدة حسب الوضعية العائلية

للمرأة  اختيارية  الزواج  الوالية يف  جعل 

الراشدة

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%49,6%21,6%60,5%47,9%53,1نعم
%48,2%78,4%36,0%49,7%45,4ال

%2,1 %3,5%2,4%1,5جواب آخر
%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 164: تقييم جعل الوالية يف الزواج اختيارية بالنسبة للفتاة الراشدة حسب وجود األطفال من عدمه

جعل الوالية يف الزواج اختيارية للمرأة الراشدة
أطفال

النسبة
النعم

%47,9%56,3%47,0نعم
%49,6%39,9%50,7ال

%2,4%3,8%2,3جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 165: تقييم جعل الوالية يف الزواج اختيارية بالنسبة للفتاة الراشدة حسب املستوى التعليمي

الزواج  يف  الوالية  جعل 

اختيارية للمرأة الراشدة

املستوى التعليمي

النسبة
بدون مستوى

الكتاب/التعليم 

الويل
االبتدايئ

اإلعدادي/الثانوي/

التأهييل
العايل

%49,6%59,3%45,8%52,0%49,3%46,3نعم

%48,2%39,1%51,5%46,8%49,0%51,0ال

%2,1%1,6%2,7%1,2%1,7%2,6جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 166: تقييم جعل الوالية يف الزواج اختيارية بالنسبة للفتاة الراشدة حسب الوضعية املهنية

جعل الوالية يف الزواج 

للمرأة  اختيارية 

الراشدة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر
غري مرصح

%49,6%43,8%35,4%47,7%50,9%58,1%53,7%48,1نعم

%48,2%56,2%64,6%50,5%47,7%37,6%45,1%49,3ال

%2,1  %1,8%1,4%4,4%1,1%2,6جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

عموما، أظهرت النتائج أن اآلراء املعرب عنها بخصوص مقتىض جعل الوالية اختيارية بالنسبة للفتاة الراشدة، تذهب 

إلىل شبه تقاطب متساوي تقريبا يف املواقف بني من يعتربها أمرا إيجابيا ومن يرفضها.

وباملقارنة مع نتائج بحث سنة 2009، يالحظ تقّدم يف قبول هذا اإلصالح الذي كان مرفوضا بنسبة %66,2 وتقلص 

هذا الرفض إىل نسبة %48,2 يف البحث الحايل.

4.9. الشروط المقيدة لممارسة تعدد الزوجات

لقد جاءت مدونة األرسة مبجموعة من الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات، ومنعت التعدد رصاحة يف حالتني 

تنص عليهام املادة 40: وهام: إذا خيف عدم العدل بني الزوجات، ويف حالة وجود رشط من الزوجة بعدم الزواج 

عليها. غري أن هدف املرشع الرامي إىل تقييد مامرسة التعدد يتجىل بوضوح يف املادة 41:» ال تأذن املحكمة بالتعدد:

- إذا مل يثبت لها املربر املوضوعي االستثنايئ؛

- إذا مل تكن لطالبه املوارد الكافية إلعالة األرستني، وضامن جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة يف جميع 
أوجه الحياة«.

القرآنية:  لآليات  أعطت مفهوما واسعا  قد  تكون مدونة األرسة  املساواة،  العدل، وعىل  الخوف من  وبرتكيزها عىل 
»..وإن خفتم أن ال تعدلوا فواحدة...«18، و»لن تستطيعوا أن تعدلوا ولو حرصتم«19

أما من الناحية التطبيقية، فإن إحصائيات املحاكم التي أصدرتها وزارة العدل والحريات يف تقرير سنة 201420، تربز 

أن نسبة تعدد الزوجات ال تتجاوز %0,26 من عدد الزيجات املوثقة سنة 2013، مقابل %0,34 سنة 2004.

وسنطلع فيام ييل عىل آراء املواطنني واملواطنات املشكلني لعينة البحث بشأن إقرار الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات.

18 اآلية 3 من سورة النساء.

19 اآلية 129 من سورة النساء.

20 مرجع سابق.
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الجدول رقم 167 تقييم الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات 

النسبةالعدد الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات

79,9%18947048نعم
16,1%3817866ال

4,0%948538جواب آخر
100,0%23713452املجموع

لقد أظهرت نتائج الجواب عن السؤال املتعلق بالرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات التي جاءت بها مدونة األرسة، 

أن نسبة عالية من املستجوبني/ات اعتربتها إيجابية )%79,9(، مقابل أقلية فقط ترفضها معتربة إياها سلبية )16,1%(. 

بينام عربت نسبة %4 عن قبولها لتلك الرشوط من الناحية املبدئية، ولكنها مع ذلك ترى رضورة السامح بالتعدد يف 

بعض الحاالت االستثنائية مثل حالة عقم الزوجة أو مرضها.

الجدول رقم 168: تقييم الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات حسب وسط اإلقامة

الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%79,9%81,2%79,1نعم
%16,1%15,2%16,6ال

%4,0%3,5%4,3جواب آخر
%100,0%100,0%100,0املجموع

الوسط  أكرب يف  كانت  للتعدد  املقيدة  الرشوط  قبول  نسبة  أن  أعاله، هي  الجدول  التي تستوقفنا يف  املفارقة  لعل 

القروي )%81,2( منها يف الوسط الحرضي )%79,1(، وإن كان الفارق ضعيفا. وهي نفس املفارقة التي لوحظت يف 

نتائج بحث سنة 2009، حيث كانت نسبة قبول تلك الرشوط تصل %81,8 يف العامل القروي مقابل %75 يف الوسط 

الحرضي. إذ من املعروف أن ظاهرة تعدد الزوجات كانت إىل وقت قريب منترشة بكرثة يف البادية املغربية لعدة 

ملا  أبناء كرث  يكون لألرسة  أن  يقتيض  الذي  االقتصادي  وللعامل  القبيل،  بالنظام  املتعلقة  باألعراف  تتعلق  اعتبارات 

تتطلبه األعامل الفالحية من يد عاملة. غري أن التحوالت العميقة التي طالت بنية األرسة يف العامل القروي يف املغرب، 

من مثل انهيار األرسة املمتدة، وظاهرة الهجرة إىل املدن أو إىل خارج املغرب بحثا عن مورد رزق، خاصة بعد سنوات 

الجفاف التي عرفها املغرب خالل السبعينيات والثامنيات من القرن املايض؛ كلها عوامل تساعدنا عىل تفسري تقهقر 

مامرسة تعدد الزوجات يف العامل القروي، واعتباره مصدر عبء يثقل كاهل الزوج وال طاقة له به.
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الجدول رقم 169: تقييم الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات الراشدة حسب الجنس

 الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات
الجنس

املجموع
اإلناثالذكور

%79,9%87,2%72,8نعم

%16,1%10,3%21,9ال

%4,0%2,6%5,4جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

أما بالنسبة ملتغري الجنس، فإنه يبدو منطقيا أن تكون النساء أكرث ترحيبا بالرشوط التي وضعتها مدونة األرسة عىل 

مامرسة تعدد الزوجات )%87,2( من الرجال )%72,8(، وعىل الخصوص منهن ربات البيوت )%90,7(، فالنساء هن 

اللوايت يعانني من تبعات التعدد. ومع ذلك فقد كانت بعض النساء، خاصة منهن العازبات يعربن لنا خالل البحث 

امليداين معهن عن قبولهن لفكرة التعدد ورضورة إلغاء هذه القيود عىل مامرسته.

الجدول رقم 170: تقييم الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات حسب الفئة العمرية

ملامرسة  املقيدة   الرشوط 

تعدد الزوجات

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

31-

35سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%79,9%100,0%72,3%77,0%78,1%83,7%83,5%86,3نعم

%16,1 %19,9%19,9%18,6%14,9%11,7%10,3ال

%4,0 %7,8%3,1%3,3%1,3%4,8%3,4جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

أما الفئات األكرث تحفظا عىل الرشوط الجديدة التي قيدت بها مدونة األرسة مامرسة التعدد، فهي الرشيحة العمرية 

ملا فوق األربعني سنة )%19,9(، وفئة املتقاعدين )%34,7(، وهذا يبدو أمرا طبيعيا، ألنه يف كلتا الحالتني يتعلق األمر 

بأشخاص متعودون عىل معاينة حاالت تعدد الزوجات سواء يف أرسهم أو فيام يخصهم شخصيا كأمر عادي، وبالتايل 

مل يستبطنوا بعٌد إمكانية تقييد هذه املامرسة من طرف املرشع.
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الجدول رقم 171: تقييم الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات حسب الوضعية العائلية

 الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%79,9%83,8%78,5%79,1%81,4نعم
%16,1%11,3%18,0%17,0%14,5ال

%4,0%4,9%3,5%3,9%4,1جواب آخر
%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 172: تقييم الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات حسب وجود األطفال من عدمه

 الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات
أطفال

النسبة
النعم

%79,2%84,2%78,7نعم
%16,9%12,3%17,4ال

%3,9%3,5%3,9جواب آخر
%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 173: تقييم الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات حسب املستوى التعليمي

ملامرسة  املقيدة   الرشوط 

تعدد الزوجات

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/الثانوي/

التأهييل
العايل

%79,9%81,8%83,2%81,9%73,1%75,4نعم
%16,1%13,5%14,0%14,2%22,4%19,7ال

%4,0%4,6%2,8%3,9%4,5%5,0جواب آخر
%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 174: تقييم الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات حسب الوضعية املهنية 

الرشوط املقيدة 

ملامرسة تعدد 

الزوجات

الوضعية املهنية

املعدل نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت 

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%79,9%57,8%71,8%56,0%90,7%84,0%80,7%76,6نعم

%16,1%16,3%26,1%34,7%6,9%11,7%16,8%18,8ال

%4,0%25,9%2,2%9,3%2,5%4,3%2,5%4,5جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

تظهر اآلراء املعرب عنها يف الجداول أعاله مبا ال يدع مجاال للشك أن هنالك تطورا بالنسبة للمواقف من تعدد الزوجات 

يف اتجاه القبول بالرشوط التي أدرجتها مدونة األرسة ملامرسته، وبجعله مرشوطا بإذن القايض. ويتجىل هذا التطور 

من خالل املقارنة مع نتائج بحث سنة 2009 حيث انتقلت نسبة القبول بهذا املقتىض من %77,4 إىل 79,9%.

ونفس التطور يربزه واقع مامرسة التعدد الذي عرف انخفاضا ملحوظا حسب إحصائيات وزارة العدل. وعىل الرغم 

من ذلك، فإن األزواج الذين يتقدمون بطلب اإلذن بالتعدد ويواجهون برفض القايض لطلبهم، يعمدون إىل التحايل 

عىل القانون عن طريق اللجوء إىل طلب توثيق الزواج الذي تجيزه املادة 16 من املدونة، أو طلب إثبات النسب 

حسب ما تنص عليه املادة 156 بعد أن يكونوا قد تزوجوا »بالفاتحة«، وبالتايل يضعون القايض أمام األمر الواقع.

5.9. احتفاظ الحاضن/ة بالسكن الزوجي في حال انتهاء العالقة الزوجية

من بني مستجدات املدونة التي تهدف إىل حامية حقوق الطفل، تلك التي تعطي الحق للحاضن يف االحتفاظ ببيت 

الزوجية. وهذه مسألة تتعلق برضورة حامية األمن النفيس والجسدي للطفل كام أكد عليها دستور اململكة لسنة 2011 

يف مادته 32:« تسعى الدولة لتوفري الحامية القانونية، واالعتبار االجتامعي واملعنوي لجميع األطفال، بكيفية متساوي...«

وتنص االتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها املغرب ونرشها يف الجريدة الرسمية يف دجنرب 1996، عىل 

الحق يف السكن يف الفقرة الثالثة من املادة 27:« تتخذ الدول األطراف، وفقا لظروفها الوطنية ويف حدود إمكانياتها، 

التدابري املالمئة من أجل مساعدة الوالدين وغريهام من األشخاص املسؤولني عن الطفل، عىل إعامل هذا الحق وتقدم 

عند الرضورة املساعدة املادية وبرامج الدعم، وال سيام فيام يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان«.

وهذا يرتب عىل الدولة السهر عىل توفري السكن لألطفال يف حال انتهاء العالقة الزوجية. ويف هذا اإلطار، أولت املادة 

168 من مدونة األرسة عناية كبرية لسكنى املحضون، وذلك من خالل متييزها بني تكاليف سكنه، وغريها من التكاليف 

مثل النفقة وأجرة الحضانة. ثم أضافت يف الفقرة الثالثة من نفس املادة أنه:« ال يٌفرغ املحضون من بيت الزوجية، 

إال بعد تنفيذ األب للحكم الخاص بسكنى املحضون«.
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كام جاء يف املدونة أن الحق يف الحضانة يعود بالرتتيب لألم، ثم لألب، ثم ألم األم. ويف جميع الحاالت، فإن األب هو 

املسؤول عن توفري محل لسكنى الطفل املحضون، أو أداء املبلغ الذي تقرره املحكمة لكرائه، مع مراعاة اإلجراءات التي 

تضمن استمرارية أدائه للمحكوم به عليه إىل حني بلوغ الطفل سن الرشد القانوين، للذكر واألنثى عىل حد سواء. وهذه 

كلها تدابري تسعى إىل حامية حقوق األطفال يف وضعية انفصال والديهم. غري أن الواقع يظهر أن العديد من النساء 

املطلقات الحاضنات ألبنائهن يجدن أنفسهن بدون سكن نتيجة لعدم التزام األزواج بتوفري السكن لهن وألبنائهن.

الجدول رقم 175: تقييم احتفاظ الحاضن/ة بالسكن الزوجي يف حال انتهاء العالقة الزوجية

النسبةالعدد احتفاظ الحاضن بالسكن الزوجي

88,4%20962692نعم

8,9%2110497ال

2,7%640263جواب آخر

100,0%23713452املجموع

لقد عربت غالبية املستجوبني واملستجوبات عن تقبلهم ملقتىض احتفاظ الحاضن بالسكن الزوجي، وذلك بنسبة عالية 

)%88,4(. ويضيف العديد منهم، نساء ورجاال، أثناء إجراء اللقاء معهم: »خاصة إذا كانت األم هي الحاضنة«، أو 

يردون مستغربني: » طبعا، وإال فأين ستذهب األم بأطفالها؟ إنهم أبناؤه، ومن واجبه أن يهيئ السكن ألبنائه«. ويف 

املقابل مل ترفضه سوى نسبة بسيطة ال تتجاوز 8,9 يف املائة. بينام عربت نسبة 2,7 يف املائة من املستجوبني عن رفضها 

الحتفاظ الحاضنة بالسكن يف حال يرسها، أو توفرها عىل سكن باسمها.

ويالحظ أن النسبة املرتفعة لقبول احتفاظ الحاضن بالسكن الزوجي توجد يف جميع الفئات املستجوبة مع بعض 

التفاوتات. فهي تصل إىل %88,3 لدى األشخاص غري املتزوجني، و%88,7 عند املتزوجني، و%88,5 عند ذوي األطفال، 

و%88,7 عند من ليس لديهم أطفال، ونفس النسبة يف جميع فئات املهن واملستوى التعليمي.

مع مالحظة الفرق الواضح بني الشباب ما بني 18 و30 سنة الذين يحبذون فكرة احتفاظ املحضون بالسكن الزوجي 

بنسبة جد مرتفعة )%93(، وبني من هم يف سن أكرب )%85,4(. كام أن النساء كن أيضا أكرث تقبال للفكرة من الرجال 

)%94,7 مقابل %82,2(، وخاصة منهن ربات البيوت )96,9%(.

الزوجي، ألنه يف كثري من األحيان  النساء مؤيدة الحتفاظ الحاضن بالسكن  الطبيعي أن تكون مواقف  ويبدو من 

تكون النساء املطلقات ضحايا للطرد من بيت الزوجية رفقة األبناء، األمر الذي يكون له انعكاس خطري عىل األطفال. 

مع العلم أن كل الدراسات تربز أن السكن غالبا ما يسجل يف اسم الزوج ولو كانت الزوجة قد ساهمت يف اقتنائه.
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الجدول رقم 176: تقييم احتفاظ الحاضن/ة بالسكن الزوجي يف حال انفصام العالقة الزوجية حسب وسط اإلقامة

العالقة  انحالل  عند  الزوجي  بالسكن  الحاضن/ة  احتفاظ 

الزوجية

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%88,4%88,9%88,1نعم

%8,9%8,5%9,2ال

%2,7%2,6%2,7جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 177: تقييم احتفاظ الحاضن/ة بالسكن الزوجي يف حال انتهاء العالقة الزوجية حسب الجنس

العالقة  انحالل  عند  الزوجي  بالسكن  الحاضن/ة  احتفاظ 

الزوجية

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

%88,4%94,7%82,2نعم

%8,9%3,4%14,4ال

%2,7%1,9%3,4جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 178: تقييم احتفاظ الحاضن/ة بالسكن الزوجي يف حال انتهاء العالقة الزوجية حسب الفئة العمرية

بالسكن  الحاضن/ة  احتفاظ 

الزوجي عند انحالل العالقة 

الزوجية

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%88,4%72,9%85,4%89,6%83,6%86,2%93,0%90,7نعم

%8,9%27,1%10,4%6,8%13,1%12,5%5,4%8,1ال

%2,7 %4,2%3,7%3,3%1,3%1,6%1,2جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 179: تقييم احتفاظ الحاضن/ة بالسكن الزوجي يف حال انتهاء العالقة الزوجية حسب الوضعية العائلية

الزوجي  بالسكن  الحاضن/ة  احتفاظ 

عند انحالل العالقة الزوجية

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمتطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%88,4%94,0%83,1%88,7%88,3نعم

%8,9%6,0%15,5%7,6%10,6ال

%2,7 %1,4%3,7%1,1جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 180: تقييم احتفاظ الحاضن/ة بالسكن الزوجي يف حال انتهاء العالقة الزوجية حسب وجود األطفال من عدمه

العالقة  انحالل  عند  الزوجي  بالسكن  الحاضن/ة  احتفاظ 

الزوجية

أطفال
النسب

النعم

%88,5%88,7%88,5نعم

%8,1%6,4%8,3ال

%3,4%4,9%3,3جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 181: تقييم احتفاظ الحاضن/ة بالسكن الزوجي يف حال انتهاء العالقة الزوجية حسب املستوى التعليمي

 احتفاظ الحاضن بالسكن 

الزوجي

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/الثانوي/

التأهييل
العايل

احتفاظ الحاضن/ة 

بالسكن الزوجي 

عند انحالل العالقة 

الزوجية

%88,4%89,8%85,9%90,6%85,4%90,6نعم

%8,9%7,4%12,0%6,8%9,2%7,1ال

%2,7%2,8%2,1%2,6%5,4%2,3جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 182: تقييم احتفاظ الحاضن/ة بالسكن الزوجي يف حال انتهاء العالقة الزوجية حسب الوضعية املهنية

الحاضن/ة  احتفاظ 

عند  الزوجي  بالسكن 

انحالل العالقة الزوجية

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

ىخر

غري 

مرصح به

%88,4%74,1%82,2%86,6%96,9%93,2%90,7%84,0نعم

%8,9 %13,9%9,6%1,0%4,9%8,0%13,1ال

%2,7%25,9%3,9%3,9%2,1%1,8%1,3%2,9جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

إن االستنتاج الذي ميكن استخالصه من الجداول أعاله، هو أن قضية احتفاظ الحاضن أو الحاضنة لألطفال ببيت 

الزوجية بعد انتهاء العالقة الزوجية، قد نالت رىض غالبية املستجوبني/ات بنسبة أعىل من تلك املسجلة يف بحث 

سنة 2009 )86,8%(.
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ومام ال شك فيه أن بعض املظاهر التي يعرفها مجتمعنا، والتي تتجىل يف وضعية بعض النساء املتخىل عنهن مع 

أطفالهن بعد الطالق، أو تلك املتعلقة بالنساء اللوايت ميارسن التسول باألطفال يف الشوارع، تساهم يف ارتفاع الوعي 

بأهمية ضامن حقوق الطفل املحضون يف السكن والعيش الكريم. 

6.9. جعل أشكال إنهاء العالقة الزوجية خاضعة للرقابة القضائية

لقد جاءت مدونة األرسة لتضع حدا للطالق الذي كان من حق الزوج يف ظل مدونة األحوال الشخصية أن يوقعه 

عىل زوجته، مبحض إرادته دون الرجوع إىل القايض، األمر الذي كان يشكل عنفا مامرسا عىل الزوجة. وبغرض وضع 

حد لهذا التعسف، نصت املدونة عىل خضوع كل أشكال إنهاء العالقة الزوجية ملراقبة القضاء، كام هو وارد يف املادة 

78: »الطالق حل ميثاق الزوجية، ميارسه الزوج والزوجة، كل بحسب رشوطه تحت مراقبة القضاء وطبقا ألحكام 

هذه املدونة«.

وحول سؤال ما إن كان هذا املقتىض يعترب يف نظرهم إيجابيا، أجابت غالبية املستجوبني بنسبة %95,8 باإليجاب. وتكررت 

هذه النسبة العالية بالنسبة لجميع املتغريات املعتمدة يف هذا البحث، خاصة لدى النساء اللوايت عربن بنسبة عالية عىل تأييد 

هذا املقتىض )%98,3( وتحديدا ربات بيوت منهم اللوايت حققن بنسبة تقرتب من اإلجامع )99,6%(. 

بينام مل تعرب سوى نسبة ضئيلة جدا عن رفضها له بحجة أن »من شأنه أن يقلل من االحرتام الواجب للزوجة حيال 

زوجها« )0,7%(.

الجدول رقم 183: تقييم املراقبة القضائية عىل جميع أشكال انتهاء العالقة الزوجية

النسبةالعددجعل الطالق خاضعا لرقابة القضاء 

2271748795,8نعم

8299713,5ال

1659940,7جواب آخر

23713452100,0املجموع

الجدول رقم 184: تقييم املراقبة القضائية عىل جميع أشكال انتهاء العالقة الزوجية حسب وسط اإلقامة

 جعل الطالق خاضعا لرقابة القضاء
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%95,8%95,6%95,9نعم

%3,5%3,3%3,7ال

%0,7%1,1%0,4جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع



118

الجدول رقم 185: تقييم املراقبة القضائية عىل جميع أشكال انتهاء العالقة الزوجية حسب الجنس

جعل الطالق خاضعا لرقابة القضاء
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%95,8%98,2%93,4نعم

%3,5%1,2%5,8ال

%0,7%0,6%0,8جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 186: تقييم املراقبة القضائية عىل جميع أشكال انتهاء العالقة الزوجية حسب الفئة العمرية

خاضعا  الطالق  جعل 

لرقابة القضاء

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%95,8%72,9%96,0%94,8%95,0%97,5%96,8%96,1نعم

%3,5%27,1%2,4%4,9%5,0%2,5%2,0%3,1ال

%0,7 %1,6%0,3  %1,2%0,8جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 187: تقييم املراقبة القضائية عىل جميع أشكال انتهاء العالقة الزوجية حسب الوضعية العائلية

جعل الطالق خاضعا لرقابة القضاء
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%95,8%95,1%96,4%95,9%95,6نعم

%3,5 %3,6%3,6%3,6ال

%0,7%4,9 %0,6%0,7جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 188: تقييم املراقبة القضائية عىل جميع أشكال انتهاء العالقة الزوجية حسب وجود األطفال من عدمه

جعل الطالق خاضعا لرقابة القضاء
أطفال

النسبة
النعم

%95,9%95,2%96,0نعم

%3,4%3,5%3,4ال

%0,7%1,3%0,6جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 189: تقييم املراقبة القضائية عىل جميع أشكال انتهاء العالقة الزوجية حسب املستوى التعليمي 

لرقابة  خاضعا  الطالق  جعل 

القضاء

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/التاهييل
العايل

%95,8%96,0%96,6%96,6%94,9%94,4نعم

%3,5%3,6%2,9%3,4%4,2%4,1ال

%0,7%0,4%0,5 %0,9%1,5جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 190: تقييم املراقبة القضائية عىل جميع أشكال انتهاء العالقة الزوجية حسب الوضعية املهنية

الطالق خاضعا  جعل 

لرقابة القضاء

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعدربة بيت

غري نشيط/ة 

ىخر

غري مرصح 

به

%95,8%100,0%94,0%96,0%99,6%96,1%90,4%95,2نعم

%3,5 %3,9%4,0 %3,0%7,2%4,5ال

%0,7 %2,2 %0,4%0,9%2,5%0,3جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

مام ال شك فيه أن اإلجامع املعرب عنه بقبول إخضاع كل أنواع إنهاء العالقة الزوجية، يحمل داللة كبرية عىل تطور 

الذهنيات يف املغرب بخصوص مسألة انفراد الزوج بالحق يف الطالق، التي كانت تعترب من املسلامت وفقا ملقاربة 

فقهية تستند عىل قراءة حرفية للنصوص الدينية، دون مراعاة ملا ينتج عن تلك املامرسات من ظلم للزوجة، ودومنا 

اعتبار لقيم اإلسالم يف العدل واإلنصاف.
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وهذا التطور يربز التأثري اإليجايب عىل الرأي العام املغريب للنقاش حول القضايا األرسية يف عالقة مع املبادئ الدينية 

ومبادئ حقوق اإلنسان يف هذا الصدد.

7.9. إقرار مسطرة الصلح بين الزوجين قبل النطق بإنهاء ميثاق الزوجية

عهدت مدونة األرسة للقايض مبهمة القيام مبحاولة الصلح بني الزوجني املتنازعني، وأقرت لذلك الغرض مسطرة الصلح 

املنصوص عليها يف املواد 81، و82 و83. وهي إجراء يهدف إىل إصالح ذات البني بني الزوجني املتنازعني بطريقة حبية، 

دعام الستقرار ومتاسك األرسة. حيث يستدعي القايض الزوجني ويجري محاولة الصلح بغرفة املشورة بحضور كل من 

ترى املحكمة فائدة يف االستامع إليه، وتعتربه مؤهال إلصالح ذات البني، مثل الشهود، وانتداب حكمني، أو مجلس العائلة.

وقد أظهرت املامرسة محدودية نجاعة مسطرة الصلح يف املحاكم، خاصة من حيث الوقت القصري الذي يخصص 

لجلسات غرفة املشورة، وأيضا بسبب حضور الحكمني من عائلة كل من الزوج والزوجة الذين غالبا ما يكون دورهام 

سلبيا، بل مصعدا للنزاع كام تبني من خالل الدراسات التي أجريت يف املحاكم21. ولهذا السبب هناك توجه حايل 

بتعويض مسطرة الصلح، أو بتدعيمها بوسائل أخرى، تكون أكرث نجاعة مثل الوساطة واملساَعدة االجتامعية.

ويتبني من خالل نتائج األجوبة عن سؤال تقييم مسطرة الصلح، أن غالبية املستجوبني اعتربوها إيجابية. بحيث كانت 

النسبة العامة هي %97,2، وارتفعت عند بعض املتغريات إىل %98,3 كام هو الحال لدى ذوي املستوى التعليمي 

االبتدايئ والثانوي، أو ما قبل التمدرس بنسبة %99,1. ومل تكن النسب منخفضة سوى بالنسبة لذوي التعليم العايل 

األشخاص  لدن  من  الصلح  ملسطرة  بالنسبة  عنه  املعرب  الفتور  تفسري  وميكن   .)93,7%( املطلقني  وفئة   )94,6%(

املطلقني بالنظر رمبا لتجربتهم الشخصية يف مضامر مسطرة الصلح، إذا كان طالقهم قد تم بعد صدور مدونة األرسة. 

الجدول رقم 191: تقييم مسطرة الصلح 

النسبةالعدد مسطرة الصلح

97,2%23073189نعم

2,1%497982ال

0,6%142281جواب آخر

100,0%23713452املجموع

21 تراجع الدراستان امليدانيتان حول تطبيق مدونة األرسة يف محاكم اململكة:
- مدونة األرسة عىل ضوء املامرسة القضائية، املطبعة الوطنية، مراكش، 2009. ص:56.

- مدونة األرسة: التمثالت واملامرسات القضائية، مطبعة أمربيم-إيليت/ الرباط، 2007. ص: 198-212.
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الجدول رقم 192: تقييم مسطرة الصلح حسب وسط اإلقامة

 مسطرة الصلح
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%97,2%98,3%96,5نعم

%2,1%0,7%3,0ال

%0,6%0,9%0,5جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 193: تقييم مسطرة الصلح حسب الجنس

 مسطرة الصلح
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%97,2%96,6%97,9نعم

%2,1%2,3%1,9ال

%0,6%1,1%0,2جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 194: تقييم مسطرة الصلح حسب الفئة العمرية

 مسطرة الصلح

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%97,2%72,9%98,3%95,9%98,8%97,9%97,4%96,9نعم

%2,1%27,1%0,8%3,1%0,1,2%5%2,0%3,1ال

%0,6 %0,9%0,9 %1,5%0,6 جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 195: تقييم مسطرة الصلح حسب الوضعية العائلية

 مسطرة الصلح
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%97,2%100,0%93,7%97,5%97,2نعم

%2,1 %3,7%2,0%2,3ال

%0,6 %2,6%0,6%0,5جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 196: تقييم مسطرة الصلح حسب وجود األطفال من عدمه 

 مسطرة الصلح
أطفال

النسبة
النعم

%97,3%95,1%97,5نعم

%2,0%4,0%1,8ال

%0,7%0,9%0,7جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 197: تقييم مسطرة الصلح حسب املستوى التعليمي

 مسطرة الصلح

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/الثانوي/

التاهييل
العايل

%97,2%94,6%98,5%98,5%99,1%95,8نعم

%2,1%5,4%1,3%1,2 %2,3ال

%0,6 %0,2%0,4%0,9%1,9جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 198: تقييم مسطرة الصلح حسب الوضعية املهنية

 مسطرة الصلح

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%97,2%100,0%92,8%100,0%97,0%97,3%98,5%97,2نعم

%2,1 %5,1 %2,1%2,7%0,7%2,3ال

%0,6 %2,2 %0,9 %0,8%0,5جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

إن املالحظة العامة التي تفرض نفسها من خالل نتائج اإلجابات عىل سؤال تقييم مسطرة الصلح والتي تفيد بأن 

غالبية املستجوبني/ات تعتربه إيجابيا، لرٌتتب عىل السلطات العمومية، وخاصة وزارة العدل والحريات، تحسني آليات 

هذه املسطرة ليك تجعل منها أداة فعالة يف حل النزاعات بني الزوجني وتدعيم متاسك األرسة املغربية. وقد صدرت 

عن القضاة، خالل بحث ميداين سابق22، انتقادات كثرية عىل كيفية إجراء مسطرة الصلح، خاصة ما يتعلق منها بضيق 

يوميا23.  عليه معالجتها  التي  امللفات  عاتقه، وكرثة  امللقاة عىل  املسؤوليات  لكرثة  نظرا  لها  املخصص  القايض  وقت 

وقد اقرتحوا تعويض مسطرة الصلح مبؤسسة املساعدات واملساعدين االجتامعيني ذو تكوين علمي يف مجال الصلح، 

وكذلك مؤسسة الوساطة داخل املحاكم.

8.9. مسطرة التطليق بسبب الشقاق كوسيلة جديدة إلنهاء العالقة الزوجية

أنه يشكل مكسبا للنساء وتقدما يف  التطليق بسبب الشقاق من بني املستجدات املهمة ملدونة األرسة، كام  يعترب 

طريق إقرار املساواة يف الحقوق بني الجنسني. ذلك أن هذه املسطرة متنح النساء نفس حق الرجال يف إنهاء العالقة 

الزوجية، عىل عكس مدونة األحوال الشخصية سابقا التي كانت تجعل هذا الحق حكرا عىل الزوج، بينام الزوجة ال 

ميكنها الحصول عىل التطليق من زوجها إال عن طريق مسطرة الخلع التي تقتيض أن متنح الزوج مقابال ليك يطلقها، 

أو عن طرق طلب التطليق للرضر فيكون عليها إثبات الرضر الذي يلحقه بها. ويف كلتا الحالتني كانت هذه العراقيل 

تشكل عنفا قانونيا عىل الزوجة الراغبة يف إنهاء العالقة الزوجية، كام تجعلها رهينة سلطة الزوج املمتنع عن طالقها.

ومن أجل وضع حد لهذا الحيف املامرس عىل النساء، سعت مدونة األرسة إىل إيجاد حل انطالقا من اآلية الكرمية: وإن 

خفتم شقاق بينهام فابعثوا حكام من أهله وحكام من أهلها، إن يريدا إصالحا يوفق الله بينهام، إن الله كان »عليام 

خبريا«24، مع االحتفاظ بأنواع الطالق والتطليق األخرى. وهكذا أصبح لكل من الزوجني الحق يف اللجوء إىل املحكمة من 

22 مدونة األرسة عىل ضوء املامرسة القضائية، مرجع سابق.

23 يراجع يف هذا الشأن تشخيص ونتائج تطبيق مسطرة الصلح، يف تقرير وزارة العدل والحريات الصادر يف ماي 2014، الصفحات 69-68، و103.

24 اآلية 35 من سورة النساء.
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أجل طلب حل نزاع بينهام، ألن مسطرة التطليق للشقاق هي مسطرة صلح أساسا، فتقوم املحكمة بكل املحاوالت إلصالح 

ذات البني طبقا ألحكام املادة 82. ويف حال تعذر الصلح بينهام واستمر الشقاق، فإنها تحكم بالتطليق يف أجل ال يتجاوز 

ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وتحكم أيضا باملستحقات، مع مراعاة مسؤولية كل من الزوجني عن سبب الفراق، يف 

تقدير ما ميكن أن تحكم به عىل املسؤول لفائدة الزوج اآلخر )املواد 95،96،97(. ونظرا لسهولة هذه املسطرة وانخفاض 

كلفتها، فإنها عرفت منذ دخول مدونة األرسة حيز التنفيذ سنة 2004 ارتفاعا يف استعاملها من قبل األزواج نساء ورجاال 

إلنهاء العالقة الزوجية، بحيث انتقلت من 4865 حالة سنة 2005 إىل 39836 سنة 201325.

ونروم يف السؤال املوايل معرفة آراء املواطنني واملواطنات حول مسطرة الطالق بسب الشقاق.

الجدول رقم 199: تقييم مسطرة التطليق بسبب الشقاق 

النسبةالعدد مسطرة الشقاق

80,7%19136756نعم

16,1%3817866ال

3,2%758830جواب آخر

100,0%23713452املجموع

مبسطرة  بسامعهم  أو  مبعرفتهم  لنا  رصحوا  وإن  واملستجوبات،  املستجوبني  أن  امليداين  البحث  أثناء  الحظنا  لقد 

الشقاق، إال أن تلك املعرفة كانت يف الغالب سطحية ومبهمة. لذا كان لزاما عىل الباحثني والباحثات قبل الرشوع يف 

تلقي اإلجابات وملئ االستامرة، توضيح املقصود بهذه املسطرة لهم.

وتظهر النتائج أن أكرث من %80,7 من املستجوبني/ات عربوا عن رأيهم اإليجايب يف مسطرة الشقاق، مقابل 16,1% 

اعتربوها سلبية. وهذه النسب تشكل تقدما هاما يف قبول هذا املقتىض مقارنة مع نتائج البحث الوطني لسنة 2009، 

حيث أحرز عىل رىض %69,9 فقط من العينة، ورفضته نسبة الثلث منها )30%(.

كام أن نسبة القبول مبسطرة التطليق للشقاق التي تدور حول %80 تتواجد تقريبا يف جميع املتغريات. ومل نعرث 

عىل تفاوتات تذكر سوى فيام يخص فئة األرامل )%92,1( وفئة املطلقني/ات )%89,4(، ورمبا يعود هذا االرتفاع 

إىل الواقع املعيش لهؤالء األشخاص خاصة منهم املطلقني الذين عاشوا تجربة االحتكاك باملحاكم وتعرفوا أكرث عىل 

مسطرة التطليق للشقاق.

النسبة  بنفس  النساء  العايل، ولدى  التعليمي  املستوى  فئة  لدى  أيضا  ارتفاعا  الشقاق  قبول مسطرة  نسبة  وتعرف 

)%84,5(. ففيام يخص الرأي املعرب عنه من لدن النساء، يبدو األمر منطقيا ومنسجام مع هدف املرشع الرامي إىل 

تيسري املساطر وتقليص مدتها بالنسبة للنساء إلنهاء العالقة الزوجية، مع العلم أن الرجال أيضا يلجؤون بكرثة إىل 

استعاملها للتهرب من أداء مستحقات الزوجة. 

25 إحصائيات وزارة العدل والحريات، يف تقريرها الصادر يف ماي 2014. مرجع سابق.
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وأما باقي املستجوبني/ات )%3,2( فإنهم عربوا يف غالبيتهم عن تحفظهم عىل املقتىض نظرا لكونه يفتح الباب للزوجة 

»لتهديم كيان األرسة«. ولعل املالحظة التي تفرض نفسها هي حضور عاملني يبدو أن لهام تأثري يف القبول مبسطرة 

له، كام الحظنا ذلك  التعليمي  ارتفاع املستوى  التطليق للشقاق: عامل تجربة وواقع الشخص املستجوب، وعامل 

بالنسبة لفئة املطلقني/ات والنساء، وكذلك بالنسبة لذوي املستوى التعليمي العايل. 

 عموما ميكن أن نقول بأن مسطرة التطليق للشقاق قد أصبحت متقبلة من لدن املواطنني واملواطنات كام يتجىل 

ذلك من خالل النتائج أعاله، وكذلك من خالل املامرسة القضائية، حسب إحصائيات املحاكم التي نرشتها وزارة العدل 

والحريات يف تقريرها األخري لسنة 2014.

الجدول رقم 200: تقييم مسطرة التطليق بسبب الشقاق حسب وسط اإلقامة

النسبةقرويحرضيالتطليق بسبب الشقاق كوسيلة إلنهاء العالقة الزوجية

%80,7%80,6%80,8نعم

%16,1%15,2%16,6ال

%3,2%4,2%2,6جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 201: تقييم مسطرة التطليق بسبب الشقاق حسب الجنس

التطليق بسبب الشقاق كوسيلة إلنهاء العالقة الزوجية
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%80,7%84,5%77,0نعم

%16,1%12,0%20,2ال

%3,2%3,6%2,9جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 202: تقييم مسطرة التطليق بسبب الشقاق حسب الفئة العمرية

الشقاق  بسبب  التطليق 

العالقة  إلنهاء  كوسيلة 

الزوجية

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%80,7%72,9%72,7%81,3%82,7%85,9%80,0%82,9نعم

%16,1%27,1%21,2%13,8%17,3%9,3%18,3%16,4ال

%3,2 %6,1%4,9 %4,8%1,7%0,7جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 203: تقييم مسطرة التطليق بسبب الشقاق حسب الوضعية العائلية

إلنهاء  كوسيلة  الشقاق  بسبب  التطليق 

العالقة الزوجية

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%80,7%92,1%89,4%79,0%81,7نعم

%16,1%3,1%8,0%16,8%16,9ال

%3,2%4,9%2,6%4,2%1,4جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 204: تقييم مسطرة التطليق بسبب الشقاق حسب وجود األطفال من عدمه

التطليق بسبب الشقاق كوسيلة إلنهاء العالقة الزوجية
أطفال

النسبة
النعم

%80,2%77,8%80,5نعم

%15,7%18,9%15,4ال

%4,1%3,3%4,2جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 205: تقييم مسطرة التطليق بسبب الشقاق حسب املستوى التعليمي

الشقاق  بسبب  التطليق 

كوسيلة إلنهاء العالقة الزوجية

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/التعليم 

األويل
االبندايئ

اإلعدادي/

الثانوي/التأهييل
العايل

%80,7%84,5%80,1%82,5%80,0%77,7نعم

%16,1%13,8%17,2%15,8%16,4%16,2ال

%3,2%1,7%2,7%1,6%3,6%6,1جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 206: تقييم مسطرة التطليق بسبب الشقاق حسب الوضعية املهنية

الشقاق  بسبب  التطليق 

العالقة  إلنهاء  كوسيلة 

الزوجية

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%80,7%64,5%82,2%70,6%81,4%81,7%76,0%81,9نعم

%16,1%35,5%15,7%27,6%14,1%17,4%20,4%15,0ال

%3,2 %2,2%1,8%4,5%0,9%3,6%3,1جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

إنكار  عند   )ADN( الطبية  الخبرة  فيها  بما  القضائية  الخبرة  إلى  اللجوء   .9.9

الخطيب مسؤوليته عن حمل المخطوبة

من املعلوم أن حق الطفل يف النسب يعترب حقا كونيا، ومن واجب الدولة العمل عىل حاميته وضامنه. وحرصا من 

املرشع املغريب عىل ضامن هذا الحق، فإن مدونة األرسة سعت يف املادة 156 إىل ضامن االعرتاف بنسب الطفل املزداد 

داخل إطار الخطبة يف حال متت هذه األخرية »وحصل فيها اإليجاب والقبول، ثم حالت ظروف قاهرة دون توثيق 

عقد الزواج«. وقد اشرتطت املادة 156 توفر اشتهار الخطبة بني أرسيت املخطوبني، وإقرار الخطيبني بأن الحمل منهام. 

غري أنه »إذا أنكر الخاطب أن يكون الحمل منه، أمكن اللجوء إىل جميع الوسائل الرشعية يف إثبات النسب«. ومن 

أجل تسهيل التوصل إىل إثبات النسب، توسع املرشع يف املادة 158 يف بيان مختلف الوسائل التي ميكن اعتامدها: 

»يثبت النسب بالفراش أو بإقرار األب، أو بشهادة عدلني، أو ببينة السامع، وبكل الوسائل األخرى املقررة رشعا مبا 

يف ذلك الخربة القضائية«.



128

والوسيلة األخرية تتعلق بالخربة الطبية التي ميكن للقايض أن يطلبها إلقرار أو رفض النسب بناء عىل نتائج الخربة 

الجينية )ADN(. وتشكل هذه الوسيلة تقدما كبريا يف مجال إثبات النسب للطفل، خاصة بالنظر إىل النتائج املرتتبة 

عن عدم إثبات النسب، من مثل العدد الكبري لألطفال املتخىل عنهم والغري املعرتف بهم من قبل آبائهم، وبالنظر 

كذلك إىل العدد املتزايد لألمهات العازبات اللوايت يتولني لوحدهن مسؤولية أبنائهن بعد إنكار األب أبوته لهم. 

والسؤال التايل يدور حول تقييم املواطنني واملواطنات ملستجد الخربة الطبية كوسيلة إلثبات النسب.

السؤال: هل تعترب اللجوء إىل الخربة القضائية )ADN( عند إنكار الخاطب مسؤوليته عن حمل املخطوبة، أمرا إيجابيا؟

الجدول رقم 207: تقييم اللجوء إىل الخربة القضائية )ADN( عند إنكار الخاطب مسؤوليته عن حمل املخطوبة

القضائية مبا فيها الخربة الطبية عند إنكار الخطيب  اللجوء إىل الخربة 

مسؤوليته عن حمل املخطوبة
النسبةالعدد

92,9%22029797نعم

5,4%1280526ال

1,7%403129جواب آخر

100,0%23713452املجموع

الجدول رقم 208: تقييم اللجوء إىل الخربة القضائية )ADN( عند إنكار الخاطب مسؤوليته عن حمل املخطوبة حسب وسط 
اإلقامة

اللجوء إىل الخربة القضائية مبا فيها الخربة الطبية عند إنكار 

الخطيب مسؤوليته عن حمل املخطوبة

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%92,9%92,6%93,2نعم

%5,4%5,0%5,6ال

%1,7%2,4%1,2جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 209: تقييم اللجوء إىل الخربة القضائية )ADN( عند إنكار الخاطب مسؤوليته عن حمل املخطوبة حسب الجنس

اللجوء إىل الخربة القضائية مبا فيها الخربة الطبية عند إنكار 

الخطيب مسؤوليته عن حمل املخطوبة

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

%92,9%93,8%92,1نعم

%5,4%4,9%5,9ال

%1,7%1,4%2,0جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 210: تقييم اللجوء إىل الخربة القضائية )ADN( عند إنكار الخاطب مسؤوليته عن حمل املخطوبة حسب الفئة 
العمرية

القضائية  الخربة  إىل  اللجوء 

عند  الطبية  الخربة  فيها  مبا 

مسؤوليته  الخطيب  إنكار 

عن حمل املخطوبة

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

-56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%92,9%100,0%87,8%91,6%96,4%92,5%93,5%96,7نعم

%5,4 %10,4%5,2%1,9%7,5%4,5%3,0ال

%1,7 %1,8%3,2%1,7 %2,1%0,3جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 211: تقييم اللجوء إىل الخربة القضائية )ADN( عند إنكار الخاطب مسؤوليته عن حمل املخطوبة حسب الوضعية 
العائلية 

اللجوء إىل الخربة القضائية مبا فيها الخربة 

مسؤوليته  الخطيب  إنكار  عند  الطبية 

عن حمل املخطوبة

الوضعية العائلية

النسبة
أرملةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%92,9%91,2%93,9%91,6%95,4نعم

%5,4%8,8%6,1%5,9%4,1ال

%1,7  %2,5%0,5جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 212: تقييم اللجوء إىل الخربة القضائية )ADN( عند إنكار الخاطب مسؤوليته عن حمل املخطوبة حسب وجود األطفال من 
عدمه

اللجوء إىل الخربة القضائية مبا فيها الخربة الطبية عند إنكار 

الخطيب مسؤوليته عن حمل املخطوبة

أطفال
النسبة

النعم

%91,8%96,7%91,2نعم

%6,0%3,3%6,3ال

%2,2 %2,5جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 213: تقييم اللجوء إىل الخربة القضائية )ADN( عند إنكار الخاطب مسؤوليته عن حمل املخطوبة حسب املستوى 
التعليمي

فيها  مبا  القضائية  الخربة  إىل  اللجوء 

الخطيب  إنكار  عند  الطبية  الخربة 

مسؤوليته عن حمل املخطوبة

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/

الثانوي/التأهييل
العايل

%92,9%90,8%95,1%93,4%90,6%92,0نعم

%5,4%8,8%4,3%4,0%7,1%4,8ال

%1,7%0,4%0,6%2,6%2,3%3,2جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 214: تقييم اللجوء إىل الخربة القضائية )ADN( عند إنكار الخاطب مسؤوليته عن حمل املخطوبة حسب الوضعية 
املهنية

اللجوء إىل الخربة القضائية مبا 

فيها الخربة الطبية عند إنكار 

الخطيب مسؤوليته عن حمل 

املخطوبة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح 

به

%92,9%100,0%86,8%82,7%93,9%92,4%95,8%93,2نعم

%5,4 %13,2%15,5%4,9%6,7%2,3%4,8ال

%1,7  %1,8%1,3%0,9%1,9%2,1جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

النزاع  حال  يف  القضائية/الطبية  الخربة  إىل  اللجوء  تقييم  سؤال  عن  اإلجابات  فإن  أعاله،  الجداول  من  يظهر  كام 

املستجوبني  إىل %92,9 من  املعدل  اإلجراء حيث وصل  بهذا  القبول  اتجاه  كانت واضحة يف  النسب،  إثبات  حول 

واملستجوبات دون تفاوتات كربى بني مختلف املتغريات. ومع ذلك ميكن أن نالحظ أنه فيام يتعلق مبتغري الجنس، 

كانت النساء أكرث تقبال لهذا املقتىض )%93,8( من الرجال )%92,1(، وعىل الخصوص منهن ربات البيوت )93,9%(، 

األمر الذي ميكن تفسريه بكون النساء أكرث تفهام ملعاناة األطفال والنساء يف وضعية إنكار الخاطب للحمل وتنكره 

للعالقة التي كانت بداية مرشوع زواج. 

كام أنه يالحظ أن أعىل النسب املؤيدة إلجراء الخربة الطبية يف حال إنكار الخاطب للحمل، تتوزع ما بني فئة العازبني 

املستوى  وذوي   ،)96,7%( أطفال  لديهم  ليس  والذين   ،)95,4%( العاطلني/ات  واألشخاص   )95,8%( والعازبات 

التعليمي اإلعدادي والثانوي )%95,1(. وهي نسب ال تبتعد كثريا عن النسبة العامة ملؤيدي الخربة الطبية، ولكنها يف 

جميع األحوال تدل عىل أن فكرة إقرار حق الطفل يف النسب، وحامية حقوق األم من خالل تحميل األب البيولوجي 
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التكفل بابنه، كام ورد عىل لسان العديد من املستجوبني، تخرتق جميع فئات املجتمع وتحقق اإلجامع  مسؤولية 

حولها. ومل تعرتض عليها سوى نسبة قليلة )5,4%(. 

أما من أدلوا بجواب آخر، وميثلون نسبة %1,7 من العينة، فكانت إجاباتهم يف غالبها تصب يف منحى التشكيك يف 

نجاعة الخربة الطبية وعدم جدواها يف نظره.

العالقة  انتهاء  عند  الزوجية،  قيام  أثناء  المكتسبة  الممتلكات  توزيع   .10.9

الزوجين وما قدمه من مجهودات  الزوجية، مع مراعاة عمل كل واحد من 
وما تحمله من أعباء لتنمية مال األسرة.

من بني مستجدات مدونة األرسة الرامية إىل حامية الحقوق االقتصادية للزوجة يف حال انتهاء العالقة الزوجني، ما 

املقتىض  ويندرج هذا  معينة.  الزواج برشوط  املكتسبة خالل مدة  األموال  اقتسام  إمكانية  املادة 49 من  أقرته يف 

يف مواكبة تطور املجتمع املغريب الذي أصبحت فيه املرأة تساهم يف اقتصاد األرسة والنفقة عليها بشكل ملموس 

ومالحظ.

ومع احتفاظ املدونة يف املادة 49 مببدإ استقاللية الذمة املالية لكل من الزوجني، كام هو مقرر يف املذهب املاليك 

استنادا عىل النص القرآين، إال أنها منحتهام يف نفس الوقت الحق يف أن يتفقا أثناء توثيق عقد زواجهام، ويف إطار تدبري 

األموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، عىل كيفية استثامرها وتوزيعها. ويُدَرج ذلك االتفاق يف وثيقة مستقلة 

عن عقد الزواج. 

وتضيف الفقرة الثانية من نفس املادة: »إذا مل يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة لإلثبات، مع مراعاة عمل كل 

واحد من الزوجني وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال األرسة«. 

ولقد أثريت حول هذا املقتىض الكثري من النقاشات واالنتقادات منذ صدور املدونة إىل يومنا هذا. والسبب يكمن يف 

قصوره عن تحقيق الحامية للحقوق االقتصادية للنساء نظرا لكونه يشرتط عىل الزوجة اإلدالء بوسائل اإلثبات العامة 

للربهنة عىل مساهمتها يف تنمية أموال األرسة، وهذا أمر صعب التحقق. ومن جهة ثانية، يف ظل غموض نص املادة 49 

حول املقصود من » وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال األرسة«، ال زال القضاء مرتددا يف االعرتاف 

بالعمل املنزيل الذي تقوم به الزوجة أثناء قيام العالقة الزوجية، كمساهمة مادية منها يف تنمية أموال األرسة.

وعىل الرغم من هذه االعتبارات املعرقلة لتطبيق مقاصد املادة 49، فإن اإلشاعات التي ارتبطت بهذا املقتىض منذ 

البداية، والتي ترى فيه دعوة إىل اقتسام أموال الزوج مناصفة مع مطلقته عند انتهاء العالقة الزوجية، ال زالت حارضة 

يف ذهنية العديد من املواطنني واملواطنات، كام الحظنا ذلك يف البحث امليداين لسنة 2009 كام يف البحث امليداين 

الحايل. فقد كان التصور السائد عن هذا املقتىض ملتبسا يف ذهن املستجوبني/ات الذين يرون فيه ظلام للزوج من 

طرف الزوجة التي ستأخذ بغري حق نصف ثروته. فكان عىل الباحثني/ات يف كل مرة رشح حيثيات املادة 49 لتصحيح 
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معلومات املواطنني واملواطنات بشأنها، مام شكل عمال بيداغوجيا قام به الباحثون/ات خالل البحث امليداين، كام كان 

األمر بالنسبة لجميع مقتضيات مدونة األرسة موضوع االستامرة. 

تحفظاتهم  عن  تراجعوا  بوضوح،   49 املادة  مضمون  لهم  تبني  أن  بعد  املستجوبني/ات  أن  البحث  نتائج  وتظهر 

بخصوصها، وعربوا بأغلبية كبرية عن قبولهم لفكرة اقتسام األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية بحسب نسبة مساهمة 

كل من الزوجني يف تنميتها عند انحالل ميثاق الزوجية. وهذا املعطى يفيد بأن متلُّك املغاربة ملدونة األرسة وانخراطهم 

يف فلسفتها التي تسعى، يف نفس الوقت، إىل رفع الحيف عن النساء وضامن حقوق األزواج واألطفال، رهني بفهمهم 

لها واستيعابهم ملراميها. كام يفيد بضعف ومحدودية الوسائل التواصلية املتخذة من قبل مختلف املتدخلني من أجل 

تعريف املواطنني واملواطنات مبضمونها.

الجدول رقم 215: تقييم اقتسام املمتلكات املكتسبة أثناء قيام الزوجية، عند انتهاء العالقة الزوجية، مع مراعاة عمل كل واحد 
من الزوجني وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية مال األرسة

توزيع املمتلكات املكتسبة أثناء قيام الزوجية، عند إنتهاء العالقة 

الزوجية
النسبةالعدد

1991930084,1نعم

256105210,8ال

12331005,2جواب آخر

23713452100,0املجموع

الجدول رقم 216: تقييم اقتسام املمتلكات املكتسبة أثناء قيام الزوجية، عند انتهاء العالقة الزوجية، مع مراعاة عمل كل واحد 
من الزوجني وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية مال األرسة، حسب وسط اإلقامة

توزيع املمتلكات املكتسبة أثناء قيام الزوجية، عند إنتهاء 

العالقة الزوجية

الوسط
النسبة

قرويخرضي

%84,1%85,0%83,4نعم

%10,8%10,8%10,8ال

%5,2%4,2%5,8جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 217: تقييم اقتسام املمتلكات املكتسبة أثناء قيام الزوجية، عند انتهاء العالقة الزوجية، مع مراعاة عمل كل واحد 
من الزوجني وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية مال األرسة، حسب الجنس

توزيع املمتلكات املكتسبة أثناء قيام الزوجية، عند إنتهاء 

العالقة الزوجية

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

%84,1%92,8%75,4نعم

%10,8%4,3%17,2ال

%5,2%2,9%7,4جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 218: تقييم اقتسام املمتلكات املكتسبة أثناء قيام الزوجية، عند انتهاء العالقة الزوجية، مع مراعاة عمل كل واحد 
من الزوجني وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية مال األرسة، حسب الفئة العمرية

توزيع املمتلكات املكتسبة 

أثناء قيام الزوجية، عند 

إنتهاء العالقة الزوجية

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%84,1%100,0%81,0%82,0%78,4%88,3%86,9%88,0نعم

%10,8 %12,9%11,7%16,8%10,3%9,1%5,8ال

%5,2 %6,0%6,4%4,8%1,4%4,0%6,2جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 219: تقييم اقتسام املمتلكات املكتسبة أثناء قيام الزوجية، عند انتهاء العالقة الزوجية، مع مراعاة عمل كل واحد 
من الزوجني وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية مال األرسة، حسب الوضعية العائلية

توزيع املمتلكات املكتسبة أثناء قيام الزوجية، 

عند إنتهاء العالقة الزوجية

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%84,1%97,4%84,6%82,7%85,5نعم

%10,8%2,6%7,3%12,0%9,6ال

%5,2 %8,1%5,3%4,8جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 220: تقييم اقتسام املمتلكات املكتسبة أثناء قيام الزوجية، عند انتهاء العالقة الزوجية، مع مراعاة عمل كل واحد 
من الزوجني وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية مال األرسة، حسب وجود األطفال أو عدمه

توزيع املمتلكات املكتسبة أثناء قيام الزوجية، عند إنتهاء 

العالقة الزوجية

أطفال
النسبة

النعم

%83,3%85,1%83,1نعم

%11,3%7,7%11,7ال

%5,3%7,2%5,1جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 221: تقييم اقتسام املمتلكات املكتسبة أثناء قيام الزوجية، عند انتهاء العالقة الزوجية، مع مراعاة عمل كل واحد 
من الزوجني وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية مال األرسة، حسب املستوى التعليمي

توزيع املمتلكات املكتسبة أثناء 

قيام الزوجية، عند إنتهاء العالقة 

الزوجية

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/الثانوي/

التأهييل
العايل

%84,1%83,2%85,9%86,2%81,6%81,4نعم

%10,8%10,3%9,0%9,3%13,4%13,7ال

%5,2%6,6%5,1%4,5%5,0%4,9جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 222: تقييم اقتسام املمتلكات املكتسبة أثناء قيام الزوجية، عند انتهاء العالقة الزوجية، مع مراعاة عمل كل واحد 
من الزوجني وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية مال األرسة، حسب الوضعية املهنية

توزيع املمتلكات 

املكتسبة أثناء قيام 

الزوجية، عند إنتهاء 

العالقة الزوجية

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر
غري مرصح

%84,1%100,0%84,9%64,3%93,9%88,0%78,2%81,3نعم

%10,8 %12,9%30,2%3,6%3,9%13,7%13,1ال

%5,2 %2,2%5,6%2,5%8,1%8,1%5,6جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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النتائج أعاله مبا ال يدع مجاال للشك تقبل أغلبية املستجوبني واملستجوبات ملقتىض اقتسام الرثوة املكتسبة  تظهر 

انتهائها، بني الزوجني كل حسب مساهمته يف تنميتها. فقد اعتربتها أغلبية تتجاوز 84%  الزوجية عند  خالل قيام 

قبول  نسبة  كانت  التي   2009 سنة  بحث  نتيجة  يؤكد  وهذا  تقريبا.  املتغريات  لدى جميع  وذلك  إيجابية،  مسألة 

املقتىض يف حدود 84,7%.

وقد سجلت أعىل النسب لدى فئة النساء )%92,8( وعىل الخصوص ربات البيوت منهن )%93,9(. ويبدو هذا األمر 

منطقيا إذا ما أخذنا بعني االعتبار كون النساء املطلقات هن األكرث عرضة لضياع حقوقهن االقتصادية، ولذلك يشكل 

مقتىض املادة 49 طوق نجاة بالنسبة لهن، عىل الرغم من أن الواقع بعيد عن تحقيق مبتغاهن، كام رأينا سابقا. 

كام أن فئة املطلقني واملطلقات أجابوا بقبول املقتىض بنسبة جد مرتفعة )97,4%(.

أما بالنسبة لباقي املتغريات املعتمدة يف البحث، فإننا نالحظ أن الوسط القروي سجل نسبة قبول أعىل من الوسط 

الحرضي )%85 مقابل %83,4(. بينام تنخفض النسبة لدى فئة املتعلمني من ذوي املستوى العايل الذين أبدوا حامسا 

أقل لفكرة اقتسام أموال األرسة )%83,2(، إىل جانب األشخاص األقل تعليام من مستوى ما قبل التمدرس )81,4%( 

وكذلك األشخاص من الرشيحة العمرية من 41 فام فوق )%78,4 إىل81%(.

وقد عرب غالبية املستجوبني/ات الذين أدلوا بجواب آخر غري الخيار املقرتح عليهم )%5,2(بأن اقتسام األموال املكتسبة 

ينبغي عدم إعامله يف حال كانت الزوجة أكرث ثراء من الزوج.

وميكن أن نسجل أن إجابات الشباب ما بني 18 و35 سنة املثمنة لهذا املقتىض كانت مرتفعة بالنسبة للمعدل العام، 

حيث تراوحت ما بني %85 و%88، خاصة إذا ما قارنا هذه النسب باإلحصائيات الرسمية التي تظهر أن نسبة الزواج 

يف ارتفاع26، خالفا لإلشاعات التي تدعي غري ذلك. وهذا يؤكد أن مقتىض توزيع األموال املكتسبة يف حال انتهاء العالقة 

الزوجية مل يعد يخيف الشباب يف سن الزواج. 

أو في نفس  والديها  المتوفاة قبل  البنت  الواجبة ألبناء  الوصية  إقرار   .11.9

الوقت وذلك في حدود ثلث التركة

املاليك. وقد عمدت مدونة األرسة إىل إدخال  الفقه اإلسالمي حسب املذهب  تستمد قواعد اإلرث يف املغرب من 

تعديل جزيئ عىل هذه القواعد يتعلق بإقرار املساواة يف اإلرث بني أبناء االبن وأبناء البنت املتوفيني قبل والديهام أو 

يف نفس وقت وفاتهام، وذلك حسب القاعدة املعروفة يف الفقه اإلسالمي بالوصية الواجبة، وقد كانت موجودة يف 

مدونة األحوال الشخصية السابقة ولكن لصالح أبناء االبن فقط. فجاء الفصل 369 من مدونة األرسة ليعممها عىل 

أبناء البنت كام ييل:« من تويف وله أوالد ابن أو أوالد بنت ومات االبن أو البنت قبله أو معه وجب ألحفاد هؤالء 

يف ثلث تركته وصية...« وتكون هذه الوصية الواجبة لهؤالء األحفاد » مبقدار حصتهم مام يرثه أبوهم أو أمهم عن 

26 اإلحصائيات الواردة يف تقرير وزارة العدل والحريات الصادر سنة 2014، مرجع سابق.
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أصله املتوىف عىل فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله املذكور عىل أن ال يتجاوز ذلك ثلث الرتكة« حسب املادة 370. 

غري أن املدونة احتفظت بتمييز بني أبناء البنت وأبناء االبن املتوفيني حيث أن أوالد ابن االبن يرثون وإن نزل، واحدا 

كانوا أو أكرث، بينام أوالد أبناء البنت ال يرثون.

ويف السؤال املوايل تسعى الدراسة إىل معرفة مدى تقبل املستجوبني واملستجوبات ملقتىض الوصية الواجبة.

الجدول رقم 223: تقييم الوصية الواجبة ألبناء البنت املتوفاة قبل أو مع أبيها أو أمها 

النسبةالعددالوصية الواجبة ألبناء البنت املتوفاة قبل والديها

2108125988,9نعم

17310827,3ال

9011113,8جواب آخر

23713452100,0املجموع

تظهر نتائج اإلجابات عن هذا السؤال، مبختلف املتغريات املعتمدة يف البحث، أن الغالبية الكربى للمستجوبني/ات 

تؤيد توسيع الوصية الواجبة لتشمل أبناء البنت املتوفاة أيضا، وذلك بنسب متقاربة تتمحور حول %88,9 يف الغالب. 

ويرشح الكثريون موقفهم هذا أثناء البحث، بأن الوصية الواجبة ما هي إال إقرار بالعدل واإلنصاف الذين ينبغي أن 

يكونا بني الحفدة من الجانبني. وتشكل النساء استثناء بنسبة ترتفع إىل %92 مقابل %85,9 عند الرجال، وتصل إىل 

%94,7 لدى النساء ربات البيوت، مام يظهر تعطشا أكرب لدى النساء للمساواة بني أبناء البنت وأبناء االبن.

كام يظهر أيضا أن نسبة تقبل فئة املطلقني/ات واألرامل للوصية الواجبة كانت مرتفعة )%93,2 و%93,9( عىل عكس 

املتقاعدين/ات)%82,4( والتالميذ/طلبة )%85,9( وذوي املستوى الجامعي )85,3%(. 

أما نسبة %3,8 من الذين أدلوا بجواب آخر فقد ذهبت أغلبيتهم إىل رضورة اشرتاط فقر أبناء البنت حتى يرثوا 

بالوصية الواجبة.

الجدول رقم 224: تقييم الوصية الواجبة ألبناء البنت املتوفاة قبل أو مع أبيها أو أمها حسب وسط اإلقامة

الوصية الواجبة ألبناء البنت املتوفاة قبل والديها
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%88,9%91,5%87,2نعم

%7,3%5,6%8,4ال

%3,8%2,8%4,4جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 225: تقييم الوصية الواجبة ألبناء البنت املتوفاة قبل أو مع أبيها أو أمها حسب الجنس

الوصية الواجبة ألبناء البنت املتوفاة قبل والديها
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%88,9%92,0%85,9نعم

%7,3%3,5%11,1ال

%3,8%4,5%3,0جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 226: تقييم الوصية الواجبة ألبناء البنت املتوفاة قبل أو مع أبيها أو أمها حسب الفئة العمرية

الوصية الواجبة ألبناء 

البنت املتوفاة قبل والديها

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%88,9%100,0%87,6%89,4%86,5%86,8%91,8%90,1نعم

%7,3 %7,9%7,2%8,9%8,2%6,2%6,3ال

%3,8 %4,6%3,4%4,7%4,9%2,0%3,6جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 227: تقييم الوصية الواجبة ألبناء البنت املتوفاة قبل أو مع أبيها أو أمها حسب الوضعية العائلية

الوصية الواجبة ألبناء البنت املتوفاة قبل 

والديها

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%88,9%93,9%93,2%88,0%89,7نعم

%7,3%3,1%3,4%7,5%7,7ال

%3,8%3,0%3,5%4,4%2,7جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 228: تقييم الوصية الواجبة ألبناء البنت املتوفاة قبل أو مع أبيها أو أمها حسب وجود األطفال من عدمه

الوصية الواجبة ألبناء البنت املتوفاة قبل والديها
أطفال

النسبة
النعم

%88,6%88,7%88,6نعم

%7,1%5,2%7,3ال

%4,3%6,2%4,1جواب آخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 229: تقييم الوصية الواجبة ألبناء البنت املتوفاة قبل أو مع أبيها أو أمها حسب املستوى التعليمي

النسبة

املستوى التعليمي
الوصية الواجبة ألبناء البنت 

العايلاملتوفاة قبل والديها
اإلعدادي/

الثانوي/التأهييل
االبتدايئ

الكتاب/التعليم 

األويل

بدون 

مستوى

88,9% 85,3% 87,1% 92,9% 93,3% 89,5% نعم

7,3% 10,0% 9,7% 4,9% 3,8% 5,1% ال

3,8% 4,7% 3,2% 2,3% 2,9% 5,4% جواب آخر

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% املجموع

الجدول رقم 230: تقييم الوصية الواجبة ألبناء البنت املتوفاة قبل أو مع أبيها أو أمها حسب الوضعية املهنية

الوصية الواجبة ألبناء 

البنت املتوفاة قبل 

والديها

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط 

آخر
غري مرصح

%88,9%74,1%89,5%82,4%94,7%85,9%91,0%86,8نعم

%7,3 %7,1%10,6%0,1%7,2%7,3%10,1ال

%3,8%25,9%3,4%7,0%4,3%6,9%1,8%3,1جواب آخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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10. تسوية الوضعية القانونية للزيجات غير الموثقة

ورد يف املادة 16 من مدونة األرسة: »تعترب وثيقة الزواج الوسيلة املقبولة إلثبات الزواج. إذا حالت أسباب قاهرة دون 

توثيق العقد يف وقته، تعتمد املحكمة يف سامع دعوى الزوجية سائر وسائل اإلثبات وكذا الخربة...يُعمل بسامع دعوى 

الزوجية يف فرتة انتقالية ال تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ«.

غري أنه، وبعد مرور مهلة الخمس سنوات، لوحظ أن العديد من الزيجات السابقة مل يتم توثيقها بعد، بل إن اآلالف 

من الزيجات ال زالت ُتعقد مبجرد قراءة الفاتحة يف غياب أي سبب »قاهر« يحول دون توثيقها. وميكن تفسري هذه 

املامرسة بعامل أسايس: 

بتعدد  اإلذن  منَحهم  القضاء  يرفض  الذين  األشخاص  بعض  من طرف  املامرس  القانون  عىل  التحايل  إىل  ويعود  ـ  

الزوجات أو بزواج القارص، فيلجؤون إىل الزواج العريف بالفاتحة ويضعون القضاء أمام األمر الواقع ثم يلجؤون إىل 

املادة 16 لتوثيق ذلك الزواج27. 

الزواج،  توثيق  للتحسيس برضورة  املبذولة  الجهود  كل  من  الرغم  املامرسات عىل  باستمرار هذه  يسمح  ما  وهذا 

والحمالت املنظمة من طرف السلطات العمومية لتوثيق ما مل يتم توثيقه يف مختلف أنحاء اململكة. وقد اضطرت 

الحكومة إىل متديد املهلة لخمس سنوات أخرى يف يناير 2016 حامية لحقوق النساء املتزوجات بدون عقد مكتوب، 

وحامية كذلك لحقوق األطفال الناتجني عن هذه الزيجات غري املوثقة.

ومن أجل استطالع رأي املواطنني واملواطنات حول هذا املشكل، يقرتح السؤال ثالثة خيارات:

السؤال: حددت املادة 16 من مدونة األرسة مهلة لقبول دعوى إثبات الزوجية يف خمس سنوات يف حال عدم توثيق الزواج يف 

حينه، ثم تم متديد املهلة إىل خمس سنوات أخرى. بانتهاء هذه املهلة، هل يف نظرك:

1-من املفيد تجديدها لخمس سنوات أخرى؟

2-تجديدها غري مفيد بعد مرور عرش سنوات من التطبيق،

3-إلغاء التمديد وتبني مسطرة خاصة لقبول دعوى إثبات الزوجية يف جميع حاالت عدم توثيق الزواج يف حينه.

27 يراجع: »مدونة األرسة عىل ضوء املامرسة القضائية«، مرجع سابق، ص. 52، 63.
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الجدول رقم 231: تقييم متديد مهلة خمس سنوات لتوثيق الزيجات غري املوثقة بعقد

النسبةالعدد تجديد أو إلغاء مهلة 5 سنوات لتوثيق الزواج

36,4%8631697من املفيد تجديدها لخمس سنوات أخرى

8,7%2063070تجديدها غري مفيد بعد مرور عرش سنوات من التطبيق

إلغاء التمديد وتبني مسطرة خاصة لقبول دعوى إثبات الزوجية يف 

جميع حاالت عدم توثيق الزواج يف وقته
11287603%47,6

4,9%1161959جواب آخر )يوضح(

2,4%569123بدون جواب

100,0%23713452املجموع

يظهر من النتائج أن %36,4 فقط من املستجوبني واملستجوبات يتفقون مع فكرة متديد املهلة املخصصة لقبول دعاوى 

إثبات الزوجية، مقابل %8,7 يرون بأن هذا التمديد غري مجد وينبغي إلغاؤه، بينام يرصح %47,6 من املستجوبني مبوقف 

وسط يقيض بإلغاء التمديد، وتبني مسطرة خاصة لقبول دعوى إثبات الزوجية، يف جميع حاالت عدم توثيق الزواج يف 

وقته. ويالحظ أن نفس النسب تسجل تقريبا بالنسبة ملتغري الجنس سواء يف حال وجود أطفال أو عدمه. 

ولكن يف متغري وسط اإلقامة نالحظ أن األشخاص املنتمني إىل الوسط الحرضي هم أكرث تقبال للحل الثالث بنسبة 

%56,5 مقابل %47,9 يف الوسط القروي. ويعود األمر إىل كون هذا األخري يعرف ارتفاعا أكرب يف عدد الزيجات غري 

املوثقة نظرا للبعد عن املحاكم، والنتشار األمية والجهل بالقانون، وكذلك تجذر العادات والتقاليد التي عرفت إبرام 

الزيجات بدون توثيق عديل.

ومتيزت الرشيحة العمرية الشابة ما بني 18 و25 سنة برفضها لتمديد املهلة بنسبة %32,4، وقبولها للمسطرة الخاصة 

بنسبة %53,5. وهي نسبة قريبة من تلك التي عرب عنها األشخاص غري املتزوجني )%51,5(. وأما األرامل من الجنسني 

جدا،  مرتفعة  الحاالت  التوثيق يف جميع  باب  بفتح  تسمح  التي  الخاصة  املسطرة  لهذه  قبولهم  نسبة  كانت  فقد 

متبوعني باألشخاص ذوي التعليم العايل )%71,6، و66,1%(.
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الجدول رقم 232: تقييم متديد مهلة خمس سنوات لتوثيق الزيجات غري املوثقة بعقد حسب وسط اإلقامة

تجديد أو إلغاء مهلة 5 سنوات لتوثيق الزواج
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%36,4%47,9%28,6من املفيد تجديدها لخمس سنوات أخرى

%8,7%9,5%8,1تجديدها غري مفيد بعد مرور عرش سنوات من التطبيق

إثبات  دعوى  لقبول  خاصة  مسطرة  وتبني  التمديد  إلغاء 

الزوجية يف جميع ح
56,5%34,3%47,6%

%4,9%4,1%5,5جواب آخر )يوضح(

%2,4%4,1%1,3بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 233: تقييم متديد مهلة خمس سنوات لتوثيق الزيجات غري املوثقة بعقد حسب الجنس

تجديد أو إلغاء مهلة 5 سنوات لتوثيق الزواج
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%36,4%35,3%37,4من املفيد تجديدها لخمس سنوات أخرى

%8,7%9,5%7,9تجديدها غري مفيد بعد مرور عرش سنوات من التطبيق

إلغاء التمديد وتبني مسطرة خاصة لقبول دعوى إثبات الزوجية 

يف جميع ح
45,8%49,5%47,6%

%4,9%3,2%6,7جواب آخر )يوضح(

%2,4%2,5%2,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 234: تقييم متديد مهلة خمس سنوات لتوثيق الزيجات غري املوثقة بعقد حسب الفئة العمرية

تجديد أو إلغاء مهلة 5 

سنوات لتوثيق الزواج

الفئة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

من املفيد تجديدها 

لخمس سنوات أخرى
32,4%36,1%29,1%42,1%38,2%39,2%33,6%36,4%

تجديدها غري مفيد بعد 

مرور عرش سنوات من 

التطبيق

7,1%11,2%12,8%10,4%7,4%6,5% 8,7%

إلغاء التمديد وتبني 

مسطرة خاصة لقبول 

دعوى إثبات الزوجية يف 

جميع ح

53,5%47,6%48,7%42,5%48,6%42,3%27,1%47,6%

%4,9%39,3%6,3%3,8%3,7%5,5%4,0%5,9جواب آخر )يوضح(

%2,4 %5,7%1,9%1,3%3,9%1,1%1,1بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 235: تقييم متديد مهلة خمس سنوات لتوثيق الزيجات غري املوثقة بعقد حسب الوضعية العائلية

 تجديد أو إلغاء مهلة 5 سنوات 

لتوثيق الزواج

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

من املفيد تجديدها لخمس 

سنوات أخرى
34,0%38,3%33,8%22,0%36,4%

تجديدها غري مفيد بعد مرور 

عرش سنوات من التطبيق
7,9%9,4%6,8%2,0%8,7%

إلغاء التمديد وتبني مسطرة 

خاصة لقبول دعوى إثبات 

الزوجية يف جميع ح

51,5%44,8%47,9%71,1%47,6%

%4,9 %5,9%4,9%5,1جواب آخر )يوضح(

%2,4%4,9%5,5%2,6%1,5بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 236: تقييم متديد مهلة خمس سنوات لتوثيق الزيجات غري املوثقة بعقد حسب وجود أطفال أوعدمه

تجديد أو إلغاء مهلة 5 سنوات لتوثيق الزواج 
أطفال

النسبة
النعم

%37,5%37,1%37,5من املفيد تجديدها لخمس سنوات أخرى

%9,0%6,2%9,4تجديدها غري مفيد بعد مرور عرش سنوات من التطبيق

إلغاء التمديد وتبني مسطرة خاصة لقبول دعوى إثبات الزوجية 

يف جميع ح
45,4%49,5%45,8%

%4,8%5,8%4,7جواب آخر )يوضح(

%2,9%1,4%3,0بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 237: تقييم متديد مهلة خمس سنوات لتوثيق الزيجات غري املوثقة بعقد حسب املستوى التعليمي

تجديد أو إلغاء مهلة 5 

سنوات لتوثيق الزواج 

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/الثانوي/

التأهييل
العايل

من املفيد تجديدها لخمس 

سنوات أخرى
43,5%35,1%40,4%35,3%24,9%36,4%

تجديدها غري مفيد بعد مرور 

عرش سنوات من التطبيق
12,4%9,1%9,0%7,8%4,6%8,7%

إلغاء التمديد وتبني مسطرة 

خاصة لقبول دعوى إثبات 

الزوجية يف جميع ح

33,7%47,6%45,1%49,6%66,1%47,6%

%4,9%3,7%5,5%4,3%4,2%5,8جواب آخر )يوضح(

%2,4,%7%1,8%1,3%4,0%4,7بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 238: تقييم متديد مهلة خمس سنوات لتوثيق الزيجات غري املوثقة بعقد حسب الوضعية املهنية

تجديد أو إلغاء مهلة 5 
سنوات لتوثيق الزواج 

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 
تلميذ/ة عاطل/ةمشتغل/ة

متقاعدربة بيتطالب/ة
غري 

نشيط/ة 
آخر

غري 
مرصح به

من املفيد تجديدها 

لخمس سنوات أخرى
37,6%35,3%24,4%37,7%38,5%34,4%46,7%36,4%

تجديدها غري مفيد بعد 

مرور عرش سنوات من 

التطبيق

8,2%7,0%9,6%12,1%2,2%1,9%16,3%8,7%

إلغاء التمديد وتبني 

مسطرة خاصة لقبول 

دعوى إثبات الزوجية يف 

جميع ح

47,4%44,8%59,8%43,7%51,6%58,3%17,9%47,6%

%4,9%19,2 %7,8%3,1%4,5%6,4%5,6جواب آخر )يوضح(

%2,4 %5,4 %3,4%1,7%6,5%1,2بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

إن املالحظة التي تفرض نفسها من خالل معاينة نتائج اآلراء املعرب عنها بخصوص إشكال توثيق الزواج الذي مل يتم 

توثيقه يف حينه، هي أنه ينبغي إنقاذ هذه الزيجات، ولكن ليس عرب التمديد املتوايل ملهلة رفع دعاوى إثبات الزواج، 

بل من خالل إقرار مسطرة خاصة بديلة تلزم املعنيني بهذا األمر عىل االمتثال للقانون.

وإذا استحرضنا قرار التمديد لخمس سنوات أخرى الذي صدر يف يناير 2016، فإن يبدو من الرضوري استغالل هذه 

الفرتة ملضاعفة الجهود من أجل وضع حد لهذه املعضلة التي تهدد استقرار األرسة وحقوق مكوناتها.
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11. إجراء إثبات النسب لصالح األطفال الذين ينكر آباؤهم بنوتهم

تنص املادتان 156 و158 من مدونة األرسة عىل إمكانية اللجوء إىل الخربة القضائية وجميع وسائل اإلثبات مبا فيها الخربة 

الطبية إلثبات النسب يف حالة وقوع الخطبة وظهور حمل عىل املخطوبة، ثم أنكر الخاطب أن يكون الحمل منه. 

هل ميكن يف نظرك تعميم الحق يف الخربة الطبية عىل جميع حاالت األطفال التي ينكر فيها الرجل عالقته بالحمل؟

يندرج هذا السؤال يف نفس منطق السؤال رقم 9 9 والذي سعينا من خالله إىل استطالع الرأي العام حول مسألة 

اللجوء إىل الخربة الطبية التي ميكن أن يأمر بها القايض للحسم يف النزاعات املتعلقة بإثبات النسب يف إطار الخطبة. 

وقد كانت اإلجابات تؤكد يف شبه إجامع عىل إيجابية هذا املقتىض وذلك بنسب تتجاوز التسعني يف املائة )90 %( 

وبلغت أحيانا نسبة %97 لدى بعض الفئات.

الجدول رقم 239: تقييم إمكانية تعميم الخربة الطبية )ADN( عىل جميع األطفال الذين ينكر آباؤهم أبوتهم

النسبةالعددتعميم الخربة الطبية عىل جميع األطفال املتنكر ألبوتهم 

87,7%20799275نعم

8,4%1995749ال

2,8%653625ال أدري

1,1%264803بدون جواب

100,0%23713452املجموع

يتجىل بوضوح من خالل الجدول أعاله أن الرأي العام املعرب عنه يف هذا البحث يقبل بدون مواربة وبأغلبية كبرية 
)%87,7( فكرة تعميم الخربة الطبية كوسيلة إلثبات نسب األطفال حينام ينكر آباؤهم أبوتهم لهم. ومل يتم رفض 
هذا املقتىض سوى من قبل نسبة ضعيفة من املستجوبني واملستجوبات %8,4. وقد التقطنا أثناء البحث امليداين أن 
عددا كبريا من الذين أجابوا ب«ال أدري« كانوا يعقبون بإمكانية اللجوء إىل الخربة الطبية يف حاالت محددة من مثل 

الحمل الناتج عن االغتصاب، أو يف حالة وجود األم يف وضعية إعاقة ذهنية أو نفسية.
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الجدول رقم 240: تقييم إمكانية تعميم الخربة الطبية )ADN( عىل جميع األطفال الذين ينكر آباؤهم أبوتهم حسب وسط 
اإلقامة

تعميم الخربة الطبية عىل جميع األطفال املتنكر ألبوتهم 
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%87,7%89,5%86,5نعم

%8,4%6,2%9,9ال

%2,8%2,5%3,0ال أدري

%1,1%1,8%0,7بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

لعل ما يستوقف يف الجدول أعاله، هو كون العامل القروي يبدو أكرث تقبال لفكرة إجراء الخربة الطبية إلثبات النسب 

يف جميع حاالت إنكار األب لبنوة الطفل، وذلك بنسبة %89,5 مقابل %86,5 يف الوسط الحرضي. واملفرتض أن يكون 

هذا األخري أكرث إملاما ووعيا بهذه اإلشكالية خاصة عرب الجمعيات املشتغلة عىل موضوع حامية أطفال الشوارع الذين 

ينحدرون يف غالبيتهم من عالقات خارج إطار الزواج ومل يتم االعرتاف بنسبهم من قبل آبائهم. غري أننا ينبغي أن ال 

نغفل أن ظاهرة األبناء غري املعرتف بنسبهم بدأت تعرف انتشارا حتى يف املجال القروي بفعل تحول القيم وانفتاح 

الشباب عىل ثقافات أخرى عرب القنوات األجنبية ووسائل االتصال العنكبوتية.

من جهة ثانية، إذا ما استحرضنا متغري الجنس، نالحظ أن نسبة القبول بتعميم الخربة الطبية هي أكرث ارتفاعا لدى 

النساء منها لدى الرجال )%89,4 مقابل %86( األمر الذي يجد تفسريه املنطقي يف كون النساء هن ضحايا إنكار 

األبوة يف الدرجة األوىل.

الجدول رقم 241: تقييم إمكانية تعميم الخربة الطبية )ADN( عىل جميع األطفال الذين ينكر آباؤهم أبوتهم حسب الجنس

تعميم الخربة الطبية عىل جميع األطفال املتنكر ألبوتهم
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%87,7%89,4%86,0نعم

%8,4%6,9%9,9ال

%2,8%2,7%2,8ال أدري

%1,1%1,0%1,2بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 242: تقييم إمكانية تعميم الخربة الطبية )ADN( عىل جميع األطفال الذين ينكر آباؤهم أبوتهم حسب الفئة 
العمرية

تعميم الخربة الطبية عىل جميع 

األطفال املتنكر ألبوتهم

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%87,7%100,0%82,0%86,6%90,9%83,8%90,9%91,8نعم

%8,4 %11,4%8,0%6,3%9,8%7,8%7,6ال

%2,8 %3,7%4,3%2,0%4,7%1,3%0,4ال أدري

%1,1 %2,9%1,1%0,8%1,6 %0,3بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 243: تقييم إمكانية تعميم الخربة الطبية )ADN( عىل جميع األطفال الذين ينكر آباؤهم أبوتهم حسب الوضعية 
العائلية

تعميم الخربة الطبية عىل جميع 

األطفال املتنكر ألبوتهم

النسبةالوضعية العائلية

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%87,7%84,8%84,3%88,0%87,9نعم

%8,4%8,8%9,1%8,2%8,8ال

%2,8%6,4%6,7%2,7%2,0ال أدري

%1,1  %1,1%1,3بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 244: تقييم إمكانية تعميم الخربة الطبية )ADN( عىل جميع األطفال الذين ينكر آباؤهم أبوتهم حسب وجود 
أطفال أو عدمه

 تعميم الخربة الطبية عىل جميع األطفال املتنكر ألبوتهم
أطفال

النسبة
النعم

%87,6%91,5%87,1نعم

%8,2%7,5%8,3ال

%3,1%1,0%3,4ال أدري

%1,0 %1,1بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 245: تقييم إمكانية تعميم الخربة الطبية )ADN( عىل جميع األطفال الذين ينكر آباؤهم أبوتهم حسب املستوى 

التعليمي

 تعميم الخربة الطبية عىل 

جميع األطفال املتنكر 

ألبوتهم

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/الثانوي/

التأهييل
العايل

%87,7%83,4%89,9%90,2%87,6%85,9نعم

%8,4%13,8%8,0%5,8%8,9%7,0ال

%2,8%2,8%1,2%4,0%2,3%4,1ال أدري

%1,1 %1,0 %1,2%2,9بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 246: تقييم إمكانية تعميم الخربة الطبية )ADN( عىل جميع األطفال الذين ينكر آباؤهم أبوتهم حسب الوضعية 
املهنية

تعميم الخربة الطبية 

عىل جميع األطفال 

املتنكر ألبوتهم

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر
غري مرصح

%87,7%100,0%74,6%79,0%89,2%89,4%88,5%88,2نعم

%8,4 %12,4%15,4%6,8%9,7%5,7%8,8ال

%2,8 %8,1%5,6%2,2%0,9%5,2%2,2ال أدري

%1,1 %4,9 %1,9 %0,6%0,8بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

عموما، تظهر نتائج اإلجابات حول املوقف من تعميم الخربة الطبية عىل جميع األطفال الذين ينكر آباؤهم بنوتهم، 

ارتفاع منسوب القبول لهذا اإلجراء من لدن جميع الفئات املستجوبة مبعدل %87. وترتفع النسبة إىل حدود 90% 

لدى الرشائح العمرية الشابة ما بني 18 و40 سنة، مقابل%82 لدى األكرب سنا من 56 سنة فام فوق. وهذا يف حده 

أمر إيجايب ألنه يظهر أن قضية حامية الحق يف النسب حارضة يف ذهنية املواطنني واملواطنات الشباب، خاصة وأن 

إشكال االعرتاف بالنسب يطرح عادة يف هذه املراحل من العمر. 
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ومن خالل مقارنة هذه النتائج بتلك املستخلصة من البحث الوطني لسنة 2009، يظهر أن هنالك تقدما ملموسا يف 

الوعي بأهمية حامية حقوق الطفل يف مجال النسب لدى املواطنني واملواطنات. فقد انتقلت نسبة القبول مبقتىض 

تعميم الخربة الطبية من %79,1 إىل %87,7، وانخفضت نسبة معارضته من %17,6 إىل %8,4 فقط. كام تظهر هذه 

النسب أن هنالك وعيا أكرب أيضا برضورة تحمل األبوين معا للمسؤولية عن األبناء يف جميع الحاالت، وأن ال تتحمل 

األم وحدها عبئهم، كام رصح لنا العديد من املستجوبني/ات خالل البحث امليداين معقبني بأن »الطفل املعني ال ذنب 

له ومل يطلب املجيئ إىل الحياة، فهو ضحية خطأ والديه معا«.



150

12. منح النيابة الشرعية على األبناء القاصرين لألم

يتمثل مضمون النيابة الرشعية عىل األبناء القارصين يف واجب العناية بشؤونهم الشخصية من توجيه ديني وتكوين 

تربوي، وبشؤونهم املالية من حيث إدارتها. كام أن النائب الرشعي يتوىل النيابة عن املحجور عىل املستوى القانوين، 

كام هو الحال يف املوافقة له عىل الزواج. تعترِب مدونة األرسة أن »األب هو الويل عىل أوالده بحكم الرشع« حسب 

املادة 236. وال متارس األم الوالية عىل أبنائها إال برشط أن تكون راشدة، ويف حال عدم وجود األب بسبب وفاة، أو 

غياب، أو فقدان لألهلية )املادة 238(.

ويظهر من قراءة هذه املواد أنها تتناقض مع ما ذهبت إليه املدونة يف املادة الرابعة من التأكيد عىل كون األرسة تقع 

تحت رعاية الزوجني، ومع ما ورد يف املادتني 51 و54 من تحديد لحقوق األطفال »عىل أبويهم« من دون متييز بني 

األب واألم يف جميع الواجبات املنصوص عليها.

السؤال: متنح مدونة األرسة النيابة الرشعية عىل األبناء القارصين لألب، وال تنتقل إىل األم إال يف حالة عدم وجود 

األب، بسبب وفاة، أو غياب، أو فقدان األهلية، أو ألي سبب آخر )املادة 238(. هل يف نظرك ينبغي أن تصبح النيابة 

الرشعية عىل األبناء القارصين للوالدين معا طبقا للامدة 4 من املدونة التي تقرر رعاية الزوجني معا لألرسة؟

الجدول رقم 247: تقييم إمكانية منح األم النيابة الرشعية عىل األبناء القارصين كام هو الحال بالنسبة لألب

النسبةالعددمنح النيابة الرشعية لألم عىل األبناء القارصين

1662313070,1 نعم

607064425,6ال

2845611,2جواب آخر

4268421,8ال أدري

3082751,3بدون جواب

23713452100,0املجموع
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الجدول رقم 248: تقييم إمكانية منح األم النيابة الرشعية عىل األبناء القارصين كام هو الحال بالنسبة لألب، حسب وسط اإلقامة

منح النيابة الرشعية لألم عىل األبناء القارصين
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%70,1%65,0%73,5 نعم

%25,6%28,5%23,7ال

%1,2%1,4%1,1جواب آخر

%1,8%3,2%0,9ال أدري

%1,3%2,0%0,8بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 249: تقييم إمكانية منح األم النيابة الرشعية عىل األبناء القارصين كام هو الحال بالنسبة لألب، حسب الجنس

منح النيابة الرشعية لألم عىل األبناء القارصين
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%70,1%80,0%60,3 نعم

%25,6%15,6%35,4ال

%1,2%0,7%1,7جواب آخر

%1,8%1,7%1,8ال أدري

%1,3%1,9%0,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 250: تقييم إمكانية منح األم النيابة الرشعية عىل األبناء القارصين كام هو الحال بالنسبة لألب، حسب الفئة العمرية

منح النيابة الرشعية لألم عىل 

األبناء القارصين

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%70,1%100,0%57,0%71,5%71,8%75,1%73,2%72,6 نعم

%25,6 %37,2%25,3%26,5%21,7%22,6%20,7ال

%1,2 %0,9%1,9%1,2%0,5 %1,9جواب آخر

%1,8 %2,0%0,8 %2,7%4,2%1,9ال أدري

%1,3 %2,9%0,5%0,6  %3,0بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 251: تقييم إمكانية منح األم النيابة الرشعية عىل األبناء القارصين كام هو الحال بالنسبة لألب، حسب الوضعية 
العائلية

منح النيابة الرشعية لألم عىل األبناء 

القارصين

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%70,1%42,7%78,1%69,2%72,5 نعم

%25,6%57,3%18,5%26,2%23,4ال

%1,2 %1,6%1,3%1,2جواب آخر

%1,8  %1,8%2,2ال أدري

%1,3 %1,8%1,5%0,7بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 252: تقييم إمكانية منح األم النيابة الرشعية عىل األبناء القارصين كام هو الحال بالنسبة لألب، حسب وجود 
األطفال من عدمه

منح النيابة الرشعية لألم عىل األبناء القارصين
أطفال

النسبة
النعم

%69,0%67,2%69,2 نعم

%26,6%21,8%27,2ال

%1,3%1,0%1,3جواب آخر

%1,6%5,0%1,2ال أدري

%1,5%5,0%1,1بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 253: تقييم إمكانية منح األم النيابة الرشعية عىل األبناء القارصين كام هو الحال بالنسبة لألب، حسب املستوى التعليمي

منح النيابة الرشعية لألم 

عىل األبناء القارصين

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/

الثانوي/التأهييل
العايل

%70,1%74,5%72,4%64,5%71,9%67,2 نعم

%25,6%22,9%23,8%29,8%25,2%27,1ال

%1,2%2,2%0,6%0,8 %2,1جواب آخر

%1,8%0,4%1,8%4,1%2,1%1,0ال أدري

%1,3 %1,3%0,8%0,8%2,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 254: تقييم إمكانية منح األم النيابة الرشعية عىل األبناء القارصين كام هو الحال بالنسبة لألب، حسب الوضعية املهنية

منح النيابة الرشعية لألم 
عىل األبناء القارصين

الوضعية املهنية
النسبة نشيط/ة 

تلميذ/ة عاطل/ةمشتغل/ة
غري نشيط/ة متقاعد/ةربة بيتطالب/ة

غري مرصحآخر

%70,1%80,8%37,0%68,0%78,1%83,9%74,7%66,0 نعم

%25,6%19,2%58,8%27,8%16,9%12,0%19,5%30,3ال

%1,2  %2,2%0,6%3,0%1,4%1,2جواب آخر

%1,8 %2,2%2,1%1,5 %2,9%2,0ال أدري

%1,3 %2,0 %2,9%1,1%1,6%0,5بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

يروم هذا السؤال معرفة رأي املواطنني واملواطنات بخصوص منح األم الحق يف الوالية الرشعية عىل أبنائها القارصين 

بنفس درجة األب، وذلك يف انسجام مع مقتضيات املادة الرابعة التي تحدثت عن الرعاية املشرتكة لهام معا. 

وقد تبني من نتائج اإلجابات عىل هذا السؤال أن نسبة عالية منهم توافق عىل هذا األمر، وذلك مبعدل %70,1 من العينة، 

وهي نسبة تتواجد بطريقة منتظمة تقريبا يف جميع متغريات البحث. واالستثناء الوحيد الذي يسرتعي االنتباه، يتعلق 

مبتغري الجنس، ومتغري وسط اإلقامة. فنسبة النساء اللوايت عربن عن تأييدهن ملنح الوالية الرشعية لألم، بلغت معدل 80%، 

وتقريبا نفس النسبة لدى ربات البيوت منهن )%78,1(، )مقابل %60,3 لدى الذكور(، وهذه نتيجة تبدو منطقية بالنظر 

إىل أن األمهات تعانني من حرمانهن من الوالية عىل أبنائهن القارصين، حيث تواجههن العديد من املشاكل مبناسبة القيام 

بإجراءات إدارية تخص أبناءهن يف غياب األب أو تعذر حضوره ألي سبب من األسباب التي مل تنص عليها املادة 238.
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وأما يف الوسط القروي، فقد كان املستجوبون/ات أكرث تحفظا عىل مساواة األم مع األب يف الوالية الرشعية عىل األبناء 

القارصين، حيث مل تقبل به سوى نسبة %65 مقابل %73,5 من سكان املدن. وميكن تفسري هذا الفارق برسيان 

الذهنية الذكورية يف العامل القروي والتي تحول دون تقبل تقاسم السلطة داخل األرسة مع النساء.

كام يالحظ أن نسبة القبول بفكرة منح النساء الوالية الرشعية كانت أكرث ارتفاعا لدى الفئات العمرية بني 18 و55 

سنة حيث تراوحت بني 71 و%75، وكذلك لدى فئة التالميذ والطلبة بنسبة %83,9، عىل عكس فئة املسنني الذين 

يتجاوزون سن 56 الذين كانوا أكرث ترددا بخصوص هذا االقرتاح حيث قبله منهم %57 وتم رفضه من طرف 37% 

منهم. ويالحظ أن األرامل كانوا الكرث رفضا له من بني جميع الفئات بنسبة 57,3%.

الذين أجابوا »ال أدري«، فقد جاءت ترصيحاتهم تصب يف الغالب يف حرص منح  أما نسبة %1,2 من املستجوبني 

الوالية الرشعية لألم عىل أبنائها يف حاالت معينة مثل اإلذن لهم بالسفر صحبتها دون إذن مسبق من طرف األب، 

كام ورد يف املقابلة معهم.

بينام  إىل 70,1%،  من 63,6%  انتقلت  قد  االقرتاح  هذا  قبول  نسبة  أن  يالحظ   ،2009 سنة  بحث  بنتائج  ومقارنة 

تراجعت نسبة من رفضوها من %33,9 إىل %25,6، مام يفيد بأن هنالك تقدما يف الذهنيات يف انسجام مع باقي 

مواد مدونة األرسة، خاصة املادة الرابعة التي تنص عىل الرعاية املشرتكة لألرسة من طرف الزوجني، كام مع فلسفة 

املساواة التي حملتها مدونة األرسة.
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المتعلقة  باألحكام  الزواج  على  المقبلين  إشعار  في  العدول  دور   .13

بتدبير األموال المكتسبة خالل قيام الزوجية

تنص املادة 49 من مدونة األرسة عىل أنه يجوز لكل واحد من الزوجني »يف إطار تدبري األموال التي ستكتسب أثناء 

قيام الزوجية، االتفاق عىل استثامرها وتوزيعها«. يضمن هذا االتفاق يف وثيقة مستقلة عن عقد الزواج. يقوم العدالن 

بإشعار الطرفني عند زواجهام باألحكام السالفة«. 

والهدف من هذا االتفاق االختياري بني املقبلني عىل الزواج هو حامية الحقوق املالية لكل منهام، من خالل االتفاق 

بهذا  بينهام  يطرأ  تفاديا ألي مشكل قد  الزوجية، وذلك  ما سيكتسبانه خالل حياتهام  تدبري  كيفية  برضاهام حول 

الخصوص يف حال انتهاء عالقتهام الزوجية. ولهذا، ألزم املرشع العدول بإخبار املقبلنَْي عىل الزواج بهذه اإلمكانية حتى 

يكونا عىل بينة من أمرهام قبل إبرام عقد الزواج. 

ونظرا ألهمية هذا املقتىض، فإن السؤال املوايل يروم معرفة ما إذا كان املواطنون واملواطنات عىل علم به.

السؤال: هل تعرف أن مدونة األرسة لسنة 2004 قد ألزمت العدول بإشعار املقدمني عىل الزواج باألحكام املتعلقة بتدبري األموال 

التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية؟

الجدول رقم 255: معرفة إلزامية مدونة األرسة للعدول بإشعار املقبلني عىل الزواج باألحكام املتعلقة باألموال املكتسبة أثناء الزواج

هل تعرف/ين أن مدونة األرسة ألزمت العدول بإشعار املقدمني عىل 

الزواج باألحكام املتعلقة بتدبري األموال املكتسبة أثناء الزواج؟
النسبةالعدد

645005927,2نعم

1569830666,1ال

14939476,3ال أدري

711400,3بدون جواب

23713452100,0املجموع

الجدول رقم 256: معرفة إلزامية مدونة األرسة للعدول بإشعار املقبلني عىل الزواج باألحكام املتعلقة باألموال املكتسبة أثناء 
الزواج، حسب وسط اإلقامة

 هل تعرف/ين أن مدونة األرسة ألزمت العدول بإشعار املقدمني عىل 

الزواج باألحكام املتعلقة بتدبري األموال املكتسبة أثناء الزواج؟

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%27,2%22,8%30,1نعم

%66,1%70,0%63,6ال

%6,3%6,6%6,2ال أدري

%0,3%0,6%0,1بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 257: معرفة إلزامية مدونة األرسة للعدول بإشعار املقبلني عىل الزواج باألحكام املتعلقة باألموال املكتسبة أثناء الزواج، 
حسب الجنس

هل تعرف/ين أن مدونة األرسة ألزمت العدول بإشعار 

املقدمني عىل الزواج باألحكام املتعلقة بتدبري األموال 

املكتسبة أثناء الزواج؟

الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%27,2%28,1%26,3نعم

%66,1%63,2%69,1ال

%6,3%8,2%4,5ال أدري

%0,3%0,5%0,2بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 258: معرفة إلزامية مدونة األرسة للعدول بإشعار املقبلني عىل الزواج باألحكام املتعلقة باألموال املكتسبة أثناء 
الزواج، حسب الفئة العمرية

هل تعرف/ين أن مدونة 

األرسة ألزمت العدول 

بإشعار املقدمني عىل الزواج 

باألحكام املتعلقة بتدبري 

األموال املكتسبة أثناء 

الزواج؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

-56 سنة 

فام فوق

غري 

متوفرة

%27,2%66,4%28,9%25,9%25,7%28,8%29,9%25,1نعم

%66,1%33,6%63,8%68,7%68,5%63,5%63,7%66,9ال

%6,3 %5,2%5,4%5,8%7,7%6,4%8,1ال أدري

%0,3 %2,1     بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 259: معرفة إلزامية مدونة األرسة للعدول بإشعار املقبلني عىل الزواج باألحكام املتعلقة باألموال املكتسبة أثناء 
الزواج، حسب الوضعية العائلية

هل تعرف/ين أن مدونة األرسة ألزمت 

العدول بإشعار املقدمني عىل الزواج 

باألحكام املتعلقة بتدبري األموال 

املكتسبة أثناء الزواج؟

الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%27,2%6,9%29,3%29,9%23,1نعم

%66,1%83,6%65,2%64,5%68,3ال

%6,3%9,6%5,5%5,1%8,6ال أدري

%0,3  %0,6 بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 260: معرفة إلزامية مدونة األرسة للعدول بإشعار املقبلني عىل الزواج باألحكام املتعلقة باألموال املكتسبة أثناء 
الزواج، حسب وجود أطفال أو عدمه

بإشعار  العدول  ألزمت  األرسة  مدونة  أن  تعرف/ين   هل 

األموال  بتدبري  املتعلقة  باألحكام  الزواج  عىل  املقدمني 

املكتسبة أثناء الزواج؟

أطفال

النسبة
النعم

%29,1%38,2%28,1نعم

%65,1%60,8%65,6ال

%5,3%1,1%5,7ال أدري

%0,5 %0,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 261: معرفة إلزامية مدونة األرسة للعدول بإشعار املقبلني عىل الزواج باألحكام املتعلقة باألموال املكتسبة أثناء 
الزواج، حسب املستوى التعليمي

هل تعرف/ين أن مدونة األرسة 

ألزمت العدول بإشعار املقدمني 

عىل الزواج باألحكام املتعلقة 

بتدبري األموال املكتسبة أثناء 

الزواج؟

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم 

األويل

االبتدايئ
اإلعدادي/الثانوي/

التأهييل
العايل

%27,2%36,2%29,4%24,1%24,3%21,2نعم

%66,1%56,6%64,3%67,3%72,0%72,3ال

%6,3%7,2%6,3%8,6%3,7%5,1ال أدري

%0,3    %1,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 262: معرفة إلزامية مدونة األرسة للعدول بإشعار املقبلني عىل الزواج باألحكام املتعلقة باألموال املكتسبة أثناء 
الزواج، حسب الوضعية املهنية

هل تعرف/ين أن مدونة 

األرسة ألزمت العدول بإشعار 

املقدمني عىل الزواج باألحكام 

املتعلقة بتدبري األموال 

املكتسبة أثناء الزواج؟

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%27,2%43,8%17,6%46,8%26,7%18,2%22,2%29,0نعم

%66,1%56,2%72,3%45,2%66,8%72,9%68,2%65,5ال

%6,3 %8,1%8,0%5,8%8,9%8,9%5,5ال أدري

%0,3 %2,0 %0,8 %0,7 بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

العدول  بإشعار  املتعلقة  املادة 49  املستجوبني واملستجوبات ال علم لهم مبقتضيات  أن غالبية  النتائج أعاله  تؤكد 

للمقبلني عىل الزواج بإمكانية اتفاق حول تدبري املمتلكات، وذلك بنسبة %66,1 مقابل %27,2 فقط رصحوا مبعرفتهم 

الثلث من  بذلك. ويالحظ أنه يف جميع املتغريات املعتمدة يف هذا البحث، مل تتجاوز نسبة املطلعني عليها نسبة 

كل فئة مستجوبة، ما عدا متغري املستوى التعليمي الذي أظهر أن أصحاب التعليم العايل كانت نسبتهم مرتفعة 

)%36,2(. بينام نجد نسبة الثلث تقريبا تتكرر يف متغري الجنس ب%28,1 عند النساء و%26,3 لدى الذكور، ويف 

متغري الرشائح العمرية )بني 25 و%29( وكذلك يف متغري الوضعية املهنية )ما بني 23 و%27( باستثناء األرامل الذين 

مل تتجاوز نسبة من له اطالع منهم عىل املقتىض 6,9%. 
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كام أننا نجد فرقا واضحا بني املعرفة بهذا املقتىض يف الوسط الحرضي )%30,1( والوسط القروي )%22,8(، األمر الذي 

يجد تفسريه يف انتشار األمية بشكل أكرب يف البادية.

والخالصة هي أن ما يناهز الثلثني من املستجوبني واملستجوبات يجهلون أن املرشع قد ألزم العدول بإشعار املقبلني 

عىل الزواج بإمكانية إبرام اتفاق حول كيفية تدبري األموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، مع ما لهذا املقتىض من 

أهمية قصوى يف تسوية النزاعات بني الزوجني ويف تهدئة األجواء بني أفرادها بخصوص املشاكل املالية.

كام يستنتج من النتائج أعاله أيضا أن املستوى التعليمي املرتفع يلعب دورا أساسيا يف معرفة املقتضيات الجديدة 

التي جاءت بها مدونة األرسة، كام أن اإلقامة يف الوسط الحرضي تساهم أيضا يف ارتفاع الوعي واملعرفة بقانون األرسة. 
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الزواج  على  المقبلين  إشعار  بواجب  العدول  قيام  مدى  تقييم   .14

باتفاق تدبير األموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية

بإشعار  للعدول  املدونة  بإلزام  الذين رصحوا مبعرفتهم  املوايل حرصيا إىل املستجوبني واملستجوبات  السؤال  يتوجه 

الزوجية، وهم يشكلون  املكتسبة خالل قيام  اتفاق يحدد كيفية تدبري األموال  إبرام  بإمكانية  الزواج  املقبلني عىل 

أقلية ال تتجاوز الثلث من العينة املستجوبة. والغرض من هذا السؤال هو تقيص ما إن كان لهذه األقلية علم بقيام 

العدول بدورهم هذا عمليا.

السؤال: هل تعتقد أن العدول يقومون فعال بإشعار املقبلني عىل الزواج بهذا املقتىض؟

لقد أجاب %30,7 من املستجوبني باعتقادهم بقيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال 

املكتسبة أثناء الزواج، مقابل %42,5 يرون بأن العدول ال يقومون بذلك، و%15,4 رصحوا بأن العدول ال يؤدون هذا 

الواجب دامئا.

الجدول رقم 263: تقييم مدى قيام العدول بواجب إشعار املقدمني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية

قيام العدول بإشعار املقدمني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال 

املكتسبة أثناء قيام الزوجية
النسبةالعدد

30,7 %2181417نعم

42,5 %3021837ال

15,4 %1094912أحيانا

11,0%782712ال أدري

0,4 %28350بدون جواب

100,0 %7109228املجموع
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الجدول رقم 264: تقييم مدى قيام العدول بواجب إشعار املقدمني عىل الزواج باتفاق تدبري املوال املكتسبة أثناء قيام الزوجية 
حسب وسط اإلقامة

قيام العدول بإشعار املقدمني عىل الزواج باتفاق تدبري 

األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%30,7%38,0%26,9نعم

%42,5%35,8%46,0ال

%15,4%14,1%16,1أحيانا

%11,0%12,1%10,4ال أدري

%0,4 %0,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

من  أكرث  باإلشعار  يقومون  العدول  بأن  يعتقدون  القروي  الوسط  يف  املستجوبني/ات  أن  أعاله  الجدول  من  يتجىل 

املستجوبني  ثلث  أن  الجنس  متغري  نتائج  تربز  بينام   .)26,9% مقابل   38,0%( الحرضي  العامل  يف  املستجوبني/ات 

واملستجوبات يقرون بأن العدول يقومون بواجبهم يف هذا الشأن، مقابل %42 ال يرون ذلك. ويف متغري الوضعية 

العائلية رصحت نسبة 27 إىل 32 بكون العدول ال يقومون بإشعار املقبلني عىل الزواج بهذا املقتىض.

الجدول رقم 265: تقييم مدى قيام العدول بواجب إشعار املقدمني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية حسب الجنس

قيام العدول بإشعار املقدمني عىل الزواج باتفاق تدبري 

األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

%30,7%29,3%32,3نعم

%42,5%43,1%41,8ال

%15,4%12,4%19,0أحيانا

%11,0%14,5%6,8ال أدري

%0,4%0,7 بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 266: تقييم مدى قيام العدول بواجب إشعار املقدمني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية 
حسب الفئة العمرية 

قيام العدول بإشعار 

املقدمني عىل الزواج باتفاق 

تدبري األموال املكتسبة 

أثناء قيام الزوجية

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%30,7 %42,2%27,3%20,8%21,2%37,7%33,1نعم

%42,5%100,0%40,7%49,0%41,5%48,3%33,5%38,1ال

%15,4 %10,6%15,4%11,8%17,0%21,2%16,9أحيانا

%11,0 %6,5%8,3%25,8%12,0%7,6%10,6ال أدري

%0,4    %1,5 %1,2بدون جواب

%100%100%100%100%100%100%100%100املجموع

الجدول رقم 267: تقييم مدى قيام العدول بواجب إشعار املقدمني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية 
حسب الوضعية العائلية

قيام العدول بإشعار املقدمني عىل الزواج 

باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام 

الزوجية

الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%30,7%70,5%27,0%32,1%27,4نعم

%42,5%29,5%38,5%44,1%39,7ال

%15,4 %12,4%14,8%17,7أحيانا

%11,0 %22,1%8,4%15,3ال أدري

%0,4  %0,6 بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 268: تقييم مدى قيام العدول بواجب إشعار املقدمني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية 
حسب وجود أطفال أو عدمه

قيام العدول بإشعار املقدمني عىل الزواج باتفاق تدبري 

األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية

أطفال
النسبة

النعم

%31,9%40,8%30,6نعم

%43,5%35,1%44,9ال

%14,6%14,5%14,6أحيانا

%9,4%9,7%9,4ال أدري

%0,5 %0,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 269: تقييم مدى قيام العدول بواجب إشعار املقدمني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية 
حسب املستوى التعليمي

قيام العدول بإشعار املقدمني 

عىل الزواج باتفاق تدبري 

األموال املكتسبة أثناء قيام 

الزوجية

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/

الثانوي/التاهييل
العايل

%30,7%32,1%25,8%31,6%30,2%38,1نعم

%42,5%30,2%52,8%46,3%38,0%35,3ال

%15,4%30,6%11,9%9,6%15,1%10,2أحيانا

%11,0%7,1%8,4%12,5%16,7%16,4ال أدري

%0,4 %1,1   بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 270: تقييم مدى قيام العدول بواجب إشعار املقدمني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية 
حسب الوضعية املهنية

قيام العدول بإشعار 

املقدمني عىل الزواج باتفاق 

تدبري األموال املكتسبة 

أثناء قيام الزوجية

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

ىخر

غري 

مرصح به

%30,7%59,2%44,4%24,2%29,0%34,1%25,6%32,0نعم

%42,5%40,8%32,2%57,3%45,9%21,9%39,4%42,1ال

%15,4 %23,4%7,9%12,4%28,6%5,7%18,2أحيانا

%11,0  %10,6%12,0%15,3%29,3%7,3ال أدري

%0,4   %0,8  %0,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

يتجىل من خالل النتائج أن نسبة تأكيد قيام العدول فعال بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج بإمكانية إبرام اتفاق 
تدبري األموال املكتسبة خالل مدة قيام الزوجية، أكرث ارتفاعا لدى الرشيحة العمرية ما بني 18 و30 سنة مبعدل يرتاوح 
بني 33 و%37، وكذلك لدى من تجاوزوا سن 56 بنسبة %42,2. ويالحظ أن من يوجدون يف سن ترتاوح ما بني 31 
و40 سنة كانت نسبة اطالعهم عىل قيام العدول بذلك قليلة )%20(، مع العلم أن سنهم تدفع لإلفرتاض أنهم قد 
تزوجوا بالنسبة للمتزوجني منهم يف ظل مدونة األرسة، ومع ذلك مل يخربهم العدول مبقتىض تدبري األموال املكتسبة. 

والخالصة التي تظهر من النتائج املتعلقة بهذا السؤال املطروح عىل الذين لديهم علم باملقتىض، هي أن العدول ال 
يقومون بواجبهم يف هذا املجال، أو يقومون به أحيانا فقط.
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15. تبرير عدم قيام العدول بواجب إخبار المقبلين على الزواج باتفاق 

تدبير األموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية

يتوجه هذا السؤال إىل األشخاص الذين أجابوا بالنفي عىل السؤال رقم Q413( 13( الذي كان يروم رصد مدى معرفة 

املستجوبني واملستجوبات مبقتىض املادة 49 املتعلق بإلزام العدول بإشعار املقبلني عىل الزواج بإمكانية إبرام اتفاق 

حول تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية. وقد كانت نسبة املجيبني بالنفي باإلضافة إىل نسبة من أجابوا ب »ال 

أدري« تتجاوز %70 من عينة البحث الوطني. وهذه النسبة هي املستهدفة بالسؤال التايل ملعرفة مربرات عدم قيام 

العدول بواجبهم مع اقرتاح إجابات محددة يتم االختيار بينها.

السؤال: ملاذا يف نظرك ال يقوم العدول بإشعار املقبلني عىل الزواج بإمكانية إبرام اتفاق لتدبري األموال املكتسبة 

خالل قيام الزوجية:

ـ العدول ال يولون أهمية لهذا املقتىض

ـ العدول ال يرغبون يف تعكري جو عقد القران بأسئلة ذات طابع مادي

الجدول رقم 271: سبب عدم قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية 

سبب عدم قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باتفاق تدبري 

األموال املكتسبة
النسبةالعدد

488534225,7العدول ال يولون أهمية لهذا املقتىض

786536841,5العدول ال يرغبون يف تعكري جو عقد القران بأسئلة ذات طابع مادي

13304907,0جواب آخر )يوضح(

489402925,8بدون جواب

18975229100,0املجموع
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الجدول رقم 272: سبب عدم قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية، 
حسب وسط اإلقامة

سبب عدم قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج 

باتفاق تدبري األموال املكتسبة

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%25,7%22,1%28,2العدول ال يولون أهمية لهذا املقتىض

العدول ال يرغبون يف تعكري جو عقد القران بأسئلة ذات 

طابع مادي
42,3%40,3%41,5%

%7,0%4,2%8,9جواب آخر )يوضح(

%25,8%33,5%20,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 273: سبب عدم قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية، 
حسب الجنس

الزواج  املقبلني عىل  العدول بواجب إشعار  سبب عدم قيام 

باتفاق تدبري األموال املكتسبة

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

%25,7%23,5%27,9العدول ال يولون أهمية لهذا املقتىض

%41,5%43,8%39,2العدول ال يرغبون يف تعكري جو عقد القران بأسئلة ذات طابع مادي

%7,0%6,2%7,8جواب آخر )يوضح(

%25,8%26,5%25,1بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 274: سبب عدم قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية، 
حسب الفئة العمرية

سبب عدم قيام العدول بواجب 

إشعار املقبلني عىل الزواج 

باتفاق تدبري األموال املكتسبة

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة
55-41 سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

العدول ال يولون أهمية لهذا 

املقتىض
26,9%30,6%21,8%24,7%27,0%22,3% 25,7%

العدول ال يرغبون يف تعكري 

جو عقد القران بأسئلة ذات 

طابع مادي

41,3%36,4%45,4%39,1%47,8%34,5%27,1%41,5%

%7,0 %8,7%6,3%12,2%6,9%3,8%6,0جواب آخر )يوضح(

%25,8%72,9%34,5%19,0%24,1%25,9%29,3%25,7بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 275: سبب عدم قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية، 
حسب الوضعية العائلية 

إشعار  بواجب  العدول  قيام  عدم  سبب 

األموال  تدبري  باتفاق  الزواج  املقبلني عىل 

املكتسبة

الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%25,7%6,3%28,9%26,0%26,2العدول ال يولون أهمية لهذا املقتىض

العدول ال يرغبون يف تعكري جو عقد 

القران بأسئلة ذات طابع مادي
41,3%40,8%46,2%50,2%41,5%

%7,0%3,7 %8,4%5,8جواب آخر )يوضح(

%25,8%39,8%24,9%24,8%26,7بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 276: سبب عدم قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية، 
حسب وجود أطفال أو عدمه

الزواج  سبب عدم قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل 

باتفاق تدبري األموال املكتسبة

أطفال
النسبة

النعم

%25,5%27,7%25,3العدول ال يولون أهمية لهذا املقتىض

%41,5%40,4%41,6العدول ال يرغبون يف تعكري جو عقد القران بأسئلة ذات طابع مادي

%7,6%3,1%8,1جواب آخر )يوضح(

%25,3%28,8%25,0بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 277: سبب عدم قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية، 
حسب املستوى التعليمي

سبب عدم قيام العدول 

بواجب إشعار املقبلني عىل 

الزواج باتفاق تدبري األموال 

املكتسبة

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/

الثانوي/

التأهييل

العايل

العدول ال يولون أهمية لهذا 

املقتىض
20,5%22,7%27,8%29,4%25,5%25,7%

العدول ال يرغبون يف تعكري 

جو عقد القران بأسئلة ذات 

طابع مادي

39,0%42,2%36,7%43,2%46,6%41,5%

%7,0%8,5%9,1%5,8%5,6%4,7جواب آخر )يوضح(

%25,8%19,4%18,3%29,7%29,5%35,8بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 278: سبب عدم قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باتفاق تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية، 
حسب الوضعية املهنية

سبب عدم قيام العدول 

بواجب إشعار املقبلني عىل 

الزواج باتفاق تدبري األموال 

املكتسبة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

العدول ال يولون أهمية لهذا 

املقتىض
29,5%28,6%21,0%19,8%26,6%14,8%35,9%25,7%

العدول ال يرغبون يف تعكري 

جو عقد القران بأسئلة ذات 

طابع مادي

40,3%29,6%46,9%47,2%44,3%44,5% 41,5%

%7,0 %2,1%14,8%4,2%5,6%7,2%8,5جواب آخر )يوضح(

%25,8%64,1%38,6%14,3%28,8%26,5%34,5%21,7بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

عربت نسبة %41,5 من العينة املستجوبة بخصوص األسباب التي يف نظرها تجعل العدول ال يقومون بواجب إشعار 

املقبلني عىل الزواج مبقتىض االتفاق حول تدبري املمتلكات املكتسبة خالل قيام العالقة الزوجية، بأن األمر يعود إىل 

كون العدول ال يرغبون يف تعكري أجواء مناَسبة عقد الزواج بطرح مسألة لها طابع مادي. بينام رصح %25,7 من 

املستجوبني واملستجوبات بأن مربر عدم قيام العدول باإلخبار يجد تفسريه يف كونهم ال يولون أهمية لهذا األمر. 

يف حني جاءت مربرات من أدلوا ب »جواب آخر« )%7( متوزعة بني عدة أسباب تتعلق عىل الخصوص بالعادات 

والتقاليد التي ال تقبل بذلك، أو بكون املرأة املقبلة عىل الزواج تستنكف عن إثارة هذا املوضوع الحساس املتعلق 

باملاديات، والذي من شأنه أن يُنفر الخاطب ويجعله يعزف عن الزواج بها. 

ونجد نفس النسب تقريبا يف جميع املتغريات سواء تعلق األمر بوسط اإلقامة، أو بالجنس، أو بالسن، أو بالوضعية 

العائلية بتوفر أطفال أو بعدمهم، أو باملستوى التعليمي أو بالوضعية املهنية. 

ومل تسجل معدالت مرتفعة بتميُّز سوى فيام يخص التربير القائم عىل عدم رغبة العدول يف تعكري جو عقد القران 

بقضايا مادية. حيث لوحظ أن النساء عموما رصحن بهذا التربير بنسبة %43,8، وربات البيوت منهن خصوصا بنسبة 

%47,2. وميكن تفسري هذا األمر بالتأثري املضطرد لإلشاعات التي صاحبت النقاش حول مدونة األرسة يف بداية األلفية 

والتي كان مفادها أن هذه األخرية ستمنح للنساء الحق يف نصف ثروة الزوج عند انتهاء العالقة الزوجية، مام خلق 

حرجا لدى النساء. 
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ومن بني النتائج التي تسرتعي االنتباه بارتفاع نسبها بخصوص نفس التربير، تلك املتعلقة بفئة التالميذ/الطلبة ب 

)%46,9( واألشخاص ذوي املستوى الجامعي )%46,6(، وفئة املطلقني/ات )%46,2(، وفئة األرامل )%50,2(. وميكن 

أن تجد هذه املواقف تفسريها يف الوعي بحضور الحاجز النفيس واالجتامعي الذي يحول دون إثارة مواضيع من 

نوعية االتفاق عىل تدبري األموال املكتسبة خالل مناسبة عقد القران، وذلك بفعل ارتفاع املستوى التعليمي كام هو 

الحال بالنسبة للمتعلمني، تالميذ وطلبة جامعيني، أو بتأثري تجارب معيشة من قبل فئة املطلقني واألرامل. 
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16. اقتراحات تهدف لتفعيل قيام العدول بإشعار المقبلين على الزواج 

العالقة  قيام  أثناء  المكتسبة  األموال  تدبير  على  االتفاق  بمقتضى 
الزوجية

يُطلب يف السؤال املوايل من عينة البحث الوطني اقرتاَح حلول تجعل العدول يقومون بواجب إشعار املقبلني عىل 

الزواج مبقتىض االتفاق املتعلق بتدبري األموال املكتسبة خالل مدة الزواج، وذلك باختيار أحد الخيارات األربع املقرتحة 

عليهم يف السؤال.

السؤال: ليك يطبق العدول إشعار املقبلني عىل الزواج مبقتىض االتفاق عىل تدبري األموال املكتسبة، هل تقرتح أن:

يوضع مطبوع رهن إشارة املقبلني عىل الزواج، يحدد كيفية تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية، يوقعه  ـ  

الزوجان بحضور العدول عند توثيق عقد الزواج

ـ  ميأل املقبالن عىل الزواج مطبوعا يوضح كيفية تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية، ويوقعانه ثم يودع 

يف ملف طلب اإلذن بالزواج عىل غرار شهادة العزوبة أو الشهادة الطبية

ال داعي لهذه الوثيقة ـ  

وسيلة أخرى ـ  

الجدول رقم 279: اقرتاحات لتفعيل قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باالتفاق عى كيفية تدبري األموال املكتسبة 
أثناء قيام الزوجية

اقرتاحات لتفعيل قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج 

باالتفاق عى كيفية تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية
النسبةالعدد

625,7 094 357يوضع مطبوع رهن إشارة املقبلني عىل الزواج، يحدد كيفية تدبري

938,7 200 820ميأل املقبالن عىل الزواج مطبوعا يوضح كيفية تدبري األموال املكتسب

626,2 212 924ال داعي لهذه الوثيقة

17,8 849 649وسيلة أخرى

3551,5 702بدون جواب

23100,0 713 452املجموع

يتجىل من خالل الجدول أعاله أن اآلراء املعرب عنها تذهب يف اتجاه تفضيل اللجوء إىل مطبوع يتم ملؤه من قبل 

املقبلني عىل الزواج، سواء أثناء توقيع عقد الزواج بحضور العدول )%25,7( أو قبل ذلك )%38,7( من خالل مطبوع 

عىل غرار الوثائق األخرى املطلوبة يف الزواج مثل شهادة توضح الوضعية العائلية والشهادة الطبية. وأما األشخاص 

الذين مل يروا داعيا لذلك فتصل نسبتهم إىل %26,2، بينام أدلت نسبة %7,8 بإجابات أخرى تصب كلها يف اتجاه ترك 

املقبلني عىل الزواج أحرارا يف تدبري األموال املكتسبة بدون قيود. 
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الجدول رقم 280: اقرتاحات لتفعيل قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باالتفاق عىل كيفية تدبري األموال املكتسبة 
أثناء قيام الزوجية، حسب وسط اإلقامة

اقرتاحات لتفعيل قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل 

الزواج باالتفاق عى كيفية تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام 

الزوجية

الوسط

النسبة
قرويحرضي

%25,7%28,5%23,9يوضع مطبوع رهن إشارة املقبلني عىل الزواج، يحدد كيفية تدبري

%38,7%33,4%42,3ميأل املقبالن عىل الزواج مطبوعا يوضح كيفية تدبري األموال املكتسب

%26,2%26,2%26,1ال داعي لهذه الوثيقة

%7,8%10,2%6,3وسيلة أخرى

%1,5%1,7%1,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 281: اقرتاحات لتفعيل قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باالتفاق عىل كيفية تدبري األموال املكتسبة 
أثناء قيام الزوجية، حسب الجنس

اقرتاحات لتفعيل قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج 

باالتفاق عى كيفية تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

%25,7%25,9%25,6يوضع مطبوع رهن إشارة املقبلني عىل الزواج، يحدد كيفية تدبري

%38,7%41,2%36,2ميأل املقبالن عىل الزواج مطبوعا يوضح كيفية تدبري األموال املكتسب

%26,2%23,6%28,8ال داعي لهذه الوثيقة

%7,8%7,2%8,5وسيلة أخرى

%1,5%2,2%0,8بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 282: اقرتاحات لتفعيل قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باالتفاق عىل كيفية تدبري األموال املكتسبة 
أثناء قيام الزوجية، حسب الفئة العمرية

اقرتاحات لتفعيل قيام العدول 

بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج 

باالتفاق عى كيفية تدبري األموال 

املكتسبة أثناء قيام الزوجية

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

يوضع مطبوع رهن إشارة املقبلني 

عىل الزواج، يحدد كيفية تدبرياألموال 

املكتسبة

28,9%29,8%25,1%22,0%25,1%21,7%66,4%25,7%

ميأل املقبالن عىل الزواج مطبوعا 

يوضح كيفية تدبري األموال املكتسبة
41,3%39,0%33,6%39,8%40,9%34,8%33,6%38,7%

%26,2 %29,1%27,2%28,3%25,1%23,5%24,0ال داعي لهذه الوثيقة

%7,8 %12,8%5,4%5,9%13,7%7,6%5,0وسيلة أخرى

%1,5 %1,4%1,4%4,0%2,5 %0,8بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 283: اقرتاحات لتفعيل قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باالتفاق عىل كيفية تدبري األموال املكتسبة 
أثناء قيام الزوجية، حسب الوضعية العائلية

اقرتاحات لتفعيل قيام العدول بواجب إشعار 

املقبلني عىل الزواج باالتفاق عى كيفية تدبري 

األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية

الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

يوضع مطبوع رهن إشارة املقبلني عىل 

الزواج، يحدد كيفية تدبرياألموال املكتسبة
28,3%24,8%27,9%9,3%25,7%

ميأل املقبالن عىل الزواج مطبوعا يوضح 

كيفية تدبري األموال املكتسبة
41,3%37,7%41,7%22,3%38,7%

%26,2%62,5%16,7%26,7%24,2ال داعي لهذه الوثيقة

%7,8%5,9%13,7%9,0%5,0وسيلة أخرى

%1,5  %1,8%1,3بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 284: اقرتاحات لتفعيل قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باالتفاق عىل كيفية تدبري األموال املكتسبة 
أثناء قيام الزوجية، حسب وجود أطفال أو عدمه

اقرتاحات لتفعيل قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل 

الزواج باالتفاق عى كيفية تدبري األموال املكتسبة أثناء قيام 

الزوجية

أطفال

النسبة النعم

%24,5%31,3%23,7يوضع مطبوع رهن إشارة املقبلني عىل الزواج، يحدد كيفية تدبري

%37,5%37,7%37,5ميأل املقبالن عىل الزواج مطبوعا يوضح كيفية تدبري األموال املكتسبة

%27,1%19,0%28,1ال داعي لهذه الوثيقة

%9,2%9,8%9,2وسيلة أخرى

%1,6%2,3%1,5بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 285: اقرتاحات لتفعيل قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باالتفاق عىل كيفية تدبري األموال املكتسبة 
أثناء قيام الزوجية، حسب املستوى التعليمي

اقرتاحات لتفعيل قيام العدول بواجب 

إشعار املقبلني عىل الزواج باالتفاق 

عى كيفية تدبري األموال املكتسبة أثناء 

قيام الزوجية

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم 

األويل

االبتدايئ

اإلعدادي/

الثانوي/

التأهييل

العايل

املقبلني عىل  إشارة  يوضع مطبوع رهن 

الزواج، يحدد كيفية تدبرياألموال املكتسبة
21,4%24,0%22,5%31,6%25,2%25,7%

ميأل املقبالن عىل الزواج مطبوعا يوضح 

كيفية تدبري األموال املكتسبة
31,5%36,9%41,1%37,3%50,1%38,7%

%26,2%21,2%24,7%25,1%26,4%32,5ال داعي لهذه الوثيقة

%7,8%2,9%5,6%8,3%11,1%12,7وسيلة أخرى

%1,5%0,6%0,8%3,0%1,6%1,9بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 286: اقرتاحات لتفعيل قيام العدول بواجب إشعار املقبلني عىل الزواج باالتفاق عىل كيفية تدبري األموال املكتسبة 
أثناء قيام الزوجية، حسب الوضعية املهنية

اقرتاحات لتفعيل قيام العدول 

بواجب إشعار املقبلني عىل 

الزواج باالتفاق عى كيفية 

تدبري األموال املكتسبة أثناء 

قيام الزوجية

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح 

به

يوضع مطبوع رهن إشارة 

املقبلني عىل الزواج، يحدد كيفية 

تدبرياألموال املكتسبة

25,7%32,4%23,1%25,9%17,1%14,8%79,3%25,7%

ميأل املقبالن عىل الزواج مطبوعا 

يوضح كيفية تدبري األموال 

املكتسبة

38,5%40,0%51,1%36,8%40,4%26,7%20,7%38,7%

%26,2 %39,5%37,7%24,9%23,9%18,3%27,2ال داعي لهذه الوثيقة

%7,8 %17,0%4,8%10,0%1,9%6,9%7,5وسيلة أخرى

%1,5 %2,1 %2,4 %2,4%1,2بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

إن املالحظة التي تفرض نفسها من خالل النتائج أعاله هي أن الفئات التي تحبذ توفري مطبوع يوقعه املقبالن عىل 

الزواج قبل توقيع عقد الزواج بحضور العدول تتواجد بنسبة عالية يف الوسط الحرضي )%42,3 مقابل %33,4 يف 

الوسط القروي(، ولدى النساء )%41,2 مقابل %36,2 لدى الرجال(، ويف فئة الشباب ما بني 18 و30 سنة )41,3%(، 

ويف فئة غري املتزوجني )%41,3(، وذوي املستوى التعليمي االبتدايئ )%41,1(. وتصل النسبة إىل أكرب معدل لدى 

ذاك  أو  القبيل  للمطبوع  املعارضة  الفئات  أما   .)51,1%.( الطلبة  والتالميذ/   )50,1%( الجامعي  التعليم  أصحاب 

الذي يوقع أثناء عقد الزواج بحضور العدول، فهي فئة األرامل بنسبة %62,5 تليها فئة املتقاعدين والغري النشيطني 

)%39,5 و37,7%(.

وعموما يظهر من اإلجابات عىل سؤال كيفية تفعيل إشعار املقبلني عىل الزواج بكيفية تدبري األموال املكتسبة أثناء 

الزواج، أن اقرتاح املطبوع الذي ميأله املقبالن عىل الزواج، بكلتا الطريقتني إما قبل العقد أو أثناء إبرامه، قد نال 

موافقة أغلبية املستجوبني واملستجوبات، وأن الفئات األكرث تقبال لهذا املقرتح هي فئة النساء والشباب األكرث تعلام. 

ومتثل نسبة قبوله تقدما كبريا يف ذهنية املواطنني واملواطنات الذين أصبحوا ينظرون إىل العالقة الزوجية كاتفاق قائم 

عىل اإلرادة الحرة للطرفني يف إطار قانوين يحفظ حقوق كل منهام ويفسح املجال لتفادي حدوث نزاعات الحقا قد 

تنشب حني انتهاء العالقة الزوجية.
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انحالل  عند  الزوجية  العالقة  قيام  أثناء  المكتسبة  األموال  توزيع   .17

الزوجية

ما  وكثريا  األخرية،  هذه  انحالل  عند  بالخصوص  الزوجية  العالقة  قيام  أثناء  املكتسبة  األموال  توزيع  مسألة  تطرح 

الزوجني حول كيفية تدبري  اتفاق مسبق بني  أبعادا مأساوية خاصة يف حال غياب  النزاع حول هذه املسألة  يأخذ 

هذه املكتسبات. ويف هذه الحالة غالبا ما يكون الطرف املترضر هو الزوجة حتى وإن كانت قد ساهمت يف تنمية 

مكتسبات األرسة بطريقة أو بأخرى، نظرا ألن الجاري به العمل يف املجتمع املغريب هو أن العقارات واألشياء الثمينة 

تسجل باسم الزوج، فيصعب عىل الزوجة إثبات مساهمتها يف اقتنائها. 

ويروم السؤال املوايل معرفة موقف املستجوبني واملستجوبات من حصول الزوجة عىل نصيب من املمتلكات املكتسبة 

يف حال مساهمتها يف متنيتها، إما ماديا مبرتبها مثال إن كانت تعمل خارج البيت، أو حتى بقيامها بأعباء العمل املنزيل.

السؤال: عند انتهاء العالقة الزوجية، ويف غياب أي اتفاق مسبق بني الزوجني حول تدبري األموال املكتسبة أثناء الزواج، هل يف 

نظرك ينبغي أن تحصل الزوجة عىل نصيب من تلك املمتلكات، والتي تكون قد ساهمت يف تنميتها؟

1ـ نعم إذا ساهمت يف تنميتها ماديا

2ـ نعم إذا ساهمت يف تنميتها عن طريق عملها املنزيل

3ـ ال
4ـ جواب آخر

الجدول رقم 287: تقييم أحقية الزوجة يف نصيب من األموال املكتسبة خالل الزواج عند انحالل العالقة الزوجية، إذا كانت قد 
ساهمت يف تنميتها إما ماديا )مرتب( أو بالعمل املنزيل 

أحقية الزوجة يف نصيب من األموال املكتسبة خالل الزواج عند 

انحالل العالقة الزوجية
النسبةالعدد

856055636,1نعم، إذا ساهمت يف تنميتها ماديا

1078962045,5نعم إذا ساهمت يف تنميتها عن طريق عملها املنزيل

12331005,2 ال

277447411,7جواب آخر

3557021,5ال أدري

23713452100,0املجموع
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قد رصحوا  واملستجوبات  املستجوبني  من  من 84%  أكرث  أن  كيف   9-10 رقم  السؤال  مبناسبة  سابقا  اإلشارة  متت 

بإيجابية مقتضيات املادة 49 التي تفسح املجال إلمكانية اقتسام أموال األرسة املكتسبة خالل الزواج، بني الزوجني عند 

انتهاء العالقة الزوجية. ويهدف السؤال الحايل إىل معرفة الحاالت التي يتقبل فيها املستجوبون/ات أن يكون للزوجة 

نصيب يف تلك األموال: هل فقط يف الحالة التي تكون مساهمتها مادية؟ أم حتى يف الحالة التي تكون مساهمتها 

تتمثل يف قيامها باألعامل املنزلية أيضا؟

فكانت النتيجة أن %36,1 من املستجوبني/ات يوافقون عىل أن تأخذ الزوجة نصيبا من أموال األرسة املكتسبة إن 

كانت قد ساهمت فيها ماديا، بينام يرى %45,5 أنها ينبغي أن يكون لها فيها نصيب ولو كانت مساهمتها متمثلة يف 

القيام بشؤون البيت واألشغال املنزلية. 

وعربت نسبة قليلة )%5,2( عن رأيها بعدم أحقية الزوجة يف أموال األرسة يف الحالتني معا. وأما األشخاص الذين أدلوا 

بجواب آخر ويشكلون نسبة %11,7 من العينة، فقد عربوا يف غالبيتهم عن عدم رفضهم ملنح الزوجة جزءا من أموال 

األرسة من الناحية املبدئية، ولكن ذلك ينبغي أن يكون بإرادة الزوج وبدون تدخل من القضاء، كام ال يحبذون تقييد 

إرادة الزوج يف هذه املسألة بنص قانوين.

السابقة، تتواجد تقريبا بدون فارق كبري يف متغري وسط اإلقامة، ولكنها  النسب املذكورة فيام يخص اإلجابات  إن 

تختلف بالنسبة ملتغري الجنس حيث أن النساء عربن بنسبة عالية عن تأييدهن العتبار العمل املنزيل للمرأة مربرا 

لحصولها عىل نصيب من أموال األرسة عند انتهاء العالقة الزوجية ) %57,4(، بينام فاقت نسبة ربات البيوت جميع 

املعدالت ب )%58,4(. وتبدو هذه النتيجة منطقية بالنظر لكون النساء املطلقات وخاصة منهن ربات البيوت يعانني 

من حرمانهن من جزء من أموال األرسة نظرا لعدم اعتبار العمل املنزيل مساهمة منهن يف تنميتها.

وبالنسبة للرجال، فعىل الرغم من قبولهم بحق الزوجة يف نصيب من أموال األرسة يف حالة مساهمتها املادية يف 

تنميتها، بنسبة %44,5، إال أنهم كانوا أكرث تحفظا عىل اعتبار العمل املنزيل مساهمة منها يربر حصولها عىل مقابل 

له من أموال األرسة )33,7%(. 

كام أن نسبة %8,5 من الرجال رصحت برفضها منح الزوجة نصيبا من أموال األرسة يف الحالتني معا، سواء ساهمت 

ماديا أو بالقيام بشؤون البيت. ونجد نفس املوقف عند فئة املتقاعدين/ات ب %15,4 وفئة األشخاص بدون أطفال 

)%11,7( وفئة املطلقني/ات )9,8%(.
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الجدول رقم 288: تقييم أحقية الزوجة يف نصيب من األموال املكتسبة خالل الزواج عند انحالل العالقة الزوجية، إذا كانت قد 
ساهمت يف تنميتها إما ماديا )مرتب( أو بالعمل املنزيل، حسب وسط اإلقامة

أحقية الزوجة يف نصيب من األموال املكتسبة خالل الزواج عند 

انحالل العالقة الزوجية

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%36,1%37,5%35,1نعم، إذا ساهمت يف تنميتها ماديا

%45,5%43,9%46,5نعم إذا ساهمت يف تنميتها عن طريق عملها املنزيل

%5,2%6,1%4,6 ال

%11,7%11,6%11,8جواب آخر

%1,5%0,8%1,9ال أدري

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 289: تقييم أحقية الزوجة يف نصيب من األموال املكتسبة خالل الزواج عند انحالل العالقة الزوجية، إذا كانت قد 
ساهمت يف تنميتها إما ماديا )مرتب( أو بالعمل املنزيل، حسب الجنس

أحقية الزوجة يف نصيب من األموال املكتسبة خالل الزواج 

عند انحالل العالقة الزوجية

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

%36,1%27,6%44,5نعم، إذا ساهمت يف تنميتها ماديا

%45,5%57,4%33,7نعم إذا ساهمت يف تنميتها عن طريق عملها املنزيل

%5,2%1,9%8,5 ال

%11,7%11,2%12,2جواب آخر

%1,5%1,9%1,0ال أدري

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 290: تقييم أحقية الزوجة يف نصيب من األموال املكتسبة خالل الزواج عند انحالل العالقة الزوجية، إذا كانت قد 
ساهمت يف تنميتها إما ماديا )مرتب( أو بالعمل املنزيل، حسب الفئة العمرية 

أحقية الزوجة يف نصيب من 

األموال املكتسبة خالل الزواج 

عند انحالل العالقة الزوجية

الرشيحة العمرية

النسبة  18-26

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%36,1%66,4%43,6%37,3%32,7%35,8%35,8%30,3نعم، إذا ساهمت يف تنميتها ماديا

نعم إذا ساهمت يف تنميتها عن 
طريق عملها املنزيل

52,6%44,6%41,2%47,8%43,9%41,8%33,6%45,5%

%5,2 %3,6%6,1%6,9%5,0%5,7%4,2 ال

%11,7 %8,8%10,8%10,6%18,1%12,3%12,1جواب آخر

%1,5 %2,2%1,9%2,0 %1,6%0,7ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 291: تقييم أحقية الزوجة يف نصيب من األموال املكتسبة خالل الزواج عند انحالل العالقة الزوجية، إذا كانت قد 
ساهمت يف تنميتها إما ماديا )مرتب( أو بالعمل املنزيل، حسب الوضعية العائلية

أحقية الزوجة يف نصيب من 

األموال املكتسبة خالل الزواج عند 

انحالل العالقة الزوجية

الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%36,1%39,8%30,6%35,6%37,7نعم، إذا ساهمت يف تنميتها ماديا

نعم إذا ساهمت يف تنميتها عن 
طريق عملها املنزيل

43,6%45,9%50,4%53,1%45,5%

%5,2 %9,8%5,2%4,9 ال

%11,7%4,9%9,3%11,6%12,7جواب آخر

%1,5%2,2 %1,8%1,1ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 292: تقييم أحقية الزوجة يف نصيب من األموال املكتسبة خالل الزواج عند انحالل العالقة الزوجية، إذا كانت قد 
ساهمت يف تنميتها إما ماديا )مرتب( أو بالعمل املنزيل، حسب وجود أطفال أو عدمه

أحقية الزوجة يف نصيب من األموال املكتسبة خالل الزواج 

عند انحالل العالقة الزوجية

أطفال
النسبة

النعم

%35,3%31,8%35,7نعم، إذا ساهمت يف تنميتها ماديا

%46,4%40,0%47,2نعم إذا ساهمت يف تنميتها عن طريق عملها املنزيل

%5,4%11,7%4,6 ال

%11,3%15,4%10,8جواب آخر

%1,6%1,0%1,7ال أدري

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 293: تقييم أحقية الزوجة يف نصيب من األموال املكتسبة خالل الزواج عند انحالل العالقة الزوجية، إذا كانت قد 
ساهمت يف تنميتها إما ماديا )مرتب( أو بالعمل املنزيل، حسب املستوى التعليمي

أحقية الزوجة يف نصيب من األموال 

املكتسبة خالل الزواج عند انحالل 

العالقة الزوجية

املستوى التعليم

النسبة بدون 
مستوى

الكتاب/
التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/
الثانوي/
التأهييل

العايل

%36,1%29,0%38,8%32,2%37,9%39,6نعم، إذا ساهمت يف تنميتها ماديا

نعم إذا ساهمت يف تنميتها عن طريق 

عملها املنزيل
43,4%38,7%51,8%44,2%48,0%45,5%

%5,2%4,0%3,5%6,3%7,4%6,8 ال

%11,7%18,0%12,8%7,6%14,2%7,9جواب آخر

%1,5%1,0%0,7%2,1%1,7%2,3ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 294: تقييم أحقية الزوجة يف نصيب من األموال املكتسبة خالل الزواج عند انحالل العالقة الزوجية، إذا كانت قد 
ساهمت يف تنميتها إما ماديا )مرتب( أو بالعمل املنزيل، حسب الوضعية املهنية 

أحقية الزوجة يف نصيب 

من األموال املكتسبة 

خالل الزواج عند انحالل 

العالقة الزوجية

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%36,1%16,3%55,1%43,8%28,3%32,8%35,5%38,5نعم، إذا ساهمت يف تنميتها ماديا

نعم إذا ساهمت يف تنميتها 

عن طريق عملها املنزيل
40,1%43,0%54,7%58,4%34,2%36,2%46,7%45,5%

%5,2%19,2%4,7%15,4%2,1%2,4%3,8%6,6 ال

%11,7%17,9%2,0%6,6%9,0%9,1%15,0%13,8جواب آخر

%1,5 %2,0 %2,2%0,9%2,6%1,0ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

وتجدر اإلشارة إىل أن النساء لسن وحدهن اللوايت أيدن بنسبة عالية اعتبار العمل املنزيل مساهمة عملية يف تنمية أموال 

األرسة ينبغي أخذه بعني االعتبار ليك تحصل الزوجة مقابله عىل نصيب من األموال املكتسبة خالل قيام الزواج يف حال 

حدوث إنهاء للعالقة الزوجية، بل إننا نالحظ أن فئات أخرى عربت عن نفس املوقف، مثل األشخاص املطلقني )50,4%( 

واألرامل )%53,1(، والشباب ما بني 25-18 سنة )%52,6(، واألشخاص ذوي املستوى التعليمي االبتدايئ )%51,1(، وذوي 

املستوى العايل )%48(، والتالميذ والطلبة )%54,7(. وهذه األرقام تدل عىل أن الوعي بأهمية العمل املنزيل وبرضورة أخذه 

بعني االعتبار كمساهمة يف تنمية أموال األرسة يرَُشِعن أحقيَة الزوجة يف أخذ نصيب منها حني يقع الفراق، وهذا الوعي أصبح 

يتنامى يف املجتمع ويجد طريقه إىل الذهنيات لدى مختلف الفئات املكونة للعينة. والحقيقة أن خروج النساء مليدان الشغل 

يف وقتنا هذا يربز أهمية العمل املنزيل يف حياة األرسة ويساهم يف تقديره من قبل الوعي الجمعي.

وإجامال، يتبني من خالل النتائج أعاله أن نسبة تتجاوز 45 يف املائة من املواطنني واملواطنات أصبحوا واعني برضورة 

الزواج،  مدة  خالل  األرسة  أموال  وتنمية  اكتساب  يف  الزوجة  مساهمة  احتساب  عند  باالعتبار  املنزيل  العمل  أخذ 

ومراعاته يف منحها نصيبا من تلك األموال عند انتهاء العالقة الزوجية. وهذا األمر يعد يف حد ذاته تطورا إيجابيا يف 

الذهنيات حول مفهوم الحقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني. ويجد هذا املفهوم ترجمته عىل لسان املستجوبني 

بالحرص عىل إقامة العدل بينهام، كام رصح بذلك العديد منهم خالل البحث امليداين. غري أن الواقع ال يتطابق مع 

هذه املقاربة سواء يف املامرسة داخل األرس، أو يف املامرسة القضائية. األمر الذي يستدعي التفكري يف كيفية إدراج 

العمل املنزيل الذي تقوم به الزوجة داخل أرستها يف املادة 49 من مدونة األرسة كمعيار يف تقييم مساهمتها عند 

حدوث الفرقة بني الزوجني، خاصة وأن املادة 400 من املدونة تحيل عىل الفقه املاليك فيام مل يرد فيه نص، واملذهب 

املاليك معروف لديه أن الزوجة غري مطالبة بالقيام بالعمل املنزيل.
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18. المعرفة بإحداث أقسام األسرة تابعة للمحاكم االبتدائية 

السؤال: هل تعرف أنه تم إحداث أقسام لألرسة تابعة للمحاكم االبتدائية مكلفة بتطبيق قانون األرسة؟

لقد كان من بني املطالب امللحة ملكونات املجتمع املدين منذ دخول مدونة األرسة حيز التنفيذ، إحداث محاكم خاصة 
باألرسة مستقلة عن املحاكم العادية، وذلك نظرا لخصوصية القضايا األرسية وطابعها االجتامعي الحميمي الذي يستدعي 
أن تتم معالجتها يف جو مالئم يسوده الهدوء والطأمنينة، بعيدا عن التوترات التي تسود فضاء املحاكمة يف قضايا أخرى. 

وكان الخطاب املليك ليوم 10 أكتوبر 2003 قد أشار إىل أن تفعيل مدونة األرسة رهني بإيجاد »قضاء أرسي مؤهل، 
ماديا وبرشيا ومسطريا، لتوفري كل رشوط العدل واإلنصاف، مع الرسعة يف البث يف القضايا والتعجيل بتنفيذها«.

ومنذ سنة 2004 تم استبدال »أقسام األحوال الشخصية » ب«أقسام قضاء األرسة« داخل املحاكم االبتدائية. ويف 
السنوات األخرية أحدثت أقسام لقضاء األرسة يف بنايات مستقلة عن املحاكم االبتدائية، وذلك يف بعض املدن الكربى 
عىل الخصوص. وقد أشارت وزارة العدل والحريات يف تقريرها حول القضاء األرسي بعد عرش سنوات من تطبيق 
مدونة األرسة، إىل العديد من اإلكراهات التي تعاين منها أقسام قضاء األرسة، والخصاص الذي تعرفه سواء عىل مستوى 

املوارد البرشية أو املادية، وأكد عىل رضورة إيجاد مقرات مالمئة لطبيعة عمل هذه األقسام28. 

العينة بخصوص أقسام قضاء األرسة، إىل االطالع عىل مدى معرفة مكوناتها بوجود  السؤال املطروح عىل  ويهدف 
هذه األقسام. مع العلم أن نتائج اإلجابات عن نفس السؤال يف بحث سنة 2009 كانت قد أظهرت أن نسبة املعرفة 

بوجودها من قبل املستجوبني واملستجوبات تصل إىل 58,5%. 

وتشكل النتائج الحالية تأكيدا لهذه النسبة حيث رصح %59,5 من املستجوبني/ات مبعرفتهم بإحداثها، مقابل 40,5% 
ليس لهم علم بذلك. ويالحظ فرق كبري بهذا الخصوص بني الوسط القروي )%50,5( والوسط الحرضي )%65,8( الذي 
املعامري  الفضاء  األقسام يف  إىل حضور هذه  باإلضافة  املدن،  إال يف  أصال  تتواجد  ال  األرسة  أقسام  بكون  تفسريه  ميكن 
للمدن بعد إحداث بنايات لها مستقلة عن املحاكم االبتدائية، بخالف سكان العامل القروي الذين تنحرص مصادر معرفتهم 

بإحداثها إما عرب وسائل اإلعالم، أو من خالل تنقلهم إليها يف إطار قضايا تهمهم يف حياتهم الشخصية.

وتظهر النتائج أن الرجال هم أكرث اطالعا عىل إحداث هذه األقسام من النساء )%62,4 مقابل %56(. بينام يبدو 
منطقيا أن ترتفع نسبة املعرفة بوجود أقسام قضاء األرسة كلام ارتفع املستوى التعليمي، حيث تنتقل من 38,8% 
لدى  إىل 77,4%  لتصل  والثانوي،  اإلعدادي  املستوى  ذوي  عند  إىل 65,3%  تعليمي  مستوى  دون  األشخاص  لدى 
أصحاب التكوين الجامعي. وكذلك أيضا من البديهي أن يكون األشخاص املتزوجون )%63,7( واملطلقون )66,5%( 
أكرث معرفة بوجودها من غري املتزوجني )%52,5(، فهؤالء األخريين تكون فرصة احتكاكهم بالجهاز القضايئ يف حياتهم 
أقسام قضاء األرسة كانت مرتفعة  بإحداث  املعرفة  أن نسبة  تبني  بينام  املتزوجني واملطلقني.  أقرب من  الشخصية 
كثريا لدى املتقاعدين/ات )%76,1( واألشخاص ذوي األطفال )%82(. وأما األرامل فكانت نسبة جهلهم بوجود هذه 

األقسام هي األعىل بنسبة 74,4%.

28 القضاء األرسي: واقع وآفاق...مرجع سابق. ص: 78-102
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الجدول رقم 295: املعرفة بإحداث أقسام قضاء األرسة 

النسبةالعدداملعرفة بإحداث أقسام قضاء األرسة

1410950459,5نعم

960394840,5ال

23713452100,0املجموع

الجدول رقم 296: املعرفة بإحداث أقسام قضاء األرسة حسب وسط اإلقامة

املعرفة بإحداث أقسام قضاء األرسة
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%59,5%50,0%65,8نعم

%40,5%50,0%34,2ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 297: املعرفة بإحداث أقسام قضاء األرسة حسب الجنس

املعرفة بإحداث أقسام قضاء األرسة
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%59,5%56,6%62,4نعم

%40,5%43,4%37,6ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 298: املعرفة بإحداث أقسام قضاء األرسة حسب الفئة العمرية

املعرفة بإحداث أقسام 

قضاء األرسة

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%59,5%72,9%54,8%62,5%64,6%57,5%65,3%53,2نعم

%40,5%27,1%45,2%37,5%35,4%42,5%34,7%46,8ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 299: املعرفة بإحداث أقسام قضاء األرسة حسب الوضعية العائلية

املعرفة بإحداث أقسام قضاء األرسة
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%59,5%25,7%66,5%63,7%52,9نعم

%40,5%74,3%33,5%36,3%47,1ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 300: املعرفة بإحداث أقسام قضاء األرسة حسب وجود أطفال أو عدمه

املعرفة بإحداث أقسام قضاء األرسة
أطفال

النسبة
النعم

%62,7%82,0%60,4نعم

%37,3%18,0%39,6ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 301: املعرفة بإحداث أقسام قضاء األرسة حسب املستوى التعليمي

املعرفة بإحداث أقسام قضاء األرسة

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/

الثانوي/التأهييل
العايل

%59,5%77,4%65,3%57,1%64,0%38,8نعم

%40,5%22,6%34,7%42,9%36,0%61,2ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 302: املعرفة بإحداث أقسام قضاء األرسة حسب الوضعية املهنية

املعرفة بإحداث أقسام 

قضاء األرسة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%59,5%100,0%41,3%76,1%50,9%53,2%48,0%66,8نعم

%40,5 %58,7%23,9%49,1%46,8%52,0%33,2ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

عىل الرغم من أن غالبية املستجوبني واملستجوبات رصحت بعلمها بإحداث أقسام قضاء األرسة )%59,5(، إال أن 

النسب التي أعلنت عدم علمها بذلك تبقى مرتفعة يف جميع املتغريات، بالنظر ألهمية هذه األقسام ودورها يف حل 

النزاعات األرسية. ولذلك ينبغي عىل جميع الجهات املتدخلة أن تضاعف الجهود من أجل التعريف بهذه املؤسسة، 

خاصة ونحن مقبلون عىل برامج تسعى إىل توفري العدد الكايف من املساعدين واملساعدات االجتامعيني يف أقسام 

قضاء األرسة، وعىل تفعيل مؤسسة الوساطة العائلية، مام سيجعل هذه األقسام تلعب دورا محوريا ليس فقط يف حل 

النزاعات العائلية، بل أيضا يف استباق هذه املشاكل، وتقديم االستشارات والنصائح والرتبية عىل ثقافة الحوار، حتى 
بالنسبة للمقبلني عىل الزواج29

29 من بني االقرتاحات الواردة يف تقرير وزارة العدل والحريات، القضاء األرسي: الواقع واآلفاق، مرجع سابق. ص: 103-106. 
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19. وسائل حل النزاعات األسرية/الزوجية 

السؤال: ما هي الوسيلة التي ينبغي أن تحل بها النزاعات الزوجية يف نظرك:

1ـ بالحوار بني الزوجني

2ـ باللجوء إىل تدخل العائلة

3ـ باللجوء إىل تدخل األصدقاء

4ـ باللجوء إىل القضاء

5ـ باللجوء إىل وسيط متخصص يف حل النزاعات الزوجية

6ـ باللجوء إىل وسائل أخرى

يتعلق األمر يف هذا السؤال مبعرفة الوسائل التي يلجأ إليها املواطنون واملواطنات لحل نزاعاتهم األرسية. ويقدم لهم 

السؤال خمسة خيارات لإلجابة: الحوار، العائلة، األصدقاء، القضاء، الوساطة.

موقعا  األرسة،  مؤسسة  منها  وخاصة  التقليدية،  املؤسسات  فيه  تحتل  انتقايل  مجتمع  بأنه  املغريب  املجتمع  يُعرف 

محوريا. ويف نفس الوقت يالحظ أن فكرة القانون وثقافة املؤسسات الحديثة قد بدأت تستقر يف األذهان والتمثالت 

الجمعية. فبعد أن كانت املؤسسات التقليدية مثل األرسة، والفقيه، والجريان، والقبيلة، تلعب يف السابق دورا أساسيا 

يف عقد الزيجات املرتبة، ويف حل النزاعات العائلية، نالحظ أن تأثري هذه املؤسسات أصبح يقل تدريجيا يف العقود 

األخرية، وذلك بفعل التحوالت العميقة التي تخرتق املجتمع املغريب، وبفعل تفكك األرسة املمتدة، وضعف األوارص 

العائلية. كام أن املفهوم التقليدي للقبيلة بدأ يندثر نتيجة للهجرات القروية املتتالية نحو املدن. وقد أدى ظهور 

النموذج النووي لألرسة إىل بلورة وسائل جديدة لحل النزاعات بني األزواج عن طريق الحوار بعيدا عن تدخل أي 

طرف خارجي، سواء تعلق األمر باألرسة املمتدة أو بالقضاء الذي ال يتم اللجوء إليه إال يف آخر املطاف.

وقد أكدت نتائج البحث هذا التوجه لحل املشاكل الزوجية بالحوار بنسبة %79,9، مقابل اللجوء إىل العائلة الذي 

استقر يف نسبة %14,2. بينام اللجوء إىل القضاء أو الوساطة مل ينل قبول سوى %2,2 من العينة املستجوبة. أما اللجوء 

إىل األصدقاء لوضع حد للنزاعات بني األزواج فقد رصحت به نسبة أقل من 1 يف املائة )0,4%(. 

التي  األجوبة  نظرا الختالف خيارات  لسنة 2009  الوطني  البحث  نتائج  مع  مقارنة  إجراء  الخصوص  بهذا  ويتعذر 

طرحت يف كل من البحثني. ورغم ذلك، ميكننا مالحظة أن خيار اللجوء إىل الحوار كوسيلة إلنهاء النزاعات الزوجية 

الذي طرح فيهام معا، كانت نسبة اختياره من طرف املستجوبني واملستجوبات يف البحثني معا متفوقا عىل جميع 

الوسائل األخرى، فقد رصحت أغلبية %65,9 سنة 2009 بتفضيله عىل باقي الوسائل.

وميكن اعتبار نتائج البحث الحايل مؤرشا مهام عىل تطور املجتمع املغريب، الذي رغم تشبثه باألرسة يف مفهومها املمتد، 

إال أن األزواج يف وقتنا الحايل أصبحوا يسعون إىل االنعتاق من هيمنتها عىل حياتهم الزوجية، مفضلني البحث عن 

حلول لنزاعاتهم عن طريق الحوار فيام بينهم. 
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من جهة ثانية، يستنتج أنه رغم توسع نطاق األرسة النووية يف املغرب الذي أصبح يشمل ما يناهز %60 من مجموع 

األرس حسب إحصائيات املندوبية السامية للتخطيط، إال أن العالقات مع األرسة املمتدة مل تنفصم نهائيا، وال زال األزواج 

يلجؤون إليها لحل مشاكلهم بنسبة %14,2 كام جاء يف النتائج، أي أنها تأيت يف الدرجة الثانية بعد وسيلة الحوار الداخيل 

بني الزوجني. وقد تأكد هذا املنحى يف جميع املتغريات املعتمدة يف البحث، مع استثناءات قليلة كام سرنى ذلك. 

ففيام يخص اللجوء إىل األرسة كوسيلة لحل مشاكل الزوجني، يالحظ أن العامل القروي يتفوق عىل الوسط الحرضي 

) %18,2 مقابل %11,6(، وهذا أمر يبدو منطقيا بالنظر إىل حضور البنية التقليدية لألرسة يف العامل القروي بشكل 

أكرب مقارنة بالوسط الحرضي. 
الجدول رقم 303: وسيلة حل النزاعات الزوجية

النسبةالعددالوسيلة التي ينبغي أن تحل بها النزاعات الزوجية

1895457279,9بالحوار بني الزوجني

336789614,2باللجوء إىل تدخل العائلة

1004360,4باللجوء إىل تدخل األصدقاء

5132192,2باللجوء إىل القضاء

4932272,1باللجوء إىل وسيط/أو متخصص/ة يف حل النزاعات الزوجية

2841021,2باللجوء إىل وسائل أخرى

23713452100,0املجموع

الجدول رقم 304: وسيلة حل النزاعات الزوجية حسب وسط اإلقامة

الوسيلة التي ينبغي أن تحل بها النزاعات الزوجية
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%79,9%77,5%81,5بالحوار بني الزوجني

%14,2%18,2%11,6باللجوء إىل تدخل العائلة

%0,4%0,5%0,4باللجوء إىل تدخل األصدقاء

%2,2%2,1%2,2باللجوء إىل القضاء

%2,1%0,9%2,8باللجوء إىل وسيط/أو متخصص/ة يف حل النزاعات الزوجية

%1,2%0,8%1,5باللجوء إىل وسائل أخرى

%100,0%100,0%100,0املجموع
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رغم أن التباين بني اإلناث والذكور عىل مستوى اللجوء إىل القضاء لحل النزاعات الزوجية ضعيف )%2,9 نسبة اإلناث 

مقابل %1,5 عند الذكور(، إال أننا ميكن أن نستنتج منه داللة عىل أن النساء هن أكرث ثقة يف القضاء كوسيلة لحل 

النزاعات الزوجية من الرجال. وميكن أن نجد لذلك تفسريا يرجع إىل كون مدونة األرسة قد منحت للنساء حقوقا 

جديدة تشجعهن عىل ولوج باب القضاء األرسي للحصول عليها يف حال حدوث خالفات مع األزواج.

الجدول رقم 305: وسيلة حل النزاعات الزوجية حسب الجنس

الوسيلة التي ينبغي أن تحل بها النزاعات الزوجية
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%79,9%80,0%79,8بالحوار بني الزوجني

%14,2%13,2%15,2باللجوء إىل تدخل العائلة

%0,4%0,4%0,5باللجوء إىل تدخل األصدقاء

%2,2%2,8%1,5باللجوء إىل القضاء

%2,1%2,5%1,7باللجوء إىل وسيط/أو متخصص/ة يف حل النزاعات الزوجية

%1,2%1,1%1,3باللجوء إىل وسائل أخرى

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 306: وسيلة حل النزاعات الزوجية حسب الفئة العمرية

الوسيلة التي ينبغي أن تحل بها 

النزاعات الزوجية

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 35-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%79,9%39,3%72,9%78,0%77,9%77,9%86,7%86,4بالحوار بني الزوجني

%14,2%27,1%21,9%17,7%13,1%14,6%7,4%8,4باللجوء إىل تدخل العائلة

%0,4 %0,8 %1,7  %0,4باللجوء إىل تدخل األصدقاء

%2,2%33,6%2,3%2,3%2,0%0,7%2,3%2,3باللجوء إىل القضاء

باللجوء إىل وسيط/أو متخصص/ة يف 

حل النزاعات الزوجية
2,2%2,9%3,4%3,9%1,2%0,5% 2,1%

%1,2 %1,6%0,8%1,5%3,3%0,7%0,4باللجوء إىل وسائل أخرى

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

والذي يسرتعي االنتباه هو أن الشباب ما بني 18 و30 سنة عربوا عن إميانهم بفضيلة الحوار كوسيلة لحل مشاكل 

األزواج، وذلك بنسبة عالية تفوق %86. يف الوقت الذي كانوا فيه األقل تقبال لتدخل العائلة بنسبة تراوحت بني 
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%7 و%8,4. وكلام تقدم املستجوبون واملستجوبات يف السن، كلام ظهر عندهم التشبث بأهمية دور العائلة يف حل 

النزاعات الزوجية، وكلام تراجعت لديهم نسبة القبول بالحوار يف هذا املجال. ونفس املالحظة ميكن استخالصها فيام 

يخص متغري املستوى التعليمي، حيث إنه كلام ارتفع هذا املستوى، تصاعدت نسبة اإلميان بدور الحوار كوسيلة لحل 

النزاعات الزوجية )%89,5( مقابل فكرة اللجوء إىل العائلة التي مل تنل قبول سوى %3,1 من هذه العينة. بينام نجد 

نسبة القبول بتدخل العائلة تصل إىل %24 عند من ليس لهم مستوى تعليمي، ونسبة اللجوء إىل الحوار 70,9%.

أما فيام يخص اللجوء إىل القضاء لحل الخالفات الزوجية، فإن نسبة املستجوبني الذين اختاروا هذه الوسيلة ضئيلة 

جدا بحيث مل تتجاوز %3. وارتفعت شيئا ما لدى املطلقني/ات إىل %4,1 الذين رمبا تأثروا بتجربتهم الشخصية يف 

اللجوء إىل القضاء. 

وميكن تفسري هذه النسب الضعيفة بخصوص استعامل اللجوء إىل القضاء إلنهاء النزاعات األرسية إىل عاملني اثنني، 

أولهام أن املغاربة بصفة عامة غيورون عىل حياتهم الشخصية وال يحبذون عرضها عىل العموم، خاصة عرب الجهاز 

القضايئ إال اضطرارا. والعامل الثاين يتمثل يف ضعف الثقة يف القضاء للتوصل إىل حل نزاعاتهم الزوجية، كام تجىل 

ذلك من خالل بعض الدراسات امليدانية التي شملت لقاءات مع املتقاضني واملتقاضيات يف عدد من محاكم اململكة30. 

ونفس املالحظة تنطبق عىل اللجوء إىل وسيلة الوساطة، أو تدخل من طرف مختص يف النزاعات األرسية لحل هذه 

األخرية، والتي مل تتجاوز نسبة القبول بها %2,1 لدى جميع املتغريات، مام ينم عن كون هذه اآللية ال زالت غريبة 

عن الثقافة املغربية لحد اآلن.

الجدول رقم 307: وسيلة حل النزاعات الزوجية حسب الوضعية العائلية

الوسيلة التي ينبغي أن تحل بها النزاعات الزوجية
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%79,9%83,5%71,9%77,9%84,6بالحوار بني الزوجني

%14,2%16,5%18,4%15,6%10,8باللجوء إىل تدخل العائلة

%0,4 %2,3%0,4%0,2باللجوء إىل تدخل األصدقاء

%2,2 %4,1%2,5%1,5باللجوء إىل القضاء

باللجوء إىل وسيط/أو متخصص/ة يف حل 
النزاعات الزوجية

2,3%2,1%1,6% 2,1%

%1,2 %1,7%1,6%0,5باللجوء إىل وسائل أخرى

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

30 تُراجع الدراستان املذكورتان سابقا: مدونة األرسة، التمثالت واملامرسة القضائية؛ ثم: مدونة األرسة عىل ضوء املامرسة القضائية.
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الجدول رقم 308: وسيلة حل النزاعات الزوجية حسب وجود أطفال أو عدمه

الوسيلة التي ينبغي أن تحل بها النزاعات الزوجية
أطفال

النسبة
النعم

%77,7%83,8%76,9بالحوار بني الزوجني

%15,8%8,5%16,7باللجوء إىل تدخل العائلة

%0,5 %0,6باللجوء إىل تدخل األصدقاء

%2,5%2,2%2,5باللجوء إىل القضاء

%2,0%3,9%1,7باللجوء إىل وسيط/أو متخصص/ة يف حل النزاعات الزوجية

%1,5%1,6%1,5باللجوء إىل وسائل أخرى

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 309: وسيلة حل النزاعات الزوجية حسب املستوى التعليمي

بها  تحل  أن  ينبغي  التي  الوسيلة 

النزاعات الزوجية

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/

الثانوي/التأهييل
العايل

%79,9%89,5%80,4%81,2%81,1%70,9بالحوار بني الزوجني

%14,2%3,1%12,1%14,6%16,3%24,0باللجوء إىل تدخل العائلة

%0,4%0,5%0,5 %0,7%0,5باللجوء إىل تدخل األصدقاء

%2,2%1,9%1,4%2,5 %4,0باللجوء إىل القضاء

باللجوء إىل وسيط/أو متخصص/ة يف حل 

النزاعات الزوجية
0,6%0,8%1,3%2,6%4,6%2,1%

%1,2%0,5%2,9%0,4%1,0 باللجوء إىل وسائل أخرى

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 310: وسيلة حل النزاعات الزوجية حسب الوضعية املهنية

الوسيلة التي ينبغي أن تحل بها 

النزاعات الزوجية

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 
تلميذ/ة عاطل/ةمشتغل/ة

متقاعد/ةربة بيتطالب/ة
غري 

نشيط/ة 
آخر

غري 
مرصح 

به

%79,9%80,8%74,9%71,7%80,7%86,9%72,2%81,0بالحوار بني الزوجني

%14,2%19,2%23,5%15,1%15,5%5,4%19,4%13,0باللجوء إىل تدخل العائلة

%0,4  %1,9  %1,1%0,5باللجوء إىل تدخل األصدقاء

%2,2   %1,8%3,4%1,6%2,6باللجوء إىل القضاء

باللجوء إىل وسيط/أو متخصص/ة يف 
حل النزاعات الزوجية

2,0%3,7%3,1%1,0%4,3%1,6% 2,1%

%1,2  %7,0%1,0%1,0%1,9%0,8باللجوء إىل وسائل أخرى

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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20. معرفة أنواع انحالل ميثاق الزوجية 

عرف انحالل ميثاق الزوجية تطورا ملحوظا يف املجتمع املغريب. حيث أن تعديل مدونة األرسة سنة 2004، وإخضاع 

الطالق تحديدا لرقابة القضاء، جعل عملية الطالق تصبح شيئا مألوفا، خصوصا لدى الطبقات املتوسطة والرثية. إذ مل 

يعد ينظر إىل انفصام عرى الزوجية كيشء درامي أو كرضب من الفشل، بل باألحرى كسوء اختيار، عىل الرغم من أن 

النساء غري املستقالت اقتصاديا عىل أزواجهن، والاليئ يجدن أنفسهن مطلقات وبدون مورد مايل مع األوالد، يعشن 

الطالق نفسيا واقتصاديا كصعوبة كربى. 

 فيام يخص السؤال املتعلق مبعرفة أنواع انحالل ميثاق الزوجية، فغالبية األشخاص املستجوبني ليس لديهم معرفة 

دقيقة بخصوص ذلك، ويكتفون بذكر مختلف التسميات التقليدية التي نجدها عادة يف النقاشات العائلية أو بني 

األصدقاء من قبيل: الطالق الرجعي، الطالق البائن، وطالق الخلع. 

تم إدراج الطالق يف مدونة األرسة ضمن أنواع انحالل ميثاق الزوجية. حيث تنص املادة 71عىل ما ييل »ينحل عقد 

الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطالق أو التطليق أو الخلع«.
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مدونة  لدن  من  المعتمدة  الزوجية  ميثاق  انحالل  أنواع  معرفة   .21

األسرة 2004

1.21. الطالق بإرادة منفردة من الزوج )أو الطالق تحت رقابة القضاء(

وطبقا  القضاء  مراقبة  تحت  بحسب رشوطه  كل  والزوجة،  الزوج  ميارسه  الزوجية،  ميثاق  الطالق حل   :78 املادة 

ألحكام هذه املدونة. 

 الجدول رقم 311: معرفة الطالق تحت رقابة القضاء 

النسبةالعددمعرفة الطالق تحت رقابة القضاء

83,1%19702074نعم

16,9%4011378ال

100,0%23713452النسبة

ميثاق  انحالل  يختزلون  واملغاربة  املغربيات  فإن  لسنة 2009،  الوطني  البحث  املالحظ خالل  املنطق  نفس  ضمن 

الزوجية يف االنفصال بإرادة منفردة من الزوج يف: الطالق. معظم املستجوبني/ات يعرفون الطالق، والذي يَُعرفونه 

حينا بالطالق، وحينا آخر بفعل الزوج »بإرسال ورقة الطالق إىل زوجته«.

%83 هم الذين رصحوا بأنهم يعرفون هذا النوع من الطالق كأحد أسباب انحالل ميثاق الزوجية الواردة يف مدونة األرسة. 
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الجدول رقم 312: معرفة الطالق تحت رقابة القضاء حسب وسط اإلقامة

معرفة الطالق تحت رقابة القضاء
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%83,1%82,6%83,4نعم

%16,9%17,4%16,6ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 313: معرفة الطالق تحت رقابة القضاء حسب الجنس

معرفة الطالق تحت رقابة القضاء
الجنس

النسبة
االناثالذكور

%83,1%82,0%84,1نعم

%16,9%18,0%15,9ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 314: معرفة الطالق تحت رقابة القضاء حسب الفئة العمرية 

معرفة الطالق تحت 

رقابة القضاء

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%83,1%60,7%85,2%85,2%82,3%82,2%82,3%80,4نعم

%16,9%39,3%14,8%14,8%17,7%17,8%17,7%19,6ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 315: معرفة الطالق تحت رقابة القضاء حسب الوضعية العائلية 

معرفة الطالق تحت رقابة القضاء
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%83,1%91,2%94,8%82,8%81,4نعم

%16,9%8,8%5,2%17,2%18,6ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 316: معرفة الطالق تحت رقابة القضاء حسب وجود أطفال أو عدمه 

معرفة الطالق تحت رقابة القضاء
أطفال

النسبة
النعم

%83,9%80,9%84,2نعم

%16,1%19,1%15,8ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 317: معرفة الطالق تحت رقابة القضاء حسب املستوى التعليمي 

معرفة الطالق تحت رقابة القضاء

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم االويل
االبتدايئ

االعدادي/ 

الثانوي/ 

التأهييل

العايل

%83,1%84,0%82,6%86,8%83,0%80,4نعم

%16,9%16,0%17,4%13,2%17,0%19,6ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 318: معرفة الطالق تحت رقابة القضاء حسب الوضعية املهنية 

معرفة الطالق تحت رقابة 

القضاء

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%83,1%74,1%96,2%84,5%85,0%77,4%83,5%81,9نعم

%16,9%25,9%3,8%15,5%15,0%22,6%16,5%18,1ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

هذه النسبة املهمة مبعرفة الطالق من جانب واحد بإرادة الزوج، تبقى تقريبا نفسها لدى كل من املنتمني إىل الوسط 

الحرضي )%84( واملنتمني إىل الوسط القروي )%83(، وأيضا لدى الرجال )%84( كام لدى النساء )82%(

أما بالنسبة ملتغري الرشيحة العمرية، فكل الفئات العمرية تعرف هذا الشكل من الطالق وبنفس النسب تقريبا.

 أما بالنسبة للوضعية العائلية، من املهم اإلشارة إىل كون املطلقني/ات )%95( واألرامل )%92( يشكلون األكرثية 

التي تعرف هذا النوع من الطالق. كام أن األشخاص الذين لديهم أطفال ميثلون النسبة األعىل فيام يتعلق مبعرفة 

هذا النوع من الطالق.
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عالقة باملستوى التعليمي، نسجل أن جميع املستويات التعليمية تعرف الطالق من جانب واحد مع ارتفاع طفيف 

لدى األشخاص الذين لديهم مستوى التعليم االبتدايئ )%87( والتعليم العايل )84%(.

التي رصحت  السوسيومهنية  الفئات  البيوت )%85(، وآخر غري نشيط )%96( تأيت يف مقدمة  كام أن فئات ربات 

مبعرفتها بهذا النوع من الطالق كسبب النحالل ميثاق الزوجية.

النوع من الطالق معروفا لدى جميع املغاربة واملغربيات يف سن اإلدراك، ألنه يشكل موضوع  إجامال، يبدو هذا 

نقاش يف جميع األوساط، كام أنه تم تداوله عىل نطاق واسع يف اإلعالم: التلفزة )األفالم، العروض املرسحية(، السينام، 

الراديو، الجرائد املكتوبة وحتى األدب العريب. 

يظهر أن الطالق حل ميثاق الزوجية، ميارسه الزوج والزوجة، كل بحسب رشوطه تحت مراقبة القضاء وطبقا ألحكام 

املدونة يف تراجع مستمر عىل مستوى املامرسة القضائية يف الواقع، كام توضحه اإلحصاءات الرسمية لوزارة العدل 

والحريات. فقد أصدرت املحاكم املغربية 2310 حكم طالق بإرادة من جانب واحد من الزوج يف سنة 2011، 2211 

يف سنة 2012، 1877 يف سنة 2013 و1686 سنة 312014.

هذه التوجهات تسري يف مسار املنطق العام الذي أنتجه تبني أنواع جديدة للطالق تبقى أكرث دميقراطية )التطليق 

بسبب الشقاق والطالق االتفاقي(، وهذا يشء مهم ألن الطالق بإرادة أحادية الجانب مرفوض نهائيا من طرف النظام 

العام الدويل األورويب32.

2.21. الطالق االتفاقي

املادة 114 ميكن للزوجني أن يتفقا عىل مبدأ إنهاء العالقة الزوجية دون رشط، أو برشوط ال تتناىف مع أحكام هذه 

املدونة، وال ترض مبصالح األطفال.

عند وقوع هذا اإلتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهام طلب التطليق للمحكمة مرفقا به لإلذن بتوثيقه.

تحاول املحكمة اإلصالح بينهام ما أمكن، فإذا تعذر اإلصالح، أذنت باإلشهاد عىل الطالق وتوثيقه. 

31 التقرير السنوي حول قضاء األرسة يف املغرب خالل سنة 2014. منشورات وزارة العدل والحريات، ص: 52. مطبعة إيليت. 

32 يتجىل من خالل الفقرة األوىل من املادة 13 من االتفاقية الفرنسية املغربية املربمة يوم 10 غشت 1981، ومن املادة 19 من االتفاقية الفرنسية املغربية ل 

5 أكتوبر 1957، بأن األحكام القضائية املغربية املتعلقة بإنهاء العالقة الزوجية ال يكون لها أثر يف فرنسا إال إذا كان الطرف املطالب ممثال أو تم االستامع إليه. 

وحسب املادة 5 من الربوتوكول رقم 7 )22 نونرب 1984( من االتفاقية الوروبية لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، فإن الزوجني معا يتمتعان بنفس 

الحقوق والواجبات فيام يتعلق بإنهاء العالقة الزوجية. ج. ماسيب. ديفرينوا، 15 مارس، رقم 5. ص: 310.
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الجدول رقم 319: معرفة الطالق االتفاقي 

النسبةالعددمعرفة الطالق االتفاقي

1905239080,3نعم

466106219,7ال

23713452100,0املجموع

النتائج املتعلقة مبعرفة هذا الشكل من الطالق هي أيضا ملفتة للنظر فيام يتعلق باألشخاص املستجوبني الذين أدلوا 

بإجابة إيجابية. حيث إن )%81( من األشخاص املستجوبني أعلنوا بأنهم يعرفون هذا الشكل الجديد من الطالق 

الذي تبنته مدونة األرسة.

الجدول رقم 320: معرفة الطالق االتفاقي حسب وسط اإلقامة 

معرفة الطالق االتفاقي
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%80,3%72,6%85,5نعم

%19,7%27,4%14,5ال

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 321: معرفة الطالق االتفاقي حسب الجنس 

معرفة الطالق االتفاقي
الجنس

النسبة
االناثالذكور

%80,3%80,3%80,4نعم

%19,7%19,7%19,6ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

 الجدول رقم 322: معرفة الطالق االتفاقي حسب الفئة العمرية 

معرفة الطالق االتفاقي

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%80,3%100,0%77,5%82,7%80,7%82,4%83,7%75,5نعم

%19,7%22,5%17,3%19,3%17,6%16,3%24,5ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 323: معرفة الطالق االتفاقي حسب الوضعية العائلية 

معرفة الطالق االتفاقي
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%80,3%68,6%78,1%81,3%79,7نعم

%19,7%31,4%21,9%18,7%20,3ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 324: معرفة الطالق االتفاقي حسب وجود أطفال او عدمه 

معرفة الطالق االتفاقي
أطفال

النسبة
النعم

%80,6%80,4%80,7نعم

%19,4%19,6%19,3ال

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 325: معرفة الطالق االتفاقي حسب املستوى التعليمي 

معرفة الطالق االتفاقي

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم االويل
االبتدايئ

االعدادي/ 

الثانوي/التأهييل
العايل

%80,3%91,9%84,4%73,3%84,1%70,2نعم

%19,7%8,1%15,6%26,7%15,9%29,8ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

 الجدول رقم 326: معرفة الطالق االتفاقي حسب الوضعية املهنية 

معرفة الطالق االتفاقي

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%80,3%100,0%78,1%82,2%78,5%79,7%77,0%81,9نعم

%19,7%21,9%17,8%21,5%20,3%23,0%18,1ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

تبني الجداول أعاله أن املقيمني/ات يف الوسط الحرضي )%86( هم األكرث معرفة بالطالق االتفاقي مقارنة باملنتمني 

إىل الوسط القروي )73%(.

يف حني، أن النساء والرجال يعرفون هذا الشكل من الطالق بنفس النسب )%81(. أما بالنسبة للرشائح العمرية، فإن 

الرشيحة ما بني 26 – 55 سنة هم الذين يعرفون أكرث الطالق االتفاقي )%83(. أما فيام يتعلق بالوضعية املهنية، فإن 

املتزوجني )%82( هم األكرث معرفة بهذا النوع من الطالق. وعىل العكس من ذلك، فإن وجود األطفال من عدمه ال 

يحدث فارقا يف النتائج )81%(.

أما بالنسبة للمستوى التعليمي، فإن املغاربة واملغربيات الذين لديهم مستوى تعليم عايل هم األكرث معرفة بهذا 

الشكل من الطالق بنسبة )92%(. 

يف األخري، فئة املتقاعدين )%83( وفئة نشيط مشتغل )%82( يأتيان عىل رأس األشخاص املستجوبني الذين يعرفون 

الطالق االتفاقي. 

يبقى الطالق االتفاقي معروفا وبنسبة مهمة عند األشخاص املستجوبني كنوع من أنواع الطالق الواردة يف مدونة 

األرسة، إال أنه مع ذلك، وكام عايناه يف نقاشنا مع املستجوبني/ات، فإن غالبية هؤالء األشخاص املستجوبني ليس لديهم 

فكرة محددة حول مضمون ورشوط هذا النوع من أنواع انحالل ميثاق الزوجية. ويبقى أقل تداوال هكذا يف الحديث 

التلقايئ مع املستجوبني مقارنة مع الطالق بإرادة منفردة من الزوج. 
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نسجل أخريا أن الطالق االتفاقي أصبح اللجوء إليه أكرث من طرف املتزوجني الراغبني يف الطالق. فإحصائيات وزارة 

العدل والحريات تسجل ارتفاعا متزايدا يف معدالت هذا النوع من الطالق عىل أربع سنوات منذ 2011 التي كان فيها 

العدد 12209، و14301 يف 2012، و14992 يف 2013 إىل 15306 يف 2014. ويظهر بأن هذا الطالق هو األخف رضرا 

بالنسبة لألزواج ألنه يكون نتيجة عملية تفاوض بينهم، وألنه النوع األكرث قبوال لدى املتزوجني الذين ال يرغبون يف 

البوح والكشف عن أرسار حياتهم الشخصية للعموم.

كام نسجل ختاما، أن هذا النوع من الطالق، مع التطليق الشقاق، هو الذي يطرح أقل املشاكل عىل مستوى القانون 

الدويل الخاص.

3.21. التطليق بسبب الشقاق 

املادة 94: إذا طلب الزوجان أو أحدهام من املحكمة حل نزاع بينهام يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل 

املحاوالت إلصالح ذات البني طبقا ألحكام املادة 82 أعاله.

املادة 97: يف حالة تعذر اإلصالح واستمرار الشقاق، تثبت املحكمة ذلك يف محرض، وتحكم بالتطليق وباملستحقات 

طبقا للمواد 83 و84 و85 أعاله، مراعية مسؤولية كل من الزوجني عن سبب الفراق يف تقدير ما ميكن أن تحكم به 

عىل املسؤول لفائدة الزوج اآلخر.

يفصل يف دعوى الشقاق يف أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

الجدول رقم 327: معرفة التطليق بسبب الشقاق 

النسبةالعددمعرفة التطليق بسبب الشقاق

1278665553,9نعم

1092679746,1ال

23713452100,0النسبة
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الطلبة أو حتى  النقاشات املتعلقة باألرسة ) داخل األرسة، يف املقاهي، بني  الرغم من حضور كلمة شقاق يف  عىل 

سائقي سيارات األجرة(، وحضورها كذلك يف األزمات التي تعرفها الحياة الزوجية عموما، فإن النتائج تشري إىل أنه يف 

حدود النصف فقط من املغاربة املستجوبني من يعرف بأن التطليق للشقاق يعد نوعا جديدا من أنواع الطالق التي 

جاءت بها املدونة يف 2004.

الجدول رقم 328: معرفة التطليق بسبب الشقاق حسب وسط اإلقامة

معرفة التطليق بسبب الشقاق
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%53,9%43,8%60,6نعم

%46,1%56,2%39,4ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 329: معرفة التطليق بسبب الشقاق حسب الجنس

معرفة التطليق بسبب الشقاق
الجنس

النسبة
االناثالذكور

%53,9%57,2%50,6نعم

%46,1%42,8%49,4ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

عند تحليل النتائج يالحظ بأن املعرفة بوجود التطليق للشقاق تبقى أكرب يف الوسط الحرضي )%61( منها يف الوسط 

القروي )%44(، وأكرب لدى النساء )%58(منها لدى الرجال)51%(.

الجدول رقم 330: معرفة التطليق بسبب الشقاق حسب الفئة العمرية

معرفة التطليق بسبب 

الشقاق

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%53,9%33,6%42,9%55,2%57,8%63,0%62,2%48,0نعم

%46,1%66,4%57,1%44,8%42,2%37,0%37,8%52,0ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 331: معرفة التطليق بسبب الشقاق حسب الوضعية العائلية

معرفة التطليق بسبب الشقاق
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%53,9%13,5%48,8%56,4%52,6نعم

%46,1%86,5%51,2%43,6%47,4ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 332: معرفة التطليق بسبب الشقاق حسب وجود أطفال أو عدمه

معرفة التطليق بسبب الشقاق
أطفال

النسبة
النعم

%54,5%67,3%53,0نعم

%45,5%32,7%47,0ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 333: معرفة التطليق بسبب الشقاق حسب املستوى التعليمي

معرفة التطليق بسبب 

الشقاق

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم االويل
االبتدايئ

االعدادي/

الثانوي/العايل
العايل

%53,9%72,3%62,3%46,5%48,6%36,6نعم

%46,1%27,7%37,7%53,5%51,4%63,4ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 334: معرفة التطليق بسبب الشقاق حسب الوضعية املهنية

معرفة التطليق بسبب 

الشقاق

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%53,9%60,1%20,6%65,0%50,2%56,5%48,4%58,0نعم

%46,1%39,9%79,4%35,0%49,8%43,5%51,6%42,0ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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نفس الوضع ميكن الوقوف عليه بالنسبة للفئة العمرية 26- 35 سنة )63%(، واملتزوجون 57%(، واألشخاص الذين 

ليس لهم أطفال ) %58(.

الزوجية، ولكنهم يجهلون مدلوله  أنواع انحالل ميثاق  النوع من  الواقع، غالبية املستجوبني يتحدثون عن هذا  يف 
بالتحديد..

التطليق بسبب الشقاق أضحى السبب الرئييس النحالل ميثاق الزوجية. فواقع املامرسة يدل عىل أن القضاء قىض 

ب43.438 تطليق للشقاق، أي مبا ميثل %97,82 من مجموع حاالت التطليق القضايئ.

4.21. طالق الخلع

املادة 115: للزوجني أن يرتاضيا عىل الطالق بالخلع طبقا ألحكام املادة 114 أعاله.

املادة 116: تخالع الراشدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوين إذا خولعت وقع الطالق، وال تلزم ببذل الخلع 

إال مبوافقة النائب الرشعي.

الجدول رقم 335: معرفة طالق الخلع

النسبةالعددمعرفة طالق الخلع 

1378999358,1نعم

992345941,9ال

23713452100,0النسبة
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غالبية املستجوبني أكدوا، وبنسبة ،)%58( معرفتهم بأن الطالق للخلع يدخل ضمن أنواع انحالل ميثاق الزوجية التي 

جاءت بها مدونة األرسة .

الخلعي.  للطالق  بالنسبة  للشقاق،  التطليق  بخصوص  إليها  اإلشارة  سبقت  التي  نفسها  املالحظة  تسجيل  تم  وقد 

فاملستجوبون يعرفون كلمة خلع ويشريون إليه تلقائيا يف معرض طرح السؤال حول مختلف أنواع انحالل ميثاق 

الزوجية، إال أن العينة املستجوبة تجهل املضمون واملساطر املتعلقة بذلك.

 الجدول رقم 336: معرفة طالق الخلع حسب وسط اإلقامة

معرفة طالق الخلع الذي متارسه الزوجة
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%58,1%58,4%57,9نعم

%41,9%41,6%42,1ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 337: معرفة طالق الخلع حسب الجنس

معرفة طالق الخلع الذي متارسه الزوجة
الجنس

النسبة
االناثالذكور

%58,1%63,2%53,0نعم

%41,9%36,8%47,0ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 338: معرفة طالق الخلع حسب الفئة العمرية

معرفة طالق الخلع 

الذي متارسه الزوجة

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%58,1%39,3%55,4%64,9%62,3%58,4%59,2%48,2نعم

%41,9%60,7%44,6%35,1%37,7%41,6%40,8%51,8ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 339: معرفة طالق الخلع حسب الوضعية العائلية

معرفة طالق الخلع الذي متارسه الزوجة
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%58,1%33,0%51,7%63,6%50,3نعم

%41,9%67,0%48,3%36,4%49,7ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 340: معرفة طالق الخلع حسب وجود أطفال أو عدمه

معرفة طالق الخلع الذي متارسه الزوجة
أطفال

النسبة
النعم

%61,8%63,2%61,6نعم

%38,2%36,8%38,4ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 341: معرفة طالق الخلع حسب املستوى التعليمي

معرفة طالق الخلع 

الذي متارسه الزوجة

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم االويل
االبتدايئ

االعدادي/

الثانوي/التأهييل
العايل

%58,1%73,2%61,0%52,7%56,8%47,8نعم

%41,9%26,8%39,0%47,3%43,2%52,2ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 342: معرفة طالق الخلع حسب الوضعية املهنية

معرفة طالق الخلع 

الذي متارسه الزوجة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح 

به

%58,1%80,8%37,0%61,8%64,8%49,1%49,6%59,2نعم

%41,9%19,2%63,0%38,2%35,2%50,9%50,4%40,8ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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عىل مستوى وسط اإلقامة، تبقى النسبة هي نفسها يف الوسطني معا القروي والحرضي )%58(. يف حني أن نسبة 

النساء )%64( تبقى أكرب منها لدى الرجال )%53( فيام يتعلق باملعرفة بهذا النوع من الطالق.

وعالقة بالسن تبقى الفئات العمرية 40-36 )%63( و55-41 سنة )%65( األكرث معرفة بأن مدونة األرسة أقرت هذا 

النوع من الطالق.

أما فيام يتعلق بالوضعية العائلية، فإن غالبية املتزوجني رصحوا مبعرفتهم بهذا النوع من الطالق، وهي نفسها النسبة 

املسجلة بالنسبة للمستجوبني الذين لديهم أطفال.

متبوعني  األرسة،  مدونة  للخلع يف  الطالق  بوجود  علام  األكرث  العايل  )%74(هم  التعليم  ذوي  املستجوبني  أن  كام 

باملستجوبني ذوي املستوى التعليمي االعدادي –الثانوي والتأهييل)61%( .

أما فيام يتعلق بالوضعية املهنية للمستجوبني، فإن ربات البيوت )%65( متبوعات باملتقاعدين )%62(، األكرث معرفة 

بهذا النوع من الطالق. مع اإلشارة الستمرار وجود طلبات للطالق الخلعي تتقدم بها نساء يرغنب يف إنهاء العالقة 

الزوجية مع أن لهن إمكانية اللجوء للطالق للشقاق. وتشري اإلحصائيات الرسمية إىل وجود 3602 طالق للخلع سنة 

2014 مام ميثل  %14,85من مجموع حاالت الطالق33.

5.21. التطليق للضرر

املادة99: يعترب كل إخالل برشط يف عقد الزواج رضرا مربرا لطلب التطليق.

يعترب رضرا مربرا لطلب التطليق، كل ترصف من الزوج أو سلوك مشني أو مخل باألخالق الحميدة يلحق بالزوجة 

إساءة مادية أو معنوية تجعلها غري قادرة عىل االستمرار يف العالقة الزوجية.

الجدول رقم 343 معرفة التطليق للرضر

النسبةالعددالطالق القضايئ بطلب من الزوجة للرضر

1720269672,5نعم

651075627,5ال

23713452100,0النسبة

33 تقرير وزارة العدل والحريات، مرجع سابق.
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يدل البحث عىل أن نسبة كبرية من املغاربة واملغربيات )%73( تعرف جيدا التطليق للرضر وإقراره من طرف مدونة األرسة.
 الجدول 344: معرفة التطليق للرضر حسب وسط اإلقامة

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة للرضر
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%72,5%72,4%72,7نعم

%27,5%27,6%27,3ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول 345: معرفة التطليق للرضر حسب الجنس

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة للرضر
الجنس

النسبة
االناثالذكور

%72,5%73,0%72,1نعم

%27,5%27,0%27,9ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول 346: معرفة التطليق للرضر حسب الفئة العمرية

معرفة الطالق القضايئ 

بطلب من الزوجة 

للرضر

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق 

قيمة غري 

متوفرة

%72,5%33,6%71,3%75,3%82,3%75,4%71,7%63,5نعم

%27,5%66,4%28,7%24,7%17,7%24,6%28,3%36,5ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول 347: معرفة التطليق للرضر حسب الوضعية العائلية

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة 

للرضر

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%72,5%84,3%76,0%74,7%67,2نعم

%27,5%15,7%24,0%25,3%32,8ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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 الجدول 348: معرفة التطليق للرضر حسب وجود أطفال أو عدمه

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة للرضر
أطفال

النسبة
النعم

%75,1%68,9%75,8نعم

%24,9%31,1%24,2ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول 349: معرفة التطليق للرضر حسب املستوى التعليمي

معرفة الطالق القضايئ بطلب 

من الزوجة للرضر

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم األويل
االبتدايئ

االعدادي/

الثانوي/التأهييل
العايل

%72,5%78,9%73,8%70,7%79,1%65,1نعم

%27,5%21,1%26,2%29,3%20,9%34,9ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول 350: معرفة التطليق للرضر حسب الوضعية املهنية

معرفة الطالق 

القضايئ بطلب من 

الزوجة للرضر

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%72,5%43,8%82,8%77,4%72,5%63,9%62,1%75,1نعم

%27,5%56,2%17,2%22,6%27,5%36,1%37,9%24,9ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

النسب العامة املتحصل عليها تبقى هي نفسها يف الوسطني الحرضي والقروي عىل حد سواء)%73(، ولدى الرجال والنساء، 

وبنسبة أبرز لدى الفئة العمرية 40-36 سنة )%83(، ولدى األرامل)%85( واألشخاص الذين لديهم أطفال )76%(.

واستنادا ملعيار املستوى التعليمي، احتلت الرشيحة التي تلقت تعليمها يف حدود الكتاب والتعليم األويل الصدارة 

)%80(، متبوعة بالرشيحة ذات التعليم العايل )79%(.

أخريا، وارتباطا بالوضعية املهنية، احتلت الفئة غري نشيط/ة-آخر)%83( الصدارة متبوعة بالفئة نشيط/ة مشتغل/ة )75%( .

يبقى التطليق للرضر جد معروف يف املجتمع املغريب، فهو واحد من التعاليم املعروفة يف قانون األرسة اإلسالمي. كام 

أنه ظل الوسيلة الوحيدة املتاحة للزوجة للمطالبة بانحالل ميثاق الزوجية ملا كانت كل الطرق مغلقة بالنسبة لها.
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وأصبحت طلبات التطليق للرضر جد نادرة يف وقتنا هذا، وذلك بفعل لجوء النساء اىل التطليق للشقاق. فطلبات 

التطليق للرضر مل تعد تشكل سوى %1,09 من مجموع دعاوى التطليق ) 484 قضية (34.

6.21. التطليق لعدم اإلنفاق

املادة 102: للزوجة طلب التطليق بسبب إخالل الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحاالت واألحكام اآلتية:

1 - إذا كان للزوج مال ميكن أخذ النفقة منه، قررت املحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه وال تستجيب لطلب 

التطليق؛

2 - يف حالة ثبوت العجز، تحدد املحكمة حسب الظروف، أجال للزوج ال يتعدى ثالثني يوما لينفق خالله وإال طلقت 

عليه، إال يف حالة ظرف قاهر أو استثنايئ؛

3 - تطلق املحكمُة الزوجَة حاال، إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق ومل يثبت العجز.

الجدول رقم 351: معرفة التطليق لعدم االنفاق

الطالق القضايئ بطلب 

من الزوجة لعدم اإلنفاق
النسبةالعدد

1834535577,4نعم

536809722,6ال

23713452100,0املجموع

غالبية املستجوبني )%78( يعرفون بأن التطليق لعدم اإلنفاق يدخل ضمن املقتضيات القانونية املنصوص عليها يف 

مدونة األرسة.

34 تقرير وزارة العدل والحريات السابق الذكر.
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الجدول رقم 352: معرفة التطليق لعدم اإلنفاق حسب وسط اإلقامة

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة لعدم اإلنفاق
الوسط

النسبة
القرويالحرضي

%77,4%73,9%79,7نعم

%22,6%26,1%20,3ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 353: معرفة التطليق لعدم األنفاق حسب الجنس

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة لعدم اإلنفاق
الجنس

النسبة
االناثالذكور

%77,4%78,2%76,6نعم

%22,6%21,8%23,4ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 354: معرفة التطليق لعدم اإلنفاق حسب الفئة العمرية

معرفة الطالق القضايئ 

بطلب من الزوجة 

لعدم اإلنفاق

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%77,4%100,0%76,4%78,7%81,1%80,1%79,5%70,7نعم

%22,6%23,6%21,3%18,9%19,9%20,5%29,3ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة

الجدول رقم 355: معرفة التطليق لعدم اإلنفاق حسب الوضعية العائلية 

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة لعدم 

اإلنفاق

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%77,4%86,9%79,1%78,7%73,9نعم

%22,6%13,1%20,9%21,3%26,1ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 356: معرفة التطليق لعدم اإلنفاق حسب وجود أطفال أو عدمه 

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة لعدم اإلنفاق
أطفال

النسبة
النعم

%79,0%76,7%79,3نعم

%21,0%23,3%20,7ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 357: معرفة التطليق لعدم اإلنفاق حسب املستوى التعليمي

معرفة الطالق القضايئ بطلب 

من الزوجة لعدم اإلنفاق

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

كتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

االعدادي/ 

الثانوي/ 

التأهييل

العايل

%77,4%87,7%77,9%76,1%79,3%69,4نعم

%22,6%12,3%22,1%23,9%20,7%30,6ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 358: معرفة التطليق لعدم اإلنفاق حسب الوضعية املهنية

معرفة الطالق القضايئ 

بطلب من الزوجة لعدم 

اإلنفاق

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%77,4%60,1%88,3%81,2%77,0%72,1%69,1%79,0نعم

%22,6%39,9%11,7%18,8%23,0%27,9%30,9%21,0ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

القانونية املنصوص عليها يف مدونة األرسة،  التطليق لعدم اإلنفاق يدخل ضمن املقتضيات  يالحظ أن املعرفة بأن 

جد مرتفعة يف الوسط الحرضي )%80( مقارنة بالوسط القروي )%74(، وأكرث ارتفاعا لدى النساء )%79( منها لدى 

الرجال )77%(.

أما فيام يتعلق بالفئة العمرية، فاملرتاوحة أعامرهم بني 40-36 سنة يأتون يف الصدارة )%81(متبوعني بالفئة العمرية 

.)80%( 31-35
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وعىل مستوى الوضعية العائلية، يأيت األرامل يف الصدارة )%87( متبوعني باملطلقني/ات واملتزوجني/ات )79%(.

ويبقى املستجوبون الذين لديهم أطفال أكرث معرفة بهذا النوع من التطليق وبوجوده ضمن املقتضيات املنصوص 

عليها يف مدونة األرسة )%80(، مثلهم يف ذلك مثل ذوي وذوات املستوى التعليمي العايل)%88(. وهي نفسها النسبة 

املسجلة لدى فئة نشيط/ة آخر )%88(متبوعة بفئة املتقاعدين )81%(.

وهذه النتائج املشار اليها يف الجداول أعاله تبدو جد منطقية وذلك بالنظر إىل أن هذا النوع من التطليق يحيل عىل 

للتطليق لعدم  العربية  الرتجمة  إنه حتى  النفقة. بل  املغاربة واملغربيات وهو  العريب املعروف لدى كل  املصطلح 

اإلنفاق رسعان ما يُعتاد عليها داخل األرسة املغربية. كام أن اإلشكال الذي يشغل بال النساء أثناء رسيان مسطرة 

التطليق هو تحصيل النفقة. فالنفقة كمصطلح يبقى حارضا يف كل النقاشات، ويف االجتهاد القضايئ وتحديدا األحكام 
القضائية35 املتعلقة بانحالل ميثاق الزوجية. 36

7.21. التطليق للغيبة

املادة 104: إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.

تتأكد املحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.

تبلغ املحكمة الزوج املعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه يف حالة ثبوت الغيبة، ستحكم 

املحكمة بالتطليق إذا مل يحرض لإلقامة مع زوجته أو مل ينقلها إليه.

الجدول رقم 359: معرفة التطليق للغيبة

النسبةالعددمعرفة التطليق للغيبة

1789854575,5نعم

581490724,5ال

23713452100,0املجموع

35  حامية حقوق املرأة من خالل االجتهاد القضايئ املغريب من االستقالل إىل سنة 2013، زهور الحر، حسن إبراهيمي، يوليوز 2013

36 نشري إىل أن القرارات الصادرة يف القانون الدويل الخاص تويل أهمية كربى ملسألة الحقوق االقتصادية للنساء املسلامت املطلقات عموما. 
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الزوجني  الغيبة )%76(. فغياب أحد  للتطليق بسبب  بنسبة كبرية  املغاربة واملغربيات  الجداول أعاله معرفة  تربز 

وتحديدا الزوج يبقى حارضا بقوة يف املخيال الجامعي للمغاربة واملغربيات، من منطلق إحالته عىل فكرة التخيل 

عن األرسة التي تشكل موضوع تأويلني اثنني: األول الذي يضع الزوجة موضع اتهام ويحملها مسؤولية هروب زوجها، 

والتأويل الثاين الذي يختزن شعورا بالشفقة تجاه الزوجة التي غاب عنها زوجها، خصوصا مع وجود أطفال. 

الجدول رقم 360: معرفة التطليق للغيبة حسب وسط اإلقامة

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة للغيبة
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%75,5%69,9%79,2نعم

%24,5%30,1%20,8ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 361: معرفة التطليق للغيبة حسب الجنس

الطالق القضايئ بطلب من الزوجة للغيبة
الجنس

النسبة
االناثالذكور

%75,5%76,4%74,6نعم

%24,5%23,6%25,4ال

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 362: معرفة لتطليق للغيبة حسب الرشيحة العمرية

الطالق القضايئ بطلب من 

الزوجة للغيبة

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%75,5%100,0%79,5%78,7%82,4%77,8%72,3%64,2نعم

%24,5%20,5%21,3%17,6%22,2%27,7%35,8ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 363: معرفة التطليق للغيبة حسب الوضعية العائلية

الطالق القضايئ بطلب من الزوجة 

للغيبة

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%75,5%79,1%82,9%78,2%69,0نعم

%24,5%20,9%17,1%21,8%31,0ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 364: معرفة التطليق للغيبة حسب وجود أطفال من عدمه

الطالق القضايئ بطلب من الزوجة للغيبة
أطفال

النسبة
النعم

%78,6%71,1%79,5نعم

%21,4%28,9%20,5ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 365: معرفة التطليق للغيبة حسب املستوى التعليمي

الطالق القضايئ بطلب من 

الزوجة للغيبة

املستوى التعليمي

النسبة بدون 
مستوى

الكتاب/التعليم 
األويل

االبتدايئ
اإلعدادي/

الثانوي/التأهييل
العايل

%75,5%86,3%75,3%68,5%85,9%69,1نعم

%24,5%13,7%24,7%31,5%14,1%30,9ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 366: معرفة التطليق للغيبة حسب الوضعية املهنية

الطالق القضايئ بطلب 

من الزوجة للغيبة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة

ربة 

بيت
متقاعد/ة

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%75,5%60,1%84,3%86,2%76,1%66,7%64,7%77,4نعم

%24,5%39,9%15,7%13,8%23,9%33,3%35,3%22,6ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

هذا النوع من الطالق يبقى معروفا يف الوسط الحرضي )%79( كام يف الوسط القروي )%76( عىل حد سواء.

واستنادا ملتغري الجنس، تبقى النساء  )%77(أكرث معرفة من الرجال )%75( بهذا النوع من الطالق.

وبالرجوع ملحدد السن، تأيت الفئة العمرية 40-36 يف الصدارة 82,4%.

التي  القانونية  املقتضيات  من  يعترب  الطالق  من  النوع  هذا  أن   )80%( أطفال  لديهم  الذين  املستجوبون  ويعرف 

تتضمنها مدونة األرسة. وهو األمر نفسه بالنسبة لألشخاص ذوي التعليم العايل)%87(، متبوعني بفئة الكتاب/التعليم 

األويل)80%( . 

أما بالنسبة للمستجوبني حسب الوضعية املهنية فنجد املتقاعدين )%86(أكرث الفئات معرفة بهذا النوع من الطالق 

متبوعني بفئة نشيط آخر )84%(.

ويبقى األشخاص املنتمون لألجيال القدمية أكرث معرفة بالتطليق للغيبة. وقد ساهم انتظام استامعهم لإلذاعة الوطنية 

كوسيلة وحيدة للتسلية طبعهم بواحد من برامجها: ركن املتغيب. ويتعلق األمر بربنامج يتم من خالله إخبار كل 

األزواج الذين هجروا بيوت الزوجية دون دليل عىل أنهم ال زالوا عىل قيد الحياة، بأنه قد تم تحريك مسطرة قضائية 

املحدد من طرف  أثر داخل األجل  لهم  إن مل يظهر  للغيبة، وأنه سيتم تطليق زوجاتهم منهم  للتطليق  يف حقهم 

املحكمة.

ويكون الحصول عىل هذا النوع من الطالق صعبا للغاية بسبب الرشوط املوضوعية التي حددها له املرشع. فقد 

أصدر القضاء املغريب 375 حكام للتطليق للغيبة خالل سنة 2014، أي ما ميثل )%0,84( من مجموع أحكام التطليق 

القضايئ37.

37 تقرير وزارة العدل والحريات- مرجع سابق.
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8.21. التطليق للعيب

املادة 107: تعترب عيوبا مؤثرة عىل استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها:

1 - العيوب املانعة من املعارشة الزوجية؛

2 - األمراض الخطرية عىل حياة الزوج اآلخر أو عىل صحته، التي ال يرجى الشفاء منها داخل سنة.

الجدول رقم 367: معرفة التطليق للعيب 

النسبةالعدد املعرفة بالتطليق للعيب

1482202462,5نعم

889142837,5ال

23713452100,0املجموع

%63 من األشخاص املستجوبني رصحوا مبعرفتهم بوجود هذا النوع من الطالق يف مدونة األرسة.

وتبقى هذه النتيجة منطقية للغاية يف مجتمعنا هذا الذي يكون لنا فيه ارتباط أكرث بالقدرة الجسدية والجنسية 

اإلنجابية للزوجني، وخصوصا للنساء.
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 الجدول رقم 368 معرفة التطليق للعيب حسب وسط اإلقامة 

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة للعيب
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%62,5%58,5%65,2نعم

%37,5%41,5%34,8ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

 الجدول رقم 369: معرفة التطليق للعيب حسب الجنس 

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة للعيب
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%62,5%62,3%62,8نعم

%37,5%37,7%37,2ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 370: معرفة التطليق للعيب حسب الفئة العمرية 

القضايئ  الطالق  معرفة 

بطلب من الزوجة للعيب

wالرشيحة العمرية
النسبة  18-25

سنة
 26-30

سنة
 31-35

سنة
 36-40

سنة
 41-55

سنة
56سنة 
فام فوق

قيمة غري 
متوفرة

%62,5%72,9%72,3%66,7%67,5%66,5%60,4%45,0نعم

%37,5%27,1%27,7%33,3%32,5%33,5%39,6%55,0ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

 الجدول رقم 371 معرفة التطليق للعيب حسب الوضعية العائلية 

من  بطلب  القضايئ  الطالق  معرفة 

الزوجة للعيب

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%62,5%74,5%67,6%66,4%53,7نعم

%37,5%25,5%32,4%33,6%46,3ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 372: معرفة التطليق للعيب حسب وجود أطفال أو عدمه 

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة للعيب
أطفال

النسبة
النعم

%66,7%59,2%67,6نعم

%33,3%40,8%32,4ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 373 معرفة التطليق للعيب حسب املستوى التعليمي 

القضايئ  الطالق  معرفة 

بطلب من الزوجة للعيب

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/الثانوي/

التاهييل
العايل

%62,5%66,7%63,7%57,2%72,3%57,9نعم

%37,5%33,3%36,3%42,8%27,7%42,1ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

 الجدول رقم 374: معرفة التطليق للعيب حسب الوضعية املهنية

الطالق  معرفة 

من  بطلب  القضايئ 

الزوجة للعيب

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح 

به

%62,5%42,2%67,0%79,6%62,5%44,4%56,0%65,1نعم

%37,5%57,8%33,0%20,4%37,5%55,6%44,0%34,9ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

كام تظهر ذلك الجداول أعاله فإن املنتمني إىل الوسط الحرضي )%62,2( يعرفون هذا النوع من التطليق أكرث من 

نظرائهم املنتمني إىل الوسط القروي )59%(.

أنواع  للعيب كواحد من  بالتطليق  النساء )62%(  أكرث معرفة من  الرجال )63%(  الجنس، فإن  بالنسبة ملتغري  أما 

التطليق التي تتضمنها مدونة األرسة.

كام أن الرشيحة العمرية 65 سنة فام فوق هي التي أكدت بغالبية كبرية )%73( أن التطليق للعيب يدخل ضمن 

املقتضيات التي جاءت بها مدونة األرسة الجديدة، تليها يف ذلك الرشيحة العمرية 40-36 سنة )68%(.
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األشخاص الذين لهم أطفال عربوا هم أيضا بأغلبية )%68( بأنهم يعرفون هذا النوع من التطليق، وهو األمر نفسه 

بالنسبة لألشخاص ذوي املستوى التعليمي كتاب /تعليم أويل)73%(.

وأخريا، وفيام يخص الوضعية السوسيومهنية للمستجوبني، يبقى املتقاعدون/ات الفئة التي أقرت بأغلبية كبرية)80%( 

أن هذا النوع من التطليق تم التنصيص عليه يف مدونة األرسة الجديدة.

وميكن أن نؤكد إجامال بأن الخالصات املتوصل إليها بشأن التطليق للغيبة تنطبق أيضا عىل التطليق بسبب العيب. 

التطليق ألنه يشكل جزءا من املخيال الجامعي الذي نجده أيضا يف  النوع من  فاملغاربة واملغربيات يعرفون هذا 

التقاليد، والثقافة، والدين، واإلعالم واملساجد...

وقد تم خالل 2014 إصدار 15 حكام للتطليق بسبب العيب، وهو ما ميثل %0,03 من مجموع األحكام الصادرة 

بالتطليق خالل هذه املدة. ويبقى القضاء املغريب متقدما نسبيا بخصوص هذا النوع من التطليق، وهذا مل يظهر أنه 

مفاجئ أو صادم للمستجوبني/ات بأن يوضع حد للعالقة الزوجية لكون الزوج غري قادر عىل القيام بواجبه كامال يف 

املعارشة الجنسية.

وختاما، مل تظهر النقاشات املثارة مع املستجوبني أي مصلحة شخصية يف البحث عن حل آخر غري الطالق، وهذه 

النتيجة واضحة للغاية لدى املنتمني للوسط القروي. 

9.21. التطليق لإليالء والهجر

املادة 112: إذا آىل الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إىل املحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن 

مل يفئ بعد األجل طلقتها عليه املحكمة.

الجدول رقم 375: معرفة التطليق لإليالء والهجر

النسبةالعدد املعرفة بالتطليق لإليالء والهجر

1423439560,1نعم

947905739,9ال

23713452100,0النسبة
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كام تظهر النتائج املشار إليها أعاله، فإن غالبية املستجوبني أكدوا بان التطليق لإليالء والهجر يدخل ضمن املقتضيات 

القانونية التي تضمنتها مدونة األرسة بخصوص انحالل ميثاق الزوجية.

الجدول رقم 376: معرفة التطليق لإليالء والهجر حسب وسط اإلقامة 

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة لإليالء وللهجر
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%60,1%55,2%63,3نعم

%39,9%44,8%36,7ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 377: معرفة التطليق لإليالء والهجر حسب الجنس تقييم املسؤولية املشرتكة للزوجني عىل األرسة

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة لإليالء وللهجر
الجنس

النسبة
االناثالذكور

%61,1%61,0%59,2نعم

%39,9%39,0%40,8ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 378: معرفة التطليق لإليالء والهجر حسب الفئة العمرية

القضايئ  الطالق  معرفة 

بطلب من الزوجة لإليالء 

وللهجر

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%60,1%72,9%64,7%66,7%66,3%60,7%56,6%45,8نعم

%39,9%27,1%35,3%33,3%33,7%39,3%43,4%54,2ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 379: معرفة لتطليق لإليالء والهجر حسب الوضعية العائلية

الزوجة  من  بطلب  القضايئ  الطالق  معرفة 

لإليالء وللهجر

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%60,1%74,5%65,2%63,7%51,4نعم

%39,9%25,5%34,8%36,3%48,6ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 380: معرفة التطليق لإليالء والهجر حسب وجود أطفال أو عدمه

معرفة الطالق القضايئ بطلب من الزوجة لإليالء وللهجر
أطفال

النسبة
النعم

%64,2%62,3%64,4نعم

%35,8%37,7%35,6ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 381: معرفة التطليق لإليالء والهجر حسب املستوى التعليمي

من  بطلب  القضايئ  الطالق  معرفة 

الزوجة لإليالء وللهجر

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/
الثانوي/ 
التأهييل

العايل

%60,1%67,3%62,6%54,4%67,8%52,6نعم

%39,9%32,7%37,4%45,6%32,2%47,4ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 382: معرفة التطليق لإليالء والهجر حسب الوضعية املهنية

القضايئ  الطالق  معرفة 

بطلب من الزوجة لإليالء 

وللهجر

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

 طالب/ة 
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%60,1%80,8%74,8%68,3%62,1%49,3%51,6%60,5نعم

%39,9%19,2%25,2%31,7%37,9%50,7%48,4%39,5ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

تظهر النتائج املشار إليها أعاله بأن غالبية املنتمني إىل الوسط الحرضي )%64( والنساء)%61(  أكدوا معرفتهم بأن 

هذا النوع من التطليق يوجد يف مدونة األرسة. 

كام أن الرشيحة العمرية 41-55 سنة كانت األكرث معرفة بأن هذا النوع من التطليق مضمن يف مدونة األرسة.

أما فيام يخص الوضعية العائلية، فإن األرامل جنئ يف الصدارة %75، وهو األمر نفسه بالنسبة ملن ليس لديهم أطفال 

.)65%(
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وعالقة مبتغري املستوى التعليمي، جاءت فئة املستجوبني كتاب/تعليم أويل يف الصدارة  )%69(متبوعة بذوي التعليم 

العايل )%68( والذين أكدوا معرفتهم بان هذا النوع من التطليق يدخل ضمن املقتضيات القانونية ملدونة األرسة. 

وهو األمر نفسه بالنسبة لفئة نشيط آخر)%75( وفئة املتقاعدين )69%(.

خاتمة

التطليق لإليالء والهجر يبدو وكأنه مل يعد له وجود عىل مستوى املامرسة. فإحصائيات وزارة العدل والحريات مل 

تسجل أية حالة للتطليق بسبب اإليالء والهجر خالل 2014.

املغريب، وذلك  املجتمع  الذي عرفه  للتطور  الطالق مل يعد يستجيب عىل اإلطالق  بنوع من  إذن  األمر  يتعلق  هل 

بالطالق،  الزوجية  العالقة  بإنهاء  يتعلق  فيام  املتقاضني  أمام  كثرية  إمكانيات  األرسة  مدونة  إتاحة  بفعل  تحديدا 

وتحديدا التطليق للشقاق؟

والحال أنه يسهل مالحظة كون هذه الحاالت جميعها لها قاسم مشرتك أال وهو الرضر.

وتبعا للمندوبية السامية للتخطيط، فإن ارتفاع معدالت الزواج رافقه تراجع يف نسب الطالق. فإذا كانت سنوات 

1960 سجلت أن ثلث الزيجات األوىل)%31( انتهت بالطالق، فإن هذه النسبة كانت يف حدود %10 خالل  2010.38

http://www.hcp.ma/Mariage-et-divorce- :38 اتجاهات تطور الزواج والطالق لدى املرأة املغربية .. املندوبية السامية للتخطيط. يراجع املوقع التايل

de-la-femme-marocaine-Tendances
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تأثير عشر سنوات من تطبيق مدونة األسرة على تطور العقليات   .22

والممارسات داخل األسرة

يشكل هذا الجزء من االستامرة بال شك أفضل مقياس للوقوف عىل درجة ترشب املغاربة واملغربيات للفلسفة التي 

جاءت بها مدونة األرسة، ومتثلهم للمامرسات املجتمعية وسلوك الزوجني عىل حد سواء.

فقد أظهرت نتائج البحث الوطني املنجز يف 2009 بأن أكرث من نصف املستجوبني يرون بان املقتضيات القانونية 

الجديدة الذي جاءت بها مدونة األرسة إيجابية. والنتائج املوالية ستشكل بدورها إشارة قوية موجهة لكل األشخاص 

املعنيني بهذا السؤال الجوهري، وكذا كل املؤسسات العمومية والخاصة. 

وقد متت صياغة السؤال داخل االستامرة بشكل دقيق ومفصل: 

دخلت مدونة األرسة حيز التطبيق منذ عرش سنوات، فهل تعتقد أنها أسهمت يف تطور العقليات ويف تغيري املامرسات 

داخل األرسة؟

الجدول رقم 383: تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل العقليات

تأثري 10سنوات من تطبيق 
النسبةالعددمدونة األرسة عىل العقليات

1403836359,2 نعم

460041019,4ال

339102414,3آل أدري

16836557,1جواب اخر

23713452100,0املجموع
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تظهر النتائج بأن % 60 من املستجوبني تقريبا يجيبون باإليجاب. وتبقى نسبة %40 املتبقية موزعة بني من يقول بأن مدونة 

األرسة مل تحدث أي تأثري عىل العقليات وعىل املامرسات)%20(، ومن يقول ال أدري،)%14( ومن يقول بجواب آخر)7%(. 
الجدول رقم 384: تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل العقليات حسب وسط اإلقامة

مساهمة مدونة األرسة، بعد 10 سنوات من تطبيقها، يف تطور العقليات 

ويف تغيري املامرسات داخل األرسة 

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%59,2%59,6%59,0 نعم

%19,4%15,4%22,1ال

%14,3%19,7%10,8آل أدري

%7,0%5,3%8,2جواب اخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 385: تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل العقليات حسب الجنس

مساهمة مدونة األرسة، بعد 10 سنوات من تطبيقها، يف تطور 

العقليات ويف تغيري املامرسات داخل األرسة 

الجنس
النسبة

االناثالذكور

%59,2%61,3%57,2 نعم

%19,4%14,9%23,8ال

%14,3%16,5%12,2آل أدري

%7,0%7,3%6,8جواب اخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 386: تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل العقليات حسب الفئة العمرية

مساهمة مدونة األرسة، بعد 

10 سنوات من تطبيقها، يف 

تغيري  ويف  العقليات  تطور 

املامرسات داخل األرسة 

الرشيحة العمرية

النسبة   18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%59,2%72,9%49,2%60,3%51,1%57,0%62,2%69,9 نعم

%19,4%27,1%18,6%21,4%25,7%21,5%18,8%12,9ال

%14,3 %21,5%12,6%14,9%11,7%13,5%12,7آل أدري

%7,0 %10,7%5,7%8,3%9,8%5,5%4,6جواب اخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 387: تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل العقليات حسب الوضعية العائلية

مساهمة مدونة األرسة، بعد 10 سنوات 

من تطبيقها، يف تطور العقليات ويف تغيري 

املامرسات داخل األرسة 

الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%59,2%40,9%47,5%59,4%62,0 نعم

%19,4%3,1%27,5%19,7%18,7ال

%14,3%45,1%17,2%13,3%13,8آل أدري

%7,0%10,9%7,8%7,6%5,6جواب اخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 388: تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل العقليات حسب وجود أطفال أو عدمه

تطور  يف  تطبيقها،  من  سنوات   10 بعد  األرسة،  مدونة  مساهمة 

العقليات ويف تغيري املامرسات داخل األرسة 

أطفال
النسبة

النعم

%57,9%64,0%57,2 نعم

%19,7%17,7%20,0ال

%14,6%8,8%15,3آل أدري

%7,7%9,5%7,5جواب اخر

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 389: تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل العقليات حسب املستوى التعليمي

مساهمة مدونة األرسة، بعد 10 

تطور  يف  تطبيقها،  من  سنوات 

املامرسات  تغيري  ويف  العقليات 

داخل األرسة 

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم االويل
االبتدايئ

االعدادي/ 

الثانوي/ التأهييل
العايل

%59,2%63,4%62,5%58,8%56,2%53,2 نعم

%19,4%23,3%20,7%20,1%17,8%14,9ال

%14,3%4,4%9,5%15,8%18,2%25,6آل أدري

%7,0%8,9%7,3%5,3%7,9%6,3جواب اخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 390: تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل العقليات حسب الوضعية املهنية

مساهمة مدونة األرسة، 

من  سنوات   10 بعد 

تطور  يف  تطبيقها، 

تغيري  ويف  العقليات 

املامرسات داخل األرسة 

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%59,2%80,8%45,8%38,4%63,0%63,2%48,3%61,4 نعم

%19,4 %9,4%41,0%14,5%15,5%16,2%22,3ال

%14,3 %41,5%8,6%15,6%13,5%27,4%9,7آل أدري

%7,0%19,2%3,3%11,9%6,9%7,8%8,2%6,6جواب اخر

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الحوارض  النسب تقريبا يف  النتائج املتحصل عليها منحى غري متجانس. فإذا سجلنا نفس  التفصيل يف قراءة  يظهر 

)%59( ويف القرى )%60(، ولدى النساء )%62( أكرث منه لدى الرجال )%58(، فإنه يبقى من املهم اإلشارة إىل أن 

الرشيحة العمرية 24-18 سنة تبقى الفئة األكرث )%70( التي أجابت باإليجاب عىل السؤال املطروح. 

وبخصوص الوضعية العائلية للمستجوبني نجد العازبني/ات%62 يف الصدارة، يف حني أن فئة املطلقني )%48( واألرامل 

)%41( مل تذهبا إىل اإلقرار مبساهمة مدونة األرسة يف تطوير العقليات واملامرسات داخل األرسة.

هل ميكن أن نخلُص إىل أن املستجوبني الذين عاشوا متاعب الزواج يشكلون النسبة األضعف من حيث تأكيد حدوث 

باإليجاب عىل  أيضا  الذين لديهم أطفال )%64( يجيبون  باملقابل أن املستجوبني  أنه نجد  إال  العقليات؟  تغيري يف 

السؤال املطروح، وهي نفسها النسبة املسجلة بالنسبة لذوي التعليم العايل)%64(، وفئة التالميذ /الطلبة، والنساء 

ربات البيوت )63%(.
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23. تأثير 10 سنوات من تطبيق مدونة األسرة على الزوجين

إذا كان تطبيق مدونة األرسة قد أحدث تغيريا يف الذهنيات، فإن السؤال يطرح حول طريف العالقة الزوجية: أيهام 

عرف تغيريا أكرب يف عقليته ومامرساته داخل األرسة؟

الجدول رقم 391: تقييم تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل عقلية الزوجني

تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة 
النسبةالعدداألرسة عىل عقلية الزوجني

721994751,7 الزوجة

675636548,3الزوج

13976312100,0املجموع

يعترب  %52من املستجوبني/ات أن عقلية ومامرسات الزوجة هي التي عرفت تغيريا بفعل تأثري مدونة األرسة، يف حني 

يرى %48 بأن عقلية الزوج ومامرساته هي من طالها التغيري.



228

الجدول رقم 392: تقييم تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل عقلية الزوجني حسب وسط اإلقامة

أي من الزوجني تغريت أكرث عقليته ومامرساته داخل 

األرسة

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%51,7%46,6%55,0 الزوجة

%48,3%53,4%45,0الزوج

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 393: تقييم تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل عقلية الزوجني حسب الجنس

أي من الزوجني تغريت أكرث عقليته ومامرساته داخل األرسة
الجنس

النسبة
االناثالذكور

%51,7%55,6%47,4 الزوجة

%48,3%44,4%52,6الزوج

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 394: تقييم تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل عقلية الزوجني حسب الفئة العمرية

أي من الزوجني 

تغريت أكرث عقليته 

ومامرساته داخل 

األرسة

الرشيحة العمرية

25-18 سنة
 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة
النسبة

%51,7%100,0%43,3%47,6%53,9%57,7%57,5%53,2الزوجة

%48,3%56,7%52,4%46,1%42,3%42,5%46,8الزوج

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 395: تقييم تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل عقلية الزوجني حسب الوضعية العائلية

أي من الزوجني تغريت أكرث عقليته ومامرساته 

داخل األرسة

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%51,7%13,2%39,5%51,4%55,4 الزوجة

%48,3%86,8%60,5%48,6%44,6الزوج

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 396: تقييم تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل عقلية الزوجني حسب وجود أطفال أو عدمه

أي من الزوجني تغريت أكرث عقليته ومامرساته داخل األرسة
أطفال

النسبة
النعم

%49,9%50,3%49,8 الزوجة

%50,1%49,7%50,2الزوج

%100,0%100,0%100,0املجموع

 الجدول رقم 397: تقييم تأثري 10سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل عقلية الزوجني حسب املستوى التعليمي

أي من الزوجني تغريت أكرث 

عقليته ومامرساته داخل األرسة

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم االويل
االبتدايئ

االعدادي/

الثانوي/ التأهييل
العايل

%51,7%47,1%55,7%53,8%55,7%45,6 الزوجة

%48,3%52,9%44,3%46,2%44,3%54,4الزوج

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

 الجدول رقم 398: تقييم تأثري 01 سنوات من تطبيق مدونة األرسة عىل عقلية الزوجني حسب الوضعية املهنية

أي من الزوجني تغريت أكرث 

عقليته ومامرساته داخل 

األرسة

الوضعية املهنية

النسبة
عاطل/ةنشيط/ة

تلميذ/ة

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%51,7%47,7%31,4%46,9%56,3%60,3%62,1%47,9الزوجة

%48,3%52,3%68,6%53,1%43,7%39,7%37,9%52,1الزوج

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

يظهر من خالل الجداول أعاله، بأن املنتمني إىل الوسط الحرضي )%55( هم أكرث من أقر بهذه النتيجة العامة، أي 

تغري أكرب يف عقلية ومامرسات الزوجة داخل األرسة، يف حني أن النسبة األكرب من املنتمني إىل الوسط القروي)54%( 

ترى أن التغيري طال أكرث عقلية ومامرسات الزوج داخل األرسة.

فيام يتعلق مبتغري الجنس، يظن )%56(من النساء بأن مدونة األرسة أحدثت تغيريا يف عقليات ومامرسات النساء داخل 

األرسة، يف حني ترى النسبة األكرب نسبيا من الرجال )%53(أن التغيري طال أكرث عقلية ومامرسات الزوج داخل األرسة. 
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وارتباطا مبتغري السن، ترى كل من الفئتني العمريتني 30-26سنة و35-31 سنة، ويف حدود نفس النسبة تقريبا)58%(، 

أن النساء هن من طالهن التغيري يف عقليتهن ومامرستهن داخل األرسة بفعل تأثري مدونة األرسة، وهو الرأي الذي 

ال تتقاسمه معهم الفئة العمرية 56 سنة فام فوق التي ترى باملقابل، وبنسبة مهمة )%57(، بأن التغيري طال أكرث 

عقلية الزوج ومامرساته داخل األرسة. 

ويبقى تحليل نتائج متغري الوضعية العائلية مهام جدا، بالنظر إىل كون نسبة مهمة من العزاب )%56( ترى بأن 

 )87%( األرامل  غالبية  أن  األرسة، يف حني  داخل  الزوجة  ومامرسات  عقلية  تغري  عىل  تأثري  لها  كان  األرسة  مدونة 

واملطلقني )%61( ال يتقاسمون معهم هذا الرأي ويؤكدون العكس.

وهكذا، فإن النتائج املتحصل عليها بخصوص السؤال الجوهري املطروح، تحمل نوعا من التناقض، وتعكس الحالة 

الذهنية للشخص املستجوب بالنظر إىل وضعيته العائلية وسنه.

كام تربز هذه املعطيات تطورا يف العقليات يف عالقة بالتقارب الذي يربطنا يف الحياة االعتيادية باألرسة وتأثرياتها. 

فالعزاب يفكرون يف الزواج، أما األرامل واملطلقون فقد خرجوا منه وليسوا مبنأى يف كل األحوال عن استخالص نتيجة 

ارتفع وعيهن  اللوايت  النساء  أثر سلبي عىل  لها  بأن مدونة األرسة كان  االعتقاد  يتجه نحو  الذي  الذكوري،  للجنس 

بالحقوق التي أعطتها لهن مدونة األرسة لسنة 2004. 
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24. حجم تأثير اإلشاعات حول مدونة األسرة على معدالت الزواج

شكلت مدونة األرسة لحظة دخولها حيز التطبيق نصا حداثيا موجها نحو تنظيم العالقات األرسية داخل مجتمع 

مطبوع وموسوم بعقلية أبوية تكرس تفوق الرجل وسمو مركزه داخل األرسة.

وحسب املندوبية السامية للتخطيط، فإنه رغم استمرار اعتبار الزواج قيمة دينية واجتامعية مرجعية39، فإن هذه 

املؤسسة عرفت تحوالت مهمة. وهذا راجع إىل بعض العوامل التي أنتجها املجتمع املغريب.

- تأثري دخول مدونة األرسة حيز التطبيق عىل معدالت الزواج

الجدول رقم 399: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الزواج

تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل 

نسب الزواج
النسبةالعدد

%464291819,6يقبلون أكرث عىل الزواج

%1129697847,6يقبلون أقل عىل الزواج

%620223826,2ال تأثري ملدونة األرسة عىل نسبة الزواج

%15098516,4ال أدري

%614670,3دون جواب

%23713452100,0املجموع

39 اتجاهات تطور الزواج والطالق لدى املرأة املغربية.. املندوبية السامية للتخطيط. وتظهر هذه الدراسة أن معدل سن الزواج قد ارتفع كثريا ما بني سنتي 

1960 و2010. فمعدل سن زواج الفتيات أصبح 26,6 سنة، أي 9 سنوات أعىل من معدله سنة 1960.والزواج املبكر )19-15 سنة( مل يعد يهم سوى 150 000 

فتاة )120 000 منهن سنهن بني 18 و19 سنة( أي 9 يف املائة من الفتيات مقابل 20 يف املائة سنة 1960. ومع ذلك يالحظ 000 30 ألف حاليا تزوجن قبل 

السن القانونية. ويف سنة 2010 لوحظ أن العزوبة تطال نسبة 6,7 % من النساء يف سن الخمسني، مقابل 0,9 % سنة 1994؛ ونسبة 5,8 % من الذكور، 

مقابل 2,9 % سابقا.

http://www.hcp.ma/Mariage-et-divorce-de-la-femme-marocaine-Tendances-d-evolution :املرجع
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تظهر النتائج العامة استمرار العقلية التي كانت سائدة إبان دخول مدونة األرسة حيز التطبيق. فنسبة %48 من 

املغاربة واملغربيات يعتقدون أن الشباب يتزوجون بدرجة أقل منذ دخول مدونة األرسة الجديدة حيز التطبيق، يف 

حني أن %26 يعتقدون خالف ذلك. و%20 فقط من املستجوبني يعتقدون أن نص املدونة الجديد مل يكن له أي تأثري 

عىل معدالت الزواج.

وتعكس هذه النتائج تطورا إذا ما قورنت بتلك املتحصل عليها يف البحث الوطني األول املنجز سنة 2009. فحوايل 

%50,3 من األشخاص املستجوبني سنة 2009 كانوا يعتقدون بأن نص مدونة األرسة أسَهم يف انخفاض معدالت زواج 

املغاربة واملغربيات هم بشكل أكرث مع تبني نص املدونة  املغاربة واملغربيات، يف حني أن %22 كانوا يظنون أن 

الجديد، ورصح %23 من املستجوبني بأن املدونة الجديدة مل يكن لها أي تأثري عىل معدالت الزواج. 

الجدول رقم 400: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الزواج حسب وسط اإلقامة.

منذ دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، هل تعتقد بأن املغاربة واملغربيات:
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%19,6%22,1%17,9يقبلون أكرث عىل الزواج

%47,6%48,6%47,0يقبلون أقل عىل الزواج

%26,2%22,6%28,5ال تأثري ملدونة األرسة عىل نسبة الزواج

%6,4%6,1%6,5ال أدري

%0,2%0,5%0,1دون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 401: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الزواج حسب الجنس

املغاربة  بأن  تعتقد  التطبيق، هل  حيز  األرسة  مدونة  منذ دخول 

واملغربيات:

الجنس
النسبة

االناثالذكور

%19,6%25,3%13,9يقبلون أكرث عىل الزواج

%47,6%39,7%55,4يقبلون أقل عىل الزواج

%26,2%26,5%25,8ال تأثري ملدونة األرسة عىل نسبة الزواج

%6,4%8,2%4,5ال أدري

%0,3%0,2%0,3دون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 402: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الزواج حسب الفئة العمرية

األرسة  مدونة  دخول  منذ 

بأن  تعتقد  هل  التطبيق،  حيز 

املغاربة واملغربيات:

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%19,6%33,6%27,6%16,9%17,9%14,2%20,8%19,5يقبلون أكرث عىل الزواج

%47,6%48,0%49,1%51,5%49,1%45,4%44,5يقبلون أقل عىل الزواج

%26,2%66,4%17,3%26,8%25,8%29,0%30,0%28,0ال

%6,4%7,2%6,6%4,8%7,7%3,8%7,5ال أدري

%0,3%0,6%0٫5دون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 403: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الزواج حسب الوضعية العائلية

منذ دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، هل تعتقد 

بأن املغاربة واملغربيات:

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%19,6%42,8%24,6%19,9%16,8يقبلون أكرث عىل الزواج

%47,6%26,2%44,6%46,6%51,5يقبلون أقل عىل الزواج

%26,2%16,9%22,2%26,8%26,1ال تأثري ملدونة األرسة عىل نسبة الزواج

%6,4%14,1%8,6%6,5%5,4ال أدري

%0,3  %0,3%0,3دون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 404: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الزواج حسب وجود أطفال أو عدمه

منذ دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، هل تعتقد بأن املغاربة واملغربيات:
أطفال

النسبة
النعم

%20,9%27,7%20,1يقبلون أكرث عىل الزواج

%45,8%38,9%46,6يقبلون أقل عىل الزواج

%26,2%30,3%25,7ال تأثري ملدونة األرسة عىل نسبة الزواج

%6,8%3,0%7,3ال أدري

%0,2 %0,3دون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 405: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الزواج حسب املستوى التعليمي

منذ دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، 

هل تعتقد بأن املغاربة واملغربيات:

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم االويل
االبتدايئ

االعدادي/

الثانوي/ التأهييل
العايل

%19,6%11,9%15,8%17,8%24,7%29,7يقبلون أكرث عىل الزواج

%47,6%39,3%55,3%52,6%43,4%40,9يقبلون أقل عىل الزواج

%26,2%43,0%25,3%22,2%25,4%18,6ال تأثري ملدونة األرسة عىل نسبة الزواج

%6,4%5,4%3,3%7,5%6,5%10,4ال أدري

%0,3%0,4%0,3  %0,4دون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 406: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الزواج حسب الوضعية املهنية

األرسة  مدونة  دخول  منذ 

حيز التطبيق، هل تعتقد بأن 

املغاربة واملغربيات:

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%19,6%60,1%48,8%2,5%26,4%13,6%15,2%16,8يقبلون أكرث عىل الزواج

%47,6%19,2%28,3%74,5%35,6%49,9%53,6%51,5يقبلون أقل عىل الزواج

ال تأثري ملدونة األرسة عىل نسبة 

الزواج
26,8%22,3%27,1%29,0%21,0%13,4%20,7%26,2%

%6,4 %9,5%2,0%8,9%9,4%7,9%4,5ال أدري

%0,3     %0,9%0,3دون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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يظهر بشكل عام بأن املنتمني إىل الوسط القروي )%49( أكرث اعتقادا من املنتمني إىل الوسط الحرضي بأن مدونة 

األرسة كان لها تأثري سلبي عىل معدالت الزواج، مام يفيد بهذا املعنى أن هناك زيجات أقل. يف حني أن املنتمني إىل 

الوسط الحرضي شكلوا النسبة األضعف عىل املستويني معا: %47 يرون أن املغاربة واملغربيات يتزوجون بدرجة أقل 

منذ دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، و%18 يعتقدون خالف ذلك، أي ارتفاعا يف معدالت الزواج.

نسبة القائلني بأن مدونة األرسة مل يكن لها تأثري يذكر عىل معدالت الزواج تبقى حقيقة ذات داللة، إذ بلغت % 29 

لدى املنتمني إىل الوسط الحرضي و% 23 لدى املنتمني إىل الوسط القروي. 

فيام يتعلق مبتغري الجنس، يبقى الرجال )% 56( أكرث اقتناعا بأن مدونة األرسة كان لها تأثري عىل تراجع عدد الزيجات، 

يف حني أن هذه النسبة مل تتجاوز %40 لدى النساء.

 وباملقابل كان النساء )%26( أكرث اعتقادا بأن مدونة األرسة أثرت إيجابا عىل ارتفاع معدالت الزواج، يف حني مل تتجاوز 

هذه النسبة )%14( لدى الرجال.

يف حني يالحظ أن نسبة القائلني بأن مدونة األرسة مل يكن لها تأثري يذكر عىل معدالت الزواج تبقى نفسها تقريبا عند 

الرجال %26 والنساء %27 عىل حد سواء.

األهم  تبقى  الزواج  للمدونة عىل معدالت  السلبي  بالتأثري  القائلني  نسبة  فإن  العمرية،  بالرشيحة  يتعلق  فيام  أما 

لدى  العمرية 40-36سنة، وحوايل 50%  الفئة  لدى  العمرية، وذلك من خالل تسجيل 52%  الفئات  لكل  بالنسبة 

الفئتني العمريتني 35-31 سنة و40-36 سنة.

بأن  العمرية  الفئات  بني مجموع  اعتقادا، من  األكرث  فوق  العمرية 56 سنة فام  الفئة  كانت  متوقع،  وبشكل غري 

املغاربة واملغربيات، يقبلون أكرث عىل الزواج منذ دخول مدونة األرسة حيز التطبيق: % 28

فيام يتعلق بالوضعية العائلية، نسجل بأن حوايل )% 48( من املستجوبني يعتقدون بأن املدونة كان لها تأثري غري 

مشجع عىل الزواج، وبشكل منطقي كان العزاب الفئة األكرث ارتفاعا التي قالت بوجود تأثري سلبي للمدونة عىل إبرام 

الزيجات،)%52( مع الخلط بني تعديل املدونة والصعوبات االقتصادية.

البحث أظهر لنا أيضا ارتفاعا يف معدالت العزوبة لدى األشخاص الذين هم يف سن الزواج، تحديدا يف الشامل ويف الرشق40.

وبخالف ذلك، كانت فئة األرامل األكرث اعتقادا  )%43(باألثر اإليجايب ملدونة األرسة عىل عقد الزيجات.

وأخريا، فإن نسبة املستجوبني القائلني بأن مدونة األرسة مل يكن لها أي تأثري عىل معدالت الزواج كانت هي نفسها 

بالنسبة ملجموع الرشائح ) حوايل %20(، باستثناء فئة األرامل حيث بلغت النسبة )17%(.

40 وهذا املعطى يؤكد األرقام التي أدلت بها املندوبية السامية للتخطيط بخصوص ارتفاع العزوبة لدى من هم/هن يف سن 24-20، حيث كانت نسبتهم/

هن سنة 1982: 40 % لدى اإلناث و80 % لدى الذكور، وصارت سنة 2014 كام ييل: 53 % لدى اإلناث، و92,6 % لدى الذكور. النساء والرجال يف أرقام، 
مرجع سابق.
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أما فيام يتعلق بوجود أطفال من عدمه، فإننا نخلص إىل ان %47 من املستجوبني الذين لديهم أطفال يعتقدون أن 

مدونة األرسة كان لها تأثري سلبي عىل إبرام الزيجات، يف حني أن %31 من املستجوبني الذين ليس لديهم أطفال ال 

يرون بأنه كان للمدونة تأثري عىل معدالت الزواج، و%28 من املستجوبني الذين لديهم اطفال يعتقدون بأن مدونة 

األرسة هي السبب يف تدين معدالت الزواج.

ويسجل أيضا، من خالل قراءة للنتائج استنادا ملتغري املستوى التعليمي، أن %48 من املستجوبني يظنون أن املغاربة 

واملغربيات أصبحوا يتزوجون مبستويات أقل منذ دخول املدونة حيز التطبيق.

وبشكل أكرث تفصيال، يبقى املستجوبون من فئة بدون مستوى  )%30(هم من يرى بأن املغاربة واملغربيات يتزوجون 

مبستويات أكرب منذ دخول مدونة األرسة حيز التطبيق.

مستوى  وبدون  واإلعدادي/الثانوي/التأهييل،)56%(  االبتدايئ،)53%(  املستوى  الفئات:  أن  النتائج  تظهر  حني  يف 

)%50( تبقى األكرث تجسيدا للتوجه الذي يرى بأن مدونة األرسة كان لها تأثري سلبي أسهم يف تراجع معدالت الزواج. 

كام نسجل أن فئة مستوى التعليم العايل جاءت يف الصدارة بالنسبة لذلك الجزء من املستجوبني القائل بأن مدونة 

األرسة مل يكن لها تأثري عىل معدالت الزواج.

وارتباطا بنوعية النشاط، يظهر بان %47 من مجموع مستجويب الرشائح املهنية جميعها يقولون بأنه كان ملدونة 

األرسة تأثري سلبي عىل إمتام مشاريع الزواج، وتأيت فئة املتقاعدين يف املقدمة )%75(، متبوعة بالعاطلني )%54(، ثم 

فئة نشيط مشتغل )52%(.

وختاما، يتعني اإلشارة إىل أن فئة ربات البيوت )%29(هي من تقول بأن املدونة مل يكن لها تأثري عىل عدد الزيجات، 

مثلها يف ذلك مثل فئة نشيط مشتغل )27%(. 

خاتمة

يكتيس السؤال حول وقع دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، وآثار ذلك عىل مامرسات املغاربة واملغربيات بخصوص 

الزواج، أهمية كبرية للغاية. 

ومتت اإلشارة سابقا إىل املخاوف املعرب عنها والتي تربط بني تعديل مدونة األرسة وتراجع معدالت الزواج. يف حني أن 

معدالت الزواج، وكام هو موضح يف الجداول أعاله، استمرت يف االرتفاع بشكل منتظم منذ دخول مدونة األرسة حيز 

التطبيق، واالنخفاض الذي سجل ما بني 2012 و2013 ال يظهر أنه نتاج دخول املدونة منذ 2004. بل يتعني البحث 

عن العوامل يف اتجاهات أخرى. 
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جدول رقم 407: تطور الزواج منذ سنة 2005 41.

2005 243492 زواج موثق

نسبة الزيجات املوثقة خالل الخمس سنوات التي 

أعقبت دخول مدونة األرسة حيز التنفيذ 
236961 زواج موثق، ارتفاع بنسبة 2,76%

2011 325415 بنسبة 3,85%

2012 311581 بنسبة 4,25%

2013 306533 بنسبة 1,62%

2014 312495 بنسبة 1,94 %

41 معطيات وزارة العدل والحريات
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25. حجم تأثير اإلشاعات حول مدونة األسرة على نسب الطالق

طرح عىل املستجوبني سؤال مهم، وهو هل هناك عالقة سببية بني أنواع إنهاء العالقة الزوجية التي أقرتها مدونة 

األرسة وارتفاع معدالت الطالق يف املغرب؟

ويتعلق األمر بتقييم تأثري مدونة األرسة عىل معدالت الطالق بشكل أدق، سواء من حيث ارتفاعها او انخفاضها، أو 

من حيث عدم وجود أي تأثري.

الجدول رقم 408: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الطالق

 تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل 
النسبةالعددنسب الطالق

337944614,3قد ساهمت يف انخفاض نسبة الطالق

1296867654,7قد ساهمت يف ارتفاع نسبة الطالق

496084420,9مل يكن لها أي تأثري عىل نسبة الطالق

22959659,7ال أدري

1085210,5دون جواب

23713452100,0النسبة

تبقى النتائج العامة، واستنادا للمعايري املعتمدة جميعها، ذات داللة هامة بالنسبة لتحديد املخيال الجامعي الذي 

كان موجودا أثناء تبني مدونة األرسة سنة 2004. فخالل 2009، يالحظ أن %48 من األشخاص املستجوبني كانت 

لديهم قناعة بأن مدونة األرسة الجديدة لها تأثري يف ارتفاع معدالت الطالق، مقابل %29 كانوا يعتقدون أن املدونة 

كان لها تأثري ايجايب، و%13 يرون بأن املدونة مل يكن لها أي تأثري عىل الطالق. ونسبة %10من املغاربة املستجوبني 

مل يكن لها رأي يف املوضوع.
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بعد عرش سنوات من دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، ال زال %55من املستجوبني/ات مقتنعني بأن مدونة األرسة 

الجديدة أسهمت فعال يف ارتفاع معدالت الطالق. يف حني أن %21 فقط هم من يعتربون أن مدونة األرسة مل يكن لها 

تأثري عىل معدالت الطالق، ال يف اتجاه االرتفاع وال يف اتجاه التناقص: ارتفاع ملحوظ مقارنة ب 2009.

كام تنبغي اإلشارة إىل أن %14 يعتقدون أن مدونة األرسة أسهمت يف تراجع معدالت الطالق، يف حني أن%10 ليس 

لديهم رأي بخصوص هذا املوضوع، وهذا الرقم ثابت منذ 2009.

الجدول رقم 409: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الطالق حسب وسط اإلقامة

منذ دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، هل ترى بأن أنواع إنهاء العالقة 

الزوجية الواردة فيها:

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%14,3%16,5%12,7قد ساهمت يف انخفاض نسبة الطالق

%54,7%51,9%56,5قد ساهمت يف ارتفاع نسبة الطالق

%20,9%20,2%21,4مل يكن لها أي تأثري عىل نسبة الطالق

%9,7%11,0%8,8ال أدري

%0,5%0,4%0,5دون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

فيام يخص وسط اإلقامة، تعكس النتائج املتحصل عليها نفس التوجهات املعرب عنها يف النتائج الشاملة: فكرة كون 

مدونة األرسة الجديدة أسهمت يف ارتفاع معدالت الطالق، مع أن املنتمني إىل الوسط الحرضي )%57( الذين يعتقدون 

بأن للمدونة تأثري عىل ارتفاع الطالق، كانت أكرب من نسبة املنتمني إىل الوسط القروي )52%(.

الجدول رقم 410: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الطالق حسب الجنس

منذ دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، هل ترى بأن أنواع إنهاء العالقة 

الزوجية الواردة فيها:

الجنس
النسبة

االناثالذكور

%14,3%13,0%15,4قد ساهمت يف انخفاض نسبة الطالق

%54,7%54,1%55,3قد ساهمت يف ارتفاع نسبة الطالق

%20,9%21,4%20,4مل يكن لها أي تأثري عىل نسبة الطالق

%9,7%11,2%8,2ال أدري

%0,5%0,3%0,6دون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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تظهر النتائج املرتبطة مبعيار الجنس بأن )%54(من النساء و)%55( من الرجال يتقاسمون نفس الرأي وهو كون 

مدونة األرسة أسهمت يف ارتفاع نسبة الطالق.

ونجد نسبا متشابهة كذلك لدى املستجوبني/ات الذين اعتربوا أن مدونة األرسة أسهمت يف تناقص معدالت الطالق 

) %15لدى الرجال و%13 لدى النساء(، وكذلك بالنسبة للمستجوبني/ات الذين يعتربون أن مدونة األرسة مل يكن لها 

أي تأثري عىل معدالت الطالق ) %16لدى الرجال و%13 لدى النساء(.

وهذه النسبة املهمة التي توضح أن هناك رشيحة من املجتمع املغريب تعتقد أن إنهاء العالقة الزوجية ليست نتيجة التسهيالت 

التي جاءت بها مدونة األرسة مع 2004، ولكن هي صدع واقعي للعالقة الزوجية، تتداخل فيه عدة أسباب.

الجدول رقم 411: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الطالق حسب الفئة العمرية

األرسة  مدونة  دخول  منذ 

بأن  التطبيق، هل ترى  حيز 

الزوجية  العالقة  إنهاء  أنواع 

الواردة فيها:

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%14,3%15,6%15,1%17,9%5,1%16,9%13,3قد ساهمت يف انخفاض نسبة الطالق

%54,7%60,7%60,3%52,6%53,0%58,4%50,2%54,7قد ساهمت يف ارتفاع نسبة الطالق

%20,9%39,3%12,9%20,8%21,8%26,1%25,2%20,9مل يكن لها أي تأثري عىل نسبة الطالق

%9,7%9,9%11,5%6,4%9,9%7,7%10,6ال أدري

%0,5%1,2%0,8%0,5%0,5دون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

ارتفاع  أسهمت يف  األرسة  االعتقاد وهو كون مدونة  نفس  العمرية  الفئات  تتقاسم كل  السن،  يتعلق مبحدد  فيام 

معدالت الطالق يف املغرب.

وتبقى الفئة العمرية األكرث اقتناعا بهذا االعتقاد هي فئة 56 سنة فام فوق )%60,3(، متبوعة بفئة 35-31 سنة.

يف حني متثل الفئة العمرية 40-36 سنة النسبة األكرب )%18( من بني من يعتقد بأن مدونة األرسة أسهمت بالعكس 

يف تراجع معدالت الطالق. وتأيت هذه الفئة متبوعة بالفئة العمرية 30-26 سنة)%17( ثم فئة 55-41 سنة )16%(. 

ويظهر بأن الذين عاشوا مرحلة كان فيها من الصعوبة مبكان متكني املرأة من الطالق، يخلطون بني دمقرطة الولوجية 

إىل الطالق وفتح الباب أمام النساء لرتؤس األرسة.



241

الجدول رقم 412: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الطالق حسب الوضعية العائلية

بأن  ترى  هل  التطبيق،  حيز  األرسة  مدونة  دخول  منذ 

أنواع إنهاء العالقة الزوجية الواردة فيها:

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%14,3%8,3%15,2%13,9%15,2قد ساهمت يف انخفاض نسبة الطالق

%54,7%55,9%52,9%54,1%56,0قد ساهمت يف ارتفاع نسبة الطالق

%20,9%13,3%21,5%21,9%19,4مل يكن لها أي تأثري عىل نسبة الطالق

%9,7%20,3%10,4%9,8%8,6ال أدري

%0,5%2,2%0,3%0,8دون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

تذهب النتائج املتحصل عليها استنادا ملعيار الوضعية العائلية، يف اتجاه تأكيد نفس املوقف املعرب عنه من طرف 

أغلبية املستجوبني عىل مستوى مجموع املتغريات املعتمدة.

األرامل،  العزاب، %56لدى  لدى  العائلية، وبنسب واضحة )56%  الفئات عىل اختالف وضعيتها  تتجه كل  وهكذا 

و%54 لدى املتزوجني ( إىل تبني نفس القناعة: مدونة األرسة أسهمت يف ارتفاع معدالت الطالق.

ويبقى من املهم اإلشارة كذلك، إىل أن الرأي الذي يعترب أن املدونة مل يكن لها تأثري عىل معدالت الطالق، يأيت يف املرتبة 

الثانية بنسب متقاربة لدى كل الفئات املرتبطة مبتغري الوضعية العائلية. 

الجدول رقم 413: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الطالق حسب وجود اطفال أو عدمه.

منذ دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، هل ترى بأن أنواع إنهاء العالقة 

الزوجية الواردة فيها:

أطفال
النسبة

النعم

%13,8%7,9%14,5قد ساهمت يف انخفاض نسبة الطالق

%54,1%57,6%53,6قد ساهمت يف ارتفاع نسبة الطالق

%21,6%26,4%21,1مل يكن لها أي تأثري عىل نسبة الطالق

%10,2%7,1%10,5ال أدري

%0,3%1,1%0,2دون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

نفس النسب تم تسجيلها فيام يتعلق مبتغري وجود أطفال من عدمه.
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وسواء كان لديهم أطفال أم مل يكن لديهم أطفال فإن النسبة الكبرية من املستجوبني كانوا مع الرأي القائل بوجود تأثري ملدونة 

األرسة عىل ارتفاع معدالت الطالق، مع ارتفاع لهذه النسبة لدى من لديهم أطفال  )%58(مقارنة باآلخرين )54%(.

أما بخصوص الرأي القائل بأن مدونة األرسة مل يكن لها تأثري عىل معدالت الطالق، فنسجل نفس النسبة سواء بالنسبة 

ملن لديهم أطفال%26,4 أو من ليس لديهم أطفال 26,4% .

الجدول رقم 414: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الطالق حسب املستوى التعليمي.

منذ دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، 

هل ترى بأن أنواع إنهاء العالقة الزوجية 

الواردة فيها:

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

االعدادي/ 

الثانوي/ 

التأهييل

العايل

%14,3%11,5%13,9%14,8%23,5%12,5قد ساهمت يف انخفاض نسبة الطالق

%54,7%48,5%57,7%57,1%44,1%57,2قد ساهمت يف ارتفاع نسبة الطالق

%20,9%33,8%20,7%17,8%22,6%13,7مل يكن لها أي تأثري عىل نسبة الطالق

%9,7%5,5%7,2%10,2%9,8%15,7ال أدري

%0,5%0,6%0,5%0,8دون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

أما بالنسبة للمستوى التعليمي، فإن نفس الرأي القائل بتأثري مدونة األرسة عىل معدالت الطالق نجده معربا عنه 

دون  لفئة  بالنسبة  و57%  اإلعدادي/الثانوي/التأهييل،  لدى   58%( التعليمية  املستويات  كل  لدى  األعىل  بالنسب 

مستوى وفئة االبتدايئ(.

الجدول رقم 415: حجم تأثري اإلشاعات حول مدونة األرسة لسنة 2004 عىل نسب الطالق حسب الوضعية املهنية

حيز  األرسة  مدونة  دخول  منذ 

أنواع  بأن  ترى  هل  التطبيق، 

الواردة  الزوجية  العالقة  إنهاء 

فيها:

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%14,3%43,8%8,6%10,2%13,0%13,2%15,9%15,2قد ساهمت يف انخفاض نسبة الطالق

%54,7%35,5%63,8%63,2%52,0%56,3%45,7%56,4قد ساهمت يف ارتفاع نسبة الطالق

%20,9%20,7%10,3%14,7%23,0%20,6%21,8%21,1مل يكن لها أي تأثري عىل نسبة الطالق

%9,7 %17,4%9,8%12,0%9,9%15,6%6,8ال أدري

%0,5  %2,1  %1,0%0,6دون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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وبخصوص معيار الوضعية املهنية، ال يتغري التوجه العام الذي يربط بني مدونة األرسة وارتفاع معدل الطالق:

%64 لدى نشيط/ة آخر   -

%63 لدى املتقاعدين/ات  -

%56 لدى فئة نشيط/ة مشتغل/ة وفئة تلميذ/ة طالب/ة  -

خاتمة:

يعترب هذا البحث مؤرشا مهام لدرجة فهم واستيعاب مسألة الطالق يف املغرب.

يف  عادة  ذكرها  يرد  التي  وأسامءها  الطالق  أنواع  بعض  يعرفون  املستجوبني  أن  عىل  البحث  يشري  العموم،  عىل 

النقاشات، ويف التلفاز، أو يف اإلذاعة.

يالحظ حضور ملصطلحات مأخوذة من التقاليد، ولكن ذلك ال يعرب عن معرفة باملساطر والنظم القانونية التي تبقى 

عىل العموم شبه مجهولة لدى األشخاص املستجوبني، اللهم إن استثنينا بعض الحاالت القليلة جدا والتي يكون فيها 

املستجوب من فعاليات املجتمع املدين مثال، أو مامرسا إلحدى املهن القضائية.

يُظهر البحث بأن الغالبية املطلقة من املستجوبني لديهم أفكارا مسبقة حول مدونة األرسة واآلثار التي تحدثها عىل 

الطالق والزواج.

وهكذا، فإن املستجوبني/ات بكل متظهراتهم، مقتنعون بأن مدونة األرسة أحدثت أثرا سلبيا سواء عىل الزواج برتاجع 

عدد املرشحني للزواج، أو عىل الطالق بتزايد معدالته. إال أن اإلحصائيات الرسمية لوزارة العدل والحريات تظهر البون 

الشاسع بني واقع اشتغال املؤسسات القانونية، واإلحساس الذي ميكن أن يتملك عادة املواطنني واملواطنات بخصوص 

هذه املؤسسات.





الفصل الثاني

ل المغاربة والمغربيات   تمثُّ

للعالقة )رجل- امرأة( داخل األسرة 
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كام هو الشأن بالنسبة لسائر املجتمعات البرشية، عرف املجتمع املغريب هو اآلخر نقاشا حول العالقة بني الرجال 

والنساء داخل األرسة. وقد قدمت مدونة األرسة التي اعتُمدت يف 2004، عنارَص جواب بخصوص هذا النقاش الدائر. 

فعىل مستوى الديباجة أكدت املدونة بأنه »تجاوبا مع التطلعات املرشوعة للشعب املغريب، وتأكيدا لإلرادة املشرتكة 

الحضاري  اإلشعاع  وتقوية  الحثيث،  والتقدم  الشامل  اإلصالح  درب  بقائدها، عىل  األمة  مكونات  كافة  تجمع  التي 

القامئة عىل املسؤولية املشرتكة، واملودة واملساواة  الله، إال أن يجعل من األرسة املغربية،  للمملكة، قد أىب حفظه 

باعتبار األرسة نواته  لبنة جوهرية يف دمقرطة املجتمع،  السليمة لألطفال،  والعدل، واملعارشة باملعروف، والتنشئة 

األساسية42.«

كام أن بيان األسباب املتعلقة مبدونة األرسة، أحال عىل الخطاب املليك مبناسبة افتتاح السنة الترشيعية الثانية من 

الوالية السابعة، وتحديدا قول جاللة امللك: "لقد توخينا، يف توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة، ويف إبداء نظرنا يف مرشوع 

مدونة األرسة، اعتامد اإلصالحات الجوهرية التالية:

رعاية  تحت  األرسة  مسؤولية  وجعل  املرأة.  وإنسانية  بكرامة  متس  التي  املفاهيم  بدل  حديثة  صياغة  تبني  أوال: 

الزوجني. وذلك باعتبار » النساء شقائق للرجال يف األحكام «، مصداقا لقول جدي املصطفى عليه السالم، وكام يروى: 

» ال يكرمهن إال كريم وال يهينهن إال لئيم «43.

ولتقوية هذا التوجه نحو املساواة يف الحقوق داخل األرسة، عمد دستور 2011 إىل إقرار مقتىض مهم للغاية، ويتعلق 

املدنية  والحريات  بالحقوق  املساواة،  قدم  واملرأة، عىل  الرجل  »يتمتع  فيه:  جاء  الذي   19 الفصل  بنص  هنا  األمر 

والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية، الواردة يف هذا الباب من الدستور، ويف مقتضياته األخرى، 

وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية، كام صادق عليها املغرب، وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة 

وقوانينها.

تسعى الدولة إىل تحقيق مبدإ املناصفة بني الرجال والنساء…«.

تبعا لذلك، ويف إطار هذا السياق القانوين اآلخذ يف التطور، من املفيد جدا الوقوف عىل متثالت املغاربة واملغربيات 

بخصوص املساواة يف الحقوق بني الرجال والنساء داخل الفضاء األرسي. 

42 ظهري رقم 22-04-1 الصادر يف 12 من ذي الحجة 1424، املوافق ل 3 فرباير 2004، لتنفيذ القانون رقم 03-70 مبثابة مدونة األرسة.

43 نص الخطاب املليك يوم 10 أكتوبر سنة 2003، مبناسبة افتتاح الدورة األوىل للربملان، السنة الترشيعيى 2003-2004.
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1. المساواة بين الرجال والنساء داخل األسرة

هل تظن أن النساء والرجال يتعني أن يكون لهم نفس الحقوق والواجبات داخل األرسة؟ 

املادة 4: الزواج ميثاق تراض وترابط رشعي بني رجل وامرأة عىل وجه الدوام، غايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أرسة 

مستقرة، برعاية الزوجني طبقا ألحكام هذه املدونة. 

الجدول رقم 416: املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات

املساواة بني الزوجني يف 

الحقوق والواجبات
النسبةالعدد

58,9 %13967224نعم

34,8 %8252281ال

6,3 %1493947بدونرأي

100,0 %23713452املجموع

تحمل النتائج املتحصل عليها بخصوص السؤال املومأ إليه أعاله، أكرث من داللة وتعكس أهمية كبرية. فكام تُظهر 

الجداول أعاله، تذهب غالبية املستجوبني وبشكل واضح )%59( إىل االعرتاف واإلقرار للزوجني داخل األرسة بنفس 

الحقوق والواجبات.

وتبقى هذه النتائج معربة، بل ومشجعة بالنظر إىل تلك املحصل عليها يف البحث الوطني املنجز يف 2009، والذي 

يظهر بأن% 53,4 فقط من املستجوبني/ات من كان يرى بأن النساء والرجال يتعني أن تكون لهم نفس الحقوق 

داخل األرسة.

هذا التطور يظهر بوضوح أيضا بخصوص اآلراء املعارضة )%35(، مقابل % 32,5 يف 2009، والذين يرون بأنه ال ميكن 

أن تكون هنالك مساواة بني النساء والرجال بخصوص بعض الحقوق.
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الجدول رقم 417: املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات حسب وسط اإلقامة

هل يف نظرك ينبغي أن تكون للزوجني نفس 

الحقوق والواجبات داخل األرسة؟

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%58,9%55,4%61,3نعم

%34,8%33,9%35,4ال

%6,3%10,7%3,3بدون رأي

%100,0%100,0%100,0املجموع

عندما نحلل النتائج استنادا إىل متغري وسط اإلقامة، نسجل بأن النتيجة العامة تتجه نحو جواب إيجايب، حيث يظهر 

أن املنتمني إىل الوسط الحرضي األكرث إقرارا ملبدأ املساواة يف الحقوق والواجبات داخل األرسة، يف حني أن املنتمني إىل 

الوسط القروي ميثلون )%56(. وهذه النتيجة يتعني قراءتها كمؤرش لوضعية املرأة يف الوسط القروي.

الجدول رقم 418: املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات حسب الجنس

هل يف نظرك ينبغي أن تكون للزوجني نفس 

الحقوق والواجبات داخل األرسة؟

الجنس
النسبة

االناثالذكور

%58,9%67,8%50,3نعم

%34,8%26,0%43,4ال

%6,3%6,3%6,3بدون رأي

%100,0%100,0%100,0املجموع

كام هو متوقع، وهو أمر منطقي للغاية، تظهر الجداول املتعلقة مبتغري الجنس واملشار إليها أعاله، أن نسبة اإليجاب 

لدى النساء )%68( بخصوص املساواة داخل األرسة كانت أكرب منها لدى الرجال )%50(، يف حني أن )%6(بدون رأي.

ويتعني اإلشارة أيضا إىل أن %26 من النساء يرفضن االعرتاف للمرأة باملساواة يف الحقوق داخل األرسة !

الحقوق إىل تربير  املساواة يف  النسبة من رفض  الذين ميثلون هذه  املغاربة  السؤال املطروح، يذهب  عىل هامش 

رفضهم هذا بالدين، ومببدأ القوامة، وبثقل وحجم االلتزامات التي تقع عىل عاتق الزوج كرب أرسة.
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الجدول رقم 419: املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات حسب ا الفئة العمرية 

هل يف نظرك ينبغي أن 

تكون للزوجني نفس الحقوق 

والواجبات داخل األرسة؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

 56سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%58,9%60,7%61,4%61,6%60,2%58,6%58,3%53,3نعم

%34,8%39,3%31,6%32,0%37,0%37,7%35,6%37,5ال

%6,3%7,1%6,4%2,8%3,7%6,1%9,1بدون رأي

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

عالقة مبتغري السن، يبقى املستجوبون الذين بلغوا مستوى من النضج هم األكرث تجاوبا مع املساواة: 55-41 سنة 

بنسبة )%61,6( و56 سنة فام فوق بنسبة ،)%61,4( و60-36 سنة بنسبة )%2 ,60(، يف حني الشباب األقل سنا)-18

25 سنة( كانوا األقل تجاوبا مع املساواة )53,3%(. 

الجدول رقم 420: املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات حسب الوضعية العائلية

هل يف نظرك ينبغي أن تكون للزوجني نفس 

الحقوق والواجبات داخل األرسة؟

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%58,9%48,3%67,1%62,7%51,3نعم

%34,8%40,5%29,8%30,5%43,3ال

%6,3%11,2%3,1%6,8%5,4بدون رأي

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

يشكلون  واملطلقون/ات  املتزوجون/ات  أيضا:  للغاية  واضحة  النتائج  كانت  العائلية،  الوضعية  محدد  يخص  فيام 

الفئات التي تقول باملساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات. 

لقد كانت فئة العازبني/ات األقل تجاوبا مع املساواة، بحيث مل يعرتفوا للزوجني بنفس الحقوق والواجبات داخل 

األرسة. ولعل تجربة الحياة الزوجية والنزاع بني الزوجني حول السلطة داخل األرسة تبقى أشياء غريبة عن العزاب، 

وهنا بال شك يكمن العامل املفرس لهذا املوقف السلبي للشباب.
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الجدول رقم 421: املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات حسب وجود أطفال أو عدمه

هل يف نظرك ينبغي أن تكون للزوجني نفس الحقوق والواجبات 

داخل األرسة؟

أطفال
النسبة

النعم

%62,5%63,9%62,4نعم

%30,8%21,0%32,0ال

%6,7%15,1%5,7بدون رأي

%100,0%100,0%100,0املجموع

ال تتعارض النتائج املتحصل عليها استنادا ملتغري وجود أطفال من عدمه مع التوجه العام الذي أظهرته النتائج العامة. 

فاملستجوبون/ات الذين ليس لديهم أطفال جاؤوا يف الصدارة بنسبة %64 مع املساواة يف الحقوق والواجبات بني 

الزوجني داخل األرسة، متبوعني بالذين ليس لديهم أطفال بنسبة 62,4%.

كام أنه داخل فئة املستجوبني/ات الذين ليس لديهم أطفال توجد النسبة األكرب )%32( ممن يعارضون املساواة يف 

الحقوق والواجبات بني الزوجني داخل األرسة.

هل يفيد ذلك أن االعرتاف للزوجني بنفس الحقوق يبقى محكوما ومرشوطا بوضعية األمومة؟

الجدول رقم 422: املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات حسب املستوى التعليمي

هل يف نظرك ينبغي أن تكون للزوجني نفس 

الحقوق والواجبات داخل األرسة؟

املستوى التعليمي

النسب بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم 

األويل

االبتدايئ

االعدادي/ 

الثانوي/ 

التأهييل

العايل

%58,9%57,5%58,9%57,2%66,1%58,7نعم

%34,8%39,9%35,8%33,2%29,2%33,0ال

%6,3%2,5%5,3%9,6%4,7%8,3بدون رأي

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

عندما نقف عىل النتائج املتوصل إليها استنادا ملتغري املستوى التعليمي، نسجل أن فئة كتاب/تعليم أويل هي التي 

جاءت يف مقدمة املستجوبني/ات الذين هم مع املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات داخل األرسة )66%(. 

وتأيت هذه الفئة متبوعة بباقي املستويات التعليمية بنسب شبه متطابقة تقريبا.
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والغريب أن ذوي التعليم العايل تبقى الفئة التي متثل النسبة األكرب من املعارضني للمساواة يف الحقوق والواجبات 

بني الزوجني داخل األرسة)40%( 

وهتان النتيجتان تتعارضان مع املنطق الذي يفرتض أن يكون األشخاص األكرث تحصيال من الناحية العلمية هم األكرث 

انفتاحا بخصوص حقوق النساء.

الجدول رقم 423: املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات حسب الوضعية املهنية

هل يف نظرك 

ينبغي أن 

تكون للزوجني 

نفس الحقوق 

والواجبات 

داخل األرسة؟

الوضعية املهنية

النسبة
عاطل/ةنشيط/ة مشتغل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%58,9%63,0%54,7%58,0%67,3%57,5%57,4%55,9نعم

%34,8%16,3%32,3%39,2%26,1%38,7%34,0%38,5ال

%6,3%20,7%13,0%2,8%6,6%3,7%8,6%5,6بدون رأي

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

تظهر النتائج املتحصل عليها استنادا ملتغري الوضعية املهنية، بأن النساء ربات البيوت هن األكرث رغبة يف إقرار املساواة 

بني الزوجني داخل األرسة ) حوايل%68 (، متبوعات بفئة املتقاعدين/ات )%58(. كام تشري األرقام كذلك إىل أن هذه 

الفئة هي التي تأيت كذلك يف مقدمة الرافضني للمساواة بني الزوجني داخل األرسة )%2 ,39(، متبوعة بفئة نشيط/ة 

مشتغل)5% ,38(

وتبقى النتائج املهمة املتحصل عليها بخصوص االعرتاف بالحقوق للزوجة داخل األرسة إيجابية عموما.

كام تسجل نتائج إيجابية عىل مستوى كل املتغريات املعتمدة يف البحث، مع رأي غري إيجايب لدى كل من الشباب، 

ومن ليس لديهم أطفال، وذوي التعليم العايل واملتقاعدين/ات.

والدرس الذي يتعني استخالصه، هو أن وجود توجه إيجايب إلقرار املساواة بني الزوجني داخل األرسة مل يصبح بعُد 

خيارا ملجموع فئات املجتمع املغريب.
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2. مجال المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات

إذا كان الجواب عىل السؤال السابق إيجابيا، فإنه يتعني اإلجابة عىل سؤال: عن أية حقوق وواجبات نتحدث؟ 

 يالحظ أن املستجوبني واملستجوبات من بني الحقوق التي اقرتحوها جاءت النيابة الرشعية كحق يتعني عىل الزوجة

 األم أن تتمتع به ) املادة 229 وما يليها(، ومن بني الواجبات جاءت النفقة كواجب، يتعني عىل الزوجة ذو دخل أن

 تقوم به اتجاه أرستها كام عربت العينة عىل حقوق وواجبات أخرى.

املادة 230: يقصد بالنائب الرشعي يف هذا الكتاب:

1 - الويل وهو األب واألم والقايض؛

2 - الويص وهو ويص األب أو ويص األم؛ 

3 - املقدم وهو الذي يعينه القضاء.

املادة 231: صاحب النيابة الرشعية: 

- األب الراشد؛ 

- األم الراشدة عند عدم وجود األب أو فقد أهليته؛

- ويص األب؛

- ويص األم؛

- القايض؛

- مقدم القايض.

وهكذا، فإنه استنادا إىل املادتني 230 و231 من مدونة األرسة، يظهر بأن األم ال متارس النيابة الرشعية عىل أبنائها إال 

عند عدم وجود األب، أو فقدان أهليته، وعدم وجود ويص األب.

املقتىض  هذا  تأثري  تقييم  الرضوري  من  يصبح  التطبيق،  حيز  األرسة  مدونة  دخول  عىل  سنوات  مرور عرش  وبعد 

القانوين- املنتَقد للغاية - عىل املستجوبني/ات. 
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الجدول رقم 424: مجال املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات

النسبةالعددمجال املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات

684061750,1الوالية الرشعية عىل األبناء 

212342915,5النفقة عىل األرسة

470118634,4حقوق وواجبات أخرى

13665232100,0املجموع

األبناء  الرشعية عىل  النيابة  كبريين بخصوص مسألة  واهتامما  تظهر حساسية  عامة  نتيجة  أعاله  الجداول  تتضمن 

القارصين، حيث أن  %50,1من املستجوبني تعترب أن املساواة يف الحقوق والواجبات داخل األرسة تهم أيضا حق 

الزوجة-األم يف مامرسة النيابة الرشعية عىل أبنائها.
وإذا كان % 15,5 من املستجوبني/ات يسلطون الضوء عىل مسألة النفقة عىل األرسة، فإن املجتمع ليس مستعدا بعُد 

ن نفقة البيت.  لوضع حد لذلك االعتقاد الذي ينظر للزوج-األب بأنه هو الذي يؤمِّ

ونسجل كون %34 من األشخاص املستجوبني يحيلون عىل املساواة يف حقوق أخرى.
الجدول رقم 425: مجال املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات حسب وسط اإلقامة

الحقوق  هذه  نظرك,  يف  ماهي  بنعم,  الجواب  إذاكان 

والواجبات؟

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%50,1%53,2%48,2الوالية الرشعية عىل األبناء

%15,5%16,1%15,2النفقة عىل األرسة

%34,4%30,7%36,5حقوق وواجبات أخرى

%100,0%100,0%100,0املجموع
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لقد كانت مسألة النيابة الرشعية عىل األبناء حارضة لدى املنتمني واملنتميات إىل الوسط القروي )%53(بنسبة أكرب 

من نظرائهم املنتمني/ات إىل الوسط الحرضي )48%(.

ونجد نفس النسبة تقريبا بالنسبة للنفقة عىل البيت: %16لدى املنتمني/ات إىل الوسط القروي، و%15 لدى املنتمني/ات إىل 

الوسط الحرضي.

املهنية  والحياة  العائلية  الحياة  اآلن، يف  نفس  القروية يف  للمرأة  االنخراط  ذلك  النتيجة يف  تفرس هذه  أن  وميكن 

)املشاركة يف نفس األعامل خارج املنزل، وحضور متميز يف البحث عن كل سبل العيش(. فحسب املندوبية السامية 

للتخطيط فإن %16من النساء هن ربات عائلة يف العامل القروي خالل 44.2007 

الجدول رقم 426: مجال املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات حسب الجنس

إذاكان الجواب بنعم, ماهي يف نظرك, هذه الحقوق والواجبات؟
الجنس

النسبة
االناثالذكور

%50,1%54,5%44,3الوالية الرشعية عىل األبناء

%15,5%10,5%22,1النفقة عىل األرسة

%34,4%35,0%33,6حقوق وواجبات أخرى

%100,0%100,0%100,0املجموع

يف عالقة مبتغري الجنس، كانت النساء)% 56( أكرث اهتامما باالعرتاف بحق النيابة الرشعية عىل األبناء. يف حني كانت 

نسبة اهتاممهن مبسألة النفقة جد ضعيفة )11%(.

كام لوحظ استمرار النساء يف التمسك مبؤسسة الزوج كرب أرسة الذي يتعني عليه توفري كل احتياجات البيت.

كام أن الرجال املستجوبني كانوا األقل عددا )%22(فيام يتعلق باالعرتاف للزوجة بالنيابة الرشعية، يف حني كانوا األكرث 

عددا  )%22(فيام يتعلق برضورة إخضاع النساء لواجب املساهمة يف األعباء االقتصادية للزواج. 

 الجدول رقم 427: مجال املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات حسب الفئة العمرية

إذاكان الجواب بنعم, ماهي 

الحقوق  هذه  نظرك,  يف 

والواجبات؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%50,1%55,4%38,4%54,2%55,4%51,6%53,1%47,8الواليةالرشعيةعىل األبناء

%15,5%44,6%13,6%19,1%13,3%11,2%15,6%15,7النفقةعىل األرسة

%34,4 %48,0%26,7%31,2%37,1%31,3%36,5حقوق واجبات أخرى

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

44 النساء املغربيات يف أرقام، مرجع سابق.



القارصين،  األبناء  الرشعية عىل  النيابة  اهتامما )%55,4(مبسألة  األكرث  سنة هي   36-40 العمرية  الفئة  كانت  لقد 

متبوعة بالفئة55-41 سنة )%54,2( ثم الفئة 30-26 سنة )%53,1(. فيام كانت فئة 56 سنة فام فوق هي األضعف 

من حيث نسبة االعرتاف لألمهات بالحق يف النيابة الرشعية عىل أبنائهن القارصين )38,4%(.

عالقة  يف  املنطق  بعض  تعكس  ولكن  متدنية  النسب  كانت  البيت،  نفقة  يف  النساء  مساهمة  واجب  وبخصوص 

باملعطيات املتعلقة بالنيابة الرشعية. وكانت الفئة العمرية 55-41سنة األكرث حرصا عىل مبدأ إخضاع الزوجة لواجب 

املساهمة يف نفقة البيت)19,1%( .

نسجل أخريا، أن نسبة املستجوبني/ات الذين هم مع املساواة يف حقوق وواجبات أخرى تبقى مهمة أيضا.48,0%  

لدى الفئة العمرية 56 سنة فام فوق، متبوعة بالفئة العمرية 35-31 سنة،)%37,1( و %36,5لدى فئة 25-18 سنة . 

ونسجل إجامال بأن مسألة النيابة الرشعية لألمهات عىل أبنائهن القارصين قد شكلت موضوع إجامع لدى كل الفئات 

تأكيدا عىل  األكرث  نفسها  الفئة  األكرب سنا وهي  األشخاص  لدى  بذلك  االعرتاف  املستجوبة، مع تسجيل صعوبة يف 

املساواة بني الزوجني يف املساهمة يف نفقة البيت.

الجدول رقم 428: مجال املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات حسب الوضعية العائلية

هذه  نظرك,  يف  ماهي  بنعم,  الجواب  إذاكان 

الحقوق والواجبات؟

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%50,1%33,0%52,4%50,6%49,4الواليةالرشعيةعىل األبناء

%15,5%6,2%16,7%14,9%17,4النفقةعىل األرسة

%34,4%60,8%30,8%34,5%33,2حقوق واجبات أخرى

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الرشعية عىل  النيابة  بالحق يف  باالعرتاف  ارتباطا  األكرث  املطلقني/ات هي  فئة  بأن  العائلية، يالحظ  للوضعية  وتبعا 

األبناء)%53(، متبوعة بفئة املتزوجني)%,51( ثم العزاب )49,4%(.

أما فيام يتعلق بواجب النفقة، فقد جاءت فئة العزاب يف الصدارة بنسبة )%17,4(، مؤكدة إخضاع الزوجة لنفس 

البيت. وهو األمر نفسه بالنسبة لفئة املطلقني/ات )%7 ,16(، ثم املتزوجني/ات يف  االلتزامات فيام يتعلق بنفقة 

الرتبة ما قبل األخرية)%15(، متقدمني عىل فئة األرامل التي جاءت يف الرتبة األخرية)6,2%( .

وكمالحظة عامة، يالحظ أن األشخاص األكرث تحفظا يف هذا املضامر، هم املستجوبون واملستجوبات الذين يعيشون 

لوحدهم: فئة األرامل الذين، لرمبا، ال يستشعرون عىل اإلطالق الحاجة إىل املساواة داخل األرسة.



257

 الجدول رقم 429: مجال املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات حسب وجود أطفال أو عدمه

إذاكان الجواب بنعم, ماهي يف نظرك, هذه الحقوق والواجبات؟
أطفال

النسبة
النعم

%50,3%52,2%50,1الواليةالرشعيةعىل األبناء

%14,8%13,6%15,0النفقة عىل األرسة

%34,9%34,2%35,0حقوق وواجبات أخرى

%100,0%100,0%100,0املجموع

وارتباطا مبعيار وجود أطفال من عدمه، يالحظ أن غالبية املستجوبني/ات الذين ليس لديهم أطفال يقولون باالعرتاف 

للزوجة بحق النيابة الرشعية عىل األبناء القارصين )%2 ,52(، ولكنهم األضعف نسبة فيام يتعلق بعدم إلزام الزوجة 

بنفقة األرسة )14%(.

يف حني، يالحظ أن املستجوبني الذين لديهم أطفال ليسوا مع االعرتاف للزوجة بحق النيابة الرشعية عىل األبناء إال 

بنسبة )%50(، ولكن بنسبة أكرب بكثري من تلك املتعلقة بااللتزام بواجب نفقة األرسة )15%(.

وتبعا للنتائج يظهر بأن املستجوبني الذين لديهم أطفال هم الفئة األكرث مقاومة إلقرار املساواة يف الحقوق والواجبات 

داخل األرسة. فيبدو أن وجود األطفال عامل يخول للزوج حقوقا وواجبات داخل األرسة.

الجدول رقم 430: مجال املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات حسب املستوى التعليمي

نظرك,  يف  ماهي  بنعم,  الجواب  إذاكان 

هذه الحقوق والواجبات؟

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

االعدادي/ 

الثانوي/ 

التأهييل

العايل

%50,1%59,1%47,0%46,9%54,1%48,5الوالية الرشعية عىل األبناء

%15,5%14,2%16,6%16,6%16,4%13,8النفقة عىل األرسة

%34,4%26,8%36,4%36,6%29,5%37,7حقوق وواجبات أخرى

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

ارتباطا باملستوى التعليمي، يظهر بأن املستجوبني/ات ذوي التعليم العايل هم األكرث ارتباطا مبسألة املساواة يف النيابة 

الرشعية )%59(. املستوى ابتدايئ واملستوى اإلعدادي / الثانوي/ التأهييل هم األكرث تحفظا بخصوص ذلك)%47(.ثم 

تأيت فئة مستوى كتاب أويل بنسبة  )%54(وبدون مستوى بنسبة ) %49 تقريبا(

أما بخصوص نفقة األرسة فنسجل نفس النسب الضعيفة بالنسبة لكل الفئات: الكتاب، األويل، اإلعدادي الثانوي )17%(.



258

 الجدول رقم 431: مجال املساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات حسب الوضعية املهنية

إذاكان الجواب بنعم, ماهي 

الحقوق  هذه  نظرك,  يف 

والواجبات؟

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%50,1%100,0%34,2%42,7%56,5%54,6%50,6%47,4الوالية الرشعية عىل األبناء

%15,5%15,1%22,1%12,1%5,9%10,0%19,6النفقة عىل األرسة

%34,4%50,7%35,2%31,5%39,6%39,4%33,0حقوق وواجبات أخرى

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

إن النساء ربات البيوت كن األكرث اهتامما وتجاوبا مع مسألة النيابة الرشعية مقارنة بباقي التمظهرات املهنية األخرى.

بالحقوق  لالعرتاف  بالنسبة  املقدمة  يف   )19,6%( مشتغل  نشيط  وفئة   )22,1%( املتقاعدين  فئة  جاءت  حني  يف 

والواجبات التي لها عالقة بنفقة األرسة.
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3. تبرير رفض المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات.

1.3. رفض الزوج 

 الجدول رقم 432: رفض الزوج

النسبةالعددرفض الزوج

292264732,0نعم

620162268,0ال

9124269100,0النسبة

من بني املستجوبني الذين أجابوا بالرفض عىل مسألة االعرتاف للزوجة بنفس الحقوق والواجبات داخل األرسة، 68% 

ال يفرسون ذلك مبربر رفض الزوج. %32 من املستجوبني فقط هم من يفرس ذلك برفض الزوج.

الجدول رقم 433:رفض الزوج حسب وسط اإلقامة

رفض الزوج
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%32,0%30,1%33,5نعم

%68,0%69,9%66,5ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

استنادا لوسط اإلقامة، ال يرى املنتمون إىل الوسط القروي واملنتمون إىل الوسط الحرضي عىل حد سواء أن مربر عدم 

االعرتاف للزوجني بنفس الحقوق والواجبات داخل األرسة يكمن يف رفض الزوج، مع تسجيل كون املنتمني إىل الوسط 

القروي كانوا األكرث تعبريا عن هذا الرأي )70%( 
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 الجدول رقم 434:رفض الزوج حسب الجنس

رفض الزوج
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%32,0%31,7%32,3نعم

%68,0%68,3%67,7ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

فيام يتعلق مبحدد الجنس، يالحظ شبه تساو بني الجنسني فيام يتعلق بنسبة نفي اعتبار رفض الزوج سببا يف عدم 

إقرار نفس الحقوق والواجبات للزوجني داخل األرسة )68%(.

الجدول رقم 435:رفض الزوج حسب الفئة العمرية 

رفض الزوج

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%32,0%37,1%31,8%29,0%34,8%30,5%30,3نعم

%68,0%100,0%62,9%68,2%71,0%65,2%69,5%69,7ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الحقوق  بنفس  للزوجني  االعرتاف  عدم  كون  فكرة  وباألغلبية  العمرية  الرشائح  كل  تستبعد  السن،  مبحدد  ارتباطا 

والواجبات داخل األرسة يرجع إىل رفض الزوج. ونسجل النسبة األكرث ارتفاعا لدى الفئة العمرية 40-36 سنة )71%(.

كام يالحظ أيضا كون األكرث تقدما يف السن )56 فام فوق( هم األكرث من بني الفئات العمرية األخرى من يرى بأن 

مربر رفض الزوج هو السبب يف عدم احرتام مبدأ املساواة بني الزوجني )% ,37(.

الجدول رقم 436: رفض الزوج حسب الوضعية العائلية

رفض الزوج
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ة متزوج/ة عازب/ة

%32,0%63,1%41,3%33,3%27,2نعم

%68,0%36,9%58,7%66,7%72,8ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

بنفس  للزوجني  االعرتاف  لعدم  ومربرا  عامال محددا  الزوج  رفض  اعتبار  تحفظا  )%72(عىل  األكرث  العزاب  ويبقى 

الحقوق والواجبات. وبخالف ذلك ترى فئة األرامل أن هذا الرفض يعترب عامال محددا )63%(.
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الجدول رقم 437: رفض الزوج حسب وجود أطفال أو عدمه

رفض الزوج
أطفال

النسبة النعم

%34,9%25,4%36,1نعم

%65,1%74,6%63,9ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

املستجوبون/ات بدون أطفال شكلوا النسبة األكرب )%75(ممن ال يعتربون رفض الزوج سببا وعامال محددا، يف حني 

أن األشخاص الذين أجابوا باإليجاب هم من لديهم أطفال)36%(.

الجدول رقم 438: رفض الزوج حسب املستوى التعليمي

رفض الزوج

املستوى التعليمي

النسبة بدون 
مستوى

الكتاب/ التعليم 
األويل

االبتدايئ
اإلعدادي/ 
الثانوي/ 
التأهييل

العايل

%32,0%27,3%32,2%28,7%30,6%38,5نعم

%68,0%72,7%67,8%71,3%69,4%61,5ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

يف عالقة باملستوى التعليمي، تذهب األغلبية بالنسبة لكل املستويات التعليمية إىل عدم اعتبار رفض الزوج سببا 

مفرسا لعدم االعرتاف للزوجني بنفس الحقوق والواجبات داخل األرسة. وتبقى الفئة املعربة أكرث عن هذا الرأي هي 

فئة مستوى التعليم العايل )%73(، متبوعة بفئة املستوى االبتدايئ )71,3%(.

ونسجل من جهة أخرى كون فئة »بدون مستوى« جاءت يف مقدمة من يرى بأن رفض الزوج يعترب عامال محددا يف 

عدم االعرتاف للزوجني بنفس الحقوق والواجبات داخل األرسة )39%(.

الجدول رقم 439: رفض الزوج حسب الوضعية املهنية

رفض الزوج

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 
تلميذ/ة عاطل/ةمشتغل/ة

متقاعد/ةربة بيتطالب/ة
غري 

نشيط/ة 
آخر

غري 
مرصح 

به
%32,0 %55,2%39,9%32,9%27,9%35,1%29,8نعم

%68,0%100,0%44,8%60,1%67,1%72,1%64,9%70,2ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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ارتفاع نسبة من أجاب  النتيجة، وهي  املهنية يظهر نفس  الوضعية  بالتحليل من زاوية  السؤال  الوقوف عىل هذا 

بالنفي مع تسجيل النسبة األعىل لدى فئة تلميذ/ة طالب/ة )%72,1(، متبوعة بفئة نشيط/ة مشتغل)%70,2(، يف 

حني أن فئة غري نشيطة أخرى سجلت النسبة األكرب من ضمن املستجوبني الذين يفرسون مسألة املساواة مبربر رفض 

الزوج )55,2%(.

2.3. رفض الزوجة

فرضية عدم االعرتاف للزوجني بنفس الحقوق والواجبات داخل األرسة ال يجد تفسريه يف رفض الزوجة.
 الجدول رقم 440: رفض الزوجة 

النسبةالعددرفض الزوجة 

8144019,0نعم

822546991,0ال

9039870100,0املجموع

تعترب النتائج املشار إليها يف الجداول أعاله نتيجة تعكس الوضعية التي تعيشها النساء يف املغرب، فطاملا أنهن ال 

ميلكن سلطة القرار داخل األرسة فإنه ال ميكن لألشخاص املستجوبني تفسري عدم االعرتاف بنفس الحقوق والواجبات 

للزوجني داخل األرسة مبربر رفض الزوجة.

عدم  أن  عىل  البحث،  يف  املعتمدة  املتغريات  كل  مستوى  وعىل   ،)91%( واضحة  وبأغلبية  عربوا  املستجوبون/ات 

االعرتاف للزوجني بنفس الحقوق والواجبات ال يرجع إىل رفض الزوجة.
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 الجدول رقم 441: رفض الزوجة حسب وسط اإلقامة 

رفض الزوجة 
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%9,0%4,0%12,7نعم

%91,0%96,0%87,3ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الحرضي  الوسط  إىل  املنتمني  من   96% نسبة  أعىل  القروي  الوسط  إىل  املنتمون  كان  اإلقامة،  بوسط  يتعلق  فيام 

 )%87,3(من حيث عدم اعتامدهم رفض الزوجة كعامل مفرس.
 الجدول رقم 442: رفض الزوجة حسب الجنس

رفض الزوجة 
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%9,0%14,3%5,6نعم

%91,0%85,7%94,4ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

وبخصوص متغري الجنس، كان الرجال أعىل نسبة )%95(من النساء يف عدم اعتامد مربر رفض الزوجة عامال مفرسا. يف 

حني أن النساء )حوايل %14,5( كن أعىل نسبة من الرجال يف إعطائهن أهمية أكرب ملربر رفض الزوجة.
الجدول رقم 443: رفض الزوجة حسب الفئة العمرية

رفض الزوجة 

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%9,0%11,4%9,8%13,0%5,3%14,0%3,2نعم

%91,0%100,0%88,6%90,2%87,0%94,7%86,0%96,8ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الذي ال يعرتف  للرأي  الزوجة كتفسري  تتبنى رفض  العمرية ال  الرشائح  السن، نسجل كون كل  يتعلق مبحدد  فيام 

للزوجني بنفس الحقوق داخل األرسة.

جاءت الفئة العمرية 25-18 يف الصدارة بنسبة ،)%97( متبوعة بفئة 35-31 سنة )%95(. يف حني أن فئة 26-30 

سنة كانت الفئة التي أعطت أهمية أكرب لرفض الزوجة كمربر لعدم االعرتاف للزوجني بنفس الحقوق والواجبات 

داخل األرسة)14%( .
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 الجدول رقم 444: رفض الزوجة حسب الوضعية العائلية 

رفض الزوجة 
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%9,0%20,7%9,2%9,6%7,3نعم

%91,0%79,3%90,8%90,4%92,7ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

 الجدول رقم 445: رفض الزوجة حسب وجود أطفال أو عدمه

رفض الزوجة 
أطفال

النسبة
النعم

%10,0%8,4%10,2نعم

%90,0%91,6%89,8ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 446: رفض الزوجة حسب املستوى التعليمي

رفض الزوجة 

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

االعدادي/ 

الثانوي/ 

التأهييل

العايل

%9,0%9,0%12,5%4,7%4,3%8,9نعم

%91,0%91,0%87,5%95,3%95,7%91,1ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 447: رفض الزوجة حسب الوضعية املهنية

النسبة

الوضعية املهنية

رفض 

غري مرصح الزوجة
به

غري 
نشيط/ة 

آخر
متقاعد/ة ربة بيت تلميذ/ة 

طالب/ة عاطل/ة
نشيط/ة 

مشتغل/ة

9,0% 45,9% 23,5% 18,9% 12,4% 5,1% 3,6% 7,4% نعم

91,0% 54,1% 76,5% 81,1% 87,6% 94,9% 96,4% 92,6% ال

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% املجموع
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العائلية، ووجود  الوضعية  املعتمدة:  املتغريات  مختلف  الفئات وعىل مستوى  كل  لدى  مرتفعة  نسبا  نجد عموما 

أطفال من عدمه، والوضعية املهنية.

إن املغربيات واملغاربة ال يرون بأن عدم االعرتاف للزوجني بنفس الحقوق والواجبات داخل األرسة ميكن تفسريه 

برفض الزوجة. 

3.3. توزيع األدوار على أساس الجنس

فرضية عدم االعرتاف للزوجني بنفس الحقوق والواجبات داخل األرسة، وتفسريه بتوزيع األدوار عىل أساس الجنس.

 الجدول رقم 448: توزيع األدوار عىل أساس الجنس

النسبةالعددتوزيع األدوار عىل أساس الجنس

مقبول
466087350,5نعم

456435049,5ال

9225223100,0النسبة

انقسم املستجوبون/ات الذين عربوا عن عدم اعرتافهم للزوجني بنفس الحقوق والواجبات داخل مؤسسة الزواج، 

حول السبب الذي يفرس رفضهم هذا. وهكذا، فإن % 50,5 يفرسون هذا الرفض بتوزيع األدوار داخل األرسة عىل 

أساس الجنس، يف حني أن %49,5 ال يتبنون هذا التفسري.

نعم
ال
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 الجدول 449: توزيع األدوار عىل أساس الجنس حسب وسط اإلقامة 

توزيع األدوار
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%50,5%43,4%55,8نعم

%49,5%56,6%44,2ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

فيام يتعلق بوسط اإلقامة، كانت النتائج متفاوتة بني وسطي اإلقامة، بحيث تبنى املنتمون/ات إىل الوسط الحرضي 

بنسبة أكرب )%56(توزيع األدوار عىل أساس الجنس كعامل مفرس لعدم االعرتاف للزوجني بنفس الحقوق والواجبات 

داخل مؤسسة الزواج.
 الجدول 450:توزيع األدوار عىل أساس الجنس حسب الجنس

توزيع األدوار
الجنس

النسبة
االناثالذكور

%50,5%51,4%50,0نعم

%49,5%48,6%50,0ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

استنادا ملتغري الجنس، تسجل نفس النسب تقريبا: %51,4 لدى النساء و%50 لدى الرجال.

بخالف ذلك، نصف املستجوبني/ات تقريبا، وبالنسبة للجنسني معا، ال يتبنون معيار توزيع األدوار كعامل مفرس لعدم 

االعرتاف باملساواة بني الزوجني داخل األرسة.

الجدول 451: توزيع األدوار عىل أساس الجنس حسب الفئة العمرية

توزيع األدوار

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة فام 

فوق
قيمة غري متوفرة

%50,5%50,6%54,9%42,5%50,9%52,8%48,9نعم

%49,5%100,0%49,4%45,1%57,5%49,1%47,2%51,1ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

عالقة مبتغري السن، نالحظ بأن الفئة العمرية 40-36 سنة هي التي متثل النسبة األعىل %57,5، من بني مجموع 

الفئات العمرية األخرى، يف رفض تبني توزيع األدوار كعنرص مفرس، يف حني أن الفئة العمرية 55-41 سنة تتبنى هذا 

التفسري 54,9%.
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 الجدول 452: توزيع األدوار عىل أساس الجنس حسب الوضعية العائلية 

توزيع األدوار
الوضعية العائلية

النسبة
أرملمطلق/ة متزوج/ةعازب/ة

%50,5%83,5%63,7%46,7%52,7نعم

%49,5%16,5%36,3%53,3%47,3ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

فيام يتعلق بالوضعية العائلية، تبقى فئة األرامل%5 ,83 وفئة املطلقني %7 ,63 أكرث الفئات توجها نحو اعتبار توزيع 

األدوار عامال محددا ومفرسا لرفض املساواة يف الحقوق والواجبات بني الزوجني، يف حني تبقى فئة املتزوجني األقل 

توجها لتبني هذا املربر )47%(.

 الجدول 453:توزيع األدوار عىل أساس الجنس حسب وجود أطفال أو عدمه

توزيع األدوار
اطفال

النسبة
النعم

%49,2%34,9%51,0نعم

%50,8%65,1%49,0ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

يالحظ أن املستجويب/ات الذين لديهم أطفال، يعطون أهمية أكرب لتوزيع األدوار يف تفسريهم للالمساواة بني الزوجني 

داخل األرسة )51%(.

الجدول 454:توزيع األدوار عىل أساس الجنس حسب املستوى التعليمي 

توزيع األدوار

املستوى التعليمي

النسبة
بدون مستوى

الكتاب/ التعليم 

األويل
االبتدايئ

االعدادي/ 

الثانوي/ التأهييل
العايل

%50,5%66,2%50,6%45,3%53,5%41,4نعم

%49,5%33,8%49,4%54,7%46,5%58,6ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

يشري متغري املستوى التعليمي إىل أن املستجوبني الذين لديهم مستوى تعليم عايل، ميثلون النسبة األعىل يف اعتامد 

توزيع األدوار كعامل مفرس لرفض املساواة يف الحقوق والواجبات بني الزوجني داخل األرسة. 
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الجدول 455: توزيع األدوار عىل أساس الجنس حسب الوضعية املهنية

توزيع األدوار

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%50,5%68,0%53,0%41,8%62,0%37,4%53,3نعم

%49,5%100,0%32,0%47,0%58,2%38,0%62,6%46,7ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة

ختاما، واستنادا للوضعية املهنية، نالحظ أن فئة آخر غري نشيط )%68(، متبوعة بفئة تلميذ/ة طالب/ة )%62(، جاءتا 

يف صدارة املستجوبني/ات الذين أقروا بان توزيع األدوار عامل مفرس للالمساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات 

داخل األرسة.

4.3. التقاليد المغربية

فرضية عدم االعرتاف للزوجني بنفس الحقوق وإخضاعهم لنفس االلتزامات داخل األرسة وتفسريه بالتقاليد املغربية.

الجدول رقم 456: التقاليد املغربية 

النسبةالعددالتقاليد املغربية 

465250151,4نعم

439803748,6ال

9050538100,0املجموع

نعم
ال
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التقاليد  يستحرضون  املستجوبني/ات  من نصف  أكرث  أن  ذلك  املستجوبني،  واملغاربة  املغربيات  قسم  السؤال  هذا 

املغربية لتفسري الالمساواة يف الحقوق والواجبات بني الزوجني داخل األرسة.

الجدول رقم 457: التقاليد املغربية حسب وسط اإلقامة 

التقاليد املغربية
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%51,4%49,3%53,0نعم

%48,6%50,7%47,0ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 458: التقاليد املغربية حسب الجنس 

التقاليد املغربية
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%51,4%52,4%50,8نعم

%48,6%47,6%49,2ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 459: التقاليد املغربية حسب الفئة العمرية 

التقاليد املغربية
الرشيحة العمرية

النسبة  18-25
سنة

 26-30
سنة

 31-35
سنة

 36-40
سنة

 41-55
سنة

56 سنة 
فام فوق

قيمة غري 
متوفرة

%51,4%100,0%55,9%52,3%50,9%51,1%53,1%46,0نعم

%48,6%44,1%47,7%49,1%48,9%46,9%54,0ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 460: التقاليد املغربية حسب الوضعية العائلية 

التقاليد املغربية
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%51,4%78,8%60,0%49,4%51,9نعم

%48,6%21,2%40,0%50,6%48,1ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 461: التقاليد املغربية حسب وجود أطفال من عدمه 

التقاليد املغربية
أطفال

النسبة
النعم

%51,1%32,7%53,4نعم

%48,9%67,3%46,6ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 462: التقاليد املغربية حسب املستوى التعليمي 

التقاليد املغربية

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ التعليم 

األويل
االبتدايئ

االعدادي/ الثانوي/ 

التأهييل
العايل

%51,4%52,1%50,6%55,1%39,9%53,0نعم

%48,6%47,9%49,4%44,9%60,1%47,0ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 463: التقاليد املغربية حسب الوضعية املهنية 

التقاليد املغربية

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر
غري مرصح به

%51,4%54,1%59,4%62,1%52,1%40,8%56,4%50,4نعم

%48,6%45,9%40,6%37,9%47,9%59,2%43,6%49,6ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

ميثل املنتمون واملنتميات إىل الوسط الحرضي )%53( أكرب نسبة من املنتمني/ات إىل الوسط القروي )%49,3( فيام 

يتعلق باعتامد التقاليد املغربية عامال مفرسا لهذه الالمساواة. والنساء بنسبة أكرب )%53( من الرجال )51%(.

وعالقة مبتغري السن، تعطي الفئة العمرية 56 فام فوق اهتامما أكرب لهذا املربر. كام متثل فئة املطلقني )%60(/ات 

وفئة األرامل)%79(الفئات التي تتبنى هذا التربير بنسب عالية.

املستجوبون/ات الذين لهم أطفال شكلوا الفئة التي أعطت أهمية أكرب لدور التقاليد )54%(

بنسبة)55%(  االبتدايئ  فئة  الصدارة كل من  التعليمي، جاءت يف  املستوى  إطار متغري  للغاية، ويف  بشكل منطقي 

وبدون مستوى بنسبة )53%(.

أما فيام يتعلق بالوضعية املهنية، فقد جاءت يف الصدارة فئة املتقاعدين )%62( متبوعة بفئة غري نشيط/ة آخر )59,5%(
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والواجبات  الحقوق  في  الزوجين  بين  الالمساواة  لرفض  أخرى  مبررات   .5.3

داخل األسرة
الجدول رقم 464: مربرات أخرى لرفض الالمساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات داخل األرسة.

النسبةالعدد 

مقبول
133215614,7نعم

772551585,3ال

9057671100,0املجموع

الجدول رقم 465: مربرات أخرى لرفض الالمساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات داخل األرسة حسب وسط اإلقامة

أسباب أخرى )توضح(
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%14,7%11,4%17,2نعم

%85,3%88,6%82,8ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

نعم
ال
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الجدول رقم 466: مربرات أخرى لرفض الالمساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات داخل األرسة حسب الجنس

أسباب أخرى )توضح(
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%14,7%11,4%16,8نعم

%85,3%88,6%83,2ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 467: مربرات أخرى لرفض الالمساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات داخل األرسة حسب الفئة العمرية

أخرى  أسباب 

)توضح(

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%14,7 %12,7%24,4%6,8%14,4%10,5%13,4نعم

%85,3%100,0%87,3%75,6%93,2%85,6%89,5%86,6ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 468: مربرات أخرى لرفض الالمساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات داخل األرسة حسب الوضعية العائلية

أسباب أخرى )توضح(
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ة متزوج/ةعازب/ة

%14,7%22,7 %16,5%13,0نعم

%85,3%77,3%100,0%83,5%87,0ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 469: مربرات أخرى لرفض الالمساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات داخل األرسة حسب وجود أطفال أو عدمه

أسباب أخرى )توضح(
أطفال

النسبة
النعم

%15,7%13,4%16,0نعم

%84,3%86,6%84,0ال

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 470: مربرات أخرى لرفض الالمساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات داخل األرسة حسب املستوى التعليمي

أسباب أخرى )توضح(

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ التعليم 

األويل
االبتدايئ

االعدادي/ 

الثانوي/ التأهييل
العايل

%14,7%14,1%15,3%15,4%27,1%9,5نعم

%85,3%85,9%84,7%84,6%72,9%90,5ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 471: مربرات أخرى لرفض الالمساواة بني الزوجني يف الحقوق والواجبات داخل األرسة حسب الوضعية املهنية

أسباب أخرى )توضح(

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%14,7 %13,7%10,9%9,7%10,5%14,8%17,5نعم

%85,3%100,0%86,3%89,1%90,3%89,5%85,2%82,5ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

6.3. الالمساواة الالمبررة

 الجدول رقم 472: الالمساواة الالمربرة بني الزوجني 

النسبةالعددالالمساواة الالمربرة بني الزوجني 

6380367,1نعم

831937492,9ال

8957410100,0املجموع
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الجدول رقم 473:الالمساواة الالمربرة بني الزوجني حسب وسط اإلقامة 

بدون جواب
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%7,1%10,2%4,8نعم

%92,9%89,8%95,2ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

 الجدول رقم 474: الالمساواة الالمربرة بني الزوجني حسب الجنس 

بدون جواب
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%7,1%8,4%6,3نعم

%92,9%91,6%93,7ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

نعم

ال

املجموع
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الجدول رقم 475:الالمساواة الالمربرة بني الزوجني حسب الفئة العمرية 

بدون جواب

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%7,1 %5,8%4,7%3,9%2,9%11,5%11,7نعم

%92,9%100,0%94,2%95,3%96,1%97,1%88,5%88,3ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 476: الالمساواة الالمربرة بني الزوجني حسب الوضعية العائلية 

بدون جواب
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ة مطلق/ة متزوج/ةعازب/ة

%7,1%5,1%9,1%8,6%4,8نعم

%92,9%94,9%90,9%91,4%95,2ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 477: الالمساواة الالمربرة بني الزوجني حسب وجود أطفال أو عدمه 

بدون جواب
أطفال

النسبة
النعم

%8,5%35,4%5,2نعم

%91,5%64,6%94,8ال

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 478: الالمساواة الالمربرة بني الزوجني حسب املستوى التعليمي 

بدون جواب

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ التأهييل 
العايل

%7,1%6,2%6,2%17,4%2,9%2,6نعم

%92,9%93,8%93,8%82,6%97,1%97,4ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 479:الالمساواة الالمربرة بني الزوجني حسب الوضعية املهنية 

بدون جواب

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح 

به

%7,1 %3,1%5,1%8,2%2,5%6,0%8,1نعم

%92,9%100,0%96,9%94,9%91,8%97,5%94,0%91,9ال

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

يعتربه  ما  مع  قويا  وارتباطا  املساواة  مسألة  بخصوص  العقليات  يف  تطورا  يظهر  النتائج  لهذه  الشامل  التحليل 

املستجوبون تقاليد. 

وإذا كانت النتائج العامة متثل مؤرشا قويا عىل رضورة االعرتاف للزوجة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الزوج من 

النيابة الرشعية عىل األبناء القارصين، فإنه يبقى مهام ان مفهوم توزيع العمل عىل أساس الجنس ) توزيع  قبيل 

األدوار( والتكاملية، ال زاال يشكالن املربرين األكرث استحضارا من لدن املستجوبني لرفض املساواة بني الزوجني داخل 

الفضاء األرسي.
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4. إلزام الزوجة المتوفرة على دخل على المساهمة في نفقة األسرة

هل يتعني عىل النساء اللوايت يتوفرن عىل دخل املساهمة يف نفقة األرسة ؟

الجدول رقم 480: تقييم إلزام الزوجة املتوفرة عىل دخل باملساهمة يف نفقة األرسة 

إلزام الزوجة املتوفرة عىل دخل باملساهمة يف نفقة 

األرسة 
النسبةالعدد

1652184869,7نعم

367805915,5ال

329486513,9أجوبة أخرى )توضح(

2186800,9بدون جواب

23713452100,0املجموع

غالبية املستجوبني ترى رضورة إلزام الزوجة املتوفرة عىل دخل قار باملساهمة يف نفقة األرسة،

املستجوبني عىل  أكد %69 من  الوطني لسنة 2009 حيث  البحث  املتحصل عليها يف  للنتائج  امتدادا  ويعترب ذلك 

رضورة مساهمة الزوجة التي تتوفر عىل دخل قار يف نفقة األرسة.

نعم

ال

أجوبة أخرى )توضح(
بدون جواب
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هل يف رأيك يتعني عىل الزوجة التي تتوفر عىل دخل أن 

تساهم يف النفقة عىل األرسة؟

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%69,7%75,9%65,5نعم

%15,5%13,3%17,0ال

%13,9%9,6%16,8أجوبة أخرى )توضح(

%0,9%1,2%0,7بدون جواب

100,0%100,0%100,0%

الجدول رقم 482: تقييم إلزام الزوجة املتوفرة عىل دخل باملساهمة يف نفقة األرسة حسب الجنس 

هل يف رأيك يتعني عىل الزوجة التي تتوفر عىل دخل أن تساهم يف النفقة 

عىل األرسة؟

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

%69,7%75,3%64,1نعم

%15,5%12,8%18,2ال

%13,9%10,6%17,2أجوبة أخرى )توضح(

%0,9%1,3%0,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

 الجدول رقم 483: تقييم إلزام الزوجة املتوفرة عىل دخل باملساهمة يف نفقة األرسة حسب الرشيحة العمرية

عىل  يتعني  رأيك  يف  هل 

الزوجة التي تتوفر عىل دخل 

عىل  النفقة  يف  تساهم  أن 

األرسة؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%69,7%100,0%65,8%71,6%64,2%68,1%68,2%75,0نعم

%15,5 %15,2%17,2%16,8%15,5%17,0%12,0ال

%13,9 %18,1%10,8%17,6%15,4%14,2%11,3أجوبة أخرى )توضح(

%0,9 %0,9%0,4%1,4%1,0%0,6%1,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 481: تقييم إلزام الزوجة املتوفرة عىل دخل باملساهمة يف نفقة األرسة حسب وسط اإلقامة 
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الجدول رقم 484: تقييم إلزام الزوجة املتوفرة عىل دخل باملساهمة يف نفقة األرسة حسب الوضعية العائلية

هل يف رأيك يتعني عىل الزوجة التي تتوفر عىل 

دخل أن تساهم يف النفقة عىل األرسة؟

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق متزوج/ةعازب/ة

%69,7%61,4%68,7%69,2%71,2نعم

%15,5%19,5%18,0%16,2%13,7ال

%13,9%19,1%11,0%13,8%14,1أجوبة أخرى )توضح(

%0,9 %2,3%0,8%1,0بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 485 تقييم واجب الزوجة التي تتوفر عىل دخل يف أن تساهم يف النفقة حسب وجود األطفال من عدمه

هل يف رأيك يتعني عىل الزوجة التي تتوفر عىل دخل أن تساهم يف 

النفقة عىل األرسة؟

أطفال
النسبة

النعم

%68,9%67,3%69,1نعم

%16,4%22,9%15,6ال

%13,8%9,8%14,3أجوبة أخرى )توضح(

%0,9 %1,0بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 486 تقييم واجب الزوجة التي تتوفر عىل دخل يف أن تساهم يف النفقة حسب املستوى التعليمي

هل يف رأيك يتعني عىل الزوجة التي تتوفر 

عىل دخل أن تساهم يف النفقة عىل األرسة؟

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ 

التأهييل

العايل

%69,7%69,8%66,5%71,4%71,6%72,0نعم

%15,5%16,8%16,5%12,8%12,5%16,4ال

%13,9%13,4%16,3%14,1%14,7%10,4أجوبة أخرى)توضح(

%0,9 %0,7%1,7%1,2%1,2بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 487 تقييم واجب الزوجة التي تتوفر عىل دخل يف املساهمة يف النفقة حسب الوضعية املهنية

هل يف رأيك يتعني عىل الزوجة 

التي تتوفر عىل دخل أن تساهم 

يف النفقة عىل األرسة؟

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%69,7%100,0%64,1%52,2%75,7%72,5%68,7%68,0نعم

%15,5 %21,0%25,4%10,8%14,9%19,3%16,1ال

%13,9 %13,7%22,4%11,6%11,0%11,2%15,5أجوبة أخرى)توضح(

%0,9 %1,2 %1,9%1,6%0,8%0,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

حصيلة النتائج تسمح مبالحظة ما ييل:

ـ الساكنة القروية عربت بشكل كبري عن إمكانية مساهمة الزوجة التي تتوفر عىل دخل يف النفقة عىل األرسة )86%( 

يف مقابل )%66( من الساكنة الحرضية.

ـ   فيام يتعلق باملتغري املتعلق بالجنس، فمن املهم أن نشري إىل أن النساء هن أكرث ايجابية تقريبا %76 فيام يتعلق 

بأن  النساء  الوعي من طرف  اعتباره نوعا من  الرجال، وهذا ما ميكن  النفقة يف مقابل %64 من  باملساهمة يف 

الوصول إىل املساواة يف الحقوق مير عرب الخضوع إىل نفس االلتزامات األرسية. 

ملسألة  إيجابية/تأييدا  األكرث  25-18 هي  العمرية  الفئة  أن  يالحظ  العمرية،  بالفئة  املتعلق  املتغري  ـ عىل مستوى 

مساهمة الزوجة يف النفقة، متبوعة بالفئة العمرية 55-41 سنة بنسبة 72% .

ـ فيام يتعلق بالوضعية العائلية، فان العازبني /ات هم األكرث حساسية من مسألة مساهمة الزوجة يف النفقة 72% .

ـ املستجوبون الذين لديهم أطفال هم األكرث تأييدا ملسألة مساهمة الزوجة يف النفقة %69 باملقارنة مع املستجوبني 

الذين ليس لديهم أطفال.

ـ لقد كانت النتائج املتحصل عليها بناءا عىل املستوى التعليمي جد مثرية، عىل اعتبار أن املستويات التعليمية املتدنية 

عربت باألغلبية لفائدة مساهمة الزوجة يف النفقة: %72 بدون مستوى تعليمي، %72 مستوى كتاب أو تعليم 

أويل، و%71 مستوى ابتدايئ.

ـ فيام يتعلق بالوضعية املهنية، يالحظ أن النساء ربات البيوت هن من يشكلن أكرب نسبة من املستجوبني 76% 

املؤيدة ملساهمة النساء املتوفرات عىل دخل يف النفقة داخل املنزل.
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النفقة  عىل العموم، فإن الجواب بشكل واضح وبأغلبية واضحة عىل السؤال املتعلق باملساهمة املالية للنساء يف 

داخل البيت يثري العديد من املالحظات:

أوال: هو مؤرش عىل التحوالت التي يعرفها املجتمع املغريب سواء عىل املستوى االقتصادي أو االجتامعي.

ثانيا: يشكل جوابا منطقيا للتحول الذي عرفته وضعية الزوجة داخل األرسة، حيث أن النساء أصبحن شيئا فشيئا 

يلجن إىل التعليم، وإىل التكوين املهني، وأكرث من % 17 من األرس املغربية متكفل بها من طرف نساء.
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5. تأثير المساهمة المادية للزوجة في نفقة البيت على حقوقها داخل 
األسرة:

هل تعتقد أن مساهمة املرأة يف نفقة البيت متنحها حقوقا إضافية؟

الجدول رقم 488 تقييم تأثري املساهمة املادية للمرأة يف نفقة البيت عىل حقوقها داخل األرسة

تأثري املساهمة املادية للمرأة يف نفقة البيت عىل 

حقوقها داخل األرسة
النسبةالعدد

856055636,1نعم

1197529350,6ال

12331005,2أجوبة أخرى)توضح(

19445038,2بدون جواب

23713452100,0املجموع

تظهر النتائج العامة أن %51 من اآلراء تذهب إىل كون مساهمة الزوجة يف نفقة األرسة ال متنحها حقوقا إضافية 

داخل األرسة.

نعم

ال

أجوبة أخرى )توضح(

بدون جواب
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الجدول رقم 489 تقييم املساهمة املادية للزوجة يف تحمل نفقة البيت عىل حقوقها داخل األرسة حسب وسط اإلقامة 

هل ترى أن مساهمتها يف النفقة تعطيها حقوق 

إضافية داخل األرسة؟:

الوسط
النسبة

فرويحرضي

%36,1%31,9%38,9نعم

%50,6%54,7%47,8ال

%5,2%3,8%6,1أجوبة أخرى )توضح(

%8,2%9,7%7,2بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 490 تقييم تأثري املساهمة املادية للزوجة يف نفقة البيت عىل حقوقها داخل األرسة حسب الجنس

هل ترى أن مساهمتها يف النفقة تعطيها حقوق إضافية 

داخل األرسة؟:

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

%36,1%36,4%35,7نعم

%50,6%48,7%52,4ال

%5,2%4,1%6,3أجوبة أخرى )توضح(

%8,2%10,8%5,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 491 تقييم تأثري املساهمة املادية للزوجة يف تحمل نفقة البيت عىل حقوقها داخل األرسة حسب الفئة العمرية

يف  مساهمتها  أن  ترى  هل   

النفقة تعطيها حقوق إضافية 

داخل األرسة؟:

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%36,1%72,9%34,9%34,6%37,9%35,4%37,8%36,5نعم

%50,6%27,1%49,9%51,7%54,6%50,5%52,0%46,6ال

%5,2%6,4%6,7%3,3%3,8%3,8%5,1أجوبة أخرى )توضح(

%8,2%8,8%7,0%4,3%10,3%6,5%11,9بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 492 تقييم تأثري املساهمة املادية للزوجة يف تحمل نفقة البيت عىل حقوقها داخل األرسة حسب الوضعية العائلية

هل ترى أن مساهمتها يف النفقة تعطيها 

حقوق إضافية داخل األرسة؟:

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ة مطلق/ة متزوج/ةعازب/ة

%36,1%15,8%30,0%35,5%39,4نعم

%50,6%69,5%62,8%51,5%45,7ال

%5,2%11,1%1,7%5,2%5,2أجوبة أخرى)توضح(

%8,2%3,7%5,5%7,8%9,7بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 493 تقييم تأثري املساهمة املادية للزوجة يف نفقة األرسة عىل حقوقها داخل األرسة حسب وجود أطفال أو عدمه 

هل ترى أن مساهمتها يف النفقة تعطيها حقوق إضافية داخل 

األرسة؟:

أطفال
النسبة

النعم

%34,5%32,6%34,7نعم

%52,9%53,8%52,8ال

%5,2%6,9%5,0أجوبة أخرى)توضح(

%7,5%6,7%7,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 494 تقييم تأثري املساهمة املادية للزوجة يف نفقة األرسة عىل حقوقها داخل األرسة حسب املستوى التعليمي

هل ترى أن مساهمتها يف النفقة 

تعطيها حقوق إضافية داخل 

األرسة؟:

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ التأهييل
العايل

%36,1%38,2%39,5%33,3%30,2%34,0نعم

%50,6%49,3%48,0%50,0%55,8%53,4ال

%5,2%7,6%5,2%2,6%4,8%5,5أجوبة أخرى)توضح(

%8,2%4,9%7,3%14,0%9,2%7,1بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 495 تقييم تأثري املساهمة املادية للزوجة يف نفقة األرسة عىل حقوقها داخل األرسة حسب الوضعية املهنية 

هل ترى أن مساهمتها 

يف النفقة تعطيها حقوق 

إضافية داخل األرسة؟:

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%36,1%19,2%19,1%35,2%33,5%42,8%36,2%37,7نعم

%50,6%34,2%66,9%57,3%51,8%36,9%46,1%51,3ال

%5,2%20,7%2,2%3,5%3,6%4,9%7,5%5,7أجوبة أخرى)توضح(

%8,2%25,9%11,7%4,0%11,0%15,4%10,2%5,3بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

أغلبية األشخاص املستجوبني يرفضون االعرتاف للزوجة بحقوق إضافية بناءا عىل مساهمتها يف أعباء الزوجية: 51% 

عىل األقل يف مختلف املتغريات. حيث يبدو أن املجال القروي %55 أكرث تحفظا باملقارنة مع املجال الحرضي.

أما بالنسبة للجنس، وكام هو متوقع، فإن فالرجال أكرث انغالقا وتحفظا فيام يخص االعرتاف بحقوق إضافية للمرأة 

)%52.4 ضد( يف مقابل النساء )%49 ضد(.

فيام يتعلق بالرشيحة العمرية، فاألعامر التي ترتواح بني 40-36 سنة هي التي تشكل اكرب نسبة %55 معارضة ورافضة 

لالعرتاف بحقوق اضافية للمرأة بناءا عىل مساهمتها يف النفقة، متبوعة بالفئة العمرية 30-26، غري أن هذه الفئة تبدو أنها 

مع االعرتاف بالحقوق اإلضافية للمرأة إثر مساهمتها يف النفقة %38 باملقارنة مع الفئات العمرية األخرى. 

يالحظ أن األشخاص املتزوجني )%52( واملطلقني )%63(، هم األكرث معارضة لالعرتاف للزوجة بحقوق إضافية بناءا 

عىل مساهمتها يف النفقة. نالحظ نفس املعارضة والرفض عند األشخاص املستجوبني سواء الذين لهم أطفال %53 أو 

بدون أطفال 54% .

األكرث تحفظا: %54 بدون  تعليمي متدين هي  لها مستوى  التي  الفئة  أن  التعليمي، يالحظ  باملستوى  يتعلق  فيام 

مستوى و%56 ذات مستوى كتاب أو تعليم أويل.

باعتبار الوضعية املهنية، نجد عىل القمة كال من: %67 غري نشيطني وآخرين، %57 متقاعدين/ات، ونشيط /ة مشتغل/ة. 

فقط التالميذ والطلبة وباألغلبية هم مؤيدون لحصول النساء عىل حقوق إضافية يف مقابل مساهمتهن يف النفقة. 

تقييم هذه الحصيلة بشكل إجاميل يظهر موقف األغلبية السلبي، غري أنه يتعني التعامل مع هذا املوقف بكثري من الحذر.

عمليا، كان الباحثون والباحثات يف امليدان يذكرون املستجوبني/ات أن هذه الحقوق تتعلق بالحقوق املعرتف بها 

عامليا لكل كائن برشي، غري أن هؤالء املستجوبني/ات ال يستحرضون إال كلمة »حقوق إضافية«، وبناء عليه، فإنهم 

غالبا ما يعتقدون أن األمر يتعلق بالتأسيس لنوع من التمييز لصالح الزوجة ضد الزوج.
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6. الممانعة ضد المساواة: المبررات 
تفسري معارضة االعرتاف بحقوق إضافية للنساء الاليت تساهمن يف تحمل نفقة االرسة.

1.6. رفض الزوج

الجدول رقم 496: رفض الزوج

النسبةالعددرفض الزوج

1064991976,2ال

332252223,8نعم

13972441100,0املجموع

لدن  من  اعتامده  تم  الذي  السبب  هو  ليس  الزوج  رفض  أن  ترى   76% ساحقة  وبأغلبية  العامة،  النتائج  توضح 

األشخاص املستجوبني لتفسري عدم االعرتاف بحقوق إضافية داخل األرسة للزوجة التي تساهم يف نفقة األرسة.

الجدول رقم 497 رفض الزوج حسب وسط االقامة 

رفض الزوج
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%76,2%71,1%80,2ال

%23,8%28,9%19,8نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

ال

نعم
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جدول رقم 498 رفض الزوج حسب الجنس 

رفض الزوج
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%76,2%72,7%79,4ال

%23,8%27,3%20,6نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع 

الجدول رقم 499 رفض الزوج حسب الفئة العمرية 

رفض الزوج

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%76,2 %77,3%76,0%63,8%75,2%81,4%80,6ال

%23,8%100,0%22,7%24,0%36,2%24,8%18,6%19,4نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 500: رفض الزوج حسب الوضعية العائلية 

رفض الزوج
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ة متزوج/ةعازب/ة

%76,2%35,0%69,4%78,6%76,4ال

%23,8%65,0%30,6%21,4%23,6نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 501 رفض الزوج حسب وجود األطفال من عدمه 

رفض الزوج
أطفال

النسبة
النعم

%76,1%84,5%75,2ال

%23,9%15,5%24,8نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 502 رفض الزوج حسب املستوى التعليمي 

رفض الزوج

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ التأهييل
العايل

%76,2%84,9%79,4%74,9%80,4%65,9ال

%23,8%15,1%20,6%25,1%19,6%34,1نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 503 رفض الزوج حسب الوضعية املهنية 

رفض الزوج

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%76,2%100,0%53,9%83,5%72,8%86,8%77,4%78,0ال

%23,8%46,1%16,5%27,2%13,2%22,6%22,0نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

نفس األغلبية متت مالحظتها عىل مستوى وسط اإلقامة وبشكل أخص لدى الساكنة الحرضية 80%.

واملثري لالستغراب، أن العديد من الرجال هم من يرصحون أن هذا املوقف ليس نتيجة ملعارضة الزوج تقريبا80%. 

وحسب الرشيحة العمرية، نالحظ نسبة مهمة لدى الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 26- 30 سنة، و25-18 سنة 

تقريبا 80%.

من  العديد  كذلك   .79% تقريبا  الزوج  برفض  يتعلق  فيام  حساسية  األكرث  هم  واملتزوجات  املتزوجون  كان  وقد 

األشخاص اللذين ليس لديهم أطفال ال يولون أهمية لرفض الزوج أكرث من 84%.

فيام يتعلق باملستوى التعليمي، فإن األشخاص ذوي مستوى تعليمي عايل بنسبة %85 ال يأخذون باالعتبار رفض 

الزوج.

أخريا، فيام يتعلق بالوضعية املهنية، يالحظ أن فئة تلميذ/ة طالب/ة تتصدر بنسبة )%89( فئة املتقاعدين/ات بنسبة 

)%84( ال تعترب رفض الزوج سببا مفرسا.
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2.6. عدم المالءمة مع العادات والتقاليد المغربية

عدم املالءمة واالنسجام مع العادات والتقاليد املغربية كسبب مفرس لعدم االعرتاف للزوجة بحقوق إضافية بناء 

عىل مساهمتها يف نفقة البيت.
الجدول رقم 504 عدم املالءمة مع الثقافة والتقاليد املغربية 

النسبةالعددعدم املالءمة مع الثقافة والتقاليد املغربية  

721176451,6ال

676067748,4نعم

13972441100,0املجموع

الجدول رقم 505 عدم املالءمة مع الثقافة والتقاليد املغربية حسب وسط اإلقامة 

عدم املالءمة مع الثقافة والتقاليد املغربية  
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%51,6%44,0%57,6ال

%48,4%56,0%42,4نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 506 عدم املالءمة مع الثقافة والتقاليد املغربية حسب الجنس 

عدم املالءمة مع الثقافة والتقاليد املغربية  
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%51,6%50,6%52,5ال

%48,4%49,4%47,5نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

ال

نعم
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الجدول رقم 507 عدم املالءمة مع الثقافة والتقاليد املغربية حسب الفئة العمرية 

عدم املالءمة مع 

الثقافة والتقاليد 

املغربية  

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة
55-41 سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%51,6%100,0%55,1%47,5%55,4%48,5%59,9%47,5ال

%48,4 %44,9%52,5%44,6%51,5%40,1%52,5نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 508 عدم املالءمة مع الثقافة والتقاليد املغربية حسب الوضعية العائلية 

عدم املالءمة مع الثقافة 

والتقاليد املغربية  

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ة متزوج/ةعازب/ة

%51,6%19,2%40,6%55,0%49,8ال

%48,4%80,8%59,4%45,0%50,2نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 509 عدم املالءمة مع الثقافة والتقاليد املغربية حسب وجود األطفال من عدمه

عدم املالءمة مع الثقافة والتقاليد 

املغربية  

أطفال
النسبة

النعم

%52,4%51,9%52,5ال

%47,6%48,1%47,5نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 510 عدم املالءمة مع الثقافة والتقاليد املغربية حسب املستوى التعليمي

عدم املالءمة مع الثقافة 

والتقاليد املغربية  

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ 

التأهييل

العايل

%51,6%63,3%53,4%50,7%52,5%42,3ال

%48,4%36,7%46,6%49,3%47,5%57,7نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 511 عدم املالءمة مع الثقافة والتقاليد املغربية حسب الوضعية املهنية

عدم املالءمة 

مع الثقافة 

والتقاليد 

املغربية  

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%51,6%52,3%28,6%68,1%53,8%62,4%46,8%51,2ال

%48,4%47,7%71,4%31,9%46,2%37,6%53,2%48,8نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

يتعني أن نشري إىل أن ساكنة املجال الحرضي %58يف مقابل ساكنة املجال القروي، والرجال تقريبا %53 يف مقابل 

النساء يشكلون األكرثية التي ال تويل أهمية للتقاليد والثقافة املغربية كمربر لعدم منح الزوجة حقوقا إضافية يف 

حال مساهمتها يف النفقة عىل األرسة.

فيام يتعلق بالرشيحة العمرية، نالحظ أن املواقف متدرجة: فالفئات العمرية املرتاوحة بني 25-18 سنة،35-31 سنة، 

و55-41 سنة عربت عن موقفها الرافض )%52( ألي اعرتاف بحقوق إضافية للزوجة ألن ذلك يتعارض مع الثقافة 

والتقاليد املغربية.

املغربية كسبب مفرس  والتقاليد  للثقافة  أهمية  يعطون  بنسبة %55ال  عددا  األكرث  فهم  للمتزوجني/ات  وبالنسبة 

لعدم االعرتاف للنساء بحقوق إضافية بناءا عىل مساهمتهن يف نفقة البيت، بيد أن غري املرتبطني مبيثاق الزواج سواء 

املطلقون/ات %60أو العزاب  %50يعتربون التقاليد املغربية عامال مفرسا للرفض. وفيام يتعلق باألشخاص الذين 

لديهم أطفال أو األشخاص بدون أطفال يالحظ أن لديهم موقف موحد % 52.

بالنسبة للمستوى التعليمي فإننا نالحظ وجود املتناقضني: فهناك الفئة ذات املستوى العايل وهي ال تتفق مع هذا 

الرأي بنسبة %63,3 يف مقابل فئة بدون مستوى التي تتبنى هذا الطرح بنسبة مهمة 57%.  

أما فيام يتعلق بالوضعية املهنية، نجد فئتني من املستجوبني خارج إطار اإلجامع الذي عرفته باقي الفئات األخرى، 

وهي فئة الغري النشطني/ات بنسبة %71,4 والعاطلني/ات بنسبة 53%.
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3.6. التكوين البيولوجي للمرأة

الجدول رقم 512 التكوين البيولوجي للمرأة 

النسبةالعدد التكوين البيولوجي للمرأة 

مقبول

1164030783,2ال

234637916,8نعم

13986686100,0املجموع

للمرأة  البيولوجي  التكوين  بنسبة 83.2%  تستبعد  املعتمدة،  املتغريات  وتبعا ملختلف  املستجوبة،  الرشائح  أغلبية 

كسبب مفرس لعدم االعرتاف بحقوق إضافية داخل األرسة للنساء اللوايت يساهمن يف النفقة عىل األرسة.

الجدول رقم 513 التكوين البيولوجي للمرأة حسب وسط اإلقامة 

 التكوين البيولوجي للمرأة 
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%83,2%85,2%81,6ال

%16,8%14,8%18,4نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 514 التكوين البيولوجي للمرأة حسب الجنس 

 التكوين البيولوجي للمرأة 
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%83,2%85,0%81,5ال

%16,8%15,0%18,5نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

ال

نعم
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الجدول رقم 515 التكوين البيولوجي للمرأة حسب الفئة العمرية

 التكوين البيولوجي 

للمرأة

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة
30-26 سنة

 31-35

سنة 

 36-40

سنة 
55-41 سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%83,2%100,0%82,6%81,8%90,4%87,5%73,5%85,5ال

%16,8 %17,4%18,2%9,6%12,5%26,5%14,5نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 516 التكوين البيولوجي للمرأة حسب الوضعية العائلية 

 التكوين البيولوجي للمرأة
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ة متزوج/ةعازب/ة

%83,2%76,6%80,7%84,6%81,5ال

%16,8%23,4%19,3%15,4%18,5نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 517 التكوين البيولوجي للمرأة حسب وجود األطفال من عدمه 

 التكوين البيولوجي للمرأة
أطفال

النسبة
النعم

%84,0%84,4%83,8ال

%16,0%15,6%16,1نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 518 التكوين البيولوجي للمرأة حسب املستوى التعليمي 

التكوين البيولوجي للمرأة

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ التأهييل
العايل

%83,2%75,8%79,4%85,5%88,9%88,6ال

%16,8%24,2%20,6%14,5%11,1%11,4نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 519 التكوين البيولوجي للمرأة حسب الوضعية املهنية 

التكوين 

البيولوجي للمرأة

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح 

به

%83,2%100,0%82,2%75,2%85,6%83,9%90,6%81,0ال

%16,8 %17,8%24,8%14,4%16,1%9,4%19,0نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

ميثل املجال القروي أعىل نسبة %85.2 يف التربير بالتكوين البيولوجي للمرأة لعدم منح الزوجة حقوقا إضافية يف 

حال مساهمتها يف النفقة عىل األرسة. وهذا األمر ميكن اعتباره بديهيا عىل أساس أن املرأة يف العامل القروي تشتغل 

خارج البيت يف الحقول، مع حضور عنرص القوة الجسامنية التي متيز القرويات عن الحرضيات، سواء يف الواقع أو 

يف التصورات السائدة. 

فيام يتعلق بالنوع، فإن النساء، وبشكل منطقي، هن األكرث تعبريا عن رفضهن لهذا التربير بنسبة %85 يف مقابل 

الرجال بنسبة %81. نفس النتائج تسجل فيام يخص الرشائح العمرية، مع نسبة مهمة تصل إىل %90.4 عند الرشيحة 

العمرية املرتاوحة بني 40-36 سنة.

أما فيام يتعلق بالوضعية العائلية، فإن املتزوجني/ات هم األكرث تعبريا )%85( عن رفضهم األخذ بهذا املربر القائم 

عىل االختالف البيولوجي. نفس املوقف نجده لدى غالبية املستجوبني سواء لديهم أطفال أو بدون أطفال )84%(.

أما فيام يتعلق باملستوى التعليمي، فيالحظ أن الفئات ذات التعليم املتدين، بأغلبية كبرية، ال تتبنى وال تتفق مع مربر 

االختالف البيولوجي )89%(.

تتمثل يف  املربر  اعتامد هذا  أن أهم نسبة ترفض  املهنية، يالحظ  بالوضعية  املتعلق  املتغري  ويف األخري، وبناءا عىل 

العاطلني/ات بنسبة )%91( متبوعني بربات البيوت بنسبة )86%(. 

إن  اإلجابة عىل هذا السؤال تحمل دالالت جد مهمة، فالعالقات داخل األرسة بالفعل، حسب رأي األغلبية. ال تعتمد 

االختالف البيولوجي كمربر وكمفرس لعدم االعرتاف بحقوق إضافية للمرأة التي تساهم يف نفقة البيت.
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4.6. توزيع األدوار داخل األسرة

 الجدول رقم 520 توزيع األدوار داخل األرسة 

النسبةالعددتوزيع األدوار داخل األرسة 

911241165,2ال

486003034,8نعم

13972441100,0املجموع

يعترب توزيع األدوار بني األزواج داخل األرسة عىل أساس التكامل محددا أساسيا لفهم الكيفية التي ينظر بها املغاربة 

واملغربيات للعالقة القامئة بني الزوجني داخل األرسة.

فكرة  يعتمدون  وبنسبة معربة )%65(، ال  املستجوبني/ات  أن  االنتظارات،  العامة، وعىل عكس كل  النتائج  توضح 

توزيع األدوار داخل األرسة كمربر أسايس ملوقفهم الرافض لالعرتاف بحقوق إضافية للزوجة التي تساهم يف النفقة. 

الجدول رقم 521 توزيع األدوار داخل األرسة حسب وسط اإلقامة 

توزيع األدوار داخل األرسة 
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%65,2%69,5%61,9ال

%34,8%30,5%38,1نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

فيام يتعلق بوسط اإلقامة، يالحظ أن كال من املنتمني إىل الوسط الحرضي واملنتمني إىل الوسط القروي، ال يعتربون أن توزيع 

األدوار داخل األرسة له دور يف عدم االعرتاف للزوجة بحقوق إضافية داخل األرسة إذا كانت لها مساهمة يف نفقة البيت. 

ونسجل يف هذا اإلطار أن املنتمني إىل الوسط القروي هم أكرث تعبريا عن هذا الرأي بنسبة تصل إىل )70%(.

ال

نعم
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الجدول رقم 522 توزيع األدوار داخل األرسة حسب الجنس 

توزيع األدوار داخل األرسة 
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%65,2%69,3%61,4ال

%34,8%30,7%38,6نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

نفس اليشء يسجل بالنسبة للنساء حيث يتبنون نفس موقف املنتمني إىل الوسط القروي من خالل نسبة تصل إىل )69.3%(.

الجدول رقم 523 توزيع األدوار داخل األرسة حسب الفئة العمرية 

توزيع األدوار 

داخل األرسة 

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%65,2%100,0%63,5%60,5%75,9%66,4%59,0%70,1ال

%34,8 %36,5%39,5%24,1%33,6%41,0%29,9نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

باعتامد الرشيحة العمرية، يالحظ أن أغلبية مهمة من مختلف الرشائح ال تعتمد بدورها التفسري القائم عىل فكرة 

توزيع األدوار كمربر لعدم االعرتاف بحقوق إضافية للنساء داخل األرسة حال مساهمتها يف النفقة. ونسجل يف هذا 

تبنوا  ممن  العديد  أن  )%76(. يف حني  إىل  تصل   36-40 بني  املرتاوحة  العمرية  الرشيحة  لدى  مهمة  نسبة  اإلطار 

واعتمدوا هذا التفسري ينتمون إىل الرشيحة العمرية املرتاوحة بني 30-26 بنسبة تصل تقريبا إىل )42%(. 

الجدول رقم 524 توزيع األدوار داخل األرسة حسب الوضعية العائلية   

توزيع األدوار داخل األرسة 
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%65,2%24,3%58,2%67,4%65,7ال

%34,8%75,7%41,8%32,6%34,3نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

نسجل اعتامد وتبني نفس املوقف فيام يخص املتغري املتعلق بالوضعية العائلية، باستثناء فئة األرامل التي تعترب، 

وبنسبة مهمة تقريبا )%80(، أن عدم االعرتاف بحقوق إضافية للنساء داخل األرسة بناء عىل مساهمتهن املادية يف 

النفقة ميكن تفسريه وتربيره بتوزيع األدوار داخل األرسة.
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الجدول رقم 525 توزيع األدوار داخل األرسة حسب وجود األطفال من عدمه 

توزيع األدوار داخل األرسة 
أطفال

النسبة
النعم

%65,0%62,8%65,2ال

%35,0%37,2%34,8نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

ال يغري وجود األطفال من عدمه النتيجة العامة، والتي تظل جد مهمة بالنسبة للمستجوبني الذين لديهم أطفال 

بنسبة تصل إىل )65%(.
الجدول رقم 526 توزيع األدوار داخل األرسة حسب املستوى التعليمي 

توزيع األدوار داخل 

األرسة 

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ التأهييل
العايل

%65,2%59,7%64,4%60,6%71,3%70,4ال

%34,8%40,3%35,6%39,4%28,7%29,6نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

نفس املعطى ميكن تسجيله فيام يخص املتغري املتعلق باملستوى التعليمي. فبالنظر إىل أغلبية املستجوبني، مل تتنب أية فئة هذا 

املربر القائم عل توزيع األدوار، حيث نجد فئة الكتاب/ التعليم األويل هي التي تشكل أكرب نسبة يف عدم تبني هذا التفسري 

)%71( يف حني أن فئة التعليم العايل تعتمد هذا التفسري بنسبة مهمة تصل إىل )%40( داخل نفس الفئة. 

الجدول رقم 527 توزيع األدوار داخل األرسة حسب الوضعية املهنية   

توزيع األدوار 

داخل األرسة 

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%65,2%100,0%51,4%46,3%73,4%68,1%74,0%61,5ال

%34,8 %48,6%53,7%26,6%31,9%26,0%38,5نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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مادية  كمساهمة  النساء  به  تقوم  الذي  المنزلي  بالعمل  االعتراف   .7
في تحمل نفقات األسرة 

هل ترى بأن العمل املنزيل الذي تقوم به النساء يوميا داخل األرسة ينبغي أن يعترب مساهمة مادية منهن يف تحمل 

نفقات األرسة؟

الجدول رقم 528 تقييم العمل املنزيل للنساء 

هل ترى بأن العمل املنزيل الذي تقوم به النساء يوميا داخل األرسة 

ينبغي أن يعترب مساهمة مادية منهن يف تحمل نفقات األرسة؟
النسبةالعدد

1731082073,0نعم

585722324,7ال

5454092,3بدون جواب

23713452100,0املجموع

من الواضح أن األغلبية تذهب يف اإلجابة إيجابا عىل هذا السؤال، فأغلبية مهمة من املستجوبني/ات )%73(، وحسب 

مختلف املتغريات، ترى رضورة وأهمية االعرتاف بالعمل املنزيل كمساهمة مادية يف النفقة عىل األرسة.

تساير  األرسة  مبدونة  املرتبطة  اإلصالحات  دقيقة حيث  ظرفية  يف  يأيت  ألنه  كربى،  أهمية  ذو  الجواب  هذا  ويعترب 

وتطبيق  تأويل  بخصوص  القضايئ  االجتهاد  أو  الفقه  مستوى  عىل  سواء  الخصوص،  بهذا  املثار  للنقاش  وتستجيب 

مقتضيات املادة 49 من هذه املدونة. 

نعم

ال

بدون جواب
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الجدول رقم 529 تقييم العمل املنزيل للنساء حسب وسط اإلقامة 

هل ترى بأن العمل املنزيل الذي تقوم به النساء يوميا داخل األرسة 

ينبغي أن يعترب مساهمة مادية منهن يف تحمل نفقات األرسة؟

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%73,0%71,4%74,1نعم

%24,7%25,0%24,6ال

%2,3%3,6%1,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

نجد، تقريبا، نفس النسب العالية واإليجابية، سواء تعلق األمر باملنتمني/ات إىل الوسط الحرضي )%74( أو باملنتمني/

ات إىل الوسط القروي)72%(.

الجدول رقم 530 تقييم العمل املنزيل للنساء حسب الجنس 

يوميا داخل األرسة  النساء  به  تقوم  الذي  املنزيل  العمل  بأن  ترى  هل 

ينبغي أن يعترب مساهمة مادية منهن يف تحمل نفقات األرسة؟

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

%73,0%80,6%65,5نعم

%24,7%15,9%33,4ال

%2,3%3,5%1,1بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

بخصوص النتائج االيجابية املتعلقة باالعرتاف بالعمل املنزيل بناء عىل متغري الجنس، فإن موقف النساء وانخراطهن 

جاء واضحا وبشكل منطقي تقريبا )81%(. 

الجدول رقم 531 تقييم العمل املنزيل للنساء حسب الفئة العمرية 

هل ترى بأن العمل املنزيل 

الذي تقوم به النساء يوميا 

أن  ينبغي  األرسة  داخل 

يعترب مساهمة مادية منهن 

يف تحمل نفقات األرسة؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة
55-41 سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%73,0%100,0%69,4%72,6%69,1%79,8%74,7%73,3نعم

%24,7 %28,0%25,3%28,3%15,5%23,5%25,6ال

%2,3 %2,6%2,0%2,6%4,7%1,8%1,1بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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فيام يتعلق بالرشيحة العمرية، وكام يوضحه الجدول وأيضا الرسم املبياين، فإن اآلراء تصب جميعها يف اتجاه موقف 

العمرية املرتاوحة بني 35-31 بنسبة تصل اىل  القمة الرشيحة  للنساء، ونجد يف  العمل املنزيل  األخذ بعني االعتبار 

 .)80%(

 الجدول رقم 532 تقييم العمل املنزيل للنساء حسب الوضعية العائلية 

هل ترى بأن العمل املنزيل الذي تقوم به النساء 

مساهمة  يعترب  أن  ينبغي  األرسة  داخل  يوميا 

مادية منهن يف تحمل نفقات األرسة؟

الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ة متزوج/ةعازب/ة

%73,0%78,8%72,8%72,6%73,3نعم

%24,7%21,2%23,3%24,8%25,0ال

%2,3 %3,9%2,6%1,7بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

نفس اليشء بالنسبة ملتغري الوضعية العائلية، فاملبدأ تم اعتامده من طرف جميع الفئات، وتبقى فئة األرامل هي 

الفئة األكرث تأييدا لهذا املوقف. 

الجدول رقم 533 تقييم العمل املنزيل للنساء حسب وجود األطفال أو عدمه 

النساء يوميا داخل األرسة  به  الذي تقوم  املنزيل  العمل  بأن  هل ترى 

ينبغي أن يعترب مساهمة مادية منهن يف تحمل نفقات األرسة؟

أطفال
النسبة

النعم

%72,8%76,2%72,4نعم

%24,6%22,7%24,8ال

%2,6%1,1%2,7بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

يف نفس املنحى، وبغض النظر عن وجود األطفال من عدمه، فان النتائج ظلت جد ايجابية )%73(، واملستجوبون/

ات الذين ليس لديهم أطفال كانوا أكرث تأييدا )76%(. 
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الجدول رقم 534 تقييم العمل املنزيل للنساء حسب املستوى التعليمي 

الذي  املنزيل  العمل  بأن  هل ترى 

تقوم به النساء يوميا داخل األرسة 

مادية  مساهمة  يعترب  أن  ينبغي 

منهن يف تحمل نفقات األرسة؟

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

االعدادي/ 

الثانوي/ التأهييل
العايل

%73,0%76,5%72,9%73,9%71,0%70,6نعم

%24,7%22,1%25,5%24,7%28,2%24,2ال

%2,3%1,4%1,6%1,4%0,8%5,1بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

استنادا ملتغري املستوى التعليمي، تذهب مجموع املستويات التعليمية، وبنسب مهمة، إىل اعتبار العمل املنزيل للنساء 

مساهمة مادية منهن يف تحمل نفقات األرسة، مع زيادة ملحوظة يف النسبة بالنسبة ملستوى التعليم العايل 76,5%.

الجدول رقم 535 تقييم العمل املنزيل للنساء حسب الوضعية املهنية 

هل ترى بأن العمل املنزيل 

الذي تقوم به النساء يوميا 

أن  ينبغي  األرسة  داخل 

يعترب مساهمة مادية منهن 

يف تحمل نفقات األرسة؟

النسبةالوضعية املهنية

نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%73,0%46,7%66,6%62,4%81,2%76,9%70,0%70,6نعم

%24,7%53,3%33,4%35,7%13,7%21,1%25,8%28,6ال

%2,3  %1,9%5,1%2,0%4,1%0,8بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

النساء  املؤيدة العتبار عمل  البيوت ميثلن الرشيحة األعىل نسبة 81,2%،  أخريا وبشكل منطقي، يالحظ أن ربات 

املنزيل مساهمة مادية منهن يف نفقات األرسة. 
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8. التفسيرات المتعلقة بعدم اعتبار العمل المنزلي للنساء كمساهمة 
مادية في نفقة األسرة

 الجدول رقم 536 تفسريات عدم اعتبار العمل املنزيل 

النسبةالعددتفسريات عدم اعتبار العمل املنزيل 

مقبول

457825277,8ألن العمل املنزيل يعد جزءا من دورها الطبيعي

120019220,4ألن ذلك يرجع إىل توزيع األدوار داخل األرسة

717221,2أجوبة أخرى )توضح(

361480,6بدون جواب

5886314100,0املجموع

النتائج العامة املرتبطة بهذا السؤال جد معربة، فأغلبية األشخاص املستجوبني تقريبا )%78( من الرشيحة الرافضة 

لالعرتاف بالعمل املنزيل للنساء كمساهمة مادية منهن يف النفقة، اعتربوا أن العمل املنزيل يعد دورا طبيعيا للنساء. 

ال بد من اإلشارة إىل وجود تناقض بني هذه النتائج مع نتائج 2009، السابقة التي بناء عليها يتعني االعرتاف للزوجني 

التقليدي  باملفهوم  املستجوبني/ات  تشبث  يعكس  الزواج. وهذا  داخل مؤسسة  الواجبات  وبنفس  الحقوق  بنفس 

للزواج واألرسة، القائم عىل توزيع األدوار عىل أساس التكامل، حيث تقع عىل الزوج مسؤولية النفقة، أما الزوجة 

فتتكلف بأعباء العمل املنزيل، الذي يعترب بشكل طبيعي جزءا من دورها يف املجال الخاص. 
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الجدول رقم 537 تفسريات عدم اعتبار العمل املنزيل حسب وسط اإلقامة 

إذا كان الجواب بال، ماهو املربر يف رأيك؟
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%77,8%71,3%82,2ألن العمل املنزيل يعد جزءا من دورها الطبيعي

%20,4%26,8%16,0ألن ذلك يرجع إىل توزيع األدوار داخل األرسة

%1,2%1,0%1,4أجوبة أخرى)توضح(

%0٫6%1,0%0,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

ويتأكد هذا الوضع من خالل النتائج املتعلقة مبتغري وسط اإلقامة مبكونيه االثنني: تقريبا %78 بالنسبة للقرويني، مع 

تسجيل نسبة أعىل للحرضيني )82%(. 

 الجدول رقم 538 تفسريات عدم اعتبار العمل املنزيل حسب الجنس

إذا كان الجواب بال، ماهو املربر يف رأيك؟
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%77,8%87,3%73,2ألن العمل املنزيل يعد جزءا من دورها الطبيعي

%20,4%10,0%25,4ألن ذلك يرجع إىل توزيع األدوار داخل األرسة

%1,2%0,9%1,4أجوبة أخرى )توضح(

%0,6%1,9 بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

غري أنه، وبشكل غري متوقع مسبقا، نالحظ أن النساء اللوايت أجنب بشكل سلبي، كن األعىل نسبة يف اعتبارهن أن الدور 

الطبيعي للمرأة هو القيام بالعمل املنزيل وبدون أي مقابل.
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الجدول رقم 539 تفسريات عدم اعتبار العمل املنزيل حسب الفئة العمرية 

إذا كان الجواب بال، ماهو املربر 

يف رأيك؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة
40-36 سنة

 41-55

سنة

56 سنة فام 

فوق

ألن العمل املنزيل يعد جزءا من دورها 

الطبيعي
64,8%78,7%78,5%93,1%79,6%77,2%77,8%

%20,4%18,5%19,2%4,9%21,5%21,3%33,1ألن ذلك يرجع إىل توزيع األدوار داخل األرسة

%1,2%2,2%1,3%2,0  %1,0أجوبة أخرى)توضح(

%0,6%2,1    %1,1بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الفئة العمرية  الفئات العمرية، بيد أن  ارتباطا مبتغري الرشيحة العمرية، فالنتائج تربز نفس املعطى عند مختلف 

36-40 سنة تبدو محافظة بشكل أكرب )93%(.

الجدول رقم 540 تفسريات عدم اعتبار العمل املنزيل حسب الوضعية العائلية 

إذا كان الجواب بال، ماهو املربر يف رأيك؟
الوضعية العائلية

النسبة
أرمل/ةمطلق/ة متزوج/ةعازب/ة

%77,8%100,0%93,8%76,0%77,5ألن العمل املنزيل يعد جزءا من دورها الطبيعي

%20,4 %6,2%21,7%21,2ألن ذلك يرجع إىل توزيع األدوار داخل األرسة

%1,2  %1,7%0,6أجوبة أخرى)توضح(

%0,6  %0,6%0,7بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

يربز الجدول والرسم املبياين االنخراط الرصيح للمستجوبني/ات يف التفسري القائم عىل اعتبار أن الدور الطبيعي النساء 

هو العمل املنزيل وبدون مقابل بنسبة )%78(، يف حني أن النسبة التي تتبنى توزيع األدوار جد ضعيفة )21%(. 

كام يتعني اإلشارة إىل أن األشخاص الذين يعيشون لوحدهم بعد انتهاء العالقة الزوجية ) األرامل بنسبة %100 واملطلقني 

بنسبة %94 (، يشكلون أكرب عدد يتبنى التفسري القائم عىل فكرة اعتبار العمل املنزيل هو الدور الطبيعي للنساء.
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الجدول رقم 541 تفسريات عدم اعتبار العمل املنزيل حسب وجود األطفال من عدمه 

إذا كان الجواب بال، ماهو املربر يف رأيك؟
أطفال

النسبة
النعم

%77,9%78,0%77,9ألن العمل املنزل يعد جزءا من دورها الطبيعي

%20,0%22,0%19,8ألن ذلك يرجع إىل توزيع األدوار داخل األرسة

%1,5 %1,7أجوبة أخرى)توضح(

%0,6 %0,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

فيام يتعلق باملتغري وجود األطفال من عدمه، نالحظ نفس التوجه القائم عىل االختالف والتفاوت بني الفئتني، حيث 

يالحظ أن )%78( مع التفسري القائم عىل اعتبار العمل املنزيل هو الدور الطبيعي للمرأة يف حني أن )%20( فقط 

مع مبدأ توزيع األدوار. 

الجدول رقم 542 تفسريات عدم اعتبار العمل املنزيل حسب املستوى التعليمي 

إذا كان الجواب بال، ماهو املربر يف رأيك؟

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/

التعليم 

األويل

االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ 

التأهييل

العايل

%77,8%79,5%70,0%74,2%90,0%85,2ألن العمل املنزيل يعد جزء من دورها الطبيعي

%20,4%15,3%30,0%24,2%10,0%11,4ألن ذلك يرجع إىل توزيع األدوار داخل األرسة

%1,2%3,7 %1,6 %1,7أجوبة أخرى)توضح(

%0,6%1,5   %1,7بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

فيام يتعلق باملستوى التعليمي، يالحظ أن املستويات التعليمية الدنيا هي األكرث تشبثا بتفسري اعتبار العمل املنزيل 

دورا طبيعيا للمرأة مع عدم متكينها من حقوق مقابل ذلك. يف نفس األثناء، يالحظ أن فئة التعليم العايل هي التي 

تشكل النسبة األكرب )%80( يف هذا االتجاه، يف حني أن أقل نسبة، بالنظر إىل مجموع النسب، هي التي تعتمد تفسري 

ومربر توزيع األدوار. 
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الجدول رقم 543 تفسريات عدم اعتبار العمل املنزيل حسب الوضعية املهنية 

إذا كان الجواب بال، ماهو 

املربر يف رأيك؟

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

جزءا  يعد  املنزيل  العمل  ألن   

من دورها الطبيعي
73,6%79,0%75,2%92,9%81,2%79,1%100,0%77,8%

ألن ذلك يرجع إىل توزيع 

األدوار داخل األرسة
25,8%15,6%21,2%2,1%18,8%20,9%20,4%

%1,2%2,1%5,4%0,6أجوبة أخرى)توضح(

%0,6%2,9%3,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

يعتربن  أنفسهن  البيوت هن  فربات  مثرية:  جد  بدورها  املهنية  الوضعية  عىل  بناءا  املستخلصة  النتائج  أن  نالحظ 

وبأغلبية )%93( أن العمل املنزيل يعترب دورا طبيعيا للنساء وهذا ما يفرس يف نظرهن عدم منح املرأة حقوقا كمقابل 

عىل هذا العمل الذي يعترب من أدوارها الطبيعية. 

الفئة الثانية يف هذا الرتتيب هي فئة املتقاعدين/ات )%81( وفئة العاطلني/ات، وفئة غري النشيطني/ات )%79(. يف 

حني أن النسبة املئوية التي تتبنى تفسري توزيع األدوار تظل جد ضعيفة لدى كل الفئات مع نسبة تصل اىل 26% 

لدى فئة ) النشيطني/ات املشتغلني/ات(.
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9. مساهمة الزوج في أعمال المنزل

هل يف نظرك ينبغي عىل الزوج أن يساهم يف األعامل املنزلية مع زوجته؟

الجدول رقم 544 تقييم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية 

النسبةالعددمساهمة الزوج يف األعامل املنزلية 

1269697853,5نعم

643754327,1ال

449145918,9أجوبة أخرى توضح

874720,5بدون جواب

23713452100,0املجموع

املنزلية إىل جانب زوجته«، تربز  الزوج املساهمة يف األعامل  الذكر »هل يتعني عىل  فيام يتعلق بالسؤال السالف 

االعتيادية  املنزلية  األعامل  الرجل يف  املؤيد ملساهمة  األغلبية  املستجوبني موقف  األشخاص  العامة ملعظم  اإلجابة 

بنسبة )54%(. 
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الجدول رقم 545 تقييم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية حسب وسط اإلقامة 

هل يف نظرك ينبغي عىل الزوج أن يساهم يف األعامل املنزلية 

مع زوجته؟

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%53,5%51,2%55,1نعم

%27,1%32,6%23,5ال

%18,9%15,8%21,0أجوبة أخرى توضح

%0,4%0,5%0,3بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

نجد نفس النتائج عند قراءة الجداول املتعلقة باملتغري املرتبط بوسط اإلقامة، فكال الوسطني سواء الحرضي أو القروي 

عربا عن رأي إيجايب مع ارتفاع ملحوظ يف هذه النسبة لدى املنتمني/ات إىل الوسط الحرضي 55,1%.

الجدول رقم 546 تقييم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية حسب الجنس 

هل يف نظرك ينبغي عىل الزوج أن يساهم يف األعامل املنزلية 

مع زوجته؟

الجنس
النسبة

االناثالذكور

%53,5%55,6%51,6نعم

%27,1%26,4%27,9ال

%18,9%17,7%20,2أجوبة أخرى توضح

%0,4%0,4%0,3بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

النساء  النتائج تقريبا فيام يخص املتغري املتعلق بالجنس، مع نسبة مرتفعة شيئا ما لدى  لقد تم استخالص نفس 

)%56( باملقارنة مع الرجال )55%(. 

الجدول رقم 547 تقييم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية حسب الفئة العمرية 

هل يف نظرك ينبغي عىل 

الزوج أن يساهم يف األعامل 

املنزلية مع زوجته؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%53,5%60,7%48,9%54,4%47,1%61,3%55,7%54,1نعم

%27,1%39,3%29,7%24,5%33,6%23,0%27,0%26,9ال

%18,9 %21,0%20,7%19,3%15,7%16,5%18,6أجوبة أخرى توضح

%0٫4 %0,4%0,4  %0,8%0,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املحموع
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يتعني تسجيل هيمنة نفس الرأي االيجايب فيام يتعلق باملعيار القائم عىل الرشيحة العمرية )%53(، فالفئة العمرية 

ما بني 35-31 سنة تأيت عىل القمة بنسبة تتجاوز %61 يف حني أن الفئة األقل تأييدا لهذا الطرح هي الفئة العمرية ما 

بني40-36 سنة بنسبة تصل إىل )%34( متبوعة بالفئة العمرية 56 سنة فام فوق بنسبة )30%(.

الجدول رقم 548 تقييم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية حسب الوضعية العائلية

هل يف نظرك ينبغي عىل الزوج أن يساهم يف 

األعامل املنزلية مع زوجته؟

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%53,5%36,2%46,2%52,9%57,0نعم

%27,1%37,0%34,4%27,4%24,9ال

%18,9%26,8%18,0%19,4%17,7أجوبة أخرى توضح

%0,4%1,4%0,3%0,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

فيام يتعلق بالوضعية العائلية، يتعني أن نشري إىل أن أكرب نسبة مئوية هي التي تم تسجيلها لدى فئة العزاب بنسبة 

)%57(، يف حني أن أقل نسبة هي التي كانت لدى األرامل بنسبة )36%(.

الجدول رقم 549 تقييم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية حسب وجود األطفال من عدمه

هل يف نظرك ينبغي عىل الزوج أن يساهم يف األعامل املنزلية 

مع زوجته؟

أطفال
النسبة

النعم

%51,9%54,1%51,6نعم

%28,2%29,1%28,1ال

%19,5%16,8%19,8أجوبة أخرى توضح

%0,4 %0,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 550 تقييم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية حسب املستوى التعليمي 

هل يف نظرك ينبغي عىل 

الزوج أن يساهم يف األعامل 

املنزلية مع زوجته؟

املستوى التعليمي

النسبة
بدون مستوى

الكتاب/ التعليم 

األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ التأهييل
العايل

%53,5%63,0%58,7%49,3%49,7%44,2نعم

%27,1%19,3%23,5%30,5%26,3%35,6ال

%18,9%17,3%17,7%19,4%22,2%20,1أجوبة أخرى توضح

%0,4%0,4%0,8%1,8بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

 الجدول رقم 551 تقييم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية حسب الوضعية املهنية 

هل يف نظرك ينبغي 

عىل الزوج أن يساهم 

يف األعامل املنزلية مع 

زوجته؟

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

آخر غري 

نشيط/ة

غري 

مرصح به

%53,5%63,0%37,6%56,1%54,9%65,9%39,5%54,9نعم

%27,1 %35,9%25,0%24,4%18,1%39,6%26,9ال

%18,9%37,0%26,5%19,0%20,3%15,1%20,9%17,7أجوبة أخرى توضح

%0,4   %0,4%0,9 %0,4بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

يتعني أن نشري أنه تم تسجيل نفس الرأي االيجايب سواء بوجود األطفال )%52( أو عدم وجودهم )54%(.

أما فيام يتعلق باملستوى التعليمي، يتعني أن نشري إىل أن كال من فئة التعليم العايل بنسبة )%63( وفئة اإلعدادي/

الثانوي/التأهييل بنسبة )%59( تأتيان عىل رأس القمة.
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10. مقاومة مساهمة الرجل في أعمال المنزل

إذا كانت اإلجابة سلبية، فام هي مربرات رفض مساهمة الزوج يف أعامل املنزل؟ 

 الجدول رقم 552 مربرات تفسري عدم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية

النسبةالعددمربرات تفسري عدم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية

353264856,6الن العمل املنزيل يدخل يف صميم الدور الطبيعي للمرأة

128030720,5ألن ثقافتنا ال تقبل بذلك

97477115,6ألن النساء أنفسهن ال يقبلن بقيام الزوج باألعامل املنزلية

4195316,7مربرات أخرى )توضح(

329350٫5بدون جواب

6240192100,0املجموع

يالحظ أن حوايل 58% من األشخاص املستجوبني يعتربون أن العمل املنزيل يدخل يف إطار الوظيفة الطبيعية للزوجة 

وال يعترب بأي حال من األحوال دورا للزوج. وحوايل % 20 من األشخاص املستجوبني يؤكدون أن مساهمة الزوج يف 

األعامل املنزلية يعترب مخالفا للثقافة والقيم املغربية.

أخريا، يالحظ أن 16% فقط من املستجوبني يعتمدون التربير القائم عىل اعتبار أن النساء هن أنفسهن ال يقبلن 

مساهمة أزواجهن يف األعامل املنزلية.
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وقد كان سكان الوسط الحرضي هم األكرث تعبريا عىل اعتبار العمل املنزيل الذي تقوم به الزوجة يدخل يف إطار دورها 

الطبيعي وذلك من خالل نسبة تصل إىل  )62%(.

وبشكل منطقي، يالحظ أن الرجال، ونظرا للثقافة األبوية التي يحملونها غالبا، ميثلون األغلبية )%65( يف حرص املرأة 

يف األدوار املنزلية فقط.

ويالحظ أن الرشيحة العمرية التي تتميز بالعقلية الذكورية هي الفئة العمرية » 31-35 سنة« حوايل )%70(، وأيضا 

العازبني/ات )%58(، واملستجوبني/ات بدون أطفال )57%(.

فيام يتعلق مبتغري »املستوى التعليمي« يالحظ أن األشخاص أصحاب املستوى التعليمي العايل تقريبا )%64 وأصحاب 

املستوى التعليمي االبتدايئ تقريبا )%60 هم األكرث رفضا لكل مساهمة من الزوج يف أعامل املنزل، عىل اعتبار أن هذه 

األعامل هي مخصصة للنساء ألنها تعترب دورا من أدوارهن الطبيعية.

الجدول رقم 553: مربرات تفسري عدم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية حسب وسط اإلقامة

إذا كانت اإلجابة بال،فام هي مربرات رفضك ملساهمة الزوج يف 

األعامل املنزلية؟

الوسط
النسبة

قرويحرضي

%56,6%50,8%61,7ألن األعامل املنزلية تدخل ف صميم الدور الطبيعي للمرأة

%20,5%27,5%14,4ألن ثقافتنا ال تقبل بذلك

%15,6%13,4%17,5ألن النساء أنفسهن ال يقبلن بقيام الزوج باألعامل املنزلية

%6,7%8,3%5,3مربرات أخرى)توضح(

%0,5%1,0بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 554: مربرات تفسري عدم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية حسب الجنس 

إذا كانت اإلجابة بال،فام هي مربرات رفضك ملساهمة الزوج يف 

األعامل املنزلية؟

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

%56,6%48,4%64,4ألن األعامل املنزلية تدخل ف صميم الدور الطبيعي للمرأة

%20,5%24,6%16,6ألن ثقافتنا ال تقبل بذلك

%15,6%24,6%7,2ألن النساء أنفسهن ال يقبل بقيام الزوج باألعامل املنزلية

%6,7%2,5%10,8مربرات أخرى)توضح(

%0,5%1,0بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 555: مربرات تفسري عدم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية حسب الفئة العمرية

إذا كانت اإلجابة بال، فام هي 

مربرات رفضك ملساهمة الزوج 

يف األعامل املنزلية؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

ans

 41-55

ans

 ans 56

+ et

 valeur

manquante

ألن األعامل املنزلية تدخل ف 

صميم الدور الطبيعي للمرأة
43,8%64,4%69,2%57,2%58,1%54,2%100,0%56,6%

%20,5%15,2%21,5%34,0%15,1%11,6%24,2ألن ثقافتنا ال تقبل بذلك

ألن النساء أنفسهن ال يقبل 

بقيام الزوج باألعامل املنزلية
25,1%6,9%6,0%4,3%18,4%22,6%15,6%

%6,7%6,4%2,0%4,5%9,7%15,3%6,9مربرات أخرى)توضح(

%0,5%1,6%1,7بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

 الجدول رقم 556: مربرات تفسري عدم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية حسب الوضعية العائلية

 إذا كانت اإلجابة بال، فام هي مربرات رفضك 

ملساهمة الزوج يف األعامل املنزلية؟

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطاق/ةمتزوج/ةعازب/ة

ألن األعامل املنزلية تدخل يف صميم الدور 

الطبيعي للمرأة
57,7%55,7%54,4%68,2%56,6%

%20,5%15,4%4,7%22,7%19,6ألن ثقافتنا ال تقبل بذلك

ألن النساء أنفسهن ال يقبلن بقيام الزوج 

باألعامل املنزلية
10,6%15,5%40,9%16,4%15,6%

%6,7  %5,1%12,1مربرات أخرى )توضح(

%0,5  %0,9 بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع



314

الجدول رقم 557: مربرات تفسري عدم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية حسب وجود أطفال أو عدمه

 إذ اكانت اإلجابة بال، فام هي مربرات رفضك ملساهمة الزوج 

يف األعامل املنزلية؟

أطفال
النسبة

النعم

%56,1%65,6%55,0ألن األعامل املنزلية تدخل يف صميم الدور الطبيعي للمرأة

%20,9%15,2%21,6ألن ثقافتنا ال تقبل بذلك

%17,7%12,8%18,3ألن النساء أنفسهن ال يقبلن بقيام الزوج باألعامل املنزلية

%4,5%3,4%4,6مربرات أخرى)توضح(

%0,7%3,1%0,5بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 558: مربرات تفسري عدم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية حسب املستوى التعليمي

إذا كانت اإلجابة بال، فام هي مربرات رفضك ملساهمة 
الزوج يف األعامل املنزلية؟

املستوى التعليمي

النسبة بدون 
مستوى

الكتاب/
التعليم 

االويل
االبتدايئ 

االعدادي 
الثانوي 
التأهييل 

العايل 

%56,6%63,4%54,0%59,3%45,9%57,8ألن األعامل املنزلية تدخل ف صميم الدور الطبيعي للمرأة

%20,5%8,1%23,2%22,9%15,9%22,7ألن ثقافتنا ال تقبل بذلك

%15,6%22,2%12,9%10,6%24,7%16,3ألن النساء أنفسهن ال يقبلن بقيام الزوج باألعامل املنزلية

%6,7%6,2%8,0%7,3%13,5%3,3مربرات أخرى )توضح(

%0,5 %1,8   بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 559: مربرات تفسري عدم مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية حسب الوضعية املهنية

إذ اكانت اإلجابة بال، فام هي مربرات رفضك 

ملساهمة الزوج يف األعامل املنزلية؟

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة

طالب/ة
نتقاعد/ةربة بيت

غري نشيط 

آخر

ألن األعامل املنزلية تدخل يف صميم الدور 

الطبيعي للمرأة
61,7%55,3%46,6%45,7%51,8%68,9%56,6%

%20,5%12,7 %27,5%13,6%24,8%19,1ألن ثقافتنا ال تقبل بذلك

ألن النساء أنفسهن ال يقبلن بقيام الزوج 

باألعامل املنزلية
10,2%15,4%32,2%22,7%23,4%18,3%15,6%

%6,7 %15,4%4,2%7,6%2,9%9,0مربرات أخرى)توضح(

%0,5 %9,5  %1,6 بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

عىل العموم، ويف محاولة لتجميع النتائج العامة املتعلقة بالعمل املنزيل للزوجة، ومبساهمة الزوج يف األعامل املنزلية 

وبالتفسريات املرتبطة باألجوبة، نسجل نوعا من التطور يف العقليات واملواقف اتجاه املساواة يف الحقوق بني الزوجني 

داخل األرسة، كمساهمة الزوجني معا يف النفقة، واالعرتاف بالعمل املنزيل كمساهمة مادية من الزوجة يف النفقة.

الوقت مقاومة قوية لالعرتاف بهذه الحقوق ضدا عىل كل منطق قائم عىل مساواة  النتائج تربز يف نفس  بيد أن 

الزوجني داخل األرسة. 

يبدو بشكل واضح، وبعيدا عن كل االعتبارات، أن مسألة تقييم العمل املنزيل مبعنى العمل اليومي واالعتيادي داخل 

التي يتعني مراعاتها من أجل إصالح مدونة  النقط األساسية  املنزل هي مسألة ذات راهنية. وهي بدون شك من 

األرسة يف اتجاه اإلقرار بشكل قانوين بالعمل املنزيل كمساهمة من الزوجة يف النفقة، مع تحديد امليكانيزمات الكفيلة 

بتقييمه بهدف استخالص املساطر والضوابط التي تحكم الذمة املالية لكل من الزوجني يف القانون املغريب.
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11. تربية األبناء: مسؤولية مشتركة

تربية األبناء ) القيام بجميع ما يتعلق باحتياجاتهم( هل هي يف نظرك مسؤولية األبوين معا، األم مبفردها، األب 

مبفرده، أم لديكم رأي آخر؟ 

الجدول رقم 560 املسؤولية عن تربية األبناء 

النسبةالعدداملسؤولية عن تربية األبناء 

2082929187,8األبوين معا

21309969,0األم مبفردها

3239181,4األب مبفرده

4292471,8أجوبة أخرى)توضح(

23713452100,0املجموع

النتائج بوضوح، وبدون أي لبس فيام يتعلق باإلجابة عىل هذا السؤال، أن األغلبية الساحقة من األشخاص  تظهر 

املستجوبني مع اعتبار أن تربية األبناء هي مسؤولية مشرتكة للزوجني )%89(. ونجد تقريبا نفس النتيجة لدى معظم 

الفئات، مع وجود فروق بسيطة مرتبطة ببعض النسب املئوية. 

 ،)86%( البيوت  ربات  والنساء   ،)16%( تعليمي  مستوى  بدون  من هم/هن  كل  إىل  بالنسبة  نفسها  الحالة  وهي 

واملطلقني/ات )%14(، ومن هم/هن يف سن 56 سنة فام فوق )14%(.

ويالحظ أنه باستثناء الفئة بدون مستوى تعليمي التي تجعل دور املرأة يقترص عىل األرسة )كل ما يرتبط بالزوج 

واألبناء(، أن النساء اللوايت يجدن أنفسهن منخرطات يف التدبري اليومي واالعتيادي لشؤون األرسة وخصوصا األعامل 

األبوين معا

األم مبفردها

األب مبفرده

أجوبة أخرى )توضح(
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املنزلية، هن اللوايت يرصحن بأن الدور الوحيد للمرأة هو تربية األبناء. وكذلك ربات البيوت بالنظر إىل قوة الواقع: 

فهناك ربات البيوت اللوايت ينصب اهتاممهن بشكل اعتيادي عىل العناية بالزوج واألبناء.

الجدول رقم 561 املسؤولية عن تربية األبناء حسب وسط اإلقامة 

هل تربية األبناء هي يف نظرك من مسؤولية:
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%87,8%84,0%90,4األبوين معا

%9,0%11,3%7,5األم مبفردها

%1,4%2,0%0,9األب مبفرده

%1,8%2,7%1,2أجوبة أخرى)توضح(

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 562 املسؤولية عن تربية األبناء حسب الجنس 

هل تربية األبناء هي يف نظرك من مسؤولية:
الجنس

النسبة
االناثالذكور

%87,8%88,8%86,9األبوين معا

%9,0%8,9%9,1األم مبفردها

%1,4%0,5%2,2األب مبفرده

%1,8%1,8%1,8أجوبة أخرى)توضح(

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 563 املسؤولية عن تربية األبناء حسب الفئة العمرية 

هل تربية األبناء هي يف 

نظرك من مسؤولية:

الرشيحة العمرية

النسبة
25-18 سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة فا 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%87,8%66,4%82,7%83,1%89,1%87,7%95,1%92,6األبوين معا

%9,0%33,6%13,6%12,0%7,4%9,4%3,8%5,4األم مبفردها

%1,4 %2,3%2,7%0,7  %1,1األب مبفرده

%1,8 %1,3%2,3%2,8%2,9%1,1%0,9أجوبة أخرى )توضح(

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة
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الجدول رقم 564 املسؤولية عن تربية األبناء حسب الوضعية العائلية 

هل تربية األبناء هي يف نظرك من 

مسؤولية:

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%87,8%95,1%84,6%84,6%94,0األبوين معا

%9,0%4,9%13,3%11,2%4,5األم مبفردها

%1,4  %1,9%0,7األب مبفرده

%1,8 %2,1%2,4%0,8أجوبة أخرى)توضح(

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 565 املسؤولية عن تربية األبناء حسب وجود أطفال أو عدمه 

هل تربية األبناء هي يف نظرك من مسؤولية:
أطفال

النسبة
النعم

%84,9%83,6%85,0األبوين معا

%11,1%12,6%10,9األم مبفردها

%1,7%1,1%1,8األب مبفرده

%2,3%2,7%2,3أجوبة أخرى)توضح(

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 566 املسؤولية عن تربية األبناء حسب املستوى التعليمي 

هل تربية األبناء هي يف نظرك 

من مسؤولية:

املستوى التعليمي

النسبة
بدون مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ 

التأهييل

العايل

%87,8%95,6%91,6%85,3%88,8%78,5األبوين معا

%9,0%1,9%5,5%13,4%7,9%16,0األم مبفردها

%1,4%0,9%1,2%0,4%0,9%2,8األب مبفرده

%1,8%1,5%1,7%0,9%2,3%2,6أجوبة أخرى)توضح(

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 567 املسؤولية عن تربية األبناء حسب الوضعية املهنية 

هل تربية األبناء هي يف 

نظرك من مسؤولية:

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة

ربة 

بيت
متقاعد/ة

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح 

به

%87,8%54,9%92,8%93,1%86,2%94,4%88,9%86,9األبوين معا

%9,0%45,1%1,8%2,3%11,3%2,0%9,5%9,6األم مبفردها

%1,4 %5,4%2,1%0,4%1,0%0,6%1,7األب مبفرده

%1,8  %2,6%2,0%2,6%1,0%1,9أجوبة أخرى)توضح(

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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12. اتخاذ القرار داخل األسرة

وهذا سؤال جوهري يهم موضوعا أساسيا يتعلق بحامية وتطوير حقوق املرأة، وبالدميقراطية يف املجال الخاص الذي 

هو مجال األرسة. 

يتعلق األمر مبعرفة من ينبغي أن يتخذ القرارات املتعلقة باألرسة؟

-الزوجان معا.

-الزوج مبفرده.

-الزوجة مبفردها.
- كل واحد يتخذ القرارات التي تدخل يف مجاله.

 الجدول رقم 568 اتخاذ القرارات املتعلقة باألرسة

النسبةالعدداتخاذ القرارات املتعلقة باألرسة

1721596672,6الزوجان معا

424470817,9الزوج مبفرده

2608481,1الزوجة مبفردها

16362286,9كل واحد منهام يتخذ القرارات التي تدخل يف مجاله

2608481,1جواب آخر)يوضح(

948540,4بدون جواب

23713452100,0املجموع
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يربز الجدول أسفله نتائج توضح تطورا ملحوظا: املغاربة واملغربيات مع املساواة والدميقراطية يف اتخاذ القرار داخل 

أما فيام يتعلق  السلطة األحادية،  الزوج  التي متنح  الثانية  تتبنى اإلمكانية  األرسة )%73( يف مقابل ) %18( فقط 

باإلمكانية الثالثة، فالنسب تبقى معربة. 

إذا كانت النسبة العامة لألجوبة بالنظر إىل مختلف الفئات واملتغريات تذهب لفائدة أخذ القرار بشكل مشرتك فيام 

يتعلق بالشؤون األرسية، فيالحظ باملقابل وجود بعض النسب املهمة لدى بعض الفئات، التي تعطي للزوج األولوية 

فيام يتعلق باتخاذ القرار داخل األرسة.

وهذا األمر يوجد عند الرجال أنفسهم تقريبا بنسبة )%25، ولدى الفئة العمرية » 31-35 «سنة )%23( ولدى الفئة 

العمرية » 18-25 سنة « )%21(، وعند املستجوبني/ات املتزوجني/ات )%20(، وبالنسبة للمستوى التعليمي »بدون 

مستوى« واملستوى االبتدايئ )%22(، وعند النشيطني/ات –املشتغلني/ات )21%(.

الجدول رقم 569 اتخاذ القرارات األرسية حسب وسط اإلقامة 

 من يف نظرك ينبغي أن يتخذ القرارات املتعلقة باألرسة؟
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%72,6%69,5%74,7الزوجان معا

%17,9%20,3%16,4الزوج مبفرده

%1,1%0,7%1,3الزوجة مبفردها

%6,9%7,8%6,3كل واحد منهام يتخذ القرارات التي تدخل يف مجاله

%1,1%0,9%1,2جواب آخر)يوضح(

%0,4%0,8%0,2بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 570 اتخاذ القرارات األرسية حسب الجنس 

 من يف نظرك ينبغي أن يتخذ القرارات املتعلقة باألرسة؟
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%72,6%78,7%66,6الزوجان معا

%17,9%11,5%24,3الزوج مبفرده

%1,1%1,5%0,7الزوجة مبفردها

%6,9%6,4%7,5كل واحد منهام يتخذ القرارات التي تدخل يف مجاله

%1,1%1,1%1,0جواب آخر)يوضح(

%0,4%0,8 بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 571 اتخاذ القرارات األرسية حسب الفئة العمرية 

من يف نظرك ينبغي أن يتخذ 

القرارات املتعلقة باألرسة؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

 ans 56

+ et

 valeur

manquante

%72,6%66,4%67,6%73,0%71,7%70,9%80,2%72,4الزوجان معا

%17,9 %18,2%18,0%17,6%22,8%10,0%20,9الزوج مبفرده

%1,1%0,33,6%5%1,2%0,7%1,3%2,5 الزوجة مبفردها

كل واحد منهام يتخذ القرارات 

التي تدخل يف مجاله
5,7%5,1%3,5%5,1%7,1%13,7% 6,9%

%1,1  %0,7%3,1%0,7%1,5%1,0جواب آخر)يوضح(

%0,4   %1,8%0,9%0,7 بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع



323

الجدول رقم 572 اتخاذ القرارات األرسية حسب الوضعية العائلية 

 من يف نظرك ينبغي أن يتخذ القرارات 

املتعلقة باألرسة؟

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%72,6%73,5%76,3%70,6%75,8الزوجان معا

%17,9%4,9%9,6%19,5%17,1الزوج مبفرده

%1,1 %5,0,%8%1,0الزوجة مبفردها

كل واحد منهام يتخذ القرارات التي تدخل 

يف مجاله
5,2%7,2%9,2%21,6%6,9%

%1,1  %1,3%0,79جواب آخر )يوضح(

%0,4  %0,7 بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 573 اتخاذ القرارات األرسية حسب وجود األطفال من عدمه

من يف نظرك ينبغي أن يتخذ القرارات املتعلقة باألرسة؟
أطفال

النسبة
النعم

%71,1%72,2%70,9الزوجان معا

%18,3%18,5%18,3الزوج مبفرده

%1,1%3,3%0,8الزوجة مبفردها

%7,8%4,6%8,1كل واحد منهام يتخذ القرارات التي تدخل يف مجاله

%1,1 %1,3جواب آخر)يوضح(

%0,4%1,4%0,5بدون جواب

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 574 اتخاذ القرارات األرسية حسب املستوى التعليمي 

من يف نظرك ينبغي أن يتخذ القرارات 

املتعلقة باألرسة؟

املستوى التعليمي

النسبة
بدون مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

االعدادي/ 

الثانوي/ التأهييل
العايل

%72,6%89,1%73,1%67,7%77,2%61,9الزوجان معا

%17,9%7,5%19,2%22,0%14,2%22,1الزوج مبفرده

%1,1%0,5%1,3%1,3 %1,4الزوجة مبفردها

كل واحد منهام يتخذ القرارات التي 

تدخل يف مجاله
12,3%5,3%8,1%5,7%1,6%6,9%

%1,1%1,2%0,5%0,8%2,1%1,5جواب آخر)يوضح(

%0,4 %0,3 %1,2%0,8بدون جواب

%100%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة

الجدول رقم 575 اتخاذ القرارات األرسية حسب الوضعية املهنية 

من يف نظرك ينبغي أن يتخذ 

القرارات املتعلقة باألرسة؟

الوضعية املهنية

النسبة نشيط.ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط 

آخر

غري مرصح 

به

%72,6%64,5%66,0%86,5%77,7%84,0%72,6%68,0الزوجان معا

%17,9%35,5%11,2%2,3%15,6%11,1%19,5%21,3الزوج مبفرده

%1,1   %1,0%1,2%1,6%1,2الزوجة مبفردها

كل واحد منهام يتخذ القرارات 

التي تدخل يف مجاله
7,5%5,6%2,1%4,6%11,2%22,8% 6,9%

%1,1   %0,7%1,7%0,8%1,4جواب آخر)يوضح(

%0,4   %0,4  %0,6بدون جواب

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة

النتائج املستخلصة من هذا الفصل املخصص لسؤال عالقة الزوجني داخل األرسة، هي مهمة ورضورية لقياس  إن 

مستوى تطور املجتمع املغريب فيام يتعلق بسؤال املساواة يف الحقوق داخل األرسة، وهي عامل مميز ميكن أن يوجه 

صريورة إصالح مدونة األرسة.

التطور األكيد  امليداين معربة: فهي توضح وتربز  البحث  النتائج املستخلصة من هذا  وكحصيلة، ميكن أن نقول أن 

للمجتمع املغريب نحو املساواة يف الحقوق والواجبات داخل األرسة.
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فالنتائج تربز آراء عربت عنها باألغلبية، مع بعض الفروق أحيانا، لفائدة املساواة يف الحقوق داخل األرسة: مساهمة 

الزوجني معا يف النفقة، واالعرتاف بالعمل املنزيل كمساهمة مادية من الزوجات يف نفقة البيت، ومساهمة الزوج يف 

األعامل املنزلية، واملسؤولية املشرتكة للزوجني فيام يتعلق برتبية األبناء.

كام تربز النتائج نوعا من املقاومة التي تتغذى عىل النمطية وعدم القابلية للتجديد املرتبطة بتوزيع األدوار وبعض 

التقاليد املغربية. 

وهذا املعطى ال ينقص بأي شكل من األشكال من النتائج جد االيجابية واملشجعة املستخلصة من هذا البحث امليداين.

يف املقابل، فان األمر يتعلق بأخذ هذه النتائج بعني االعتبار، عىل ضوء دستور2011، ويف كل الربامج التي تهدف إىل 

استقرار وتوازن األرسة مع تحقيق املواطنة للنساء. 

وتطمح الخطة الحكومية للمساواة »إكرام« إىل مأسسة مبادئ العدل واإلنصاف، واملساواة، وإدماج مقاربة النوع 

يف جميع الربامج واملخططات القطاعية وتحسني صورة املرأة يف اإلعالم، ومحاربة كل أنواع التمييز والعنف اتجاه 

النساء عرب نرش مبادئ املساواة والعدل واإلنصاف وعرب اآللية القانونية والرتبوية وتحسني ولوج النساء ملراكز القرار 

ومتكينهن اقتصاديا واجتامعا، مع مأسسة التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.





الفصل الثالث 

التطلعات المستقبلية:
االنتظارات واالقتراحات 
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دخلت مدونة األرسة حيز التطبيق سنة 2004، مبعنى أنه تم تطبيق نصوصها من طرف أقسام األرسة، لدى املحاكم 

االبتدائية للمملكة، ألزيد من 10 سنوات، وتم تفسريها والتعليق عليها من خالل الفقه وتقييمها من طرف عدد من 

الخرباء، واألكادمييني، واملؤسسات واملنظامت ) الجامعات، الهيئات الدولية، املنضامت الغري حكومية...امللف التوثيقي 

.)I ملحق

املغاربة  واقرتاحات  انتظارات  نوضح  ليك  الوقت  حان  فإنه  املداد،  من  الكثري  أسالت  قد  املدونة  هذه  كانت  إذا 

واملغربيات فيام يتعلق بهذا النص الذي ينظم الحياة األرسية اليومية.

فالهدف من هذا التحليل الذي تم إنجازه يف هذه الظرفية هو معرفة انتظارات املغاربة واملغربيات، وهل يعتربون 

أنه قد حان األوان ملراجعة مدونة األرسة، ومعرفة املقتضيات التي يتعني حذفها، مراجعتها، توضيحها، وتلك التي 

ينبغي َسنُّها.

1. مراجعة مدونة األسرة بعد 10 سنوات من التطبيق
السؤال: دخلت مدونة األرسة حيز التنفيذ ألزيد من 10 سنوات، هل تعتقد أنه قد حان الوقت ملراجعتها؟

يعتقد ما يقارب %45 من الرشيحة املستجوبة أنه قد حان الوقت ملبارشة تعديل جديد ملدونة األرسة، مقابل نسبة 

%21,9 منهم ال ترى ذلك. 

السؤال عىل  يتعني طرح هذا  أنه  وتعترب  تتحفظ  املستجوبة 33,2%  الرشيحة  مهمة من  نسبة جد  أن هناك  غري 

املامرسني لقانون األرسة خصوصا القضاة، املحامون، ورجال القانون.

الجدول رقم 576 مراجعة مدونة األرسة بعد 10 سنوات من التطبيق

ن الربط بني مختلف هذه املتغريات من استخالص املالحظات التالية: ميَكِّ

املنتمون إىل الوسط الحرضي )%53( بأكرثية مع املراجعة باملقارنة مع املنتمني إىل الوسط القروي )%38(، والرجال  ـ  

)%47( أكرث من النساء )43%(.

نعم

ال

الأدري
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ـ   فيام يتعلق بالرشيحة العمرية، نالحظ أن هناك تجاوبا مع اإلصالح ويتمثل ذلك يف ثالث مراحل عمرية متتالية 

من 31 اىل 55 سنة ) مبعدل 46% (. 

بالرجوع اىل الوضعية العائلية، فاألشخاص املتزوجون )%50( هم األكرث تعبريا عىل أنه قد حان الوقت ملراجعة  ـ  

املدونة، متبوعان بفئة العزاب )%43,5(. وبشكل مستغرب يالحظ أن فئة املطلقني/ات تأيت يف األخري )42%(.

فيام يتعلق بالوضعية املهنية، فاألشخاص الذين لديهم مستوى تعليمي عايل يعتلون، وبشكل منطقي، رأس القمة  ـ  

)%58,7(، متبوعان باألشخاص الذين لديهم مستوى تعليمي ثانوي )%54,8(. فاملستوى التعليمي ميثل يف هذه 

الحالة، املعرفة الجيدة واإلدراك لإلشكاالت التي يطرحها مضمون مدونة األرسة.

ـ  يربز املتغري املتعلق بالوضعية املهنية أن املتقاعدين/ات هم األكرث حساسية لسؤال رضورة مراجعة املدونة )71%( 

باملقارنة مع باقي الفئات املهنية األخرى.

الجدول رقم 577 مراجعة مدونة األرسة بعد 10 سنوات من التطبيق حسب وسط اإلقامة

األوان  آن  بأنه  تظن  هل  سنوات،  عرش  منذ  تطبق  األرسة  مدونة 

ملراجعتها؟

الوسط
النسبة

القرويالحرضي

%44,9%32,7%53,0نعم

%21,9%27,2%18,4ال

%33,2%40,1%28,7ال أدري

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 578 مراجعة مدونة األرسة بعد 10 سنوات من التطبيق حسب الجنس

مدونة األرسة تطبق منذ عرش سنوات، هل تظن بأنه آن األوان ملراجعتها؟
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%44,9%43,1%46,7نعم

%21,9%23,6%20,2ال

%33,2%33,3%33,1ال أدري

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 579 مراجعة مدونة األرسة بعد 10 سنوات من التطبيق حسب الفئة العمرية

تطبق  األرسة  مدونة 

منذ عرش سنوات، هل 

األوان  آن  بأنه  تظن 

ملراجعتها؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%44,9%33,6%43,2%46,1%46,3%47,0%43,4%44,0نعم

%21,9%39,3%15,9%23,5%23,7%20,7%26,4%20,9ال

%33,2%27,1%41,0%30,5%30,0%32,3%30,2%35,1ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 580 مراجعة مدونة األرسة بعد 10 سنوات من التطبيق حسب الوضعية العائلية

سنوات،  عرش  منذ  تطبق  األرسة  مدونة 

هل تظن بأنه آن األوان ملراجعتها؟

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ ةعازب/ة

%44,9%16,9%41,9%46,9%43,5نعم

%21,9%10,7%22,9%22,6%21,2ال

%33,2%72,4%35,2%30,6%35,3ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 581: مراجعة مدونة األرسة بعد 10 سنوات من التطبيق حسب وجود األطفال من عدمه 

مدونة األرسة تطبق منذ عرش سنوات، هل تظن بأنه آن األوان 

ملراجعتها؟

أطفال
النسبة

النعم

%45,6%62,2%43,6نعم

%22,2%18,2%22,7ال

%32,2%19,6%33,7ال أدري

%100,0%100,0%100,0املجموع
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الجدول رقم 582 مراجعة مدونة األرسة بعد 10 سنوات من التطبيق حسب املستوى التعليمي

عرش  منذ  تطبق  األرسة  مدونة 

األوان  آن  بأنه  تظن  هل  سنوات، 

ملراجعتها؟

املستوى التعليمي

النسبة
بدون مستوى

الكتاب/ 

التعليم 

األويل

االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ 

التأهييل

العايل

%44,9%58,7%54,8%42,4%30,6%28,2نعم

%21,9%21,5%17,6%23,9%31,2%23,2ال

%33,2%19,8%27,6%33,7%38,3%48,6ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 583 مراجعة مدونة األرسة بعد 10 سنوات من التطبيق حسب الوضعية املهنية

منذ  تطبق  األرسة  مدونة 

تظن  هل  سنوات،  عرش 

بأنه آن األوان ملراجعتها؟

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط 

آخر

غري 

مرصح به

%44,9%61,4%17,4%71,6%37,0%50,8%41,0%48,7نعم

%21,9 %16,1%7,6%28,0%18,8%20,0%21,5ال

%33,2%38,6%66,5%20,8%35,0%30,4%39,0%29,9ال أدري

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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2. مجال مراجعة مدونة األسرة

عىل الرغم من أهمية السؤال املتعلق مبراجعة مدونة األرسة بعد 10 سنوات من التطبيق، يالحظ أن 45% من الذين 

يعتقدون أنه بعد مرور 10 سنوات من تطبيق املدونة، قد حان الوقت ملراجعتها، ليست لهم القدرة عىل تحديد 

املقتضيات املتعني مراجعتها، أو حذفها أو توضيحها، وال تحديد املقتضيات الجديدة التي يتعني تبنيها.

مختلف  بني  باملقارنة  القيام  من  مُتَّكننا  ال  بحيث  واملستجوبات  املستجوبني  من  معربة  وغري  ضعيفة  جد  ونسبة 

املتغريات، هي التي قدمت بعض املقرتحات بحيث مل تتجاوز نسبتها %2 من أصل % 45 من املستجوبني الذين 

اعتقدوا أنه حان وقت املراجعة. وجاءت أغلبيتها عىل شكل مالحظات مكتوبة يف بعض االستامرات ميكن تلخيصها 

كاآليت:

1.2. المقتضيات التي يتعين مراجعتها

-املادة 20: مينح هذا النص القايض سلطة اإلذن بالزواج قبل السن القانوين. ويعترب األشخاص املستجوبون أنه لتقييد 

سلطة القايض حتى ال يسمح بزواج الفتيات الصغريات اللوايت ترتاوح أعامرهن ما بني 12 و16سنة، فإنه من الرضوري 

تحديد السن التي ال ميكن للقايض النزول عنها لإلذن بهذا الزواج، وبالتايل معاقبة كل خرق أو تجاوز. فحسب آخر 

احصائيات لوزارة العدل والحريات، يالحظ أن من بني 44135 طلب زواج للقارص، تم قبول 37752 طلب من طرف 

القضاة مبعدل 85,54% . 

-املادة 49: وضع مطبوع وحيد وموحد متعلق بكيفية تدبري املمتلكات املكتسبة طيلة فرتة الحياة الزوجية. هذه 

الوثيقة يتعني ملؤها من طرف املقبلني/ات عىل الزواج، وترفق مع ملف طلب الزواج.

-املادة 156: توسيع الخربة الطبية لتشمل األبناء الذين ال يعرتف األب، املتسبب يف الحمل، بنسبهم.

- املواد 199-198: إلزام الزوجة التي لها دخل بالنفقة عىل األرسة، واعتبار العمل املنزيل الذي تقوم به املرأة مساهمة 

مادية منها يف النفقة.

- املادة 238: ينبغي أن متنح النيابة الرشعية عىل األبناء القارصين لألم بدون رشوط ) عدم وجود األب، الوفاة، فقدان 

األهلية(، وذلك انسجاما مع املادة 4 التي متنح رعاية األرسة للزوجني معا، ومع الفقرة 3 و4 من املادة 51 املتعلقة 

بالحقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني.

- التطليق بسبب الشقاق: 

يتعني مراجعة املسطرة التي يبدو أنها سهلت بشكل كبري انحالل ميثاق الزوجية.

 بعض النسب الضعيفة من املستجوبني/ات ترى أيضا رضورة مراجعة بعض املقتضيات من أجل توضيحها: 
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2.2. مقتضيات يتعين توضيحها:

املادة 4 املتعلقة بالرعاية املشرتكة: التدقيق يف مضمونها، حمولتها، ومجال تطبيقها.

املادة 49: ينبغي أن يتم توضيح وتدقيق مدلول »عمل كل واحد من الزوجني، وما قدمه من مجهودات وما تحمله 

من أعباء«

3.2. المقتضيات التي يتعين حذفها:

- الطالق الخلعي.

ويف األخري هناك مقتضيات يتعني تبنيها:

4.2. المقتضيات الجديدة التي يتعين أن تسن 

- إنشاء محاكم األرسة.

- إحداث هيئة للوساطة مستقلة عن الجهاز القضايئ.

ومن أجل تطبيق أمثل ملدونة األرسة، أدلت الرشيحة املستجوبة باقرتاحات عملية.
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3. اقتراحات من أجل تطبيق أمثل لمدونة األسرة

من خالل إجابات األشخاص املستجوبني يظهر ما ييل:

- األغلبية )%81,4( تقرتح استعامل كل الوسائل املتاحة من أجل التحسيس والتعريف مبدونة األرسة.

- %47,3 مع وضع مكاتب لإلرشاد األرسي لدى كل الجهات اإلدارية: املقاطعات، والقيادات، واملجالس البلدية.

- %37,6 مع تنظيم دورات تكوينية لفائدة املقبلني عىل الزواج. 

- حوايل%34 )%33,9( يتعني ضامن تنفيذ األحكام، وتحديدا األحكام الصادرة بالنفقة عندما تتكلف األم بحضانة األبناء. 

- 22,4% تقرتح تقوية تكوين قضاة األرسة.

- حوايل 20% )19,8%( يقرتحون تطوير نظام الوساطة األرسية.

- 15,1% مع تزويد أقسام األرسة باإلمكانات املادية والبرشية الالزمة.

- 13,3% مل يسجلوا أي اقرتاح وحوايل 5% )4,7%( سجلوا اقرتاحات أخرى.

باالرتباط مع  األرسة،  أمثل ملدونة  تطبيق  أجل  املقدمة من  باالقرتاحات  املرتبطة  النتائج  املوالية  الجداول  وتوضح 

مختلف املتغريات املحددة. 

1.3. التعريف بمدونة األسرة بكل الوسائل

الجدول رقم 584: التعريف مبدونة األرسة بكل الوسائل 

النسبةالتعريف مبدونة األرسة بكل الوسائل 

18,6ال

81,4نعم

100,0املجموع

نعم

ال
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فيام يتعلق بهذا املقرتح، %81 من األشخاص املستجوبني أجابوا بشكل ايجايب، مع طلب ملحوظ لدى املنتمني إىل 

الوسط الحرضي )%83( باملقارنة مع املنتمني إىل الوسط القروي )%78,1(، مع تسجيل الحاجة امللحة لدى النساء 

)%84( باملقارنة مع الرجال )78%(.

الجدول رقم 585: التعريف مبدونة األرسة بكل الوسائل حسب وسط اإلقامة 

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%18,6%21,9%16,4ال

%81,4%78,1%83,6نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 586: التعريف مبدونة األرسة بكل الوسائل حسب الجنس 

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%18,6%15,8%21,3ال

%81,4%84,2%78,7نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 587: التعريف مبدونة األرسة بكل الوسائل حسب الفئة العمرية 

من  اقرتاحاتك  هي  ما 

ملدونة  أفضل  تطبيق  أجل 

األرسة؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%18,6 %19,9%19,6%17,0%15,0%19,0%19,2ال

%81,4%100,0%80,1%80,4%83,0%85,0%81,0%80,8نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

نالحظ أيضا أن كل الفئات العمرية انخرطت يف هذه املقرتحات، مع توجه إيجايب وواضح لدى الفئة العمرية 35-31 

سنة )85%(.
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الجدول رقم 588: التعريف مبدونة األرسة بكل الوسائل حسب الوضعية العائلية 

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة 

األرسة؟

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%18,6%12,7%19,1%17,4%21,1ال

%81,4%87,3%80,9%82,6%78,9نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

فيام يتعلق بالوضعية العائلية، ففئة األرامل تأيت عىل رأس القمة بنسبة %87 متبوعني باملتزوجني/ات ثم املطلقني/

ات )%80(. أما العزاب فيأتون يف األخري )78%(.

هذا الرقم األخري ميكن تفسريه مبعطى اجتامعي: عدم اهتامم العزاب يف بلدنا وبصفة عامة، بقضايا األرسة، حيث 

يبدوا أنهم ال ينخرطون يف الشؤون العائلية إال عندما يدخلون يف عالقة زواج. 

الجدول رقم 589: التعريف مبدونة األرسة بكل الوسائل حسب وجود أطفال أو عدمه 

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
أطفال

النسبة
النعم

%17,4%20,3%17,0ال

%82,6%79,7%83,0نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

األشخاص  فعل  وكذلك   .)83%( بنسبة  املقرتح  باألغلبية عن هذا  أطفال  لديهم  الذين  املستجوبون  األشخاص  عرب 

املتوفرون عىل تعليم عايل، كام عربوا، وبنسبة مهمة، عن رغبتهم يف نرش مدونة األرسة والتحسيس بها عرب مختلف 

الوسائل )%86(. وتأيت فئة التعليم اإلعدادي والثانوي والتأهييل)%83( بعدهم، ثم الفئة التعليمية الكتاب والتعليم 

األويل يف املرتبة الثالثة )82%(.

والطلبة  بالتالميذ  متبوعني   )92,6%( القامئة  رأس  املتقاعدون/ات عىل  يأيت  املهنية،  بالوضعية  يتعلق  وفيام  أخريا، 

)%88(، ثم ربات البيوت )85,5%(.

خاتمة

تعترب الرغبة يف املعرفة مبختلف الوسائل، وخصوصا عرب الوسائل السمعية البرصية، الوسيلة األسهل واألكرث إتاحة 

التعبري عنه من لدن كل األشخاص والفئات  الذين ليس لهم مستوى تعليمي، وهو معطى تم  بالنسبة لألشخاص 

املستجوبة. 
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وحسب الدراسة املنجزة من طرف املندوبية السامية للتخطيط، يظهر أن املغاربة يقضون ساعتني و14 دقيقة، مبعدل 

%33,6 من وقتهم الحر يف مشاهدة الربامج التلفزيونية، ويقضون %14,8 مع 59 دقيقة يف املامرسات الدينية، الباقي 

أو الرياضة، املطالعة ال متثل كل واحدة إال دقيقتني، وهي مشرتكة بني أوقات االسرتاحة، وزيارة املقاهي، وزيارة األهل 

واألصحاب وأنشطة أخرى. أما استعامل االنرتنت فيأخذ 9 دقائق يف املتوسط يف كل يوم، دقيقة واحدة يف الوسط 

القروي و14 دقيقة يف الوسط الحرضي مخصصة ب %83 ألهداف إبداعيـة. وهذا املتوسط يصل إىل ساعـة و53 

دقيقة فيام يتعلق ب %8 منهم. أما ارتياد املقاهي، فيظل نشاطا رجوليا بامتياز. حيث إن %1 من النساء و%25 من 
الرجال يقضون جزءا من أوقات فراغهم يف هذه األماكن، أي الرجال مبعدل ساعة و54 دقيقة يف اليوم. 45

الجدول رقم 590: التعريف مبدونة األرسة عرب مختلف الوسائل حسب املستوى التعليمي

ما هي اقرتاحاتك من أجل 

تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ الثانوي/ 

التأهييل
العايل

%18,6%13,2%16,3%21,3%17,8%23,9ال

%81,4%86,8%83,7%78,7%82,2%76,1نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 591: التعريف مبدونة األرسة عرب مختلف الوسائل حسب الوضعية املهنية 

ما هي اقرتاحاتك من 

أجل تطبيق أفضل ملدونة 

األرسة؟

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%18,6%20,7%25,4%7,4%14,3%12,0%22,6%21,0ال

%81,4%79,3%74,6%92,6%85,7%88,0%77,4%79,0نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

45 البحث الوطني حول استعامل الوقت، املندوبية السامية للتخطيط، مرجع سابق.
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2.3. إحداث مكاتب اإلرشاد بالمقاطعات والمجالس البلدية

نالحظ أن نسبة أقل من النصف )%47,3( من املستجوبني/ات تتبنى هذا االقرتاح.

 الجدول رقم 592 إحداث مكاتب اإلرشاد القانوين

النسبةالعددإحداث مكاتب اإلرشاد القانوين

1249698952,7ال

1121646347,3نعم

23713452100,0املجموع

عندما نعود اىل النتائج حسب املتغريات املعتمدة، نالحظ ما ييل:

-  املنتمون/ات إىل الوسط الحرضي هم األكرث عددا يف تبني هذا االقرتاح )49,2%(.

النساء املستجوبات )%49,2( يلحون عليه أكرث من الرجال، وتأيت الرشيحة العمرية 26-30 عىل رأس القامئة )60,7%(.  -

فيام يتعلق بالوضعية العائلية، مل تتجاوز أي فئة نسبة %50، وماعدا ذلك فان املتزوجني/ات هم الذين يشكلون    -

العدد األكرب)%48,5( يف تبني هذا االقرتاح، متبوعني بالعزاب )47,7%(.

فيام يتعلق بوجود الطفل من عدمه، يالحظ أن األشخاص بدون أطفال هم األكرث تعبريا عن رغبتهم يف إنشاء   -

مكاتب لإلرشاد) 51,7%(.
نفس الرأي نجده لدى املتقاعدين/ات الذين يتصدرون القامئة )%54,4(. متبوعني بالعاطلني/ات )52%(.   -

ال

نعم
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الجدول رقم 593 إحداث مكاتب اإلرشاد القانوين حسب وسط اإلقامة 

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%52,7%55,5%50,8ال

%47,3%44,5%49,2نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 594 إحداث مكاتب اإلرشاد القانوين حسب الجنس 

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%52,7%50,8%54,5ال

%47,3%49,2%45,5نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 595 إحداث مكاتب اإلرشاد القانوين حسب الفئة العمرية 

من  اقرتاحاتك  هي  ما 

أفضل ملدونة  تطبيق  أجل 

األرسة؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة
55-41 سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%52,7%66,4%58,7%52,8%50,4%52,9%39,3%58,0ال

%47,3%33,6%41,3%47,2%49,6%47,1%60,7%42,0نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 596 إحداث مكاتب اإلرشاد القانوين حسب الوضعية العائلية 

أفضل  تطبيق  أجل  من  اقرتاحاتك  هي  ما 

ملدونة األرسة؟

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%52,7%76,6%55,2%51,5%52,9ال

%47,3%23,4%44,8%48,5%47,1نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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 الجدول رقم 597 إحداث مكاتب اإلرشاد القانوين حسب وجود أطفال أو من عدمه 

ملدونة  أفضل  تطبيق  أجل  من  اقرتاحاتك  هي  ما 

األرسة؟
النعم

%52,5%48,3%53,0ال

%47,5%51,7%47,0نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 598 إحداث مكاتب اإلرشاد القانوين حسب املستوى التعليمي 

أجل  من  اقرتاحاتك  هي  ما 

تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى 

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ 

التأهييل

العايل

%52,7%45,3%49,2%53,1%55,9%61,2ال

%47,3%54,7%50,8%46,9%44,1%38,8نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 599 إحداث مكاتب اإلرشاد القانوين حسب الوضعية املهنية 

ما هي اقرتاحاتك 

من أجل تطبيق 

ملدونة  أفضل 

األرسة؟

الوضعية املهنية

النسبة
عاطل/ةنشيط/ة مشتغل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح 

به

%52,7%100,0%68,9%45,6%53,7%54,3%47,1%52,0ال

%47,3 %31,1%54,4%46,3%45,7%52,9%48,0نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

3.3. التكوين المجاني حول مدونة األسرة لفائدة المقبلين على الزواج

مسألة التكوين حول مدونة األرسة لفائدة املقبلني عىل الزواج، جد مهمة، وغالبا ما تأيت يف النقاشات املتعلقة بقانون 

األرسة، وتكون موضوع توصيات يف مختلف املحافل من لدن الخرباء والجمعيات غري الحكومية.

حيث يتعلق األمر مبنح دورات تكوينية مجانية حول قانون األرسة لفائدة األشخاص املقبلني عىل الزواج. وعىل شاكلة 

رخصة السياقة، ميكن أن نوجد نوعا من الرخصة للزواج: وهو األمر الذي رصح به العديد من املستجوبني/ات يف 

نهاية املقابلة امليدانية.
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الجدول رقم 600 التكوين املجاين لفائدة األشخاص املقبلني عىل الزواج 

النسبةالعددالتكوين املجاين لفائدة األشخاص املقبلني عىل الزواج 

%1477348162,3ال

%893997137,7نعم

%23713452100,0املجموع

تربز النتائج معطى أوليا يتمثل يف كون أغلبية األشخاص املستجوبني )%62,1( غري مهتمني مبسألة التكوين. وأن أقلية 

)%37,7( فقط منهم يولون أهمية لهذا االقرتاح. 

الجدول رقم 601 التكوين املجاين لفائدة األشخاص املقبلني عىل الزواج حسب وسط اإلقامة

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق 

أفضل ملدونة األرسة؟

الوسط
النسبة

القرويالحرضي

%62,3%74,2%54,4ال

%37,7%25,8%45,6نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

يتبني أن املنتمني/ات إىل الوسط القروي هم األكرث عددا )%74( يف عدم إعطاء أهمية لهذا املقرتح، أما فيام يتعلق 

باملنتمني إىل الوسط الحرضي فيالحظ أن هناك تقريبا نوعا من التساوي بني املوقفني، )%54,4 ال( و)%45,6 نعم(.

ال

نعم
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الجدول رقم 602 التكوين املجاين لفائدة األشخاص املقبلني عىل الزواج حسب الجنس 

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل 

ملدونة األرسة؟

الجنس
النسبة

اإلناثالذكور

%62,3%58,6%65,9ال

%37,7%41,4%34,1نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

فيام يتعلق بالجنس، فالرجال )%65,9( يستشعرون بنسبة أقل أهمية رضورة التكوين املرتبط باملدونة مقارنة مع 

النساء )58,6%(.

الجدول رقم 603 التكوين املجاين لفائدة األشخاص املقبلني عىل الزواج حسب الفئة العمرية 

ما هي اقرتاحاتك من 

أجل تطبيق أفضل 

ملدونة األرسة؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%62,3%100,0%67,6%63,0%62,1%54,6%58,7%63,5ال

%37,7 %32,4%37,0%37,9%45,4%41,3%36,5نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

إذا ما تأملنا النتائج عىل ضوء الرشيحة العمرية، نالحظ أن املستوى العمري 31-35 سنة هم األكرث اهتامما برضورة 

تكوين األشخاص املقبلني عىل الزواج بناء عىل مقتضيات مدونة األرسة )%45( متبوعني بالفئة العمرية 26-30 سنة.

السن  أن  يبدو  فوق. حيث  فام  يبلغون 56 سنة  الذين  املستجوبون/ات  فهم  التكوين  اهتامما مبسألة  األقل  وأما 

املتقدم يف هذه الحالة، ال يسمح باستخالص خالصة برضورة تكوين املقبلني عىل الزواج عىل مقتضيات مدونة األرسة. 

الجدول رقم 604 التكوين املجاين لفائدة األشخاص املقبلني عىل الزواج حسب الوضعية العائلية

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق 

أفضل ملدونة األرسة؟

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ة متزوج/ةعازب/ة

%62,3%84,2%71,9%60,5%62,7ال

%37,7%15,8%28,1%39,5%37,3نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

تعبريا )%39,5( عن رضورة  األكرث  املتزوجني/ات هم  أن  نالحظ  العائلية،  بالوضعية  املرتبطة  بالنتائج  يتعلق  فيام 

تكوين املقبلني عىل الزواج عىل مقتضيات مدونة األرسة، باملقارنة مع املطلقني/ات )%28,1( واألرامل )15,8%(.
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الجدول رقم 605 التكوين املجاين لفائدة األشخاص املقبلني عىل الزواج حسب وجود أطفال أو عدمه

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
أطفال

النسبة
النعم

%62,1%57,9%62,6ال

%37,9%42,1%37,4نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

ال يبدو أن وجود أطفال من عدمه يشكل حافزا لتحفيز األشخاص املستجوبني عىل االهتامم بهذا املقرتح. فأغلبية 

األشخاص املستجوبني مل يظهروا اهتامما ملسألة تكوين املقبلني عىل الزواج.

الجدول رقم 606 التكوين املجاين لفائدة األشخاص املقبلني عىل الزواج حسب املستوى التعليمي

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق 

أفضل ملدونة األرسة؟

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ الثانوي/ 

التأهييل
العايل

%62,3%51,3%57,1%68,0%72,8%69,0ال

%37,7%48,7%42,9%32,0%27,2%31,0نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

يبدو أنه لدينا نفس املعطى، ومل يتغري مع مراعاة املتغري املتعلق باملستوى التعليمي، فنسبة األشخاص املستجوبني 

الذين يعتربون رضورة تعريف املقبلني عىل الزواج مبقتضيات مدونة األرسة قبل الزواج مل تتجاوز% 48,7. ويتعلق 

األمر بالفئة التي لها مستوى تعليمي عايل. وهذا أمر منطقي، حيث يبدو واضحا أن املستوى التعليمي جد مهم يف 

فهم وتفعيل هذا املقرتح. 

وبالفعل، فالنتائج توضح أن الفئة التي لها تعليم عايل هي األكرث اهتامما بهذا املقرتح، متبوعة بفئة مستوى التعليمي 

اإلعدادي، والثانوي، والتأهييل، وذلك بنسبة )42,9%(.

الجدول رقم 607 التكوين املجاين لفائدة األشخاص املقبلني عىل الزواج حسب الوضعية املهنية

ما هي اقرتاحاتك من أجل 

تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 

نشيط/ة 

آخر

غري 

مرصح به

%62,3%100,0%80,0%58,8%60,2%59,6%58,6%63,0ال

%37,7 %20,0%41,2%39,8%40,4%41,4%37,0نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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الزواج  عىل  املقبلني  بتكوين  اهتامما  األكرث  الفئة  يُعتربون  فالعاطلون/ات  املهنية،  بالوضعية  يتعلق  وفيام  أخريا، 

الثانية بنسبة )%41,2(، والتالميذ-الطلبة يف  املرتبة  يأتون يف  مبقتضيات مدونة األرسة )%41,4(، واملتقاعدون/ات 

املرتبة الثالثة )40,4%(.

4.3. تكوين القضاة

الجدول رقم 608 تكوين القضاة

النسبةالعددتكوين القضاة

1840163977,6ال

531181322,4نعم

23713452100,0املجموع

املقرتح املتعلق بتكوين القضاة هو املقرتح الذي تعاطى معه األشخاص املستجوبون بنسبة قليلة مقارنة مع باقي 

املقرتحات ) 22,4%(
الجدول رقم 609 تكوين القضاة حسب وسط اإلقامة

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%77,6%80,9%75,4ال

%22,4%19,1%24,6نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

ال

نعم
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إذا كان املستجوبون/ات، يف عمومهم، قد تحفظوا عىل هذه املسألة، فان املنتمني/ات إىل الوسط القروي وبشكل كبري 

%81 مل يفهموا رضورة هذا التكوين. حيث أن األمر ميثل نوعا من الغموض بالنسبة لهم، عىل اعتبار عدم متتعهم 

بالتكوين الكايف. 
 الجدول رقم 610 تكوين القضاة حسب الجنس

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%77,6%77,9%77,3ال

%22,4%22,1%22,7نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

نفس املعطى ميكن اعتامده فيام يتعلق مبتغري الجنس: تقريبا نفس االقرتاحات لدى كل من الرجال والنساء تقريبا 

%78. فالجنسان معا ال يرحبان بهذا االقرتاح إال بحوايل 23%.

الجدول رقم 611 تكوين القضاة حسب الفئة العمرية

ما هي اقرتاحاتك من 

أجل تطبيق أفضل 

ملدونة األرسة؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25
سنة

 26-30
36-40 31-35 سنةسنة

سنة
 55-41

سنة
56 سنة 
فام فوق

قيمة 
غري 

متوفرة

%77,6%100,0%82,0%79,7%77,9%82,2%71,7%73,0ال

%22,4 %18,0%20,3%22,1%18,8%28,3%27,0نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

تم  الذي  نفسه  املعتمدة، هو  السابقة  املتغريات  إليه من خالل  واملتوصل  القضاة،  بتكوين  املتعلق  املعطى  يبقى 

تأكيده من خالل متغري السن.

وتبني الجداول أعاله، أنه مل يتم تبني املقرتح بنسب مهمة. وكانت أقل نسبة قد تم تسجيلها لدى الرشيحة العمرية 

26-30 )%72(، يف حني أن أعىل نسبة )%82( سجلت لدى الفئة العمرية 56 سنة فام فوق.
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الجدول رقم 612 تكوين القضاة حسب الوضعية العائلية

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل 

ملدونة األرسة؟

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل .ة مطلق .ة متزوج .ة أعزب 

%77,6%100,0%76,9%78,8%74,0ال

%22,4 %23,1%21,2%26,0نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة

يف عالقة بالوضعية العائلية، يالحظ أن األرامل ال يرون أهمية لتكوين القضاة كمقرتح من أجل تطبيق جيد ملدونة 

األرسة. وتليهم يف هذا التوجه الفئة العمرية 31-35 سنة تقريبا بنسبة ٪82، بينام تظل فئة الشباب األكرث اهتامما 

بهذا املقرتح )25-18(. 

الجدول رقم 613 تكوين القضاة حسب وجود أطفال أو عدمه

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟

أطفال

النسبة النعم

%79,3%69,7%80,5ال

%20,7%30,3%19,5نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

ال يغري املعيار املرتبط بوجود أطفال من عدمه بأي شكل من األشكال، الوضعية املسجلة لدى الفئات السابقة، حيث 
يالحظ أن ٪80 من األشخاص املستجوبني ال تتبنى مقرتح تكوين القضاة. غري أنه يتعني اإلشارة إىل أن األشخاص الذين 

ليس لديهم أطفال هم األكرث اعتقادا برضورة تكوين القضاة )31٪(.

الجدول رقم 614 تكوين القضاة حسب املستوى التعليمي

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق 

أفضل ملدونة األرسة؟

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ الثانوي/ 

التأهييل
العايل

%77,6%57,1%74,1%86,9%89,2%85,8ال

%22,4%42,9%25,9%13,1%10,8%14,2نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

فيام يتعلق مبتغري املستوى التعليمي، فان نفس التوجه يحافظ عليه لدى كل الفئات، مع نسبة مرتفعة نسبيا لدى 

فئة » الكتاب/ التعليم األويل« بحوايل )%90(، ولدى فئة » االبتدايئ« بنسبة )%87، متبوعة بفئة » بدون مستوى« 

بنسبة )%86(. والنسبة األقل ارتفاعا هي املسجلة لدى فئة » التعليم العايل« )57%( .
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الجدول رقم 615 تكوين القضاة حسب الوضعية املهنية

ما هي اقرتاحاتك 

من أجل تطبيق 

أفضل ملدونة 

األرسة؟

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%77,6%100,0%94,3%65,5%84,1%61,6%76,3%76,6ال

%22,4 %5,7%34,5%15,9%38,4%23,7%23,4نعم 

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة

نفس النتيجة تم استخالصها من خالل تحليل متغري الوضعية املهنية، فنسبة الذين ال يتبنون هذا املقرتح جد مرتفعة. 

غري أن أهم ما ميكن تسجيله هو أن فئة » غري نشيط/ة آخر« تأيت عىل القامئة، متبوعة بربات البيوت %84.

5.3. تزويد أقسام األسرة بالوسائل البشرية والمادية

الجدول رقم 616 تزويد أقسام األرسة بالوسائل البرشية واملادية

تزويد أقسام األرسة بالوسائل 

البرشية واملادية
النسبةالعدد

2013272184,9ال

358073115,1نعم

23713452100,0املجموع

ال

نعم



349

مل يحظ املقرتح املتعلق بتزويد أقسام األرسة بالوسائل البرشية واملادية بدوره بالقبول الالزم من طرف األشخاص 

املستجوبني. حيث يالحظ أن نسبة %85 من األشخاص املستجوبني ال تضع هذا املقرتح ضمن املقرتحات التي يتعني 

األخذ بها من أجل تطبيق أمثل ملدونة األرسة.

الجدول رقم 617 تزويد أقسام األرسة بالوسائل البرشية واملادية حسب وسط اإلقامة 

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%84,9%88,3%82,6ال

%15,1%11,7%17,4نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

تم تأكيد هذا التوجه من خالل املتغري »وسط اإلقامة« بطريقة أقوى لدى املنتمني إىل الوسط القروي ) 84%(.

الجدول رقم 618 تزويد أقسام األرسة بالوسائل البرشية واملادية حسب الجنس

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
الجنس

النسبة
االناثالذكور

%84,9%84,3%85,5ال

%15,1%15,7%14,5نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

نسجل نفس املعطى فيام يتعلق باملتغري »الجنس«، مع تسجيل تقدم ملحوظ لدى النساء) 85%(.

الجدول رقم 619 تزويد أقسام األرسة بالوسائل البرشية واملادية حسب الفئة العمرية

ما هي اقرتاحاتك من 

أجل تطبيق أفضل 

ملدونة األرسة؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة

 41-55

سنة

56 سنة 

فام فوق

قيمة غري 

متوفرة

%84,9%100,0%87,8%85,6%83,2%89,4%79,5%83,6ال

%15,1 %12,2%14,4%16,8%10,6%20,5%16,4نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

تتبنى هذا  املستجوبني ال  األشخاص  العمرية«: %85 من  »الفئات  للرشيحة  بالنسبة  استخالصها  تم  النتيجة  نفس 

املقرتح. فالفئة العمرية 26-30 سنة هي األكرث تعبريا عن اهتاممها بأخذ هذا املقرتح بعني االعتبار.
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الجدول رقم 620 تزويد أقسام األرسة بالوسائل البرشية واملادية حسب الوضعية العائلية

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق 

أفضل ملدونة األرسة؟

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%84,9%98,0%91,1%84,3%84,2ال

%15,1%2,0%8,9%15,7%15,8نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 621 تزويد أقسام األرسة بالوسائل البرشية واملادية حسب وجود أطفال أو عدمه

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
أطفال

النسبة
النعم

%85,2%81,3%85,6ال

%14,8%18,7%14,4نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 622 تزويد أقسام األرسة بالوسائل البرشية واملادية حسب املستوى التعليمي

ما هي اقرتاحاتك من 

أجل تطبيق أفضل 

ملدونة األرسة؟

املستوى التعليمي

النسبة
بدون مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ التأهييل
العايل

%84,9%74,6%83,3%87,0%89,6%91,1ال

%15,1%25,4%16,7%13,0%10,4%8,9نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

الجدول رقم 623 تزويد أقسام األرسة بالوسائل البرشية واملادية حسب الوضعية املهنية

ما هي اقرتاحاتك من 

أجل تطبيق أفضل 

ملدونة األرسة؟

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%84,9%100,0%98,4%82,4%88,6%76,9%83,3%83,6ال

%15,1 %1,6%17,6%11,4%23,1%16,7%16,4نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع
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6.3. ضمان تنفيذ األحكام

الجدول رقم 624: تنفيذ األحكام

النسبةالعددتنفيذ األحكام

1567459266,1ال

803886033,9نعم

23713452100,0املجموع

ملحا  مطلبا  يشكل  ال  األحكام  )34%(.فتنفيذ  املقرتح  هذا  يتبنون  املستجوبني/ات  من  ضعيفة  نسبة  بأن  نالحظ 
بالنسبة لألشخاص املستجوبني.

جدول رقم 625 تنفيذ األحكام حسب وسط اإلقامة

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
الوسط

النسبة
قرويحرضي

%66,1%68,9%64,3ال

%33,9%31,1%35,7نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

نفس النسب املئوية تسجل فيام يتعلق بوسط اإلقامة مع ارتفاع ملحوظ لدى املنتمني إىل الوسط الحرضي.

جدول رقم 626 تنفيذ األحكام حسب الجنس

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

%66,1%63,3%69,0ال

%33,9%36,7%31,0نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

ال

نعم
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تبدو النساء أكرث اهتامما ومطالبة مبسألة تنفيذ األحكام %37. وهذا مرده إىل أن النساء، وبشكل أسايس، هن اللوايت 

يبحنث ويرغنب يف تنفيذ األحكام فيام يخص النزاعات األرسية، وخصوصا إذا كن يتولني حضانة األبناء واألب يصبح 

مجربا عىل أداء النفقة. 

جدول رقم 627 تنفيذ األحكام حسب الفئة العمرية

أجل  اقرتاحاتك من  ما هي 

تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25
سنة

 26-30
سنة

 31-35
سنة

 36-40
سنة

 41-55
سنة

56 سنة 
فام فوق

قيمة غري 
متوفرة

%66,1%100,0%66,0%67,3%66,6%66,3%60,2%68,0ال

%33,9 %34,0%32,7%33,4%33,7%39,8%32,0نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

»تنفيذ  املقرتح  لهذا  كبريا  اهتامما  تويل  أنها  يبدوا  سنة   30-26 العمرية  فالفئة  العمرية،  الرشيحة  مبعيار  ارتباطا 

األحكام« )%40(، متبوعة بالفئة العمرية 56 سنة فام فوق بنسبة تفوق )34%(.

جدول رقم 628 تنفيذ األحكام حسب الوضعية العائلية

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة 

األرسة؟

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%66,1%90,0%63,1%65,3%66,6ال

%33,9%10,0%36,9%34,7%33,4نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

ضمن النسب املئوية املهمة للمستجوبني، التي ال تعترب مقرتح رضورة تنفيذ األحكام القضائية، يالحظ أن املطلقني/ات هم 

الذين يشكلون العدد األكرب يف تبني هذا االقرتاح )%40(. أما العزاب فهم الفئة األقل اهتامما بهذا املقرتح حوايل )34%(.

جدول رقم 629 تنفيذ األحكام حسب وجود أطفال أو عدمه

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
أطفال

النسبة
النعم

%65,9%63,4%66,2ال

%34,1%36,6%33,8نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع
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النتيجة نفسها، وبنفس النسب، نسجلها لدى املستجوبني الذين ليس لديهم أطفال.

جدول رقم 630 تنفيذ األحكام حسب املستوى التعليمي 

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق 

أفضل ملدونة األرسة؟

املستوى التعليمي

النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ الثانوي/ 

التأهييل
العايل

%66,1%52,0%63,7%66,4%75,2%76,0ال

%33,9%48,0%36,3%33,6%24,8%24,0نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

التعليمي، فإن فئة املستجوبني/ات » تعليم عايل« هي التي تتبنى مقرتح »تنفيذ األحكام«  فيام يتعلق باملستوى 

وذلك بنسبة %37، يف حني أن %52 مل تعلن تبنيها لهذا املقرتح.

جدول رقم 631 تنفيذ األحكام حسب الوضعية املهنية

من  اقرتاحاتك  هي  ما 

أجل تطبيق أفضل ملدونة 

األرسة؟

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري 
نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%66,1%82,1%82,9%53,3%65,8%62,3%71,4%65,3ال

%33,9%17,9%17,1%46,7%34,2%37,7%28,6%34,7نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

أخريا، وفيام يتعلق بالوضعية املهنية، يالحظ أن املتقاعدين، وبناء عىل نتائج البحث، هم األكرث اهتامما مبقرتح ضامن 

تنفيذ األحكام القضائية )47%(.

7.3. تنزيل منظومة الوساطة األسرية

هذه املسألة مرتبطة مبؤسسة الوساطة األرسية التي أفرزت نتائج مبهرة يف بعض الدول فيام يتعلق بحل النزاعات 

املشاكل  لحل  السلمي  النوع  لهذا  واملغربيات  املغاربة  يوليها  التي  األهمية  وقياس  معرفة  يتعني  حيث  األرسية. 

التقاليد والعادات املغربية سواء عىل املستوى  امليكانيزمات كان دامئا حارضا يف  النوع من  الزوجية، علام أن هذا 

املحيل أو الوطني، مع اختالف من منطقة إىل أخرى.

وكام متت اإلشارة إليه يف مقدمة أعامل املؤمتر الدويل حول الوساطة األرسية ودورها يف االستقرار األرسي: » لقد اتسع 

مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات ليشمل كافة مناحي املعامالت املدنية والتجارية يف مختلف املجتمعات، وأصبح 

يساهم يف حل الكثري من الخالفات .كام أضحى التفاوض والصلح والوساطة من اآلليات التي تلجأ إليها الترشيعات 
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الحديثة يف مختلف الدول إلنهاء الخالفات وجرب األرضار، وصار اللجوء إىل الوساطة والتحكيم وسيلة لفض النزاعات 

مبشاركة األطراف ورضاهم.

وعليه، فإن إشاعة ثقافة الوساطة األرسية، وغريها من الخدمات املرتبطة بها، يعد السبيل األنجع لتدبري الخالفات 

بني أفراد األرسة .وتظل تجارب العديد من الدول يف ما حققته من نتائج يف مجال الوساطة األرسية عامال محفزا 

للتحسيس بأهمية هذا النظام والعمل عىل اعتامده« 46.
جدول رقم 632 الوساطة األرسية

النسبةالعددالوساطة األرسية

1901818980,2 ال أدري

469526319,8نعم

23713452100,0املجموع

عندما نعاين األرقام التي تربز النتائج العامة من خالل الجدول أعاله، نالحظ أن نسبة مئوية ضعيفة متثل األشخاص املستجوبني 
الذين يقرتحون تطوير مصالح الوساطة األرسية، يف حني أن %80 من هؤالء املستجوبني ال يعرفون هذا املقرتح.

جدول رقم 633 الوساطة األرسية حسب وسط اإلقامة

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
الوسط

النسبة
القرويالحرضي

%80,2%87,1%75,7ال

%19,8%12,9%24,3نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

46 يف عالقة باملوضوع، نظمت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ندوة دولية حول موضوع »الوساطة األسية ودورها يف استقرار األرسة« وذلك 

يومي 7 و8 دجنرب 2015 بالصخريات. أعامل الندوة وتوصياتها تطرح املبادئ العامة لتقنني الوصاية وتعديل النصوص يف هذا االتجاه.

/http://www.social.gov.ma/sites/default/files :يراجع موقع الوزارة بهذا الخصوص

ال

نعم
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وارتباطا بوسط اإلقامة، يالحظ أن املنتمني/ات إىل الوسط الحرضي هم أكرث اهتامما وتجاوبا مع مؤسسة الوساطة 

حوايل )%25( يف حني أن املنتمني/ات إىل الوسط القروي مل يقرتحوها إال بنسبة ضعيفة )13%(. 

جدول رقم 634 الوساطة األرسية حسب الجنس

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
الجنس

النسبة
اإلناثالذكور

81,3%79,1%80,2%

%19,8%20,9%18,7نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

وارتباطا مبتغري الجنس، ومع إمكانية التحقق من األمر سواء عىل املستوى السوسيولوجي والقانوين، فان النساء تظل 

األكرث اهتامما وتجاوبا مع مسألة الوساطة وتطويرها )%21( يف مقابل الرجال )19%(.

جدول رقم 635 الوساطة األرسية حسب الفئة العمرية

من  اقرتاحاتك  هي  ما 

أفضل  تطبيق  أجل 

ملدونة األرسة؟

الرشيحة العمرية

النسبة  18-25

سنة

 26-30

سنة

 31-35

سنة

 36-40

سنة
55-41 سنة

56 سنة فام 

فوق

قيمة غري 

متوفرة

%80,2%100,0%85,2%81,8%80,4%74,5%76,1%79,9ال

%19,8 %14,8%18,2%19,6%25,5%23,9%20,1نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

بنسبة  بالوساطة، وإن كان ذلك  اهتامما  األكرث  العمرية 31-35 هي  الفئة  أن  العمرية، يالحظ  الفئات  إىل  بالنظر 

ضعيفة )%26(. غري أن األقل تجاوبا مع مسألة الوساطة هم الفئة العمرية 56 سنة فام فوق حوايل )15%(.

جدول رقم 636 الوساطة األرسية حسب الوضعية العائلية

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة 

األرسة؟

الوضعية العائلية
النسبة

أرمل/ةمطلق/ةمتزوج/ةعازب/ة

%80,2%97,2%89,9%80,3%77,4ال

%19,8%2,8%10,1%19,7%22,6نعم

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0املجموع

يبدوا أن فئة العازبني/ات هي األكرث اهتامما مبسألة الوساطة )%27( يف حني أن األرامل يشكلون الفئة التي مل تتقدم 

بهذا املقرتح رمبا لجهلها بوجوده.
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جدول رقم 637 الوساطة األرسية حسب وجود أطفال أو عدمه

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟
أطفال

النسبة
النعم

%80,2%79,7%81,8ال

%19,8%20,3%18,2نعم

%100,0%100,0%100,0املجموع

حضور األطفال ال يغري شيئا من االتجاه العام املستخلص من هذا البحث: معرفة ضعيفة بالوساطة ) %18 لدى 

األشخاص الذين لديهم أطفال( و%20 عند املستجوبني الذين ليس لديهم أطفال(.

جدول رقم 638 الوساطة األرسية حسب املستوى التعليمي

أجل  من  اقرتاحاتك  هي  ما 

تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟

املستوى التعليمي
النسبة بدون 

مستوى

الكتاب/ 

التعليم األويل
االبتدايئ

اإلعدادي/ 

الثانوي/ التأهييل
العايل

%80,2%70,6%73,6%86,0%89,2%88,7ال

%19,8%29,4%26,4%14,0%10,8%11,3نعم 

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة

نفس التوجه العام يالحظ عند الفئة »املستوى التعليمي«. حيث نسجل أن الفئة التي متيزت هي فئة » التعليم 

العايل«، فحوايل %30 من املستجوبني من هذه الفئة يتبنون هذا املقرتح يف حني أن %71 مل يقدموه كمقرتح.

جدول رقم 639 الوساطة األرسية حسب الوضعية املهنية

من  اقرتاحاتك  هي  ما 

أفضل  تطبيق  أجل 

ملدونة األرسة؟

الوضعية املهنية

النسبة نشيط/ة 

مشتغل/ة
عاطل/ة

تلميذ/ة 

طالب/ة
متقاعد/ةربة بيت

غري نشيط/ة 

آخر

غري مرصح 

به

%80,2%100,0%96,9%76,0%81,6%72,2%81,7%79,4آل

%19,8 %3,1%24,0%18,4%27,8%18,3%20,6نعم 

%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0النسبة

أخريا، عندما نحلل النتائج مع األخذ بعني االعتبار الوضعية املهنية، نسجل يف نفس إطار منطق النتائج العامة، أغلبية 

مرتفعة مل تقدم هذا املقرتح مع حضور فئة غري النشيطني/ات يف أعىل القمة: %97 لدى فئة اآلخر الغري النشيط 

و%82 لدى فئة العاطلني/ات.



357

8.3. اقتراحات أخرى

تقدمت أقلية ال تتجاوز %5 )%4,7( باقرتاحات أخرى، وألحت عىل ما ييل:

- إرشاك املدارس واملرشدات الدينيات يف املساجد يف التحسيس مبدونة األرسة.

- تبسيط املساطر القضائية، وتقليص الصوائر القضائية وآجال البث يف القضايا.

- تقريب املنظومة القضائية من املواطنني واملواطنات.

- محاربة الرشوة داخل املنظومة القضائية.

- تبسيط اللغة القانونية للمتقاضني، ومنح املزيد من الوقت لالستامع لهم، خصوصا يف مرحلة الصلح وذلك 

من أجل تقليص نسبة الطالق.

مل يتقدم %13,3 من املستجوبني واملستجوبات بأي اقرتاح، وتفسري ذلك يعود إىل الجهل مبحتوى مدونة األرسة.

و كخالصة ملا توصلنا إليه من نتائج، فان املنتمني/ات إىل الوسط القروي هم األكرث عددا )%17( يف تقديم االقرتاحات 

باملقارنة مع املنتمني/ات إىل الوسط الحرضي.

كام أن الرجال أعىل نسبة )%15( من النساء)%12( يف تقديم االقرتاحات.أما فيام يتعلق مبعيار » الرشيحة العمرية«، فيالحظ 

أن فئة 56 سنة فام فوق هي التي تشكل أكرب نسبة يف تقديم االقرتاحات، متبوعة بالفئة العمرية 41-55 سنة.

يختلف العزاب عن املتزوجني،/ات ويبقى املستجوبون/ات الذين لديهم أطفال هم الذين تقدموا بأزيد من )13%( 

من املقرتحات.

فيام يتعلق باملستوى الدرايس، يالحظ أن فئة »بدون مستوى« هي التي تقدمت بالعديد من االقرتاحات )21%( 

»اإلعدادي/ األعىل  التعليمي  املستوى  ذات  الفئات  أن  املدونة، يف حني  مقتضيات  تطبيق  وتطوير  تحسني  بهدف 

الثانوي/التأهييل« تسجل نسبا جد منخفضة.

العاطلني/ات  وفئة  مشتغل/ة«،  »نشيط/ة-  فئة  من  كل  لدى  املنحى  نفس  املهنية  الوضعية  متغري  يف  يربز  أخريا، 

والتالميذ/والطلبة«: مبعدل متوسط يصل اىل %14 فقط من االقرتاحات.
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خاتمة

يتجىل من خالل نتائج هذا الفصل املتعلق بالتطلعات املستقبلية، أن نصف املستجوبني واملستجوبات يعتربون أنه 

قد حان الوقت ملراجعة مدونة األرسة بعد مرور 10 سنوات عىل دخولها حيز التنفيذ.

غري أن البحث يربز معطى متكررا وميكن التحقق منه: وهو أن املستجوبني واملستجوبات ال يعرفون بشكل دقيق 

وفوري ما ينبغي تغيريه يف مدونة األرسة.

ويستخلص أيضا من هذا البحث، أن املستجوبني/ات يعربون وبأغلبية مهمة، عن رغبتهم يف املعرفة والتحسيس فيام 

يتعلق بالحقوق والقضايا املرتبطة باألرسة، وبشكل أخص عن طريق وسائل اإلعالم.

كام أن العديد من املستجوبني/ات، من ضمن من يعرفون القراءة، طالبوا أعضاء الفريق املكلف باالستامرة بتزويدهم 

بوثائق حول مدونة األرسة.

وعرّب العديد من املستجوبني من خالل تعاليقهم الشفهية، عن رغبتهم يف الحصول عىل معلومات واضحة، ومبسطة، 

وبلهجة محلية، تخص كل ما هو مرتبط بالقانون وبالقضاء األرسي باملغرب.

ويبدو أن أول طلب يتعني االستجابة له، هو إيصال املعلومة بطريقة مبسطة ورسيعة، وواسعة االنتشار بني املواطنني 

واملواطنات، عرب وسائل اإلعالم السمعية/البرصية، أي التلفزيون واإلذاعة. 

من جهة أخرى، تبقى قرينة معرفة القانون من طرف جميع املواطنني واملواطنات نسبية يف بالدنا، وهذا البحث 

مؤرش مهم يقيس ويكشف بوضوح درجة جهل املغربيات واملغاربة بالقانون الذي ينظم حياتهم األرسية اليومية.

وقد بدت هذه الحاجة يف الحصول عىل املعلومة واضحة من خالل مجموعة من املؤرشات؛ فردود فعل املستجوبني/

ات ال تصدر غالبا عن تفكري ومنطق واعي مبقتضيات مدونة األرسة بل بفعل تأثري مشاكلهم الشخصية. وباستثناء 

من لهم خربة يف مجال القانون واملنازعات األرسية، فإن املستجوبني/ات أدلوا بانتظارات كبرية، واحدة تلو أخرى، مام 

جعل أعضاء فريق البحث بالكاد يستطيعون مواصلة تعبئة استامرة البحث. 

وعموما يبقى الخلط قامئا يف األذهان بني مدونة األرسة والفقه اإلسالمي..

وإذا كنا قد الحظنا وجود نقص من قبل املستجوبني/ات عىل مستوى املقرتحات امللموسة واملدعمة بالحجج العقالنية 

ومربراتها، فهذا ال يعني عدم اكرتاثهم مبدونة األرسة، وإمنا األمر يعود إىل افتقادهم للثقافة العامة والثقافة القانونية 

بالتحديد. كام تجىل بوضوح بأن املغربيات واملغاربة ال ميلكون ثقافة القراءة واالطالع. 

ومن جهة أخرى، فإن العديد من املتقاضني واملتقاضيات تضيع حقوقهم ويتيهون يف املحاكم نتيجة غياب اإلمكانيات املادية 

التي متكنهم من الحصول عىل خدمات محامي أو مستشار قانوين. ويسهل الوقوف عىل ذلك بالنسبة لألشخاص ذوي 

الوضعية االجتامعية الهشة من قبيل النساء اللوايت يعشن وضعية قانونية صعبة )املطلقات، واألرامل واألمهات العازبات(.



359

مقاربة تركيبية لنتائج البحثين الميدانيين لسنتي 2009 و2015
التحوالت الطارئة على تمثالت ومواقف وممارسات المواطنين 

والمواطنات بين سنتي 2009 و2015

أنجزته وزارة  الذي  التقييم  املغاربة داخل أرسهم منذ  التي عرفتها متثالت ومواقف ومامرسات  التحوالت  ما هي 

التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية سنة 2009؟

من خالل املقارنة بني نتائج البحث الوطني لسنة 2009 والبحث الوطني لسنة 2015 يتجىل أن هنالك استمرارية 

لبعض التمثالت واملواقف واملامرسات للمواطنني واملواطنات بخصوص بعض القضايا، مقابل نوع من القطيعة أو 

التحول بخصوص قضايا أخرى.

التي صيغت بطريقة متطابقة  نتائج األسئلة  الرتكيبية، ستقترص عىل  البحثني يف هذه الخالصة  غري أن املقارنة بني 

فيهام معا. أما األسئلة التي طرحت يف بحث سنة 2015 بطريقة مغايرة سواء بغرض تعميق البحث بخصوص السؤال 

املطروح، أو تلك التي أضيفت إىل االستامرة مراعاة للتحوالت التي عرفها السياق االجتامعي والسيايس عقب تبني 

دستور سنة 2011، فلن تشملها هذه املقارنة.

في  بخصوصه  السائدة  والتمثالت  األسرة  قانون  معرفة  األول:  المحور 
المجتمع المغربي 

يظهر بخصوص معرفة قانون األرسة ميكن تسجيل املالحظات التالية:

1ـ نسبة معرفة مدونة األرسة عن طريق اإلذاعة والتلفزة انتقلت من 73 % سنة 2009 إىل 91 % سنة 2015 

2ـ أما نسبة معرفتها من خالل خطب الجمعة فقد تطورت من2,6% سنة 2009 إىل 5,8 % إىل 2015.

3ـ فيام يخص مستوى تأثري مدونة األرسة عىل العالقات بني الزوجني، رصح 22,7 % من املستجوبني واملستجوبات 

بأن هذه األخرية قد حسنت كثريا العالقات بينهام، بينام مل تتجاوز هذه النسبة 8 % يف بحث سنة 2009. ورصح 

35,2 % منهم بأنها حسنت قليال العالقات الزوجية مقابل 33,3 % سنة 2009.

4ـ تراجعت نسبة من رصحوا أن مدونة األرسة أعطت حقوقا أكرث للنساء من 70 % سنة 2009 إىل 61,6 % سنة 2015.

5ـ فيام يخص تقييم جعل املدونة األرسة تحت رعاية الزوجني: لقد أصبح املوقف املعارض لهذا املقتىض ميثل نسبة 

8,3 % من العينة يف البحث الحايل مقارنة مع 16,8 % سنة 2009، أي أنه تراجع مبا يقارب النصف. بينام 9 % 

كانت ال تدري هل هذا املقتىض ميثل أمرا إيجابيا بالنسبة لألرسة مقبل %3 حاليا.



360

6ـ وبخصوص املستجدات التي جاءت بها مدونة األرسة سنة 2004، نستخلص من املقارنة بني نتائج البحثني التحوالت التالية:

القبول بالرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة: نالت موافقة 92,2 % سنة 2015 مقابل 84 % سنة 2009. ـ  

الرفع من سن الزواج القانوين إىل 18 سنة: موافقة 87,9 % سنة 2015، مقابل 84,4 % سنة 2009. ـ 

جعل الوالية يف الزواج اختيارية بالنسبة للمرأة الراشدة: موافقة 79,9 % سنة 2015 مقابل 77,4 % سنة 2009. ـ 

الرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات: موافقة 79,9 % سنة 2015 مقابل 77,4 وسنة 2009. ـ 

احتفاظ الحاضن بالسكن الزوجي: موافقة 88,4 % سنة 2015 مقابل 86,8 % سنة 2009. ـ  

مسطرة التطليق للشقاق: موافقة 88,4 % سنة 2015 مقابل 80,70 % سنة 2009. ـ 

اقتسام األموال املكتسبة أثناء الزواج عند انحالل العالقة الزوجية: %84,1 سنة 2015 مقابل 84,7 % سنة 2009. ـ  

يتجىل من خالل املقارنة بخصوص هذه املستجدات أن غالبية العينة املستجوبة تعتربها إيجابية. فالوالية االختيارية 

التي كانت نسبة 66 % سنة 2009 تعتربها أمرا سلبيا، مل يعد ينظر إليها كذلك سوى من قبل 48,2 % يف بحث 2015 

من الذين ما زالوا يرون فيه خرقا للتقاليد املغربية، مام يدل عىل تحول فعيل يف الرأي العام بشأن هذه املسألة.

7 اللجوء إىل الخربة الطبية إلثبات نسب الطفل يف حال إنكار األب لبنوته عليه: ما يناهز 88 % من املستجوبني 

واملستجوبات يؤيدون هذا املقتىض يف بحث سنة 2015 مقابل 79 % سنة 2009. وقد ضل التربير السائد لهذا 

املوقف كام ورد يف ترصيحاتهم هو رضورة حامية حق الطفل يف النسب ضحية وضعية ليس له دخل فيها، وتجنيبه 

عواقبها التي ستهدم مستقبله. فنالحظ حضور مراعاة املصلحة الفضىل للطفل التي نص عليها دستور سنة 2011 

كام أكدت عليها اتفاقية حقوق الطفل )1989( التي صادق عليها املغرب سنة 1993.

8 منح األم الحق يف النيابة الرشعية عىل أبنائها القارصين: 

ـ 70,1 % يف البحث الحايل يقبلون بهذا املقتىض انسجاما مع مبدأ الرعاية املشرتكة الذي نصت عليه املدونة 

يف املادة 4 والفقرتني 3 و4 من املادة 51. مقابل 63,6 % سنة 2009. 

ـ بينام ترى 25,6 % من العينة يف بحث سنة 2015 ) مقابل 34,9 % سنة 2009( رضورة االحتفاظ بالرشوط 

التي وضعتها املدونة ملامرسة هذا الحق، أي يف حاالت وفاة األب أو غيابه أو فقدانه لألهلية.

9 وسائل حل النزاعات الزوجية:

79,9 % من عينة بحث سنة 2015 ترجح اللجوء إىل الحوار بني الزوجني. ـ 

14,2 % من عينة سنة 2015 تفضل اللجوء إىل العائلة لحل النزاعات الزوجية، مقابل 66 % يف بحث سنة 2009. ـ 

4 % يقرتحون اللجوء إىل األصدقاء يف بحث سنة 2015 مقابل 17,5 % سنة 2009. ـ  
الزوجية سنة  النزاعات  لحل  القضاء كوسيلة  إىل  اللجوء  واملستجوبات  املستجوبني   % 2,2 يقرتح سوى  مل  ـ 

2015، مقابل 47,8 % سنة 2009.
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للعالقات  تدبري مسؤول  ينم عن  الزوجية  النزاعات  لحل  الحوار كوسيلة  إىل  اللجوء  يفضلون  نسبة من  ارتفاع  إن 

األرسية. بينام تؤكد النسبة الهزيلة ملن عربوا عن تفضيلهم اللجوء إىل القضاء عن انعدام الثقة يف الجهاز القضايئ كام 

عرب عن ذلك العديد من املستجوبني خالل البحث امليداين بحجة استعامل املال والوساطة داخله.

نالحظ أيضا تحوال ملموسا بخصوص اللجوء إىل العائلة لحل النزاعات الزوجية حيث كانت نسبة تفضيلها سنة 2009 

تناهز 66 % وكذلك اللجوء إىل القضاء الذي كانت نسبته 48 %.

10 معرفة أشكال إنهاء العالقة الزوجية:

لقد تبني من النتائج أن املستجوبني واملستجوبات عىل اطالع عىل غالبية أشكال انتهاء العالقة الزوجية التي نصت 

عليها مدونة األرسة، مع مالحظة متايزات طفيفة مقارنة بنتائج بحث سنة 2009:

83,1 % من عينة بحث سنة 2015 لها علم بالطالق بطلب من الزوج، مقابل93,5 % يف بحث سنة 2009. ـ  

%80,3 لهم علم بالطالق االتفاقي سنة 2015، مقابل 66,6 % سنة 2009. ـ  

54 % لهم معرفة بالتطليق للشقاق سنة 2015 مقابل 39 % سنة 2009. ـ 

58,1 % يعرفون الطالق بالخلع سنة 2015 مقابل 64,1 % سنة 2009. ـ 

نالحظ هنا مفارقة تتعلق مبعرفة التطليق بسبب الشقاق التي كانت أقل من املعرفة بأنواع إنهاء العالقة الزوجية 

العالقة  إنهاء  أنواع  التطبيق لدى املحاكم يكاد يستغرق كل  النوع تصاعدا يف  الذي يعرف هذا  الوقت  األخرى يف 

الزوجية، كام أنه حيض بالحيز األكرب يف التداول اإلعالمي.

11 تأثري مدونة األرسة عىل العقليات واملامرسات داخل األرسة:

59,2 % من مستجويب ومستجوبات بحث سنة 2015 يرون بأن مدونة األرسة ساهمت يف تطور الذهنيات  ـ  

وتغيري املامرسات بني األزواج داخل األرسة، مقابل 23 % سنة 2009. 

19,4 % ال يرون تأثريا لها يف هذا املجال، مقابل 27,6 % يف بحث 2009. ـ  

12 تأثري اإلشاعات التي صاحبت تبني مدونة األرسة عىل تقدير نسب الزواج والطالق من قبل العينة:
يعتقد 19,6 % فقط من املستجوبني/ات سنة 2015 بأن املغاربة يقبلون أكرث عىل الزواج منذ دخول املدونة  ـ 

حيز التطبيق، مقابل 22 % يف بحث سنة 2009. 

بينام يرى 47,6 % من مستجويب سنة 2015 مقابل 50,3 % من مستجويب 2009 أن الزيجات قد انخفضت منذ 

دخول مدونة األرسة حيز التطبيق. يف الوقت الذي يرصح 26,2 % منهم سنة 2015 بأن تطبيق مدونة األرسة مل يكن 

له أي تأثري عىل نسبة الزواج، وبأن األمر يعود إىل عوامل اجتامعية واقتصادية وشخصية، مقابل 22,7 سنة 2009. 

العدل  الصادرة عن وزارة  الزواج تفنده اإلحصائيات  وتجدر اإلشارة إىل أن تقدير املستجوبني/ات النخفاض نسبة 

والحريات واملندوبية السامية للتخطيط التي تظهر ارتفاعا مضطردا يف نسبة الزواج. 
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أما بخصوص متثالت املواطنني واملواطنات عن نسبة الطالق، يتجىل يف:

14,3 % منهم يرون يف بحث سنة 2015 أن مدونة األرسة ساهمت يف تراجع نسبة الطالق، مقابل 29 % سنة 2009. ـ  
54,7 % ممن شملهم البحث سنة 2015 يرون أنها مل تساهم يف تراجع نسبة الطالق مقابل 48 % سنة  ـ 

2009. بينام عرب 21 % من بحث سنة 2015 عن كون املدونة مل يكن أي تأثري عىل نسبة الطالق يف االتجاهني 

كانوا  وقد  واقتصادي.  واجتامعي  شخيص  طابع  ذات  أخرى  العتبارات  تخضع  الطالق  معدالت  وأن  معا، 

%12,8 سنة 2009 يتبنون هذا املوقف.

بين  العالقات  بخصوص  والمواطنات  المواطنين  تمثالت  الثاني:  المحور 
الرجال والنساء داخل األسرة

يتبني من مقارنة نتائج البحثني املنجزين سنة 2009 و2015 ما ييل:

1 بالنسبة للمساواة يف الحقوق والواجبات داخل األرسة:

تقريبا 59 % من األشخاص املستجوبني يرون يف بحث سنة 2015 أن الرجال والنساء ينبغي أن تكون لهم  ـ  

نفس الحقوق والواجبات داخل األرسة، مقابل 53,4 % يف بحث سنة 2009 قبلوا باملساواة يف الحقوق فقط.

ـ  %34,8 يف بحث 2015 عربوا عن رفضهم للمساواة يف الحقوق بني الجنسني داخل األرسة مقابل 32,5 % سنة 2009.

6,3 % مل يدلوا بأي جواب بهذا الخصوص يف بحث سنة 2015، مقابل 0,7 % سنة 2009. ـ  

2 مساهمة الزوجة يف النفقة عىل األرسة:
عرب 70 % سنة 2015 عن رأيهم برضورة أن تساهم الزوجة التي تتوفر عىل دخل يف النفقة عىل األرسة،  ـ  

مقابل 69 % سنة 2009.
15,5 % يف بحث 2015 يرفضون أن تساهم الزوجة ذات الدخل يف النفقة عىل األرسة، مقابل 21 % سنة  ـ  

2009. بينام يالحظ أن 14 % يف بحث سنة 2015 )مقابل 10 % سنة 2009( ال يقبلون مبساهمتها إال يف 

حاالت خاصة من مثل عوز الزوج.

3 مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية:

عرب 53,5 % من املستجوبني واملستجوبات يف بحث سنة 2015 عن رضورة أن يساهم الزوج يف العمل املنزيل،  ـ  

مقابل 49 % سنة 2009. بينام رفضت نسبة 27,1 % من مشمويل بحث 2015 أن يقوم الزوج باألشغال 

املنزلية مقابل 39,1 % سنة 2009. واشرتطت نسبة 19 % يف بحث 2015 ) 12 % يف بحث 2009( ليك 

يساهم الزوج يف هذه األعامل وجود حاالت خاصة تتطلب ذلك من مثل مرض الزوجة أو غيابها. وعىل كل 

حال، يتجىل من هذه النتائج أن هنالك قطيعة مع توزيع العمل حسب الجنس.

4 تربية األبناء:

يرى ما يناهز 88 % يف بحث سنة 2015 ) مقابل 67,4 % سنة 2009( أن تربية األبناء تعود إىل الزوجني معا. بينام 

ترى نسبة 9 % ) 30 % سنة 2009( أنها من مسؤولية الزوجة وحدها.
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5 اتخاذ القرارات داخل األرسة:

ـ عربت نسبة 72,6 % من مستجويب سنة 2015 أن القرارات داخل األرسة ينبغي أن تتخذ من قبل الزوجني معا، 

مقابل 50,1 % فقط سنة 2009.
ـ هذا يف الوقت الذي رصح 17,9 % يف بحث 2015 بأن سلطة القرار ينبغي أن تكون للزوج بصفته رب األرسة، 

مقابل 36,5 % سنة 2009.
ـ أما 6,9 % فرتى بأن كل واحد من الزوجني يتخذ القرارات املتعلقة مبجاله طبقا للتوزيع الجنيس لألدوار ) 

11,3 % سنة 2009(.

ويبدو من مقارنة معطيات الباحثني، أن هنالك تطورا مهام فيام يخص متثالت ومواقف وسلوكيات الرجال والنساء 

بخصوص فضاء األرسة.

المحور الثالث: انتظارات واقتراحات المواطنين والمواطنات

لقد كانت أسئلة استامرة بحث سنة 2015 بخصوص التوقعات املستقبلية أكرث دقة من مثيالتها يف استامرة بحث 

2009، التي لن تتضمن سوى سؤاال واحدا مفتوحا متعلقا باقرتاحات العينة من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة. 

ولهذا، فإنه من الصعب القيام مبقارنة موضوعية وعلمية بني نتائج البحثني حول التوقعات واالقرتاحات.

وميكن تقديم مالحظتني بخصوص مجمل االقرتاحات التي وردت يف نتائج بحث سنة 2015:

تطبيق  تحسني  أجل  أولوية من  ذات  واملستجوبات  املستجوبون  يعتربها  التي  باملقرتحات  تتعلق  األوىل:  املالحظة 

مدونة األرسة.

واملالحظة الثانية: تتعلق بهاجس استعراض كل املقرتحات املستخلصة من بحث سنة 2015 بأمانة ودقة عىل الرغم 

من كون البعض منها كانت نسبة القبول بها ضعيفة بل هزيلة. ولهذا ارتأينا أن نقسم املقرتحات إىل نوعني: مقرتحات 

تبدو يف نظر العينة املستجوبة ذات أولوية قصوى ومستعجلة، ومقرتحات بدت يف نظر نسبة ضعيفة من املستجوبني/

ات رضورية من أجل تكريس املساواة بني الزوجني، وضامن استقرار األرسة، وحامية النساء من كل أشكال التمييز.

1. المقترحات ذات األولوية في نظر العينة المستجوبة:

ميكن أن نستخلص من النتائج ما ييل اعتامدا عىل ترتيب تنازيل:

ـ  إن 84,4 % من العينة تقرتح استعامل جميع اإلمكانيات املتاحة من أجل التحسيس مبدونة األرسة والتعريف 

بها، وخاصة منها وسائل اإلعالم مثل التلفزة واإلذاعة. وقد برزت مطالب برضورة إحداث برامج خاصة تهدف 

إىل توضيح بعض مقتضيات مدونة األرسة عن طريق حوارات يساهم فيها مختلف الفاعلني وخاصة ذوي 

وذوات التخصص القانوين من أساتذة جامعيني، وقضاة ومحامني وعدول... 

ـ  بالنسبة لـ 47,6 % ينبغي إحداث مكاتب اإلرشاد األرسي يف جميع اإلدارات من مقاطعات ومجالس بلدية وغريها.
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ـ يقرتح 37,6 % تنظيم دورات تكوينية حول قانون األرسة لصالح املقبلني واملقبالت عىل الزواج.

تعود  بالنفقة حينام  املتعلقة  تلك  منها  األحكام خاصة  تنفيذ  العينة رضورة ضامن  من  نسبة 34 %  ترى  ـ 

الحضانة لألم.

ـ 22,4 % تقرتح تقوية تكوين القضاة.

ـ حوايل 20 % )19,8 %( تقرتح تطوير نظام الوساطة األرسية.

ـ 15,1 % ترى رضورة توفري اإلمكانيات املادية والبرشية ألقسام األرسة.

2. المقترحات المعبر عنها من قبل أقلية العينة المستجوبة

لقد أدىل 5 % )4,7 %( من األشخاص املستجوبني مبقرتحات أخرى تتمثل يف:

إدماج املدرسة واملرشدات يف املساجد يف الحمالت التحسيسية الهادفة إىل التعريف مبضامني مدونة األرسة. ـ  

تبسيط وتسهيل املساطر القضائية، وخفض تكاليف التقايض، وتقصري آجال البث يف القضايا املعروضة عىل املحاكم. ـ  

تقريب الجهاز القضايئ من املواطنني واملواطنات. ـ  

محاربة الفساد يف الجهاز القضايئ. ـ  

مرحلة  يف  خاصة  إليهم  واإلنصات  واملتقاضيات  للمتقاضني  بالنسبة  القانونية  واملصطلحات  اللغة  تبسيط  ـ  

الصلح، مام سيساعد عىل التقليص من نسب الطالق. 

أما املقرتحات املتعلقة مبراجعة مدونة األرسة بعد مرور عرش سنوات عىل دخولها حيز التطبيق، فيالحظ أنها مل متثل 

سوى نسب ضعيفة جدا ال تتجاوز %2 من أصل % 45 من الذين عربوا عىل أنه قد حان األوان ملراجعة املدونة، أي 

أنها نسبة ال تتجاوز 0.009 وهي عىل العموم تتفرع إىل ما ييل:

1 مراجعة املقتضيات التالية:

ـ  املادة 20 التي متنح القايض سلطة اإلذن بزواج القارص قبل السن القانونية للزواج. ويذهب االقرتاح إىل 

العمل عىل منع زواج الفتيات الصغريات السن ما بني 12 و16 سنة، وذلك عن طريق تحديد سن أدىن للزواج، 

وإقرار عقوبات عىل كل من يخالف هذا األمر.

ـ  املادة 49: إقرار مطبوع يوقعه املقبالن عىل الزواج يحدد طريقة تدبري األموال املكتسبة أثناء الزواج، عىل 

أن يدرج ذلك املطبوع ضمن الوثائق املتعلقة بطلب اإلذن بالزواج. 

املادة 156: متديد الخربة الطبية لتشمل الطفل الذي ينكر أبوه مسؤوليته عن الحمل. ـ 
املواد 198 199: إلزام الزوجة التي يكون لها دخل بالنفقة عىل األبناء، واعتبار العمل املنزيل الذي تقوم به  ـ 

الزوجة مساهمًة مادية منها يف تحمل األعباء املادية لألرسة.

املادة 238: جعل النيابة الرشعية عىل األبناء يف يد األبوين معا دون تقييدها برشوط بالنسبة لألم )وفاة  ـ  

األب، غيابه، فقدانه لألهلية(، وذلك انسجاما مع املادة 4 من املدونة التي تنص عىل الرعاية املشرتكة لألبوين 

عىل األرسة، وانسجاما مع الفقرتني 3 و4 من املادة 51 التي تنص عىل حقوق وواجبات الزوجني.
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التطليق بسبب الشقاق: مراجعة املسطرة الخاصة به ألنها تسهل انتهاء العالقة الزوجية. ـ 

هنالك أيضا مقرتحات أخرى، وإن مل يفصح عنها سوى نسب ضعيفة جدا من املستجوبني/ات، وهي كالتايل:

2 توضيح بعض مقتضيات مدونة األرسة، مثل:

املادة 4 املتعلقة بالرعاية املشرتكة للزوجني عىل األرسة: توضيح مضمون الرعاية ومجال تطبيقها ونطاقها. ـ 

املادة 49: توضيح املقصود من »عمل كل واحد من الزوجني وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء  ـ 

لتنمية أموال األرسة«.

ومن ضمن املقرتحات أيضا التي تقدمت بها نسبة ضعيفة جدا من العينة:

3 إلغاء بعض مقتضيات املدونة ملا تحمله من متييز ضد النساء، مثل:

ـ تعدد الزوجات نظرا الستحالة تحقيق العدل بني الزوجات.

ـ التطليق للخلع.

 4 وتقرتح نسبة ضعيفة أيضا من املستجوبني واملستجوبات سن مقتضيات جديدة تتعلق أساسا مبا ييل:

ـ إحداث محاكم أرسة مستقلة،

ـ إحداث هيئة للوساطة مستقلة عن الجهاز القضايئ.

يتجىل من خالل مجموع املقرتحات املعرب عنها من قبل املستجوبني واملستجوبات يف بحث سنة 2015 والتي ورد 

األرسة،  مدونة  تطبيق  بخصوص  كبرية  انتظارات  لديها  املستجوبة  العينة  أن   ،2009 سنة  بحث  مقرتحات  جلها يف 

كشفت عنها التوجهات العامة املستخلصة من البحث.

3. االنتظارات والتوجهات العامة الملموسة
1 يتجىل بوضوح أن املجتمع املغريب قد أضحى أكرث انخراطا يف نهج املساواة عىل مستوى األرسة. فقد تبني أن هنالك 

اعرتافا من قبل العينة املستجوبة بالدور الهام واملتزايد للنساء يف فضاء األرسة ويف املجتمع، كام ظهر أن النساء من 

مختلف األوساط واملستويات الدراسية قد أصبحن أكرث وعيا بدورهن يف املجتمع وبحقوقهن عىل األخص.

إدراك العينة املستجوبة للتحوالت التي طرأت عىل مستوى عقليات ومامرسات األزواج داخل األرسة، وخاصة  2ـ  

لدى النساء اللوايت رفعن من منسوب مطالبهن باحرتام حقوقهن.

ولعل االستنتاج املهم الذي ميكن استخالصه عموما من البحث هو أن غالبية العينة املستجوبة تتموقع يف إطار منوذج 

جديد لألرسة مييل إىل االبتعاد عن النموذج األبوي. ويظهر ذلك من خالل مجموعة من املؤرشات من مثل القبول 

بالحوار كوسيلة لحل النزاعات الزوجية، وقيم االحرتام املتبادل بني الزوجني، واملسؤولية املشرتكة لهام عن األرسة. كام 

أنه يربز عرب االعرتاف والتقدير املتزايدين لدور النساء.
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غري أن املالحظ هو أن العينة املستجوبة تبدو أكرث تقبال لفكرة املساواة بني األزواج يف الواجبات وليس يف الحقوق، 

كام اتضح ذلك من خالل مطلب مساهمة الزوجة ذات الدخل يف النفقة عىل األرسة.

ومع ذلك، فإن املساواة يف الحقوق تشق طريقها داخل فضاء األرسة، وتحرك الضامئر بخصوص مجموعة من القضايا 

الحساسة مثل مساهمة الزوج يف األعامل املنزلية، واقتسام األموال املكتسبة خالل قيام الزواج عند انتهاء العالقة 

الزوجية، واالعرتاف بعمل الزوجة املنزيل كمساهمة مادية يف نفقات األرسة. 

للتوجه  تقدم  بحصول  تفيد   ،2009 سنة  بحث  مع  مقارنة   ،2015 سنة  بحث  نتائج  يف  الغالبة  السمة  فإن  ولهذا، 

الزوجني،  مسؤولية  وعىل  الكرامة،  عىل  املؤسسة  املساواة  فكرة  أن  كام  لها.  املقيد  التوجه  حساب  عىل  املساوايت 

وعىل احرتام الحقوق اإلنسانية للنساء كام وردت يف املرجعية الدينية بدأت تتفوق عىل املقاربة الثقافية التقليدية 

للعالقات بني الزوجني داخل األرسة.

النساء يف  بأن املساواة ستصبح مستقبال رضورة يفرضها تطور دور  التي يعرفها املجتمع املغريب تظهر  فالتحوالت 

املجتمع وداخل األرسة.

ويتعلق األمر هنا مبسار بطيء ينخرط يف املدى الطويل. مام يجعل من الرضوري اتخاذ إجراءات مساعدة من أجل 

ترسيع وتريته وتكريس نجاعته عىل مستوى السلوكيات واملامرسات.

ومام سلف ميكن أن نؤكد:

ـ أن املساواة داخل األرسة أصبحت قضية تشغل بال املواطنني واملواطنات وتسائلهم.

أن املساواة بدأت تؤثر يف العقليات خاصة لدى النساء: ـ 

املواطنني  ومامرسات  ومواقف  متثالت  معاينة  خالل  من  ذلك  يتجىل  كام  ملموس  تقدم  يف  املساواة  أن  ـ  

واملواطنات ما بني سنتي 2009 و2015.

وحتى يكون للمساواة أثر أكرب عىل سلوكيات النساء والرجال، يتطلب األمر تعزيزها عن طريق:

ـ معرفة جيدة بالقانون 

ـ تطبيق جيد للقانون،

ـ إجراءات مصاحبة.

وذلك مبساهمة كل مكونات املجتمع من:

ـ سلطات ترشيعية وتنفيذية وقضائية،

ـ وسائل اإلعالم،

ـ فاعلني وفاعالت دينيني،

ـ مجتمع مدين.



367

خاتمة عامة

السائدة  والثقافية  واالجتامعية  واألخالقية  الدينية  املفاهيم  عن  الرئيس  املعرب  الدول  جميع  األرسة يف  قانون  يعد 

واإلرادة  الطارئة،  السوسيولوجية  التحوالت  مثل  العوامل  من  ملجموعة  تبعا  يتطور  الوقت  نفس  ويف  املجتمع،  يف 

السياسية، والضغوطات املامرسة من قبل الفاعلني االجتامعيني، وميزان القوى السائد يف البلد، وكذلك للدور املتزايد 

للنساء داخل فضاء األرسة. وغالبا ما تكون التحوالت يف عالقات النوع داخل الفضاء الخاص متقدمة عىل القانون 

نفسه، الذي يضطر إىل التكيف الحقا مع هذه التغريات خاصة عندما يتعلق األمر بقواعد قانونية أصبحت متجاوزة 

وغري مالمئة للمجتمع أو غري مقبولة من طرفه.

ففي املغرب، عرفت قضية املساواة بني الرجال والنساء يف العرشية ما بني 1993 و2003 نقاشا مل يشهده املغرب عىل 

مدى التاريخ. وال زالت مدونة األرسة املتبناة سنة 2004، وبعد عرش سنوات من دخولها حيز التطبيق، تحرك مختلف 

القطاعات الحكومية واملجتمع املدين، ليس فقط من أجل ضامن تطبيق جيد وسليم لها، ولكن أيضا بخصوص ضامن 

مراعاة مبديئ املساواة وعدم التمييز القائم عىل الجنس املنصوص عليهام يف دستور 2011 يف كل مقتضياتها.

وقد سعى هذا البحث من خالل هدفه األساس إىل مساءلة إشكالية املساواة بني النساء والرجال داخل فضاء األرسة 

من خالل سرب أغوار آراء املواطنني واملواطنات حول فلسفة مدونة األرسة ومدى معرفتهم ببنودها، ومدى تأثريها عىل 

متثالتهم ومواقفهم وسلوكياتهم بعد انرصام عرش سنوات عىل إعاملها.

وقد أظهر تحليل معطيات البحث بوضوح أن مسار التغيري الذي عرفته العالقات االجتامعية للجنس حتى قبل دخول 

مدونة األرسة حيز التنفيذ بفضل متدرس الفتيات، وولوج النساء سوق العمل، وخوضهن غامر املجال العام، وبلوغهن 

مراكز القرار، قد أصبح يفرض نفسه، وتعزز بالخطابات امللكية املتعددة يف هذا الشأن وبتبني مدونة األرسة سنة 2004.

وقد كان لتطبيق مدونة األرسة منذ سنة 2004، أثر كبري يف التحوالت التي عرفها مجال األرسة. فهذا القانون حمل يف 

طياته ضامنة لتوازن العالقات داخل األرسة، ولحامية حقوق جميع أفرادها، غري أنه يف نفس الوقت، يؤسس ملطالب 

جديدة ويطرح تساؤالت متجددة تتعلق بدمقرطة العالقات داخل املجال الخاص مثل: النيابة الرشعية عن األبناء 

القارصين، وهوية األطفال الذين ينكر آباؤهم نسبهم، وتعميم الخربة الطبية بالنسبة لجميع الحاالت التي ينكر فيها 

الخاطب نسب ابنه، وتوزيع األموال املكتسبة أثناء قيام العالقة الزوجية، واملسؤولية املشرتكة للزوجني عىل األرسة. 

وهي كلها تساؤالت كانت مثار اهتامم كبري من قبل العينة املستجوبة أثناء البحث امليداين.

مقدمتها  ويف  املعنية،  الحكومية  القطاعات  مجهودات  بفضل  حصل  الذي  الكبري  التقدم  من  الرغم  وعىل  أنه  إال 

الجمعويني  الفاعلني/ات  العدل والحريات، برشاكة مع  والتنمية االجتامعية، ووزارة  التضامن واملرأة واألرسة  وزارة 

واملنظامت الدولية خاصة منها صندوق األمم املتحدة للمرأة، فإن العديد من العراقيل ال زالت تحول دون التطبيق 

الجيد ملدونة األرسة، وعىل رأسها عائق جهل املواطنني واملواطنات مبضامينها. إذ أن املعرفة بقانون األرسة هي القمينة 

بإحداث التغيري املطلوب عىل مستوى متثالت ومواقف املواطنني واملواطنات، وعىل سلوكياتهم باألساس.
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وإذا كانت التساؤالت املطروحة بخصوص القضايا التي ذكرنا تدل عىل كون املجتمع املغريب يعيش تحوالت عميقة، 

فإنه أصبح من الرضوري تقديم إجابات وافية عنها ومقنعة حتى منكن املواطنني واملواطنات من متلك القيم التي 

تحملها مدونة األرسة كمرشوع مجتمعي، وحتى تنعكس تلك القيم عىل سلوكاتهم داخل أرسهم.

ويف هذا السياق أظهر البحث امليداين أن غالبية العينة املستجوبة تستمد معلوماتها عن املدونة من وسائل اإلعالم 

السمعية البرصية أساسا، مام يرشح هذه األخرية ألن تلعب دورا مهام يف التعريف مبضامني املدونة وباإلشكاليات 

الجديدة التي تثريها. وهذا يقتيض إعداد برامج خاصة تعتمد النقاش العلمي للتعريف مبدونة األرسة والتحسيس 

مبضامينها. كام ينبغي دعم هذه الربامج اإلعالمية بتقوية قيم املساواة يف الربامج املدرسية بهدف تفكيك العالقات 

االجتامعية للجنس املبنية عىل دونية النساء. 

وتبدو املهمة صعبة بالنظر للبناء االجتامعي للعالقات بني الجنسني املرتسخ يف املجتمع بفعل تنشئة اجتامعية تكرس 

التعليمية، أو بفعل مامرسات تعكس ذهنية تلوذ  دونية املرأة وقيم المساواتية، سواء داخل األرسة أو يف الربامج 

مبربرات احرتام العادات والتقاليد واملربرات الثقافية يف تناقض تام مع مبادئ اإلسالم املؤسسة عىل املساواة والعدل 

واإلنصاف.

التضامن  العمومية للحكومة خاصة من خالل ما تقوم به وزارة  العليا، والسياسة  السياسية  اإلرادة  غري أن تظافر 

واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ووزارة العدل والحريات، واألوراش املفتوحة من أجل تطبيق جيد ملدونة األرسة، 

والحرص عىل  األرسة  بها  تحظى  التي  األهمية  تظهر  عوامل  كلها  الدولية،  املنظامت  املدين ودعم  املجتمع  وتعبئة 

ضامن توازنها يف ظل مدونة األرسة كمرشوع مجتمعي يؤسس ألرسة يتمتع كل أفرادها بالكرامة وبالحقوق اإلنسانية 

األساسية.

ومن هذا املنطلق، فإن تأثري مدونة األرسة يف املسار الدميقراطي يف املغرب سيكون كبريا عىل املدى البعيد، من حيث 

إن املساواة بني النساء والرجال أصبحت تشكل تحديا جديدا يف طريق مرشوع البناء الدميقراطي.

وإذا كان من املعروف أن كل عملية تغيري اجتامعي تتميز بالبطء وتتطلب وقتا طويال فنتائج البحث الحايل أظهرت 

مبا ال يدع مجاال للشك بأن فكرة املساواة بني الجنسني بدأت تخرتق الذهنيات والوعي الجمعي، وتُسائل سلوكيات 

املواطنني واملواطنات اليومية، كام أضحت تطرح سؤال توزيع العمل حسب الجنس والسلطة الذكورية داخل األرسة. 

وميكن اعتبار مجمل هذه التساؤالت مؤرشات واضحة عىل التحوالت العميقة التي تعرفها األرسة املغربية، والتي 

متهد إلعادة بناء العالقات بني الجنسني عىل أسس أكرث مساواتية وعىل اعرتاف أكرب بالدور املتنامي الذي تلعبه النساء 

داخل األرسة.



المـــالحق





الملحــق األول:

البحث التوثيقي
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فهرس البحث التوثيقي
تقديم

1. التحليل الكمي لإلصدارات المتعلقة بمدونة األسرة منذ إصدارها 

1. اإلصدارات األكاديمية والجامعية

2. األنشطة واإلنتاجات المؤسساتية:

أنشطة وإسهامات وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

أنشطة وإصدارات وزارة العدل والحريات

إنتاجات المندوبية السامية للتخطيط

أنشطة وإسهامات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

1. إسهامات وإنتاجات المجتمع المدني

2. أنشطة وإسهامات وسائل اإلعالم بخصوص مدونة األسرة

ثانيا. التحليل الكيفي لإلنتاجات واإلسهامات المتعلقة بمدونة األسرة

1. الدراسات المتعلقة بتقييم الممارسة القضائية لمدونة األسرة:

مدونة األسرة: التمثالت والممارسة القضائية

مدونة األسرة على ضوء الممارسة القضائية

القضاء األسري: الواقع واآلفاق، عشر سنوات من تطبيق مدونة األسرة 2004 - 2013

مقتضيات  تطبيق  إطار  في  المقدمة  الخدمات  عن  المتقاضين  رضا  حول  بحث 
مدونة األسرة من طرف أقسام األسرة

العربي،  المرأة اإلنسانية: عالمات مضيئة في أحكام القضاء  دراسة حول حقوق 
حالة المغرب، 2012
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منظمة  وتونس،  والمغرب  الجزائر  في  القضائي  والنظام  األسرة  وقانون  المرأة 
والعلوم  للتربية  اإلسالمية  والثقافة-المنظمة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم 

والثقافة، 2010

مدونة األسرة + 10: خبرات وآفاق

تطبيق مدونة األسرة: المكتسبات والتحديات 2005، الجمعية المغربية لمناهضة 
النفسي  والدعم  القانوني  والتوجيه  االستماع  مركز   ،)AMLVF( النساء  تجاه  العنف 
األمم  وهيئة  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  بمساندة صندوق  العنف،  ضحايا  للنساء 

المتحدة للنساء، 2005

وممارسات  ومواقف  وتمثالت  معرفة  بتقييم  اهتمت  التي  الدراسات   .1
المواطنين والمواطنات منذ دخول مدونة األسرة حيز التطبيق:

القيادات  مشروع  الجديدة،  األسرة  بمدونة  المغاربة  معرفة  مستوى  حول  دراسة 
النسائية بمساندة Word learning، الرباط 2005

البحث المنجز سنة 2006 من طرف جمعيات القروض الصغرى )AMC(، وبشراكة مع 
planNet Finance والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ADFM، وبمساندة اليونيسيف

للرأي  مخصص  فصل  الجديدة«،  األسرة  مدونة  تمثالت  »إدراك  االجتماعي  التحول 
العام في بحث مدونة األسرة: التمثالت والممارسة القضائية، 2007

األسرة،  مدونة  تطبيق  من  سنوات  خمس  تقييم  حول  الوطني  الميداني  البحث 
المنجز من طرف وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، 2009

خاتمة
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تقديم

رافق صدور مدونة األرسة، فرباير 2004، ظهور غزارة يف األنشطة واإلنتاجات التي لها عالقة بهذا القانون األرسي 

وقد شكلت  الخاص.  املجال  يف  املرأة  تحديدا حقوق  منها  بالذكر  نخص  وإشكاالت،  قضايا  من  أثاره  وما  الجديد، 

نسائية  منظامت  من  املدين  املجتمع  أنشطة  مختلف  إىل  إضافة  املجال،  هذا  يف  واإلعالمية  األكادميية  اإلنتاجات 

وحقوقية، دعامة أساسية ملبارشة ومواكبة ورش مراجعة وإصالح »مدونة األحوال الشخصية«.

كام متيزت، السنوات األوىل لتبني مدونة األرسة، بظهور مجموعة من األنشطة واإلنتاجات املتمحورة أساسا حول 

رشح وتوضيح املقتضيات الجديدة للمدونة، خصوصا تلك املتعلقة بفلسفة املساواة التي تشكل جوهر هذا القانون.

الجديدة  املقتضيات  نقد  إىل  إما  يرمي  مؤلفيها،  البداية وحسب  يف  الدراسات،  السائد يف هذه  التوجه  كان  وقد   

للمدونة، أو إىل إبراز جوانبها اإليجابية، غري أنه رسعان ما اتجهت اإلنتاجات الحقا نحو تقييم واقع تطبيق هذه 

املقتضيات الجديدة عىل كل املستويات، املؤسساتية منها واالجتامعية والقانونية.

ويشكل هذا املجهود البحثي التوثيقي، املضمن يف هذا امللف التوثيقي، مدخال أساسيا للدراسة املزمع إنتاجها حول 

تقييم عرش سنوات من تطبيق مدونة األرسة، وتأثريها عىل متثالت املواطنات واملواطنني، وعىل معرفتهم بحقوقهم 

وواجباتهم األرسية كام هي منصوص عليها يف مدونة األرسة، وكذا عىل سلوكاتهم ومامرستهم اليومية يف أرسهم. فهذا 

البحث التوثيقي يهدف إىل القيام بجرد وتحليل ملختلف الدراسات التقييمية السابقة من أجل الوقوف عىل القيمة 

املضافة لهذا البحث امليداين، وإبراز أهميته بالنسبة ألصحاب القرار من جهة، وللبحث العلمي من جهة ثانية.

ويتعلق األمر بـ:

 أنجزت، منذ صدور مدونة األرسة، سواء التي  اإلسهامات واألنشطة  أو فهرسة جامعة ملختلف  دليل  إعداد 

تلك  أو  لها،  املدونة ومتلكهم  املواطنات واملواطنني مبقتضيات  تقييم مستوى معرفة  انصبت عىل  التي  تلك 

التي اتجهت نحو دراسة التأثري الذي أحدثه تطبيق املدونة عىل سلوكاتهم ومامرساتهم اليومية داخل الفضاء 

األرسي، واملتعلقة تحديدا بعالقات النوع؛

 العمل، من خالل آلية تحليل املضمون، عىل إظهار أكرث املواضيع استحواذا عىل اهتامم الباحثني، والفاعلني

املؤسساتيني واملجتمع املدين؛

 تحديد املقرتحات والتوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسات واألعامل التقييمية ملدونة األرسة، والتي من

شأنها الرقي مبعرفة املواطنات واملواطنني مبقتضيات املدونة من جهة، وضامن تطبيق أمثل للمدونة من طرف 

القامئة  االجتامعية  والعالقات  العقليات  تغيري  املساهمة يف  بهدف  وذلك  ثانية،  القضائية من جهة  األجهزة 

عىل الجنس داخل األرسة، مبا يتالءم وقيم العدل واملساواة واإلنصاف املضمنة يف مدونة األرسة، وانسجاما مع 

املقتضيات الدستورية الجديدة التي جاء بها دستور 2011.
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ففي هذا االتجاه، يالحظ أن دستور اململكة نص يف فصله الثاين والثالثني )32( عىل أهمية األرسة يف البناء املجتمعي 

املغريب، مع التأكيد عىل تدخل الدولة، مبقتىض القانون، لتوفري الحامية الحقوقية واالجتامعية واالقتصادية، مبا يضمن 

وحدة األرسة واستقرارها واملحافظة عليها. كام نص هذا الفصل عىل إحداث مجلس استشاري لألرسة والطفولة.

ومن أجل تناول مختلف الدراسات واألعامل التقييمية للمدونة، اعتمدنا مقاربة كمية ونوعية:

 املقاربة الكمية تهدف اإلحاطة، قدر اإلمكان، بكل اإلنتاجات واإلصدارات املتعلقة بتقييم مدونة األرسة منذ

إصدارها فرباير 2004؛

 املقاربة النوعية ستمّكن من دراسة وتحليل اإلصدارات والوثائق التي تناولت تقييم مستوى معرفة الرأي العام

مبقتضيات مدونة األرسة، ومدى ترشب املواطنات واملواطنني للفلسفة املساواتية التي تحملها هذه املدونة.

كام سيمكن هذا العمل التحلييل من تحديد أهم املعوقات والعراقيل التي تعرتض تنزيل مقتضيات املدونة. وهذا 

التحديد للمعوقات والعراقيل ميكن أخذه بعني االعتبار يف كل املبادرات املتخذة يف هذا املجال. فالخالصات والنتائج 

املتوصل إليها يف مثل هذا النوع من البحوث امليدانية ميكن أن يشكل مرتكزا للسياسات العمومية لبلورة مبادرات 

متنوعة تصب يف اتجاه تحسني العالقات بني الزوجني داخل فضاء األرسة ومن مثة الحفاظ عىل االستقرار األرسي.

 كام أن هذا التحديد للعراقيل والصعوبات التي اعرتضت تطبيق املدونة سيفيد يف كل مراجعة محتملة ملقتضيات 

املدونة من أجل تجاوز الثغرات وتذليل الصعوبات التي أفرزتها املامرسة.

كام ميكن أن تشكل هذه الدراسة دعامة ألنشطة وتدخالت أخرى ذات طبيعة سوسيواقتصادية تخص مجاالت حيوية 

لصالح  األرسة، خصوصا  داخل  والتضامن  االنسجام  للمدونة، وضامن  أمثل  تطبيق  أجل  من  عليها  االشتغال  يتعني 

الفئات االجتامعية الهشة.
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1. التحليل الكمي لإلصدارات المتعلقة بمدونة األسرة منذ إصدارها: 

الدراسات  بالتحديد  ونخص  هذا  التوثيقي  ملفنا  موضوع  والدراسات  األعامل  وتحليل  دراسة  عىل  ننكب  أن  قبل 

التقييمية، سنورد أوال تصنيفا لهذه الدراسات املتعلقة مبدونة األرسة منذ إصدارها يف فرباير 2004. فاملدونة وكام هو 

معلوم كانت موضوعا للعديد من الدراسات واألعامل من طرف مجموعة من املتدخلني سواء يف املغرب أو يف الخارج.

وميكن تقسيم هذه الدراسات بشكل عام إىل أربعة أصناف:

اإلنتاجات الجامعية واألكادميية؛

الدراسات واألنشطة الصادرة عن املجتمع املدين؛

الدراسات واألنشطة الصادرة عن املؤسسات الحكومية؛

.اإلنتاج اإلعالمي

 ويبقى من الرضوري اإلشارة بهذا الخصوص، إىل أن بعض الدراسات كانت مثرة تعاون بني مجموعة من الفاعلني: 

املجتمع املدين، الجامعة، املصالح الوزارية، والهيئات املهنية )املحامون، املوثقون، القضاة،...(، واملنابر اإلعالمية.

أ. اإلصدارات األكاديمية والجامعية:

 شكلت مدونة األرسة، سواء قبل أو بعد دخولها حيز التنفيذ، موضوعا للعديد من األبحاث والدراسات األكادميية. 

وهكذا، اتجهت بعض الدراسات، وتحديدا تلك التي سبقت صدور املدونة، نحو دعم ومساندة مطالب الجمعيات 

النسائية من اجل مراجعة عميقة للوضعية القانونية للنساء وتحسني العالقات داخل األرسة.

أما الدراسات األكادميية الالحقة لصدور املدونة فإنها اهتمت بتحليل نص املدونة يف حد ذاته أكرث منه بتنزيل النص 

عىل أرض الواقع وتقييم واقع هذا التنزيل. وقد توزعت هذه الدراسات واإلصدارات عىل النحو التايل:

 وهيئات األبحاث  مراكز  ومجالت  الحقوق  كليات  مجالت  مثل  املتخصصة،  املجالت  يف  املنشورة  املقاالت 

املحامني، وأيضا املجالت املنشورة من طرف وزارة العدل والتي يساهم فيها الباحثون الجامعيون واملامرسون 

ملهن قانونية؛

الندوات واأليام الدراسية املنظمة داخل الجامعات املغربية واألجنبية والتي كانت أشغالها موضوعا للنرش؛

املؤلفات املوضوعاتية التي تناولت جانبا من جوانب مدونة األرسة؛

املؤلفات املعتمدة يف مختلف كليات الحقوق باملغرب لتدريس مدونة األرسة؛

 أطروحات ورسائل الدكتوراه ورسائل املاسرت التي نوقشت يف كليات الحقوق أو تلك التي نوقشت مؤخرا يف

كليات اآلداب تخصص علم االجتامع؛

.الدراسات امليدانية التي قام بها باحثون جامعيني وشملت محاكم اململكة، واملتقاضني والرأي العام عموما
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ب. األنشطة واإلنتاجات المؤسساتية:

بالنظر إىل الطابع العرضاين للمسألة النسائية، التي تتداخل يف إطارها عدة أبعاد، منها الثقايف والديني واالجتامعي 

واالقتصادي، فإن مختلف الهيئات املؤسساتية كانت مدعوة، ومنذ صدور مدونة األرسة سنة 2004، إىل الرقي بهذا 

املكسب والعمل عىل تنزيله بشكل جيد ومالئم.

يف سياق ذلك، وعىل طول هذه العرش سنوات املاضية، نظمت العديد من األنشطة واللقاءات، سواء يف املغرب أو يف 

املهجر، للتعريف باملقتضيات الجديدة ملدونة األرسة.

وسنحاول الرتكيز يف هذا امللف البحثي التوثيقي، عىل األنشطة األساسية التي قامت بها وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية، ووزارة العدل والحريات، باإلضافة إىل املندوبية السامية للتخطيط واملجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان.

1. أنشطة وإسهامات وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية:

 قامت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية باعتبارها املعنية مبارشة، وباملقام األول، بتتبع تنفيذ مدونة 

األرسة وبالنهوض بحقوق النساء، بالعديد من األنشطة وأصدرت العديد من اإلصدارات، والتي تتوزع كالتايل:

 ،ومطويات املدونة،  مضمون  تفرس  وكتيبات  مرسحية،  وعروض  لقاءات،  تنظيم  عرب  التحسيسية  الحمالت 

ومنشورات وإعالنات مصورة؛

نرش وإصدار تقارير موضوعاتية وتقارير سنوية بخصوص مختلف الجوانب واملواضيع املتعلقة باملدونة؛

تنظيم ورشات ودورات تكوينية لفائدة فعاليات املجتمع املدين وفعاليات أخرى؛

 العاملي اليوم  مبناسبة  وذلك  محددا،  موضوعا  والنقاش  بالتحليل  تتناول  موضوعاتية  سنوية  لقاءات  تنظيم 

للمرأة )8 مارس( أو اليوم الوطني للمرأة املغربية ) 10 أكتوبر(؛

 تنظيم حمالت وطنية تحسيسية لرفع الوعي بقضايا محاربة العنف ضد النساء، وكذا حمالت تحسيسية وذلك

تخليدا لليوم العاملي ملناهضة العنف ضد النساء، وتتناول هذه الحمالت عدة مواضيع ذات الصلة بتفعيل 

مدونة األرسة؛ 

 القيام ببحوث يف مجاالت محددة ذات عالقة باملوضوع من قبيل البحث امليداين املتعلق بتقييم مدونة األرسة

املنجز يف 2009، والذي تناول موضوع » خمس سنوات من تطبيق مدونة األرسة: أي تغيري يف متثالت ومواقف 

ومامرسات املغاربة واملغربيات«، والدراسة الحالية موضوع البحث: »عرش سنوات من تطبيق مدونة اآلرسة: 

أي تغيري يف متثالت ومواقف ومامرسات املغاربة واملغربيات؟« والذي يندرج يف إطار تحيني البحث امليداين 

السابق املنجز سنة 2009؛
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دراسة حول حقوق املرأة اإلنسانية: عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب، حالة املغرب، 2012؛

.2014 ،دراسة حول الزواج املبكر باملغرب

2. أنشطة وإصدارات وزارة العدل والحريات:

 تتوفر وزارة العدل والحريات عىل مجالتها الخاصة املتخصصة التي يتم عربها نرش أشغال الندوات واأليام

الدراسية املنظمة من طرف الوزارة عرب مختلف مناطق اململكة؛

 تثريها التي  املشاكل  لتدارس مختلف  أقسام قضاء األرسة وذلك  لفائدة رؤساء  الدراسية  األيام  تنظيم بعض 

املامرسة القضائية، وتوحيد الفهم واملقاربات ومنهجية العمل؛

 بني املكتسبة  األموال  كتوزيع  باملدونة،  مرتبطة  محددة  قضايا  حول  خاصة  لدراسات  العدل  وزارة  إعداد 

الزوجني، ونظام الوساطة األرسية، والنفقة؛

 .نرش التقارير واإلحصائيات الدورية للوقوف عىل مستوى التقدم يف تنزيل مقتضيات املدونة من لدن املحاكم

وميكن أن نستحرض هنا الدراسة التي أعدتها الوزارة حول حصيلة عرش سنوات من تطبيق مدونة األرسة من 

لدن القضاء )2013-2004(؛

 ،تنظيم حمالت وطنية من أجل التحسيس والتعريف باملقتضيات الجديدة ملدونة األرسة عىل نطاق واسع

يف  متخصصني  باحثني  ومبشاركة  املكتوبة(  الصحافة  اإلذاعة،  )التلفزيون،  اإلعالم  وسائل  مختلف  عرب  وذلك 

امليدان؛

إعداد مطويات لرشح وتبسيط املساطر القضائية للمتقاضني؛

إعداد دالئل عملية تستهدف تفسري وتبسيط مقتضيات مدونة األرسة لفائدة املامرسني للقانون األرسي؛

 إعداد مناشري ومذكرات تخص تطبيق مدونة األرسة بالنسبة للمغاربة املقيمني بالخارج، وكذلك مناشري تتناول

مواضيع من قبيل: توثيق عقود الزواج؛

 إحداث لجنة لضامن تتبع تطبيق مدونة األرسة، والوقوف عىل املشاكل والعراقيل التي تحول دون التطبيق

الجيد للمدونة. هذه اللجنة املكلفة أيضا بتقييم كل مظاهر النقص عىل مستوى الوسائل البرشية واملادية، 

وتجميع املعطيات واإلحصائيات، واقرتاح حلول بخصوص املشاكل املثارة؛

 )تنظيم وزارة العدل والحريات حملتني وطنيتني يف 2011 و2013 حول توثيق الزواج )املادة 16 من املدونة

كان من نتائجهام تسوية العديد من الزيجات غري املوثقة. وقد جندت الوزارة لذلك الغرض وحدات متنقلة 

عرب ربوع الوطن وعقدت اتفاقيات رشاكة مع فعاليات املجتمع املدين الذي نظم بدوره عدة أنشطة وحمالت 

يف املوضوع.
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3. إنتاجات المندوبية السامية للتخطيط:

النساء، وذلك عرب دراسات  أخذت أنشطة املندوبية السامية للتخطيط تتجه شيئا فشيئا نحو تناول قضية حقوق 

تعكس وضعية النساء يف ميادين لها تأثري عىل حياتهن األرسية. ونذكر من ضمن هذه الدراسات:

تقرير التنمية البرشية، النساء وديناميات التنمية، الصادر يف يناير 2005؛

تقرير حول مستقبلية 2030: املرأة املغربية من منظور محيطها االجتامعي، الصادر يف شتنرب 2006؛

التنمية البرشية بني الواقع ومتثالت الساكنة، 2010؛

النساء املغربيات وسوق الشغل، 2013؛

2011 ،بحث وطني حول تزايد العنف ضد النساء

4. أنشطة وإسهامات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان:

باعتباره مؤسسة دستورية موكول لها صالحية السهر عىل احرتام الحقوق اإلنسانية األساسية ورصد مختلف التجاوزات 

والخروقات، يهتم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مبختلف القضايا املرتبطة بحقوق النساء االقتصادية والسياسية 

واالجتامعية والثقافية واملدنية...

الوطني بعدة أنشطة مرتبطة  ويف إطار هذه املهمة املنوطة به لحامية وتطوير الحقوق اإلنسانية، يقوم املجلس 

بوضعية املرأة، ويف مختلف املجاالت. ونستحرض من بني هذه األنشطة:

 2014 املنجز يف التقرير  تحديدا  الجنس، ونخص  أساس  املساواة عىل  تتناول مسألة  التي  السنوية  التقارير 

إقرار دستور  النساء عرش سنوات بعد صدور مدونة األرسة، وأربع سنوات بعد  يتناول واقع حقوق  والذي 

2011، و20 سنة بعد برنامج عمل بيكني؛

 الندوات والورشات املنظمة عىل املستوى الوطني من طرف املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، أو تلك املنظمة

النساء، ذات راهنية  عىل املستوى الجهوي من لدن لجانه الجهوية، والتي تتناول مواضيع مرتبطة بحقوق 

وأثارت نقاشا كبريا حولها من قبيل زواج القارص، واإلجهاض، وغريها من املواضيع؛

 آراء املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتوصياته بخصوص قضايا مرتبطة بحقوق النساء، من قبيل العنف ضد

النساء، واملساواة واملناصفة، وزواج القارص، وتطبيق مقتضيات مدونة األرسة من طرف القضاء؛

 نتائج االستشارات التي قام بها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بخصوص قضايا متعلقة بالصحة اإلنجابية

للنساء من قبيل إشكالية اإلجهاض. 
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ج. إسهامات وإنتاجات المجتمع المدني: 

لعبت منظامت املجتمع املدين، وتحديدا الجمعيات النسائية وجمعيات حقوق اإلنسان، دورا مهام يف تعديل مدونة 

األرسة، وذلك من خالل ما رفعته من مطالب، وما قامت به من حمالت ترافع، وما قدمت به من دراسات وأبحاث. 

لذا كان من الطبيعي أن يتواصل اهتامم هذه الفعاليات الجمعوية املدنية بتنزيل املقتضيات الجديدة ملدونة األرسة، 

وكذا سعيها املتواصل للنهوض بوضعية النساء واألرسة، والتصدي ملختلف التجاوزات التي تطال هذا املجال. 

وتتوزع أنشطة وإسهامات هذه الفعاليات الجمعوية عىل ثالث مستويات:

بالفلسفة  وتحديدا  األرسة  مدونة  مبضمون  والتوعية  التعريف  عىل  املنصب  والتحسييس  البيداغوجي  العمل   1

املساواتية التي تقوم عليها املدونة:

ويطبع هذا العمل التحسييس الذي تقوم به الجمعيات، تنوع يف ميكانيزمات االشتغال والتي نذكر منها:

 العمل عن قرب مع املواطنني واملواطنات، ويف تواصل مبارش معهم، وذلك من خالل تنظيم قوافل تحسيسية

تعريفية مبضامني مدونة األرسة عرب مختلف مناطق املغرب؛

املشاركة يف برامج تعتمد وسائل اإلعالم املتنوعة من تلفزيون وإذاعة وصحافة مكتوبة...؛

نرش وتوزيع منشورات ومطويات تعرف باملقتضيات الجديدة ملدونة األرسة، وتفرسها بشكل مبسط؛

.إنتاج عروض مرسحية وأفالم قصرية بخصوص املسألة

2 حمالت الضغط من أجل تطبيق جيد ملقتضيات املدونة أو من أجل تعديل بعض مقتضياتها القانونية التمييزية 

تجاه النساء واألطفال.

 وقد اعتمدت حمالت الضغط عدة وسائل من قبيل: 

:نرش تقارير دورية بهدف تتبع وتقييم املامرسة القضائية ملقتضيات مدونة األرسة، وذلك استنادا إىل

o تقارير مراكز االستامع والتوجيه القانوين؛
o إحصائيات أقسام قضاء األرسة لدى محاكم اململكة؛

o اإلحصائيات املنشورة من لدن وزارة العدل والحريات؛
املتعلق بتطبيق مقتضيات  الجانب  القضائية وتحديدا  الجمعيات للمامرسة  الذي تقوم به هذه  التقييم   o

املدونة.

3 تنظيم موائد مستديرة يف إطار برنامج دعم تطبيق أمثل ملقتضيات مدونة األرسة.

تفعيال  وذلك  املحلية،  والسلطات  للوزارات  الخارجية  املصالح  ممثيل  مشاركة  أحيانا  تعرف  التي  اللقاءات  هذه   

للمقاربة التشاركية.
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4 إنجاز ونرش دراسات تخص تقييم تطبيق مدونة األرسة من طرف املنظومة القضائية، ومقاربة مستوى معرفة 

املواطنني مبقتضياتها ومدى ترشبهم وتشبعهم بفلسفتها املساواتية.

5 تنظيم حمالت للمطالبة بتعديل بعض مقتضيات املدونة ملا تتضمنه، حسب الفعاليات الجمعوية، من أحكام 

متييزية ضد النساء واألطفال. 

وقد اعتمدت هذه الحمالت أساليب متنوعة من محاكامت صورية، ومظاهرات، وملتمسات، وعرائض...

وكمثال عىل هذه الحمالت نستحرض الحملة املتعلقة بزواج القارص والحملة املتعلقة مبشكل اإلجهاض يف 2015.

د. أنشطة وإسهامات وسائل اإلعالم بخصوص مدونة األسرة:

مواكبة وسائل اإلعالم لتعديل مدونة األرسة ولتطبيق مقتضياتها كان واضحا، وذلك بالنظر إىل حجم ونوعية اإلنتاجات 

واإلسهامات اإلعالمية التي تناولت املوضوع، من قبيل: 

 يف األرسة،  مبدونة  مرتبطة  محددة  موضوعات  تناولت  التي  الخاصة  امللفات  وتحديدا  الصحفية  املقاالت 

الصحافة الوطنية والدولية، النسائية منها بالتحديد؛

 الربامج اإلذاعية والتلفزية املخصصة ملدونة األرسة، وما تثريه من قضايا، والتي تعرف مشاركة فعاليات جمعوية

وجامعية باإلضافة إىل هيئات رسمية؛

األفالم واملسلسالت التلفزية والعروض املرسحية والغنائية التي تناولت قضايا مدونة األرسة؛

.الحمالت التحسيسية التي اعتمدت وصالت إشهارية بخصوص مواضيع مرتبطة مبدونة األرسة



383

2. التحليل الكيفي لإلنتاجات واإلسهامات المتعلقة بمدونة األسرة:

يتجىل الهدف األسايس من وراء هذا البحث التوثيقي يف تحليل األعامل واإلنتاجات التي تناولت تقييم تطبيق مدونة 

تطبيق  تقييم  حول  الوطني  البحث  تاريخ   ،2009 سنة  منذ  املنجزة  تلك  وتحديدا    Etudes d’évaluationاألرسة

مدونة األرسة املنجز تحث إرشاف وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية. مام سيمكن من إبراز جدوى 

وأهمية البحث امليداين الحايل حول تقييم عرش سنوات من تطبيق مدونة األرسة، الذي أنجزته وزارة التضامن واملرأة 

واألرسة والتنمية االجتامعية، والذي يبقى هدفه األسايس هو الوقوف عىل مستوى املعرفة مبدونة األرسة والتأثري التي 

أحدثته املدونة عىل متثالت ومواقف ومامرسات املواطنات واملواطنني املغاربة، واستخالص النتائج التي تفيد يف مالمئة 

السياسات العمومية مع الواقع املجتمعي الذي يعرف تحوالت عميقة ومضطردة.

• مالحظات عامة:

 - تحليل مضمون اإلنتاجات واإلسهامات التي صاحبت صدور املدونة والرشوع يف تنزيل مقتضياتها منذ 2004، مكن 

من الوقوف كرونولوجيا عىل صنفني من اإلسهامات التي طبعت هذه العرش سنوات من املامرسة:

 اإلنتاجات واإلسهامات األوىل التي أنجزت مبارشة بعد إقرار نص مدونة األرسة، والتي تندرج يف إطار التعريف

باملدونة والتحسيس مبقتضياتها الجديدة ونرشها عىل نطاق واسع. وما يغلب عىل هذه اإلسهامات األوىل هو 

طابعها الدفاعي والتربيري.

عىل املستوى املوضوعي واملنهجي، ركزت اإلنتاجات األكادميية األوىل عىل الجوانب القانونية، مغلبة الجانب املتعلق 

التي شابها غموض  تلك  استثنينا  إذا  اللهم  النصوص،  لهذه  النقدي  التحليل  النصوص عىل حساب  برشح وتوضيح 

منذ البداية. وقد كان البعد السوسيولوجي حارضا هو اآلخر ومنذ البداية يف بعض الكتابات يف شكل تساؤالت عن 

مدى مالمئة الفلسفة الجديدة ملدونة اآلرسة للواقع املجتمعي لألرسة املغربية. فإذا كانت هذه الكتابات قد أشارت 

إىل التحوالت اإليجابية واملشجعة التي عرفها املحيط االجتامعي نتيجة تراجع نسبة األمية، وولوج النساء للفضاء 

العمومي عرب سوق العمل تحديدا، والتحوالت اإليجابية التي عرفتها العالقات االجتامعية القامئة عىل أساس النوع، 

فإن هذه الكتابات أشارت باملقابل إىل املقاومة التي ميكن أن تبديها بعض الفئات االجتامعية لهذا التعديل ملقتضيات 

املدونة األرسة ولفلسفتها املساواتية تحديدا. واملالحظ أن هذا النوع من اإلنتاجات عرف نوعا من الرتاجع منذ 2005، 

مرتجام بذلك لرمبا تراجعا يف االهتامم باملواضيع ذات الطبيعة النظرية والتوجه باملقابل نحو االهتامم بتحليل وتقييم 

الجوانب املتعلقة باملامرسة.

اإلنتاجات املهتمة بتقييم تطبيق مدونة األرسة من لدن الهيئات القضائية، وتلك التي انصبت عىل تقييم مستوى 
معرفة املواطنني واملواطنات مبقتضيات املدونة، وتقييم متثالتهم ومواقفهم ومامرساتهم يف عالقة بنصوص املدونة 

والقيم التي تتضمنها، تلك األعامل جميعها مل تأخذ يف الصدور إال يف حدود السنة الرابعة من بدء العمل بنص 

املدونة.
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وتكتيس الدراسات التي اهتمت بالتقييم أهمية كربى ألنها متكن من مالمسة إشكالية مدى قابلية مقتضيات مدونة 

األرسة للتنزيل، ودرجة متلك املواطنات واملواطنني لها وتشبعهم بفلسفتها.

ومتكن هذه الدراسات كذلك من رصد الصعوبات والتحديات التي يتعني رفعها يف هذا املجال، وتدعو بذلك السلطات 

العمومية إىل تذليل هذه الصعوبات والعمل عىل تنزيل مقتضيات املدونة وترسيخ قيمها اجتامعيا.

من  العديد  يثري  تطبيقها  يزال  ال  التنفيذ،  حيز  األرسة  مدونة  دخول  من  سنوات  بعد عرش  بأنه  االعرتاف  ويتعني 

التساؤالت، بل والشكوك بخصوص نجاعة بعض املقتضيات التي أقرتها املدونة يف حل املشاكل التي تعرتض األرسة 

املغربية، وكذا تحدي إحداث تغيري عىل مستوى العقليات.

بالتعريف  اهتمت  التي  واإلنتاجات  اإلسهامات  وغزارة  بوفرة  طبعت  قد  األخرية  سنوات  العرش  كانت  إذا  لكن، 

التنزيل  واقع  بتقييم  اهتمت  التي  الدراسات  فإن  واسع،  نطاق  عىل  ونرشها  األرسة،  ملدونة  الجديدة  باملقتضيات 

انطالقا من أبحاث ميدانية كانت قليلة شيئا ما. وقد انصب اهتامم هذا العدد املحدود من هذه الدراسات إما عىل 

تقييم تطبيق مدونة األرسة من لدن الهيئات القضائية، وإما عىل تقييم مستوى معرفة الرأي العام بكل مكوناته، من 

مواطنني ومواطنات، وقضاة، ومحامون، وعدول، وغريهم مبقتضيات املدونة.

وسنعمد فيام ييل إىل استعراض وتحليل املقومات الرئيسية للدراسات التقييمية املنجزة يف العرش سنوات األخرية، 

والوقوف عىل املقاربات املعتمدة والخالصات املتوصل إليها من لدنها.

سنتناول يف مستوى أول الدراسات التي اهتمت بتقييم تطبيق مدونة األرسة من لدن الجهاز القضايئ، ويف مستوى ثان 

سنعمد إىل استعراض وتحليل الدراسات التي اهتمت بتقييم مستوى معرفة املواطنني واملواطنات مبقتضيات مدونة 

األرسة، والتغيري الذي طرأ عىل متثالتهم ومواقفهم ومامرساتهم. 

أ. الدراسات المتعلقة بتقييم الممارسة القضائية لمدونة األسرة

تقييم املامرسة القضائية ملدونة اآلرسة تم تناوله أكادمييا من خالل البحوث النظرية والتعاليق عىل األحكام القضائية.

وقد أصدرت وزارة العدل بدورها تقارير تقييمية حول واقع تطبيق مدونة األرسة تتضمن إحصائيات. ويف املقابل 

القضائية داخل بعض أقسام األرسة،  لتقييم املامرسة  تقارير دورية  النسائية بدورها إىل إصدار  الجمعيات  بادرت 

ومراكز االستامع والتوجيه القانوين.

كام شكل تقييم تطبيق مدونة األرسة كذلك موضوع نقاش يف املوائد املستديرة املنظمة من طرف جمعيات الدفاع 

عن حقوق النساء، ومبشاركة باحثني وقضاة ومحامني وعدول...

وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة للمامرسني واملختصني يف مجال قانون األرسة لتحديد العراقيل والصعوبات التي 

تعرتض تطبيق املدونة، سواء كانت طبيعة هذه العراقيل اجتامعية، أو ثقافية، أو قانونية. كام كشفت هذه اللقاءات 

عن وجود عقلية جامدة مقاومة للمقتضيات الجديدة ملدونة األرسة.
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ومكنت املقرتحات التي خرجت بها هذه املوائد املستديرة من تحديد املتدخلني الذين تقع عليهم مسؤولية التدخل 

يف مجاالت محددة بعينها بغية تحقيق تنزيل أمثل ملقتضيات املدونة.     

كام قامت جمعيات أخرى بإنجاز أبحاث ميدانية يف بعض املدن، تحديدا الدار البيضاء وتطوان، حيث كانت النتائج 

مقاربة لتلك املعلنة يف التقارير السابقة.

وعىل الرغم من االنتقادات التي وجهت لهذه اإلسهامات البحثية سواء من حيث محدودية قيمتها األكادميية أو من 

حيث النتائج التي خلصت إليها، فإنها أسهمت يف تسليط الضوء عىل العراقيل التي تعرتض تطبيق بعض املقتضيات 

الجديدة ملدونة األرسة وتحول دون ترجمة فلسفتها املساواتية عىل أرض الواقع.

إن هذه األنشطة واإلسهامات تندرج يف إطار الدور املنوط باملجتمع املدين كقوة مطلبية، ودوره كذلك يف تحميل 

املسؤولية ألصحاب القرار السيايس عموما وللفاعلني يف املنظومة القضائية تحديدا. 

إال انه باملقابل، أشادت بعض التقارير بالتطور الحاصل عىل مستوى املامرسة القضائية، وانفتاح وزارة العدل والحريات 

عىل النسيج الجمعوي والتنسيق معه من أجل تدارس املشاكل والصعوبات الجوهرية التي أثارها تطبيق املدونة.

كام أن املندوبية السامية للتخطيط أشارت هي األخرى يف تقريرها حول مستقبلية املغرب 2030، إىل الصعوبات 

العديدة بل املقاومة التي تعرتض تطبيق مدونة األرسة، وتحديدا تلك املرتبطة بالذهنيات املقاومة للتغيري عىل أساس 

النوع الذي جاءت به مدونة األرسة.

عىل املستوى األكادميي، كانت هناك العديد من البحوث امليدانية املنجزة من طرف باحثني جامعيني، إما يف إطار 

بنيات البحث الجامعية وإما لفائدة منظامت وجمعيات مهتمة باملوضوع. هذه البحوث التي تندرج يف إطار علمي 

اعتمدت يف الغالب مقاربة سوسيو قانونية يف تناول املسألة.

 تحليل الدراسات المنجزة حول أقسام قضاء األسرة.

سنعمد هنا إىل تحليل بعض الدراسات التي تناولت جانب املامرسة القضائية يف أقسام قضاء األرسة:

1. »مدونة األسرة: التمثالت والممارسة القضائية«
وهي دراسة اهتمت بتقييم تطبيق مدونة األرسة من طرف املحاكم، وقد أنجزت من طرف فريق عمل مكون من باحثني 

جامعيني، وبدعم من مؤسسة فريدرك إيربت، وكانت تحت عنوان: »مدونة اآلرسة: التمثالت واملامرسة القضائية«. وقد 

انصبت الدراسة عىل تقييم السنتني األوليتني من تطبيق مدونة األرسة من خالل الوقوف عىل واقع املامرسة القضائية 

للمدونة يف أقسام قضاء األرسة التابعة للمحاكم االبتدائية يف كل من مدن الرباط، وسال، والقنيطرة، وطنجة.
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2. »مدونة األسرة على ضوء الممارسة القضائية«
املرة محكمة االستئناف  ثانية شملت هذه  أنجزت دراسة ميدانية  التطبيق،  املدونة حيز  أربع سنوات من دخول 

مبراكش واملحكمة االبتدائيتني بكل من مراكش وامنتانوت. وقد أنجزت الدراسة من طرف مركز الدراسات واألبحاث 

حول املرأة واآلرسة بكلية الحقوق مبراكش وبدعم من مصلحة التعاون الثقايف بالسفارة الفرنسية باملغرب، ونرشت 

 Le code :باللغة العربية تحت عنوان: »مدونة األرسة عىل ضوء املامرسة القضائية«، وباللغة الفرنسية تحت عنوان

de la famille à l’épreuve de la pratique judiciaire

وبالنظر إىل كون الدراستني املومأ إليهام أعاله تندرجان معا يف إطار واحد، ومحكومتان مبقاربة واحدة ومنهجية عمل 

واحدة، وبأهداف وغايات واحدة، فإننا سنعمد إىل تحليلهام بشكل متوازي.

يالحظ أن الدراستني معا اعتمدتا البحث امليداين بخصوص الفاعلني األساسيني املعنيني بتطبيق مدونة األرسة، ونقصد 

تحديدا، الهيئة القضائية واملتقاضني، كام اعتمدتا معا آلية املالحظة وتتبع سري الجلسات، وتحليل األحكام الصادرة 

عن أقسام قضاء األرسة التي وقع عليها االختيار من لدن الدراستني.

كل  من  املامرسة  لتقييم هذه  الكايف  الرتاكم  يحققان  ال  القضائية  املامرسة  من  أربع  أو  سنتني  أن  استحرضنا  وإذا 

جوانبها، فإن هاتني الدراستني مع ذلك كان لهام السبق يف إنجاز تقييم أويل حول تطبيق املقتضيات الجديدة للمدونة 

من لدن أقسام قضاة األرسة، وذلك من خالل املحاور واملجاالت املعتمدة يف الدراسة )القضاة، املتقاضون، مالحظة 

التي تحكم  التوجهات الكربى  التعليق عىل األحكام(. فقد نجحت الدراستان معا يف تحديد  وتتبع سري الجلسات، 

املامرسة القضائية، وتحديد الصعوبات والعراقيل التي تعرتض التطبيق الجيد ملقتضيات املدونة من طرف املحاكم، 

وقدمت باملقابل رزنامة من املالحظات واالقرتاحات التي من شأنها أن تسعف يف إنجاز وتطبيق مقتضيات مدونة 

األرسة من لدن املنظومة القضائية.

وإذا كانت الدراستان معا محدودتان من حيث املجال الرتايب املغطى، بحيث مل يشمال إال بعض أقسام قضاء األرسة 

وداخل مدن محدودة، فإنهام اعتمدتا مقاربة شمولية مهمة. بحيث سعت هذه املقاربة إىل استقصاء مدى ترشب 

مختلف الفاعلني األساسيني يف املنظومة القضائية، من قضاة ومتقاضني، باملقتضيات الجديدة ملدونة األرسة، وذلك من 

خالل تتبع سري الجلسات، وتحليل األحكام القضائية الصادرة يف املوضوع.

كام عمدت الدراستان معا إىل دراسة وتحليل الجانب السوسيوثقايف للقايض وآرائه بخصوص املقتضيات الجديدة 

ملدونة األرسة، سواء كمواطن أو كمامرس للقانون، وذلك يف محاولة لتقييم تأثري هذه املحددات السوسيوثقافية عىل 

املامرسة القضائية.

وقد مكنت املعطيات املتحصل عليها يف هذا اإلطار بخصوص متثالت القضاة وتأويالتهم للمقتضيات الجديدة ملدونة األرسة، 

باإلضافة إىل املعطيات املتحصل عليها من خالل تحليل األحكام القضائية يف املادة األرسية، من الوقوف عىل نوعية الذهنية 

املهيمنة التي تحكم تطبيق املقتضيات الجديدة ملدونة األرسة من لدن القضاة. إن األمر يتعلق يف هذا املستوى من البحث 

بالوقوف عىل مدى تأثري الفلسفة املساواتية التي تزخر بها مقتضيات املدونة عىل املامرسة القضائية.
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يف نفس السياق، عمدت هذه الدراسات إىل تحليل فضاء التقايض، مبكوناته املادية والبرشية، وذلك من خالل تتبع 

احرتام  األطراف، ومدى  التواصل بني مختلف  الوقوف عىل مستوى ونوعية  له كهدف  والتي حدد  الجلسات،  سري 

املساطر املعتمدة يف هذا املجال.

 ويف مستوى آخر مكنت متثالت املتقاضني، سواء كمامرسني أو كمواطنني ومواطنات مهتمني يف املقام األول بتطبيق 

مدونة األرسة وسري الجلسات، من الوقوف عىل آرائهم وعىل انتظاراتهم من املدونة الجديدة ومن الجهاز القضايئ 

املكلف بتطبيقها.

 وبتحليل املعطيات املتحصل عليها من الدراستني معا، الحظنا وجود تشابه كبري عىل مستوى املامرسة القضائية بني 

مجموع أقسام قضاء األرسة التي شملتها الدراستان معا )الرباط، سال، طنجة، مراكش، امنتانوت(. وقد مكنت هذه 

التي تعرتض تطبيق مقتضيات املدونة وتحول دون  العراقيل والصعوبات  النتائج املحصل عليها من تحديد بعض 

ترسيخ فلسفتها املساواتية.

هذه الصعوبات التي منيز فيها بني ثالث أصناف:

• صعوبات مرتبطة مبقتضيات مدونة األرسة نفسها:

ونذكر هنا تحديدا:

 حرمان الزوجة، عند انحالل ميثاق الزوجية، من نصيبها يف املمتلكات املكتسبة أثناء الزواج التي أسهمت فيها

بعملها وجهدها، وذلك بسبب اشرتاط املادة 49 لتوفر وسائل اإلثبات العامة إلثبات مساهمتها يف تشكل هذه 

الرثوة، وعدم أخذ العمل املنزيل بعني االعتبار كمساهمة مادية يف إمناء الرثوة واملمتلكات املحصل عليها خالل 

قيام الزواج.

 التحايل عىل املقتضيات القانونية املتعلقة مبامرسة تعدد الزوجات، وزواج القارص من خالل لجوء املواطنني سيئي

النية ملقتضيات املواد 16 و156 من مدونة األرسة للوصول إىل مبتغاهم واضعني بذلك القايض أمام األمر الواقع.

• صعوبات مرتبطة بطريقة اشتغال الجهاز القضايئ وأسلوب إدارته.

قضاة  وغياب  بها،  الخاصة  والبرشية  املادية  مواردها  لها  لألرسة  مستقلة  محاكم  بغياب  تحديدا  هنا  األمر  يتعلق 

متخصصني يف املادة األرسية، وكذا عدم كفاية التكوين، وغياب الفعالية عن مسطرة الصلح بالشكل الذي متارس به 

حاليا، باإلضافة إىل مشاكل التبليغ وتنفيذ األحكام القضائية وارتفاع الصوائر القضائية.

• وأخريا صعوبات مرتبطة باملحيط السوسيو اقتصادي والثقايف.

فقد أبانت الدراستان معا عن وجود عراقيل ومثبطات واقعية مرتبطة أساسا بالظروف املعيشية، وبالفقر، والجهل، 

واألمية لدى املتقاضني واملتقاضيات، وتحديدا يف الوسط القروي. ولقد اتضح من خالل الدراستني بان التطبيق الجيد 
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ملدونة األرسة ال يستند فقط إىل دور القايض والجهاز القضايئ عموما، بل إنه نتاج محيط سوسيوثقايف واقتصادي يتعني 

االشتغال عليه ككل بغية الوصول إىل التحول االجتامعي الذي دشنه هذا التعديل لقانون األرسة.

وتتعني اإلشارة ختاما إىل أنه عىل الرغم من محدودية الحيز الزماين واملكاين الذي غطته الدراستان، فإن الخالصات 

والنتائج املتوصل إليها تلتقي يف جانب كبري منها مع تلك املشار إليها حديثا يف البحث املنجز من لدن وزارة العدل 

والحريات: عرش سنوات من تطبيق مدونة األرسة.

3. »القضاء األسري: الواقع واآلفاق، عشر سنوات من تطبيق مدونة األسرة 2004-2013«

نرشت وزارة العدل والحريات يف ماي 2014 دراسة حول عرش سنوات من تطبيق مدونة األرسة من لدن أقسام القضاء 

األرسي. والدراسة مجملها تحليل ملعطيات إحصائية رسمية للوزارة، ترتجم باألرقام التقدم املحرز وكذا الصعوبات 

والعراقيل التي تضعف حمولة بعض مقتضيات املدونة وتحد من فعاليتها.

كام تقدم الدراسة بشكل دقيق مجموعة من التوصيات واالقرتاحات التي ستمكن من تذليل الصعوبات وتجاوز الثغرات.

وتبني الحصيلة اإلحصائية املعلن عليها من طرف وزارة العدل والحريات ارتفاعا يف الزيجات املربمة من 236574 

سنة 2004 إىل 306533 سنة 2013، وكذلك ارتفاعا يف أحكام ثبوت الزوجية من 6918 حكم سنة 2004 إىل 23057 

حكم سنة 2013. وقد أرجعت الدراسة هذا االرتفاع إىل معرفة املواطنني وفهمهم الجيد ملقتضيات املدونة وألهدافها 

تبسيط  ونتيجة  الرسمية،  الهيئات  وباقي  الوزارة،  طرف  من  املبذولة  التحسيسية  الجهود  نتيجة  وذلك  ومراميها، 

القارص من 18341 سنة 2004 إىل 35152 سنة  بارتفاع معدالت زواج  القضائية. وباملقابل، وفيام يتعلق  املساطر 

2013، يالحظ بأن الدراسة وإن أشارت وبقلق إىل ارتفاع معدالت زواج القارص، فإنها أشارت بإيجاب إىل كون توزيع 

طلبات اإلذن بالزواج دون سن األهلية حسب السن يبني ارتفاعا يف عدد الطلبات لدى أصحاب سن 17 سنة ليصل 

بالنسبة  الطلبات يف سن 16سنة، و%5,21 فقط  بالنسبة ألصحاب  الطلبات، و26,67%  إىل %67.55 من مجموع 

ألصحاب الطلبات يف سن15سنة. كام أشارت الدراسة باملقابل إىل ارتفاع معدالت رفض طلبات اإلذن بزواج القارص 

من %10.11 سنة 2006 إىل %14.54 سنة 2013.

وقد فرس هذا املنحى اإليجايب املزدوج الذي تعرفه املامرسة من لدن الدراسة بحمالت التحسيس والتوعية املبذولة 

من لدن الوزارة والنسيج الجمعوي. 

إال أن ما سجل عىل هذه الدراسة هو عدم تقدميها أي تفسري لألسباب التي تدفع القضاة إىل منح األذونات بزواج 

القارص دون السن القانوين للزواج ) % 85,44( مع ما يسببه هذا النوع من الزيجات من آثار وخيمة عىل الصحة 

الجسدية والنفسية للفتاة املتزوجة وعىل املجتمع عموما. كام أن هناك نقطة أخرى تستحق نوعا من التحليل املعمق 

وهي املتعلقة بالتحول الجغرايف للظاهرة بحيث أصبحت تكتيس طابعا حرضيا يف السنني األخرية بعد أن كانت تخص 

بشكل كبري العامل القروي ) % 51,79 من الطلبات حاليا من وسط حرضي(
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ومل يدل التقرير كذلك بأي تفسري بخصوص ارتفاع طلبات التطليق بسبب الشقاق املقدمة من طرف الرجال )22% 

سنة 2004 مقابل %44 سنة 2013( علام أن توجه املرشع إىل إقرار هذه املسطرة كانت غايته هي تبسيط الحصول 

عىل الطالق بالنسبة للزوجات اللوايت كان يصعب عليهن إثبات الرضر يف ظل مدونة األحوال الشخصية.

كام أهملت الدراسة اإلشارة إىل مسؤولية العدول يف عدم إخبار الطرفني املقبلني عىل الزواج مبقتضيات املادة 49 من 

املدونة التي متنح لهام إمكانية االتفاق عىل طريقة تدبري األموال املكتسبة خالل فرتة الزواج، مام سيسمح بتفادي 

كل نزاع مستقبيل يف حالة وقوع الطالق.

وسجل التقرير نوعا من االرتياح الستقرار معدالت الطالق بكل أنواعه، واللجوء املتزايد للطالق االتفاقي الذي يدل 

عىل أن انحالل ميثاق الزوجية يطبعه نضج وتفاهم أكرب بني الزوجني ملا فيه مصلحة األطفال والروابط االجتامعية 

عموما.

وباملقابل، يعرتف التقرير مبحدودية مسطرة الصلح، ويقرتح تقديم وسائل بديلة مثل الوساطة األرسية، مع توفري 

اإلطار القانوين واللوجيستييك املالئم.

كام سجل التقرير ارتفاع معدالت تنفيذ األحكام القضائية %86.72، والذي يعتربه مؤرشا إيجابيا داال عىل التطبيق 

الجيد ملدونة األرسة، وعىل نجاعة وفعالية أقسام قضاة األرسة. 

املواطنني  ولوجية  قبيل  من  تعرتيه،  التي  بالنواقص  ويعرتف  األرسي،  القضاء  واقع  التقرير  ينتقد  آخر،  مستوى  يف 

واملواطنات للقضاء األرسي، وثقتهم يف هذا القضاء. 

ومن ضمن السلبيات والنواقص التي يسجلها التقرير يربز العدد جد املحدود من القضاة املامرسني يف أقسام قضاء 

الكايف من  العدد  أربعة عرش )14( قسام فقط عىل  يتوفر  األرسة؛ فمن أصل سبع وستني )67( قسم قضاء أرسة، 

القضاة، مام يفرض عىل كل قاض النظر يف 1265 قضية سنويا، وهو ما يؤثر سلبا عىل جودة األحكام وعىل رسعة 

البث يف القضايا.

كام أشار التقرير إىل النقص الحاصل يف التكوين، سواء بالنسبة للقضاة أو بالنسبة ملساعدي القضاء، باإلضافة إىل 

غياب املساعدات االجتامعيات يف أكرث من %70 من أقسام قضاء األرسة.

 وانتقد التقرير الحالة التي توجد عليها أقسام قضاء األرسة، التي تعاين نقصا يف املوارد البرشية واملادية والوسائل 

التقنية )األطر القضائية واإلدارية الكفأة، بنيات االستقبال والتوجيه واإلرشاد، التجهيزات املكتبية واملعلوماتية....(

 ومن أجل مواجهة هذا النقص، وتبعا لذلك تطوير املامرسة القضائية بأقسام قضاء األرسة، أشار التقرير إىل مجموعة 

منظومة  إلصالح  الوطنية  الخطة  وتوصيات  تنسجم  شمولية  مقاربة  إطار  يف  اتخاذها  يتعني  التي  اإلجراءات  من 

العدالة. وتتجسد املعامل الكربى لهذه اإلجراءات يف التأسيس ملنظومة حكامة قضائية جيدة، وتوطيد وتطوير النجاعة 

والفعالية يف املادة األرسية، وتوحيد املامرسة القضائية واعتامد مقاربة تشاركية فعالة. 



 وعموما، فإن هذه الدراسة املتعلقة بتطبيق مدونة األرسة منذ إصدارها مكنت من وضع األصبع عىل التقدم املحرز، 

باإلضافة إىل الصعوبات والتحديات التي تعرتض املامرسة يف أقسام قضاء األرسة، والتي تتطلب بذل جهود مضاعفة 

من أجل رفعها.

الوزارة إىل مكتب استشارة خاص، وأنجزت سنة 2012، كانت أكرث تفاؤال  إال أن دراسة ميدانية أخرى عهدت بها 

بخصوص نفس املشاكل.

4. بحث حول مستوى رضا المتقاضين والمتقاضيات عن الخدمات المقدمة 
في إطار تطبيق مقتضيات مدونة األسرة من طرف أقسام األسرة.

الخدمات  إىل  النساء  ولوجية  تسهيل  أجل  من  األرسة  مدونة  تطبيق  دعم  برنامج  إطار  يف  الدراسة  هذه  أنجزت 

القضائية-التنوع والحكامة الدميقراطية-وذلك يف إطار رشاكة بني هيئة األمم املتحدة للمرأة ووزارة العدل والحريات. 

وشملت الدراسة خمسة أقسام قضاء أرسة، وهي عىل التوايل: مكناس، وبني مالل، والقنيطرة، ووجدة، وطنجة.

كان هدف هذه الدراسة هو تتبع مسار التقايض منذ تسجيل مقال الدعوى إىل حني تبليغ وتنفيذ الحكم.

وشملت الفئة املستهدفة بالدراسة الطاقم العامل يف أقسام قضاء األرسة يف املدن التي شملها البحث، )قضاة، رؤساء 

األقسام، كتابة الضبط، املساعدات االجتامعيات، ومساعدي القضاء واملتقاضني(، وذلك من خالل عينة مهمة موزعة 

عىل قسمني: قسم أول ميثل املتقاضني املعنيني بقضايا الزواج والطالق«%59«، وقسم ثان ميثل املتقاضني املعنيني 

بإجراءات االستدعاء وتنفيذ األحكام القضائية »41%«.

وقد خلصت الدراسة إىل أن %70 من املستجوبني عربوا عن رضاهم بخصوص جميع املعايري املعتمدة، وهي تباعا: 

األرسة،  قضاء  أقسام  وتنظيم  األرسي،  القضاء  إىل  الولوج  وسهولة  الساكنة،  من  والقرب  األرسة،  قضاء  أقسام  موقع 

والتشوير واإلرشاد الداخيل، وظروف االستقبال، وظروف االنتظار، وأوقات عمل أقسام قضاء األرسة، وآجال البث يف 

القضايا، وتكلفة القايض.

منهم  و70%  املعلومات،  عىل  للحصول  املتطلب  الوقت  عن  رضاهم  عن  عربوا  املستجوبني/ات  من  أن% 91  كام 

راضون عن جلسات الصلح.

الداخيل، وسهولة  التشوير واإلرشاد  التالية:  الجلسات استنادا للمعايري  وقد عرب %70 كذلك عن رضاهم عىل سري 

الولوج إىل قاعة الجلسات، وتهيئة القاعة، واملدة الفاصلة بني تاريخ فتح امللف وتاريخ انعقاد الجلسة، وانتظام أوقات 

الجلسات، وظروف سري الجلسات، وتواصل القضاة معهم خالل الجلسات.

وفيام يخص تبليغ وتنفيذ األحكام تجاوزت نسبة الرضا %70 استنادا إىل املعايري املعتمدة وهي تباعا: وضوح األحكام، وأمد 

إصدار اإلحكام، وأمد إنجاز اإلجراءات، وأمد تبليغ األحكام، وأمد تنفيذ األحكام، وأخريا سهولة تنفيذ هذه األحكام.
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وبخصوص اإلمكانيات واملوارد البرشية واملادية بأقسام قضاء األرسة عربت غالبية املستجوبني/ات عن رضاها ورأت 

بأن هذه املوارد كافية. كام أن أكرث من نصف املستجوبني، وتحديدا النساء، عربوا عن ثقتهم الكاملة يف الخدمات 

املقدمة من لدن أقسام قضاء األرسة.

غري أن هذه النسبة العالية من الرضا املعرب عنها من خالل هذه الدراسة، تتعارض بشكل كبري مع النتائج التي خلصت 

إليها الدراسة السابقة لوزارة العدل والحريات، ودراسات أخرى خصوصا تلك املنجزة من طرف الجمعيات بخصوص 

نفس القضايا.

صحيح أن القامئني بالدراسة اعرتفوا مبحدودية هذا البحث، سواء عىل مستوى حجم العينة أو عىل مستوى قلة املواقع 

املستهدفة موضوع الدراسة، كام أنهم يقرون عىل مستوى االستامرة، بأن بعض األسئلة يتعني تدقيقها أو تعويضها 

بأسئلة مكملة من أجل الحصول عىل أجوبة أكرث دقة ووضوح، ونتائج أقرب إىل الواقع.

كام يعتقد أصحاب الدراسة بأن أهميتها تكمن باألساس يف إيجاد مؤرش مرجعي للرضا يجمع مجموع النتائج املحصل 

عليها من خالل البحث الكمي، والذي سيسمح بتتبع دوري للتقدم املحرز وتحقيق املستوى املنشود من االستجابة 

النتظارات املتقاضني، استنادا إىل املعايري الثالثة عرش لهذا املؤرش املرجعي.

لتحليل وضعية  العدل والحريات  املنجزة من طرف وزارة  الدراسة  اعتمدتها  التي  املعايري هي نفسها  إال أن هذه 

أقسام قضاء األرسة، وأسفرت عن نتائج مناقضة متاما لتلك املحصل عليها من هذه الدراسة بخصوص رضا املتقاضني.

دراسة حول »حقوق المرأة اإلنسانية: عالمات مضيئة في أحكام القضاء   .5
العربي، حالة المغرب 2012«

أنجز الشق املتعلق باملغرب من طرف وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية برشاكة مع منظمة املرأة 

العربية حول حامية حقوق املرأة من خالل االجتهاد القضايئ. 

وتضم الدراسة قسمني: قسم أول يتناول التنظيم القضايئ املغريب يف شموليته، وقسم ثاين، وهو الذي يهمنا، يسلط 

الضوء عىل بعض األحكام القضائية املكرسة والضامنة للحقوق األساسية للنساء، مع توضيح كيف أن تأويل القانون 

من طرف القضاء ميكن أن يساهم يف تطبيق القاعدة القانونية يف اتجاه حامية وضامن الحقوق اإلنسانية للنساء.

وقد تم اختيار األحكام والقرارات القضائية املكرسة للحقوق اإلنسانية للمرأة الصادرة ما بني 1990 و2010، والتي 

همت مختلف امليادين ومن ضمنها قانون األرسة.
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ففيام يخص قانون األرسة بالتحديد تناولت الدراسة بالدرس والتحليل مجموعة أحكام مرتبطة بقضايا وإشكاالت 

متعددة: 

ثبوت الزوجية بالنسبة للزيجات الغري موثقة كام تتطلب ذلك مدونة األرسة. 

انحالل ميثاق الزوجية. 

الحق يف الحضانة. 

إثبات النسب. 

اقتسام األموال املكتسبة خالل فرتة الزواج عند انحالل العالقة الزوجية. 

الوالية يف الزواج. 

 وما يالحظ عىل هذه الدراسة، هو أن غالبية األحكام القضائية موضوع البحث ترجع إىل فرتة ما قبل صدور مدونة 

األرسة سنة 2004، وأن الدراسة همت بالتحديد األحكام القضائية الصادرة يف ظل قانون األحوال الشخصية القديم. 

والتي حاولت  األرسة،  ملدونة  الجديدة  املقتضيات  تطبيق  بتطبيق  تتعلق  قليلة  قضائية  أحكام  فيها سوى  يرد  ومل 

الدراسة من خاللها تسليط الضوء عىل بعض مالمح إعامل االجتهاد القضايئ للفلسفة املساواتية التي تتضمنها هذه 

املقتضيات الجديدة، والتي انعكست إيجابا عىل ضامن وحامية الحقوق اإلنسانية للمرأة.

 وقد خلُصت الدراسة إىل مجموعة من التوصيات املوجهة تحديدا إىل الجهاز القضايئ:

- تشجيع القضاة عىل إعامل مزيد من االجتهاد يف أحكامهم وقراراتهم يف اتجاه ضامن وتعزيز الحقوق اإلنسانية 
للنساء، وذلك بتوفري الظروف املناسبة لذلك، من قبيل برامج التكوين والتكوين املستمر الحقوقي للقضاة واعتامد 

مقاربة النوع االجتامعي.

قصد -  واسع  نطاق  عىل  للنساء  اإلنسانية  الحقوق  وتعزيز  حامية  مجال  يف  النوعية  القضائية  االجتهادات  نرش 

التعريف بتلك الحقوق، وجعلها أرضية الجتهادات أخرى.

خلق قاعدة معطيات يف هذا املجال بهدف توثيق املجهودات القضائية املبذولة يف مجال حقوق املرأة خصوصا.- 

تحسيس مختلف الفاعلني يف مختلف القطاعات ويف مختلف املجاالت بالحقوق اإلنسانية للنساء.- 
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وتونس.  والمغرب،  الجزائر،  في  القضائي  والنظام  األسرة  وقانون  النساء   .6
اإلسالمية  المنظمة  والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 

للتربية والعلوم والثقافة 2010.
 Femmes, droit de la famille et système judiciaire en Algérie, au Maroc et en Tunisie » »
 UNESCO-ISESCO-2010

تندرج الدراسة املتعلقة باملغرب، واملنجزة من لدن باحثني أكادمييني مغربيني اثنني، بحسب املصطلحات واملفاهيم 

املوظفة، يف إطار تطوير وتنمية املعارف يف مجال قانون األرسة، واملساواة عىل أساس النوع يف النظام القضايئ املغريب، 

مقتضيات  تطبيق  تعرتض  التي  القانونية  والعراقيل  الصعوبات  بخصوص  السيايس  القرار  أصحاب  تحسيس  بهدف 

مدونة األرسة، واقرتاح السبل الكفيلة ب تذليل الصعوبات.

 ومن األهداف العامة للمرشوع، الوقوف من جهة عىل مستوى وطبيعة ولوج النساء إىل الوظائف القضائية يف دول 

املغرب العريب الثالث من خالل رصد وضعية النساء داخل النظام القضايئ، والوقوف من جهة ثانية عىل املقتضيات 

القانونية التي تنظم العالقات داخل األرسة.

 كام أنه من أهداف املرشوع، إبراز العوامل التي تحول دون إدماج النساء وارتقائهن يف السلك القضايئ، مع تقديم 

السؤال-الفرضية  عن  اإلجابة  منه هي  الغاية  وتبقى  القضايئ.  النظام  يف  للنساء  فاعلة  مشاركة  أجل  من  توصيات 

موضوع الدراسة: إىل أي حد سيمكن الدخول املتزايد للنساء إىل األنظمة القضائية للدول الثالث من تحقيق عدالة 

أكرب للنساء وتطبيق أمثل للقوانني؟

شملت الدراسة حول املغرب قسمني اثنني: قسم أول معنون ببنية التنظيم القضايئ املغريب والقسم الثاين معنون 

بوضعية النساء والنظام القضايئ. غري أننا نالحظ أن مضمون الدراسة مل يعكس املضامني املعلن عنها يف العنوانني. كام 

مل تتناول بالبحث والتحليل اإلشكالية موضوع الدراسة كام قامت بذلك بشكل مستفيض ودقيق الدراسة املتعلقة 

بتونس مثال. بحيث مل تتعرض إلشكالية البحث سوى يف ثالث أو أربع صفحات، غلب عليها الطابع الوصفي دومنا 

تحليل لواقع حضور املرأة يف الجهاز القضايئ كقاضية، ومدى تأثري هذا الحضور عىل ضامن وحامية حقوق النساء 

املغربيات. 

 كام اكتفت الدراسة املتعلقة باملغرب بعرض وصفي وطويل ملختلف املقتضيات املستجدة يف مدونة األرسة، دون 

تحليل قانوين لها، وال مراعاة ملا يفرضه استعامل املصطلح القانوين من متحيص وتدقيق. ونأخذ مثاال عىل ذلك:

يف كل مرة تعمد الدراسة إىل استعامل عبارة » محاكم األرسة » للداللة عىل »أقسام قضاء األرسة«، عىل شاكلة ما 	 

هو وارد مثال يف الصفحة 67 من الدراسة: »بعد صدور مدونة األرسة تم تعميم محاكم األرسة عىل سائر الرتاب 

املغريب«. مع العلم أنه لحد الساعة ال وجود ملحاكم أرسة يف املغرب.
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تستعمل الدراسة مصطلح Répudiation للداللة عىل انحالل ميثاق الزوجية بالطالق )Divorce(، يف حني أن هذا 	 

املصطلح مل يرد أصال يف مدونة األرسة. وحتى عندما تحيل الدراسة )ص 73( عىل املادة 70 من املدونة، وترسدها 

بني مزدوجتني، فإنها تعمد إىل تغيري صياغتها لتدرج فيها مصطلح Répudiation كام ييل:

 	 L’article 70 stipule en effet : » Il ne peut être fait recours à la dissolution du mariage, tant... « 

 par répudiation )sic( que par divorce, qu’exceptionnellement, et dans les limites de la solution

 .» du moindre mal

بينام املادة 70 تتحدث عن حل ميثاق الزوجية إما ب »الطالق« أو ب »التطليق«، وال تستعمل قطعا هذا املعجم 

املفاهيمي ذو الحمولة »القدحية« الذي سعى املرشع إىل استئصاله من نص مدونة األرسة يف نسخته الفرنسية، يف 

مسعى توفيقي منه مع املنظومة القانونية األوربية، التي ال تقبل بالطالق االنفرادي للزوج، وال يعرتف نظامها القانوين 

الدويل الخاص بأحكام القضاء األجنبي بانحالل ميثاق الزوجية بناء عىل إرادة منفردة من الزوج والذي كان يعرب عنه 

.répudiation سابقا ب

ويتجىل إرصار القامئني عىل الدراسة يف استعامل هذا املصطلح مرة أخرى عند تصنيفهم ألنواع انحالل العالقة الزوجية 

بالحديث عن: 

» Répudiation pure et simple « et » de répudiation par consentement mutuel «

مام يدل عىل غياب الدقة يف استعامل املصطلحات القانونية التي هي من رشوط البحث يف الدراسات القانونية، 

األمر الذي أثر سلبا عىل القيمة العلمية لهذه الدراسة. وقد ضاعت بذلك فرصة جيدة لتعميق البحث حول املامرسة 

القضائية املتعلقة مبدونة األرسة يف املغرب استنادا عىل مقاربة النوع. فقد كان بإمكان الدراسة أن تسلط الضوء عىل 

جانب مهم من املامرسة القضائية ملقتضيات مدونة األرسة مل يبحث فيه لحد الساعة، وهو املتعلق بدراسة تأثري 

حضور النساء القاضيات يف املنظومة القضائية عىل األحكام والقرارات الصادرة يف إطار مدونة األرسة. فهذا الجانب 

يستدعي لوحده إنجاز بحث ميداين يشمل القضاة الرجال والنساء القاضيات، وينصب عىل بحث فرضية كون حضور 

النساء القاضيات يف الجهاز القضايئ سيكون أكرث إيجابية عىل حامية الحقوق اإلنسانية للنساء من نظرائهم الرجال.

7. مدونة األسرة + 10: خبرات وآفاق.

 Code la famille de la famille + 10 : Expériences et perspectives
 Rapport analytique-KVINFO- Décembre 2013

يشكل هذا التقرير التحلييل خالصات ألشغال اليومني الدراسيني »22-21 نونرب 2013« اللذين شارك فيهام ممثلون 

عن املجتمع املدين، وخرباء من قطاع العدل وجامعيون، ويندرج يف إطار الرشاكة العربية-الدامناركية التي أرشفت 

عليها وزارة الخارجية الدامناركية، والتي يقوم بتنسيقها يف املغرب املركز الدامناريك لألبحاث حول النوع االجتامعي 

واملساواة والتنوع، برشاكة مع وزارة العدل والحريات باملغرب.
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وقد انصب هذا املرشوع عىل تقوية ودعم حقوق النساء، وولوجيتهن إىل النظام القانوين والقضايئ املغريب »-2010

2013«. كام شمل أيضا إنجاز دراسة حول » تطبيق مدونة األرسة ما بني سنتي »2013-2004«، تم تقدميها يف الورشة 

األوىل، وهي التي تهمنا يف هذا امللف البحثي التوثيقي.

أما الورشتان اآلخريتان فقد متحورتا حول املجاالت التالية:

قانونيا، ( 1 تأطريها  اآللية ورضورة  هذه  أهمية  عىل  الضوء  تسليط  مع  الوساطة  آللية  التشاريك  اإلعداد   رضورة 

ورضورة تكوين املامرسني، مع االسرتشاد بالتجارب املقارنة والعمل عىل تعميمها بعد إخضاعها للتقييم.

مواكبة مدونة األرسة لروح العرص، وفتح باب االجتهاد الفقهي بخصوص بعض القضايا املرتبطة بازدواجية املرجعية ( 2

ووضعية املرأة اليهودية يف عالقة ببعض مواد مدونة األرسة )املواد 14، 120، 400(.

 وقد أشار التقرير التحلييل إىل االختالفات التي ظهرت خالل هذين اليومني الدراسيني بني فعاليات املجتمع املدين 

والفاعلني املؤسساتيني، وإىل الدور املنوط بكل فاعل من أجل تنزيل أمثل ملقتضيات املدونة.

مبراجعة  تحديدا  واملتعلقة  املختلفة  والتوصيات  االقرتاحات  وإىل  الجمعوي،  النسيج  مطالب  إىل  التقرير  أشار  كام 

بعض مقتضيات مدونة األرسة، واعتامد قانون حول العنف ضد النساء وقانون تنظيمي للمجتمع املدين، وتطوير آلية 

الوساطة، وإنشاء مقرات خاصة للقضاء األرسي مجهزة ومزودة بالوسائل املادية واملوارد البرشية.

الدراسيني  اليومني  التحلييل لخالصات أشغال  التقرير  التحليل املضمن يف  امليدانية موضوع  الدراسة  وبالرجوع إىل 

»22-21 نونرب 2013«، والتي ولألسف مل نتمكن من الحصول عليها، فإن هذه الدراسة، كام يشري إىل ذلك التقرير 

شملت محاكم كل من صفرو، وميدلت، وتطوان، من خالل مقابالت مع مامرسني يف قطاع العدل وفعاليات جمعوية. 

وقد اهتمت الدراسة برصد وتحليل التقدم الحاصل، والوسائل الهيكلية والتنظيمية، والبرشية واملالية املرصودة لهذا 

الغرض، وأيضا الصعوبات والعراقيل التي تعوق هذا التطور. وخرجت الدراسة بتوصيات مرتبطة تحديدا بولوجية 

النساء القرويات إىل العدالة.

وقد رصدت هذه الدراسة، املنجزة باإلنجليزية، مشكلني اثنني جوهريني يعيقان التطبيق الجيد ملدونة األرسة، وهام:

 ،القانونية واملسطرية، من مثل املواد املتعلقة بتعدد الزوجات، واقتسام املمتلكات املشرتكة، واإلرث الثغرات 

والزواج العريف، وزواج القارص، والنفقة، وإسقاط حق حضانة األم عىل أطفالها القارصين.

 عدم كفاية وسائل وبنيات االستقبال داخل قطاع العدل: العوائق املتعلقة باللغة، وحضور بعض عنارص املامنعة

السوسيوثقافية لحقوق النساء التي يستبطنها بعض املامرسني داخل قطاع العدل، وإشكالية الرشوة داخل جهاز 

القضاء، وعدم كفاية حمالت التحسيس والتعريف باملدونة.

 وقد خلصت هذه الدراسة امليدانية إىل رضورة مراجعة مدونة األرسة عىل ضوء الدستور الجديد، وتحديدا الفصل 

19 الذي ينص بشكل رصيح عىل املساواة بني الجنسني يف الحقوق املدنية.
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المغربية  الجمعية   .2005 والتحديات  المكتسبات  األسرة:  مدونة  تطبيق   .8
لمناهضة العنف تجاه النساء )AMLVF(، مركز االستماع والتوجيه القانوني 
والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف، بمساندة صندوق األمم المتحدة 

اإلنمائي، وهيئة األمم المتحدة للنساء. 2005.

L’application du Code de la famille, acquis et défis. 2005

 Association Marocaine de lutte contre la Violence à l’égard des Femmes )AMLVF(, Centre d’écoute

 et d’orientation Juridique et de soutien Psychologique pour Femmes Victimes de Violence, avec

l’appui de: UNIFEM et PNUD. 2005.

تهدف هذه الدراسة التي تعود إىل سنة 2005، أي سنة واحدة بعد إصدار مدونة األرسة، إىل متابعة تطبيق اإلجراءات 

واملقتضيات التي جاءت بها املدونة الجديدة، وذلك من خالل دراسة وتحليل حاالت النساء اللوايت تم االستامع إليهن 

يف مركز االستامع، وأيضا من خالل تتتبع العمل الذي يقوم به أعضاء املركز، وتحديدا األستاذات املحاميات.

وقد شملت الدراسة عىل املستوى املجايل، وبهدف املقارنة بني سياقني من املامرسة، اثنني من أقسام قضاء األرسة، 

األول تابع للمحكمة االبتدائية بالدار البيضاء، والثاين للمحكمة االبتدائية بتطوان. وهي تسعى إىل تقوية الرتافع من 

أجل تطبيق أمثل ملدونة األرسة. 

 وقد اعتمدت الدراسة عىل املستوى املنهجي عىل ثالث تقنيات:

- تقنية تحليل مضمون امللفات القضائية.
focus groupe  .تقنية العينة البحثية -

- تقنية املقابالت الفردية.
 وتكمن أهمية هذا البحث يف التحليل القانوين الذي جاء فيه للمقتضيات الجديدة ملدونة األرسة، أكرث منها يف النتائج 

املتحصل عليها من البحث امليداين يف حد ذاته. وميكن إرجاع ذلك إىل العامل الزمني، حيث أن سنة واحدة عىل صدور 

مدونة األرسة مل تكن ليسمح بتقييم موضوعي ودقيق للمامرسة القضائية للمدونة.

 يتضح من خالل كل هذه الدراسات، التي أرشنا إليها يف هذا البحث التوثيقي، حول تقييم املامرسة القضائية ملدونة 

األرسة، أنه رغم كل التقدم والنتائج اإليجابية املتحصل عليها داخل الجهاز القضايئ واملنظومة القضائية بصفة عامة، 

واملتعلقة تحديدا بحامية حقوق أفراد األرسة عند حدوث نزاعات بني الزوجني، فإنه الزالت هناك العديد من الثغرات 

والنواقص التي تعوق التطبيق الجيد للمدونة.

يتعني  والتي  جميعهم،  الدراسات  هذه  أصحاب  طرف  من  باإلجامع  حظيت  التي  الصعبة  األسئلة  ضمن  ومن   

استحضارها عند تحديد ميكانيزمات التتبع والتقييم، نذكر:
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- العدد غري الكايف لقضاة األرسة، وضعف التكوين يف هذا املجال.
- عدم وجود محاكم لألرسة قامئة بذاتها.

- نقص يف املوارد البرشية واللوجيستيكية يف أقسام األرسة التابعة للمحاكم االبتدائية.
- الرتاكم الكبري للقضايا املعروضة عىل القضاء األرسي.

- طول املساطر وارتفاع التكلفة بالنسبة للمتقاضني محدودي الدخل.
- صعوبة تنفيذ األحكام القضائية، وعدم احرتام اآلجال، خصوصا فيام يتعلق بالنفقة بالنسبة للنساء املطلقات.

- فشل مسطرة الصلح.
- الغياب شبه التام للمساعدات االجتامعيات.

- ارتفاع وترية الزواج دون السن القانوين.
- الصعوبات التي تعرتض النساء عند انحالل ميثاق الزوجية إلثبات مساهمتهن يف الرثوة املكتسبة خالل فرتة 

الزواج. 

- عدم أخذ القايض بعني االعتبار للعمل املنزيل للمرأة أثناء تقييم مساهمتها يف تنمية ممتلكات األرسة.
وممارسات  ومواقف  وتمثالت  معرفة  بتقييم  اهتمت  التي  الدراسات  ب. 

المواطنين والمواطنات منذ دخول مدونة األسرة حيز التطبيق.

الدراسات بتقييم مستوى معرفة املواطنات واملواطنني مبقتضيات املدونة، ودرجة ترشبهم  العديد من  إن اهتامم 

الحالية  للدراسة  بالنسبة  لقيمها، والوقوف عىل مواقفهم ومامرساتهم داخل األرسة، يكتيس أهمية كربى  ومتلكهم 

املتعلقة بتقييم عرش سنوات من تطبيق املدونة والتي تقوم بها وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية. 

ذلك أن األمر يتعلق برصد تأثري هذه املدونة عىل التحوالت التي ميكن أن تكون قد طرأت عىل األرسة خالل العرش 

سنوات األخرية، من منطلق أنه ليس بالرضورة أن يكون تعديل القانون مرادفا لتغري ذهنيات وثقافة التمييز تجاه 

النساء.

هذا التقييم حفز القيام ببحث ميداين يغطي كل تراب اململكة، ويشمل مختلف الفئات الدميوغرافية والسوسيو-

اقتصادية، يف الوقت الذي يظهر واقع البحث بوضوح الخصاص البني عىل هذا املستوى، حيث مل ينجز لحدود الساعة 

سوى بحث وحيد يتناول اإلشكالية من هذه الزاوية، وهو البحث املنجز من طرف وزارة التضامن واملرأة واألرسة 

والتنمية االجتامعية يف سنة 2009، والذي حدد له كهدف تقييم السنوات الخمس األوىل من دخول مدونة األرسة 

حيز التطبيق.
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وإذا وضعنا هذا البحث الوطني األول جانبا، فإن بعض البحوث املحدودة جدا من حيث حجم الفئة املستجوبة هي 

التي المست مسألة متثالت املواطنات واملواطنني مبدونة األرسة ومعرفتهم مبقتضياتها.

مشروع  الجديدة،  األسرة  بمدونة  المغاربة  معرفة  مستوى  حول  دراسة   .1

القيادات النسائية بمساندة Word learning الرباط 07 أبريل 2005

 » Étude sur l’état des connaissances de la population marocaine sur le nouveau Code la famille

de la famille «. Projet Leadership Féminin, avec l’appui de Word Learning

تم إنجاز هذا البحث خالل شهري أبريل وماي من سنة 2005، وشمل كال من جهة مراكش تانسيفت الحوز، والجهة 

الرشقية-وجدة، وجهتي فاس بوملان، وطنجة تطوان. وقد زاوجت الدراسة بني أسلوبني يف البحث؛ تجميع املعطيات 

عن طريق األسئلة املفتوحة املوجهة إىل عينات محددة focus groups بخصوص معرفتهم مبدونة األرسة، ثم أسئلة 

الزواج،  الوالية االختيارية يف  للمدونة مثل  الجديدة  للمقتضيات  الشخص املستجوب  دقيقة متعلقة مبعرفة وفهم 

ورفع سن الزواج، وتقسيم املمتلكات املشرتكة، واملسؤولية املشرتكة للزوجني داخل األرسة، والطالق وتعدد الزوجات.

من جهة أخرى أبرز البحث أن تطبيق املقتضيات الجديدة ملدونة األرسة يطرح العديد من اإلشكاالت وذلك نتيجة 

غياب قبول واحتضان مجتمعي ومؤسسايت لهذه املستجدات، يف مناخ تطغى عليه مظاهر املامنعة واملقاومة لثقافة 

املساواة.

وقد خلُص البحث إىل أن املقتضيات الجديدة ملدونة األرسة، كانت موضوعا للعديد من التمثالت التي يندرج جزء 

كبري منها يف إطار منطق املقاومة االجتامعية والثقافية املفتوح عىل العديد من التأويالت الخاطئة. وتقول الدراسة 

بأن مرد ذلك لرمبا يعود إىل محدودية نرش هذه املقتضيات الجديدة والتعريف بها عىل نطاق واسع.

ولكن، نظرا لكون الدراسة أنجزت سنة فقط من تاريخ صدور مدونة األرسة، فإن النتائج املتحصل عليها منها ال تسمح 

بالوصول إىل خالصات وافية ومفيدة يف مقاربة إشكالية معرفة املدونة من طرف املواطنات واملواطنني، مثلها يف ذلك 

مثل الدراسة املوالية املنجزة يف 2006. 

 )AMC( الصغرى  القروض  جمعيات  طرف  من   2006 في  المنجز  البحث   .2
 ADFM والجمعية الديموقراطية لنساء المغرب planNet Finance وبشراكة مع

وبمساندة اليونيسيف.

 تندرج هذه الدراسة حول التمثالت واملواقف بخصوص مدونة األرسة يف إطار مرشوع حملة تحسيسية باملقتضيات 

 AMC الصغرى القروض  الجمعيات، وهي جمعيات  إنجازها من طرف مجموعة من  تم  للمدونة، وقد  الجديدة 

.l’UNIFEM ومبساندة ADFM والجمعية الدميوقراطية لنساء املغرب PlanNet finance وبرشاكة مع
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وتنحرص الرشيحة املستهدفة من خالل هذا البحث يف العاملِني واملستفيدين من القروض الصغرى. ويبقى الهدف 

من هذه الدراسة هو تقييم مستوى املعرفة باملدونة من لدن هذه الرشيحة من املواطنني واملواطنات، وكذا مواقفهم 

هذا  بخصوص  قبلهم  من  املطروحة  اإلشكاالت  تحديد  عىل  أيضا  الدراسة  وتنصب  الجديدة.  مقتضياتها  بخصوص 

للمدونة  الجديدة  باملقتضيات  والوعي  املعرفة  مستوى  بتطوير  الكفيلة  وامليكانزمات  الوسائل  وتحديد  املوضوع، 

والفلسفة التي تحملها.

فصل  الجديدة«  األسرة  مدونة  بخصوص  والتمثالت  االجتماعي  التحول   .3
التمثالت  الميداني: مدونة األسرة:  البحث  العام في إطار  للرأي  مخصص 

والممارسة القضائية 2007.

» Changement social et perceptions du nouveau Code de la famille «

 الهدف من هذا املحور املخصص لبحث الرأي العام يف الدراسة املشار إليها سابقا، هو مبارشة تقييم أويل لتمثالت 

املواطنني واملواطنات يف املجال الحرضي للحق يف املساواة من خالل بعض املقتضيات الجديدة، والوقوف عل مستوى 

املعرفة بأهم التعديالت التي عرفتها املدونة ودرجة االنخراط فيها. وقد شملت العينة 598 فردا )304 نساء و294 

رجال( موزعني عل مدن كل من الرباط، والقنيطرة، وطنجة. مام يظهر بأن البحث كان محدودا من حيث التغطية 

املجالية، مثلام هو الشأن زمنيا، طاملا أنه مل يغط كذلك سوى سنتني من املامرسة القضائية بخصوص املدونة.

 إال أن البحث مكن مع ذلك من الكشف عن معطيات كمية شكلت مؤرشات حول التوجهات األوىل للرأي العام 

بخصوص املقتضيات الجديدة للمدونة، وكذا العوائق التي تحول دون االنخراط يف فلسفتها املساواتية. وقد ظهر أن 

هنالك استيعابا ال بأس به من قبل املستجوبني واملستجوبات، لبعض املقتضيات الجديدة للمدونة منذ 2007، من 

قبيل السن القانوين للزواج، واملسؤولية املشرتكة للزوجني. وذلك بخالف توزيع األموال املشرتكة الذي اعترُب من طرف 

الرجال املستجوبني استيالء غري مربر عىل أموال الزوج من قبل الزوجة. كام أن الدراسة أظهرت عىل العموم ضعفا 

كبريا يف مستوى معرفة املواطنات واملواطنني بضامني مدونة األرسة، مام يفرس التوصيات املوجهة إىل الدولة واملجتمع 

املدين من أجل مواصلة جهودهام للتعريف والتحسيس باملقتضيات الجديدة للمدونة.

 وعىل الرغم من االختالف الذي طبع هذه الدراسات التي تناولت تقييم مدونة األرسة، سواء عىل مستوى املقاربة 

املعتمدة أو األهداف املتطلع إليها، فإن هناك تقاطعات جلية عىل مستوى األهداف املسطرة من طرف أصحاب 

املعرفة  األرسة، وطبيعة هذه  واملواطنات مبدونة  املواطنني  تقييم مستوى معرفة  تحديدا  الدراسات، ونخص  هذه 

القروض  القضاة، والقاضيات املحامون/ات واملستفيدون/ات من  العام، املتقاضون/ات،  الرأي  الفئات املعنية:  )كل 

الصغرى(.
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ما  بخصوص  نظرهم  املستجوبني، ووجهات  األشخاص  مواقف  الوقوف عىل  أيضا  التقييمية  الدراسات  وتروم هذه 

تضمنته املدونة من قيم وحقوق جديدة، ومعرفة مدى استيعابهم وترشبهم لفلسفتها املساواتية.

وقد توصلت هذه الدراسات املنصبة عىل تقييم التمثالت واملواقف إىل الخالصات التالية:

مستوى املعرفة مبقتضيات املدونة ما زال ضعيفا، بل ويشوبه الكثري من سوء الفهم.- 

يف -  واالنخراط  مقتضياتها  قبول  بالرضورة  يعني  ال  واملواطنات  املواطنني  طرف  من  األرسة  مدونة  معرفة 

فلسفتها.

دخول املدونة حيز التنفيذ، وبداية تطبيقها فعليا، مل يكن له تأثري حقيقي عىل الذهنيات واملامرسات القامئة - 

عىل أساس النوع يف الفضاء الخاص.

ال زالت هناك مقاومات قوية رغم ما يالحظ من تطور بطيء يف هذا املجال.- 

 إن هذه الدراسات، وإن كانت قد سمحت بتقييم أويل لدرجة معرفة الرأي العام باملدونة ومتثالته بخصوص هذه 

املسألة، إال أنها تبقى محدودة زمنيا، لكونها أجريت يف فرتة زمنية قصرية بعد صدور مدونة األرسة وال تسمح بالتايل 

بتقييم مقبول علميا لنجاعة املدونة وقدرتها عىل إحداث تأثري حقيقي عىل املامرسات والعقليات.

 كام أن هذه الدراسات محدودة أيضا عىل املستوى املجايل، عىل اعتبار أن كل دراسة استهدفت فئة سوسيواقتصادية 

محددة )متقاضني، قضاة، مستفيدون من القروض الصغرى...(، ولكن يف نطاق مجال جغرايف ضيق ومحدود ال يشمل 

جميع الرتاب الوطني.

مدونة  تطبيق  من  سنوات  خمس  تقييم  حول  الوطني  الميداني  البحث   .4

والتنمية  واألسرة  والمرأة  التضامن  وزارة  طرف  من  المنجز  األسرة، 
االجتماعية سنة 2009.

الوطني حول: »تقييم خمس  البحث  اكتىس طابعا وطنيا شامال، هو  الذي  الوحيد  البحث  يبقى  اليوم،  إىل حدود 

سنوات من تطبيق مدونة األرسة،« املنجز من طرف وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية سنة 2009، 

وذلك بالنظر إىل كونه اعتمد تغطية مجالية ونوعية لكامل الرتاب الوطني، مع عينة متثيلية مهمة للساكنة )1200 

شخص( تتوزع حسب املعايري واملعطيات املعتمدة عىل أساس اإلحصاء العام للساكنة لسنة 2004.

تم إنجاز هذا البحث من طرف فريق من الباحثني الجامعيني، كان املنطلق هو اعتبار قانون األرسة املرآة العاكسة 

للمجتمع، وأنه سيمكن من الوقوف عىل مستوى تطور العالقات االجتامعية داخل األرسة. وقد حدد كهدف رئييس 

للبحث معرفة مستوى التأثري الذي أحدثته خمس سنوات من تطبيق املدونة عىل العالقات االجتامعية داخل األرسة 

داخل  اليومية  فعليا يف مامرساتهم  وإدماجه  املساواة  مبدأ  متثل  واملواطنات عىل  املواطنني  قدرة  ومدى  املغربية، 

األرسة، باعتباره الجوهر الذي تقوم عليه مدونة األرسة ككل.
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 وقد كانت أهم النتائج املتحصل عليها من هذا البحث حول متثالت ومواقف املواطنني تتلخص فيام ييل:

فكرة املساواة بني الجنسني داخل األرسة بدأت تتكرس يف األذهان، وتجد طريقها إىل العقليات، إال أنه ال زالت - 

هناك حاجة إىل توطيد املعرفة الجيدة مبدونة األرسة، وإىل تطبيق جيد ملقتضياتها، بل وإىل مواكبة حثيثة من 

منها،  االجتامعي  املستويات،  داعمة عىل كل  أنشطة  اآلخرين عرب  الفاعلني  العمومية وكل  السلطات  لدن كل 

واالقتصادي والثقايف.

هناك اعرتاف كبري بالدور الذي تلعبه النساء داخل املجتمع وداخل األرسة، وأيضا اعرتاف بأن العمل املنزيل الذي - 

تقوم به النساء داخل البيت يجب أن يعترب كمساهمة مادية يف األموال املكتسبة لألرسة طيلة مدة الزواج. كام 

أن هناك رضورة لتوسيع مفهوم النيابة الرشعية عىل األطفال لتشمل األم أيضا إىل جانب األب وذلك انسجاما مع 

مفهوم الرعاية املشرتكة لألرسة الذي جاءت به مدونة األرسة.

البحث  العقليات،  تغري  وعىل  األرسة  داخل  العالقات  وتأثريها عىل  املدونة  تطبيق  تقييم  البحث حول  هذا  ويعد 

امليداين األول من نوعه عىل املستوى الوطني، ولكن لألسف مل يتم نرشه وإخراج نتائجه وخصوصا منها االقرتاحات 

والتوصيات التي خرج بها، والتي كان من شأنها أن تساعد مختلف املتدخلني يف املجال األرسي يف بلورة السياسات 

العمومية ذات الصلة. 
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خاتمـــة
يظهر من خالل هذه القراءة التحليلية لألنشطة واإلسهامات حول مدونة األرسة بأن البحث امليداين الوطني حول 
تقييم خمس سنوات من تطبيق مدونة األرسة، املنجز من طرف وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية واالجتامعية 
خالل سنة 2009، يبقى البحث الوحيد الذي كان شامال، وذا متثيلية للساكنة املغربية حول تأثري مدونة األرسة عىل 
متثالت ومواقف ومامرسات املواطنات واملواطنني املغاربة. إال أنه بفعل مرور أكرث من ست سنوات عىل إنجاز هذا 
املفيد جدا تحيني هذا  فإنه سيكون من  التي عرفها املغرب منذ 2009،  املهمة  التحوالت  امليداين، وبحكم  البحث 

البحث عىل ضوء التطور الذي عرفه املجتمع، والقوانني والعقليات.

العريب«  لـ«الربيع   فقد عاش املجتمع املغريب تحوالت اجتامعية عميقة، كام ظهرت تيارات فكرية جديدة، وكان 
بالفعل تأثري عىل املناخ العام. فسلسلة األحداث التي عرفها املغرب، مثل العديد من الدول العربية، مل تكن لتمر دون 
أن ترتك تأثريا إيجابيا يف الساحة املغربية، واملتمثل تحديدا يف اإلصالح الدستوري الجوهري والنموذجي عىل أكرث من 
مستوى، ونخص بالذكر تكريسه ملبدأ املساواة، فالفصل 19 من الدستور كان واضحا بخصوص التأكيد عىل املساواة 
يف كل أبعادها املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية، وإحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل 

أشكال التمييز. كام أن الفصل 32 من الدستور ينص عىل إحداث مجلس استشاري لألرسة والطفولة. 

كام عرف املغرب تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، اتخذت يف إطارها إجراءات للتمكني من رفع متثيلية النساء يف مجليس 
الربملان، ويف مراكز القرار.

 ومن جهة ثانية، فإن العديد من التساؤالت امللحة أصبحت تفرض نفسها، بعد مرور ما ينيف عن عرش سنوات عىل 
تطبيق مدونة األرسة، وتتطلب إجابات دقيقة وواضحة، من مثل:

 هل نعيش حاليا تحوالت فعلية يف التمثالت واملواقف، وعىل الخصوص يف املامرسات اليومية للرجال والنساء
داخل األرسة؟

ما هي هذه التحوالت ومظاهرها؟

ما هي مستويات ظهور هذه التحوالت، وإىل أي حد ميكن مالمستها؟

ما هي أبعاد هذه التحوالت؟

كيف تُعاش هذه التحوالت داخل املجتمع؟

أي املجاالت تعترب أكرث مقاومة للتغيري من غريها؟

كيف يعيش الزوجان اليوم عالقتهام الزوجية بعد عرش سنوات من تطبيق املدونة؟

.أي تصور جديد للمجتمع بخصوص الزواج

والتنمية االجتامعية  التضامن واملرأة واألرسة  تأيت مبادرة وزارة  التساؤالت،  ولتقديم أجوبة عن مجموع هذه 

إلنجاز هذا البحث حول عرش سنوات من تطبيق مدونة األرسة.



الملحــق الثاني:

االستمارة الخاصة
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االستمارة الخاصة بتعداد األسر داخل المناطق اإلحصائية
الجهة:

اإلقليم:

الدائرة:

الجامعة:

مكان اإلقامة:

منطقة:

العينة)*(  حجم األرسة العنوان رقم األرسة

01

02

…

…

120

 )*( ضع عالمة )X( يف خانة األرسة املحددة يف العينة املختارة للبحث 





الملحــق الثالث:

منهجية كيش
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بالنسبة لكل أرسة مكونة لعينة البحث، يتم مأل جدول انتقاء العضو الذي سيشمله البحث من بني أعضاء نفس األرسة 
املؤهلني للبحث )18 سنة وما فوق(. يتم ترتيب أعضاء األرسة ترتيبا تنازليا حسب السن بدءا بالرجال ثم النساء.

الجدول أدناه ميكن من تحديد عضو العائلة الذي سيشمله البحث:

جدول كيش
رقم األرس

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

عدد األشخاص 

املؤهلني ليشملهم 

البحث

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2

3 3 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3

4 4 1 2 2 4 4 1 1 2 1 2 4

5 2 2 4 1 1 5 2 1 2 4 5 1

6 4 4 1 2 3 5 2 2 5 1 2 3

7 6 4 1 4 6 4 7 2 1 7 2 6

8 2 6 2 7 6 1 5 3 3 7 6 8

9 9 5 6 3 7 1 4 8 8 9 6 2

10 9 8 5 1 7 6 5 6 9 1 4 1

يوضح مثال الجدول أعاله، بأن العائلة التي سيشملها البحث هي العائلة ذات الرقم الرتتيبي 9 بالالئحة عىل صعيد 
منطقة البحث، تضم هذه العائلة أربع أعضاء مؤهلني للبحث )18 سنة وما فوق(، وبالتايل فالعضو الذي سيشمله 

البحث هو العضو رقم 2 يف ترتيب أعضاء عائلة العينة.





الملحــق الرابــــع:

الرموز الجغرافية للمناطق 
ومعامل االستقراء
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استمارة البحث الميداني

1. المحددات الجغرافية والمحددات المتعلقة بفريق البحث

Q101..................................................................الجهة|__|__|

Q102.................................................................. :اإلقليم|__|__|__|

Q103............................................................ :الدائرة|__|__|

Q104..................................................................:الجامعة|__|__|

Q105.................................................................. :الوسط|__|

Q106 :منطقة اإلحصاء|__|__|__|__|

Q107............................................................:اسم الباحث/ة|__|__|

Q108.......................................................:اسم املرشف/ة|__|

Q109 :رقم االستامرة|__|__|__|

Q110|__|__| |__|__| |_2_|_0_|_1_|_5_|تاريخ إجراء البحث

2. المعطيات السوسيو ديمغرافية للمستجَوب/ة

Q201

الجنس:

ذكر. 1

أنثى. 2
|__|

Q202)سن املستجَوب/ة )أكتب السن الكامل|__|

Q203

 الوضعية العائلية:

1 .Q208 أعزب/عازبة ← السؤال

متزوج/ة . 2

مطلق/ة . 3

أرمل/أرملة. 4

|__|

Q204سن املستجَوب/ة عند إبرام عقد الزواج|__|
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Q205

واملطلقات  للمطلقني  بالنسبة  زواج  )آخر  الزواج:  مدة 

واألرامل، والزواج الحايل بالنسبة للمتزوجني واملتزوجات(

أقل من سنتني . 1

سنتني إىل 5 سنوات . 2

خمس إىل 10 سنوات . 3

عرشة إىل 20 سنة . 4

عرشون إىل 30 سنة . 5

30 سنة فام فوق. 6

|__|

Q206

هل لديك أطفال؟

نعم. 1

2 .Q208 ال ← السؤال
|__|

Q207

إذا كان الجواب بنعم، هل كلهم/كلهن؟

بنات . 1

ذكور . 2

ذكور وإناث. 3

|__|

Q208

نوعية املسكن:

فيال أو طابق فيال. 1

شقة . 2

دار مغربية عرصية . 3

دار مغربية تقليدية . 4

غرفة مبؤسسة. 5

محل غري معد يف األصل للسكن. 6

مسكن قروي. 7

سكن بدايئ. 8

آخر يحدد........................................... . 9

|__|
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3. المعطيات السوسيو اقتصادية للمستجوب/ة

Q301

املستوى التعليمي:

بدون مستوى . 1

الُكتاب/التعليم األويل . 2

االبتدايئ . 3

اإلعدادي/الثانوي/التأهييل . 4

العايل. 5

|__|

Q302

الوضعية املهنية:

نشيط/ة - مشتغل/ة  . 1

2 . IV عاطل/ة ← الجزء

3 .IV طالب/ة ← الجزء

4 .IV ربة بيت ← الجزء

5 . IV متقاعد/ة ← الجزء

6 .IV غري ناشطني آخرين )مسن/ة، يف حالة إعاقة...الخ( ← الجزء

|__|

Q303:قطاع العمل

قطاع منظم . 1

قطاع غري منظم. 2
|__|
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Q304

املهنة:

الخاص( . 1 أو  العام  القطاع  )يف  عايل   إطار 

موثق/ة، . 2 محامي/ة،  )طبيب/ة،  حرة  مهنة 

مهندس/ة، محاسب/ة( 

إطار متوسط . 3

مستخدم/ة . 4

تاجر/ة . 5

حريف /ة . 6

عامل/ة . 7

فالح/ة . 8

متجول/ة، . 9 بائع/ة  طباخ/ة،  )خادمة،  أخرى  مهنة 

مهن صغرية..( 

)توضح مهنة كل مستجوب/ة(

......................................................................

|__|
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معرفة قانون األسرة لسنة 2004 والتمثالت المرتبطة به 

Q401

هل تعرف/ين أن مدونة جديدة لألرسة صدرت سنة 2004؟ 

نعم . 1

2 .Q403 ال ← السؤال
|__|

Q402

Q402a

Q402b

Q402c

Q402d

Q402e

Q402f

Q402g

Q402h

Q402i

Q402j

Q402k

)أجوبة  2004؟  لسنة  األرسة  مدونة  عىل  بها  تعرفت  التي  الوسيلة  هي  ما 

متعددة(

اإلذاعة والتلفزة   
الصحافة املكتوبة   

خطب الجمعة  
الجمعيات   

الحديث مع األصدقاء والناس بصفة عامة   
الحديث مع أفراد األرسة   

عرب التقايض  
عرب التكوين   

دروس محو األمية   
الشبكة العنكبوتية )أنرتنت(  

وسيلة أخرى )توضح(  

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

 Q403

يف رأيك، هل ساهمت مدونة األرسة لسنة 2004 يف تحسني العالقات بني الزوج 

والزوجة؟

كثريا . 1

قليال . 2

3. مل تحسن العالقة بينهام 

4. ال أدري

|__|
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Q404

هل يف رأيك، مدونة األرسة لسنة 2004 منحت حقوقا أكرث:

للنساء . 1

للرجال . 2

لألطفال . 3

لألرسة بصفة عامة . 4

ال أدري. 5

|__|

Q405

عىل خالف مدونة األحوال الشخصية السابقة )1957(، التي كانت متنح للزوج 

رعاية  تحت  األرسة   2004 لسنة  األرسة  مدونة  جعلت  األرسة،  رعاية  مبفرده 

الزوجني معا، ماذا تعني يف نظرك هذه الرعاية املشرتكة؟

أن الزوجني مسؤوالن معا عن كل ما يتعلق باألرسة . 1

أن كل واحد منهام مسؤول يف مجاله طبقا للتوزيع التقليدي للعمل . 2

بدون جواب. 3
|__|

Q406

 ،2004 مدونة  يف  الواردة  لألرسة،  معا  الزوجني  رعاية  نظرك  يف  تشكل  هل 

مكتسبا وتقدما لألرسة املغربية؟

1. نعم 

Q408 2. ال ← السؤال

Q409 3. ال أدري ← السؤال

Q409 4. بدون جواب← السؤال

|__|

Q407
إذا كان الجواب بنعم، ملاذا يف رأيك تشكل رعاية الزوجني معا لألرسة مكتسبا 

وتقدما؟

ألنها تتطابق مع الواقع الحايل لألرسة املغربية . 1

2. ألنها تضمن التوازن يف العالقات داخل األرسة 

3. ألنها تضمن استمرارية الزواج 

4. ألنها تنسجم مع مبدأ املساواة 

5. ألنها تنسجم مع مبدأ العدل

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|
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Q408

إذا كان الجواب بال، ملاذا يف نظرك ال تعترب رعاية الزوجني معا لألرسة مكتسبا 

وتقدما لألرسة املغربية؟

ألنها متس بسلطة الزوج . 1

ألنها غريبة عن ثقافتنا . 2

ألنها تتناقض مع تكامل األدوار داخل األرسة. 3

|__|

|__|

|__|

Q409

يف نظرك، هل تعترب املقتضيات التالية التي جاءت يف مدونة 2004

إيجابية؟ )يوضح الباحث للمستجوب/ة مسبقا مضمون كل مقتىض(

1.نعم

2. ال

Q409aجعل األرسة تحت رعاية الزوجني معا|__|

Q409bالرفع من السن القانوين للزواج إىل 18 سنة|__|

Q409c جعل الوالية يف الزواج اختيارية للمرأة الراشدة|__|

Q409dالرشوط املقيدة ملامرسة تعدد الزوجات|__|

Q409eاحتفاظ الحاضن/ة بالسكن الزوجي يف حال االنفصال|__|

Q409fجعل الطالق خاضعا لرقابة القضاء|__|

Q409gمسطرة الصلح|__|

Q409hالتطليق بسبب الشقاق كوسيلة إلنهاء العالقة الزوجية|__|

Q409i
الخطيب  إنكار  عند  الطبية،  الخربة  فيها  مبا  القضائية،  الخربة  إىل  اللجوء 

مسؤوليته عن حمل املخطوبة
|__|

Q409j توزيع املمتلكات املكتسبة أثناء قيام الزوجية عند إنهاء العالقة الزوجية|__|

Q409kالوصية الواجبة ألبناء البنت املتوفاة قبل والديها|__|
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Q410

حددت املادة 16 من مدونة األرسة مهلة لقبول دعوى إثبات الزوجية يف خمس 

إىل خمس  املهلة  تم متديد  ثم  الزواج يف حينه،  توثيق  سنوات يف حال عدم 

سنوات أخرى. بانتهاء هذه املهلة، هل يف نظرك:

من املفيد تجديدها لخمس سنوات أخرى . 1

تجديدها غري مفيد بعد مرور عرش سنوات من التطبيق. 2

إلغاء التمديد وتبني مسطرة خاصة لقبول دعوى إثبات الزوجية يف . 3

جميع حاالت عدم توثيق الزواج يف حينه

|__|

Q411

الخربة  إىل  اللجوء  إمكانية  عىل  األرسة  مدونة  من  و158   156 املادتان  تنص 

إلثبات   )ADN( الطبية  الخربة  فيها  مبا  اإلثبات،  وسائل  وجميع  القضائية 

النسب يف حالة وقوع الخطبة وظهور حمل عىل املخطوبة، ثم أنكر الخاطب 

أن يكون الحمل منه، هل ميكن يف نظرك تعميم الحق يف الخربة الطبية عىل 

جميع حاالت األطفال التي ينكر فيها الرجل عالقته بالحمل؟

نعم. 1

ال . 2

ال أدري . 3

بدون جواب . 4
|__|

Q412

متنح مدونة األرسة النيابة الرشعية عىل األبناء القارصين لألب، وال تنتقل إىل 

األم إال يف حالة عدم وجود األب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان األهلية، أو 

ألي سبب آخر )238(، هل يف نظرك ينبغي أن تصبح النيابة الرشعية عىل األبناء 

رعاية  تقرر  التي  األرسة  مدونة  من   4 للامدة  طبقا  معا  للوالدين  القارصين 

الزوجني معا لألرسة؟

نعم . 1

ال . 2

ال أدري. 3
|__|
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Q413

هل تعرف/ين أن مدونة األرسة لسنة 2004 )م49( ألزمت العدول بإشعار 

املقدمني عىل الزواج باألحكام املتعلقة بتدبري األموال التي ستكتسب أثناء 

قيام الزوجية؟ 

نعم . 1

2 .Q415 ال ← السؤال|__|

Q414

املقبلني عىل  العدول يقومون بإشعار  الجواب بنعم، هل تعتقد بأن  إذا كان 

الزواج؟

1 .Q417 نعم ← السؤال

2 .Q416 ال ← السؤال

3 .Q416 أحيانا ← السؤال

4 .Q416 ال أدري ← السؤال

|__|

Q415إذا كان الجواب بال، ملاذا؟

العدول ال يولون أهمية لهذا املقتىض. 1

العدول ال يرغبون يف تعكري جو عقد القران بأسئلة ذات طابع مادي . 2

بدون جواب . 3
|__|

Q416

ليك يطبق إشعار املقبلني عىل الزواج من طرف العدول، هل تقرتح أن؟

يوضع مطبوع رهن إشارة املقبلني عىل الزواج، يحدد كيفية تدبري . 1

األموال املكتسبة أثناء قيام الزوجية، يوقعه الزوجان بحضور العدول 

عند توثيق عقد الزواج 

ميأل املقبالن عىل الزواج مطبوعا يوضح كيفية تدبري األموال املكتسبة . 2

أثناء قيام الزوجية، ويوقعانه ثم يودع يف ملف طلب الزواج عىل 

غرار شهادة العزوبة أو الشهادة الطبية 

ال داعي لهذه الوثيقة. 3

|__|
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Q417

حول  الزوجني  بني  مسبق  اتفاق  أي  غياب  ويف  الزوجية،  العالقة  انتهاء  عند 

تدبري األموال املكتسبة، هل يف نظرك ينبغي أن تحصل الزوجة عىل نصيب من 

املمتلكات املكتسبة أثناء الزواج والتي ساهمت يف تنميتها؟

نعم، إذا ساهمت يف تنميتها ماديا . 1

نعم إذا ساهمت يف تنميتها عن طريق عملها املنزيل . 2

ال . 3
|__|

Q418

مكلفة  االبتدائية  للمحاكم  تابعة  األرسة  أقسام  إحداث  تم  أنه  تعرف  هل 

بتطبيق قانون األرسة؟

نعم . 1

ال. 2
|__|

Q419

ما هي الوسيلة التي ينبغي أن تحل بها النزاعات الزوجية يف نظرك؟

1.بالحوار بني الزوجني 

2. باللجوء إىل تدخل العائلة 

3. باللجوء إىل تدخل األصدقاء 

4. باللجوء إىل القضاء 

5. باللجوء إىل وسيط/و مخصص/ة يف حل النزاعات الزوجية 

6. باللجوء إىل وسائل أخرى )توضح( 

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

Q420

Q420-1

Q420-2

Q420-3

Q420-4

Q420-5

ما هي أنواع الطالق التي تعرف/ين؟ 

1 ............................................................

........................................................... .2

........................................................... .3

........................................................... .4

........................................................... .5

21Q4

 هل تعرف/ين أنواع الطالق التي نصت عليها مدونة األرسة لسنة 2004؟

نعم. 1

ال. 2
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Q421a)الطالق )الذي ميارسه الزوج حسب إرادته املنفردة|__|

Q421bالطالق االتفاقي بني الزوجني|__|

Q421cالتطليق بسبب الشقاق ميارسه كل من الزوج والزوجة|__|

Q421dطالق الخلع الذي متارسه الزوجة|__|

Q421eالطالق القضايئ بطلب من الزوجة للرضر|__|

Q421fالطالق القضايئ بطلب من الزوجة لعدم اإلنفاق|__|

Q421gالطالق القضايئ بطلب من الزوجة للغيبة|__|

Q421hالطالق القضايئ بطلب من الزوجة للعيب|__|

Q421i الطالق القضايئ بطلب من الزوجة لإليالء وللهجر|__|

Q422

دخلت مدونة األرسة حيز التطبيق منذ عرش سنوات، هل ساهمت يف 

رأيك يف تطور العقليات، ويف تغيري مامرسات داخل األرسة؟ 

1. نعم 

Q424 2. ال ← السؤال

Q424 3. ال أدري ← السؤال

|__|

Q423

إذا كان الجواب بنعم، يف نطرك من الذي تغريت أكرث عقليته ومامرساته 

داخل األرسة؟ 

املرأة . 1

الرجل. 2

|__|
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Q424

منذ دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، هل تعتقد بأن املغاربة واملغربيات: 

 1. يقبلون أكرث عىل الزواج

 2. يقبلون أقل عىل الزواج

 3. ال تأثري ملدونة األرسة عىل نسبة الزواج

 4. ال أدري

|__|

Q425

منذ دخول مدونة األرسة حيز التطبيق، هل ترى بأن أنواع إنهاء العالقة 

الزوجية الواردة فيها:

قد ساهمت يف انخفاض نسبة الطالق. 1

2. قد ساهمت يف ارتفاع نسبة الطالق

3. مل يكن لها أي تأثري عىل نسبة الطالق

4. ال أدري

|__|

داخل  والرجال  النساء  بين  العالقات  بخصوص  والمواطنين  المواطنات  تمثالت 
األسرة

Q501

الواجبات  ونفس  الحقوق  نفس  للزوجني  تكون  أن  ينبغي  نظرك  هل يف 

األرسية؟

نعم . 1

Q503 2. ال ← السؤال

Q503 3. بدون رأي ← السؤال

|__|

Q502

إذا كان الجواب بنعم، ما هي يف نظرك هذه الحقوق والواجبات؟ 

1 . Q504 السؤالç الوالية الرشعية عىل األبناء

2 .Q504 السؤالç النفقة عىل األرسة

3 .Q504 السؤالçحقوق وواجبات أخرى

|__|

|__|

|__|
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Q503 الحقوق ونفس ينبغي أن تكون لهام نفس  الجواب بال، ملاذا ال  إذا كان 

الواجبات داخل األرسة؟ هل ذلك يعود إىل: )أجوبة متعددة(

رفض الزوج. 1

رفض الزوجة. 2

توزيع األدوار . 3

التقاليد املغربية . 4

بدون جواب. 5

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

Q504 هل يف رأيك يتعني عىل الزوجة التي تتوفر عىل دخل أن تساهم يف النفقة

عىل األرسة؟

نعم. 1

ال . 2

|__|

Q505

هل ترى أن مساهمتها يف النفقة تعطيها حقوق إضافية داخل األرسة؟

1 .6Q50 نعم ← السؤال

2 .Q507 ال ← السؤال

3 .Q507 بدون رأي ← السؤال

|__|

Q506

إذا كان الجواب بنعم، ما هي يف نظرك هذه الحقوق داخل األرسة ؟

-

 -

-

|__|

|__|

|__|

507Q

إذا كان الجواب بال، ملاذا؟

مقاومة الزوج . 1

تعارض ذلك مع ثقافتنا وتقاليدنا . 2

تعارض ذلك مع التكوين البيولوجي للمرأة . 3

تعارض ذلك مع توزيع األدوار داخل األرسة. 4

|_|

|_|

|_|

|_|



442

508Q

هل ترى بأن العمل املنزيل الذي تقوم به النساء يوميا داخل األرسة ينبغي 

أن يعترب مساهمة مادية منهن يف تحمل نفقات األرسة؟

نعم . 1

2 .Q509 ال ← السؤال
|_|

Q 509

إذا كان الجواب بال، ما هو املربر يف رأيك؟

ألن العمل املنزيل يعد جزًء من دورها الطبيعي . 1

ألن ذلك يرجع إىل توزيع األدوار داخل األرسة . 2

|_|

|_|

Q510

هل يف نظرك ينبغي عىل الزوج أن يساهم يف األعامل املنزلية مع زوجته؟

نعم . 1

2 .Q511 ال ← السؤال|_|

Q511

إذا كانت اإلجابة بال، فام هي مربرات رفضك ملساهمة الزوج يف األعامل 

املنزلية؟

ألن األعامل املنزلية تدخل يف صميم الدور الطبيعي للمرأة . 1

ألن ثقافتنا ال تقبل بذلك . 2

ألن النساء أنفسهن ال يقبلن بقيام الزوج باألعامل املنزلية . 3

|_|

|_|

|_|

Q512

هل تربية األبناء )القيام بجميع ما يتعلق باحتياجاتهم(، هي يف نظرك من 

مسؤولية:

األبوين معا 

األم مبفردها 

األب مبفرده 

|_|

Q513

من يف نظرك ينبغي أن يتخذ القرارات املتعلقة باألرسة؟

الزوجان معا 

الزوج مبفرده 

الزوجة مبفردها 

كل واحد منهام يتخذ القرارات التي تدخل يف مجاله

|_|
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6 . اآلفاق

Q601

مدونة األرسة تطبق منذ عرش سنوات، هل تظن بأنه آن األوان ملراجعتها؟

1 .Q602a السؤالç نعم

ال . 2

ال أدري . 3

|__|

Q602a

إذا كان الجواب بنعم، ما هي يف نظرك املقتضيات التي ينبغي أن تراجع 

؟ )أعطي أمثلة(

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Q602b

أن  ينبغي  التي  املقتضيات  نظرك  يف  هي  ما  بنعم،  الجواب  كان  إذا 

توضح؟ )أعطي أمثلة(

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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Q602c

إذا كان الجواب بنعم، ما هي يف نظرك املقتضيات التي ينبغي أن تلغى؟ 

)أعطي أمثلة(

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Q602d

إذا كان الجواب بنعم، ما هي يف نظرك املقتضيات الجديدة التي ينبغي 

أن تسن؟ )أعطي أمثلة(

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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Q603

ما هي اقرتاحاتك من أجل تطبيق أفضل ملدونة األرسة؟

التعريف والتحسيس مبدونة األرسة عرب كل الوسائل . 1

إحداث مكاتب اإلرشاد األرسي بجميع املقاطعات والقيادات . 2

واملجالس البلدية

تنظيم دورات تكوينية مجانية يف بنود املدونة لفائدة املقبلني . 3

عىل الزواج 

تكوين القضاة . 4

إعطاء اإلمكانيات املادية والبرشية ألقسام األرسة . 5

ضامن تنفيذ األحكام . 6

تطوير خدمات الوساطة األرسية . 7

اقرتاحات أخرى.................................................................... 8

بدون اقرتاحات. 9

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|

|__|








