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  قياس درجة املعرفة بمقتضيات مدونة األسرة، وتقييم

ما بين حقيقة هذه املقتضيات والتصورات  املفارقات

 والتأويالت السائدة عنها في املجتمع؛

  املواطنين واملواطنات لهذه -و عدم تملك أتقييم مدى تملك

 املقتضيات؛

  تحديد طبيعة التمثالت السائدة عنها داخل املجتمع ونوعية

التفاعل معها لدى املواطنين واملواطنات وتأثيرها على 

 ممارساتهم؛

 شف التحوالت التي تعرفها العالقات العائلية، وتحديد ك

مؤشرات هذه التحوالت املستشفة من تمثالت وممارسات 

 املواطنين واملواطنات؛

  تحليل آفاق قبول املجتمع بفكرة املساواة في العالقات

 .األسرية، وتحديد العراقيل التي تواجه هذا املبدأ

 على املالئمة  التوصل إلى معطيات محدثة تمكن من العمل

واملقتضيات الجديدة للدستور  ،بين مضمون مدونة األسرة

وااللتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق اإلنسانية 

 للنساء.

 

 

 

 

 

 

 ؟ املدونةمدى علم املواطنين واملواطنات بصدور        

منننن املسنننتجوأينوت أكننندوا أنهنننم نعرفنننون أن قانوننننا  % 86,6

 .ينننننننالم العالقننننننات ال وجيننننننة 2004سنننننننة  جدينننننندا أصننننننب  منننننننذ  

 .الذين  ليس لهم علم بهذا القانون  % 13,4مقابل 

 األسرة مدونة صدور  على التعرف وسائل

 اإلذاعنننة طريننن  عنننن علنننى صننندور مدوننننة األسنننرة تتعرفننن %  91 

 منننننننننع الحننننننننندي  فننننننننني ، أمنننننننننا الوسنننننننننيلة الثانينننننننننة فتتمثنننننننننل  والتلفننننننننن ة

 قننننننننننراءة ، وتننننننننننأت  % 38,8 بمعنننننننننندل عمومننننننننننا والننننننننننناس األصنننننننننندقاء

 .فقط % 16,2 بنسبة الثالثة املرتبة في املكتوأة الصحف

 هل ساهم قانون األسرة في تحسين العالقات بين الزوجين؟

منن العيننة املسنتجوأة تعتأنر أن قنانون األسنرة سنناهم  % 22,7

تصننرأ أنننه    % 35,2ينمننا  ،كثيننرا فنني تحسننين العالقننة ال وجيننة 

  باملائننة 24,1 أمنناسنناهم قلننيال فنني تحسننين العالقننة بننين ال وجين،

 تعتقد أنه  لم نساهم في تحسين العالقة ال وجية

نكثللل    ملللنق قاوقلللا  2004هلللل فلللي رنولللأل قلللانون األسلللرة لسلللنة 

 للمرنة، نم للرجل، نم لألطفال، نم لألسرة بصفة عامة ؟

تعتأننننننننننننننر أنلبيننننننننننننننة املسننننننننننننننتجوأين  أن قننننننننننننننانون   األسننننننننننننننرة يتضننننننننننننننمن 

ثننم لرسنننرة ،  % 61,6للنسنناء أوال  مقتضننيات إيجابيننة بالنسننبة

 .% 4,9ثم لرطفال،  % 16،7 بصفة عامة

لألسللللرة ملللل  طللللرف مللللاعا  عفللللر  فللللي ن للللرك  الرعاوللللة امل لللل  كة 

  الزوجين ؟

املحور األول  معرفة قانون األسرة والتمثالت        

 السائدة بخصوصه في املجتمع املغربي

" م   سنوات 10املغاربة بعد  تمثالت "

 تطبيق مدونة األسرة"

 ن

 

" 

   

 نهداف الدراسة  

http://www.social.gov.m/


تعتأر أن الرعاية املشتركة تعني أن ال وجين مسنؤولين   % 68,8 

تعتأنر كنل واحند منن  % 24بينمنا  معا عن كنل منا يتعلن  باألسنرة،

أمنننا النن وجين مسننؤول فنني مجالننه طبقنننا للتو لننع الجن نن ي للعمننل، 

 عتأننننننننر ان املعنننننننننو ي تلننننننننف حسنننننننن  األ  وا  وحسنننننننن  باملائنننننننة 2.9

 .املضمون الذي  يريدون أن نعطوه للرعاية املشتركة

هل هذه الرعاوة امل   كة    كل  مكتسبا  و تادما بالنسبة 

  لألسرة املغربية ؟

تعتأنننننر  أن الرعاينننننة املشنننننتركة تشننننن ل مكتسنننننبا و تقننننندما  % 80,3

ال تعتأننننننر ذلننننننك تقنننننندما   % 8,3بينمننننننابالنسننننننبة لرسننننننرة املغرأيننننننة، 

 .وإنما استجابة ملطال  الحركة النسائية

كيف وب ر املواطنون واملواطنات الذو  يعتب ون نن الرعاوة 

امل لل  كة   للكل مكتسللبا وتاللدما بالنسللبة لألسللرة املغربيللة، 

 موقفهم هذا ؟

نعتأننننننرون أن الرعايننننننة املشننننننتركة تشنننننن ل مكتسننننننبا وتقنننننندما  % 30

 ألنها تتطاب  مع الواقنع الحنالي لرسنرة املغرأينة،لرسرة املغرأية 

يأنننررون منننوقفهم ب نننون الرعاينننة املشنننتركة  تضنننمن  باملائنننة 28,6و

نعتأننننرون أنهننننا  % 19,6أما التننننوا ن فنننني العالقننننات داخننننل األسننننرة،

اتنسجم مع مبندا يرون أنها  % 8,7 ن و تضمن استمرارية ال وا 

، العننندلأ نعتأنننرون أنهنننا تنسنننجم منننع مبننند % 4,5  ، أمنننا املسنناواة

 .يأررون موقفهم بجل هذه  األسباب  باملائة 6,4بينما 

مللللا بللللي مبلللل رات امللللللواطنين  و املواطنللللات  الللللذو    يعتبللللل ون 

 الرعاوة امل   كة بين الزوجين تادما ومكتسبا؟

مننن املسننتجوأين الننذين ال نعتأننرون الرعايننة املشننتركة  % 35,3

مكتسننننننننبا لرسننننننننرة املغرأيننننننننة، يأننننننننررون مننننننننوقفهم ب ننننننننون تقنننننننندما و 

 بينما ، الرعاية املشتركة تمس بسلطة ال و  داخل األسرة

نعتأنننننرون  %ب  22,5و، نعتأرونهنننننا نريبنننننة عنننننن ثفافتننننننا  % 25,3

، أنهننننننا تتننننننناقا مننننننع فكننننننرة ت امننننننل األدوار بننننننين النننننن و  و ال وجننننننة

نشرحون موقفهم ب ل هذه  املأررات مع التركيز على   % 12,2و

عننننننننننندم  ندنننننننننننر و اسننننننننننننتعداد املجتمنننننننننننع املغر نننننننننننن   حالينننننننننننا  لتقبننننننننننننل 

 .املسؤولية املشتركة بين ال وجين

 هل  عتب  املاتضيات التالية في ن رك إوجابية؟

  الرعاوة امل   كة للزوجين .1

منننننن املسنننننتجوأين نعتأنننننرون رعاينننننة الننننن وجين لرسنننننرة  % 92,4

 .% 7 ,6 مقابل   مسألة إيجابية

  سنة 18رفع س  الزواج إلى  .2

 .% 8,2يصرحون أنه أمر إيجا   مقابل  % 88

  جعل الو وة في الزواج اختيارية بالنسبة للمرنة الراشدة .3

،  % 48,2منننن العينننننة نعترفننننون أنهننننا ايجابيننننة ،  مقابننننل   % 49,6

و عنننند النسننناء   % 53,3فننني الوسنننط القنننري وترتفنننع هنننذه النسنننبة 

 % 57,5سنة  25-18و الفئة العمرية   % 53,1

  ال روط  املايدة  للتعدد

 تعتأر الشروط املقيدة للتعدد إيجابية مقابل % 79,9  

عأننننرت عننننن قبولهننننا للشننننروط مننننن  الناحيننننة  %  4بينمننننا  .% 16,1 

وتنننننننرى لنننننننرورة السنننننننماأ  فننننننني بعنننننننا الحننننننناالت خاصنننننننة املبدئينننننننة  

  .عندما ت ون ال وجة االولى عاقم او مصابة بمرض م من

اقتفللللللللا  الحانلللللللل  بالسللللللللك  الزو للللللللي فللللللللي قللللللللال ان  للللللللا   .4

  العالقة الزوجية

 ، بينما  % 8,9تصرأ أنه مقتض و  إيجا    مقابل   % 88,4

األحينننننان عنننننندما ت نننننون تعتأنننننره نينننننر ايجنننننا   فننننني بعنننننا  % 2,7 

 املطلقة ميسورة و ال و  ذو دخل محدود.

 جعل  الطالق خانعا للرقابة الاضائية .5

ونسننبة جنند ،  % 3,5، مقابننل  % 95,8تعتأننره األنلبيننة إيجابيننا  

تصنننننننرأ أننننننننه نينننننننر ايجنننننننا   فننننننني بعنننننننا الحننننننناالت  %  0,7لننننننن يلة  

 .تحترم  وجهاخاصة عندما تتجاو  ال وجة حدودها و ال 

  مسطرة الصلح .6

 .% 2,1من العينة تعتأرها ايجابية مقابل فقط  %  97,2

  التطليق بسبب ال ااق  .7

 % 3,2نما ، بي % 16,1تعتأره  ايجابيا  مقابل  % 80,7

  .تعتأره نسهل عملية التطلي  بالنسبة للمرأة

في ا الخبل ة الطبيلة عنلد للجو  إلى الخب ة الاضائية بما ا .8

  إنكار الخطيب مسؤوليته ع  قمل املخطوبة

 . % 5,4تؤكد على إجابتيه مقابل فقط    % 92,9

لللات  املكتسللللبة نزنللللا  قيللللام الزوجيللللة  عنلللللد   .9 توزيللللع  املمتلكل

  ان  ا  العالقة الزوجية

   منن العيننة املسنتجوأة تعتأنر املقتضن و إيجابينا  مقابنل % 84,1

ه فنني بعننا الحنناالت نيننر ايجننا   تأننر تع   %5,2بينمننا  .% 10,8

 .خاصة عندما  ت ون املرأة ثرية

  الوصية الواجبة ألبنا  البنت املتوفاة قبل والدي ا .10



منن العيننة تؤكند علني إيجابينة املقتضن و مقابنل  نسننبة  % 88,9 

تشنننك فننني إيجابينننة   % 3,8بينمنننا   ،  % 7,3لننن يلة تعتأنننره سنننلبيا 

املقتضنن و  و تعتأننر الوصننية الواجبننة   لننرورية  فنني حالننة  صننغر  

 سن أبناء البنت املتوفاة قبل والديها و عسرهم وفقرهم.
 

هل ومك   عميم الحق فلي  الخبل ة الطبيلة عللى جميلع قلا ت 

  األطفال التر ونكر في ا الرجل عالقته بالحمل؟

فننني تعمنننيم الحننن  فننني  ال أنننرة الطبينننة  علنننى ال تنننرى مانعنننا  % 87,7

جمينننع حننناالت  األطفنننال التننني ينكنننر فيهنننا الرجنننل مسنننؤوليته عنننن 

حصرون ال أرة في حاالت االنتصاب خاصة  % 2,8الحمل، و 

عنننننندما  ت نننننون الدنننننحية تعنننننان  منننننن إعاقنننننة جسننننندية او ذهنينننننة 

 .ليس لهم رأي في املولوع   باملائة 1,1خيرا   أو ،
 

ن للللرك  وجللللب نن تملللنق الو وللللة ال للللرعية  للوالللللدو  هلللل  فللللي 

 معا ؟

مننننن املسننننتجوأين ال يننننرون مانعننننا فنننني  أن تصننننب  الواليننننة  % 70,1

يرفضنننون ذلنننك   %  25,6بينمننا  ا،مننن مسنننؤولية األب و األم معنن

 ,ويحبنننذون أن تبقننني الوالينننة الشنننرعية منننن صنننالحية األب وحنننده

تعتأننننننننننننر أن األم يمكننننننننننننن أن  تمارسننننننننننننها فنننننننننننني بعننننننننننننا % 1,2بينمننننننننننننا 

ننننننأن ي ننننننننون لهنننننننا الحننننننن  فنننننننني أن تسنننننننافر منننننننع أطفالهننننننننا  الحننننننناالت، كن

لنيس لهنم   % 1,3 ، والقاصرين دون طل  اإلذن من األب مثال 

 .رأي في املولوع 

نلزمللللت العلللللدول  2004هللللل  عللللرف ان مدونلللللة األسللللرة لسلللللنة 

للللللام  املتعلالللللللة بتلللللللدبي  بإشلللللللعار املالللللللدمين عللللللللى اللللللللزواج باألقكل

 األموال التر ستكتسب نزنا  قيام الزوجية ؟

مننن العينننة املسننتجوأة لهننم علننم بهننذا االلتننزام  بينمننا  %ب 27,2

 ليست لها أي معرفة به. % 66نسبة جد عالية تفوق 

نللد انفصللال الللزوجين و فللي ايللا، نل اتفللاق، هللل فللي ن للرك ع

للللات املحصلللللل علي لللللا  ونبغلللللي للزوجلللللة نن  سلللللتفيد مللللل  املمتلكل

  خالل الزواج و التر ساهمت في تنمي  ا؟
 

مننننن املسننننتجوأين  نعأننننرون عننننن  مبنننندأ  أسا نننن ي  يتعلنننن  % 36,1

بالعنننننننننندل و نعتأننننننننننرون أن لل وجننننننننننة  التنننننننننني  سنننننننننناهمت ماديننننننننننا  فنننننننننني 

أمنننا  املنننرأة التننني لنننيس لهننننا ، املمتل نننات الحننن  فننني االسنننتفادة  منهنننا

مننننننن  %  45,5دخننننننل   و التنننننني تسنننننناهم فقننننننط بعملهننننننا امل زلنننننني    

العيننننننة املسنننننتجوأة نعتأنننننرون ان لهنننننا الحننننن  فننننني االسنننننتفادة  منننننن 

  % 11,7بينما  ,املمتل ات املكتسبة عند االنفصال

ال يرفضنننننون ذلنننننك لكننننننهم يؤكننننندون أن الننننن و  حنننننر فننننني  إعطا هنننننا   

 باملائنننننننة  5,2ه منننننننن طنننننننر  القا ننننننن ي، بينمنننننننا نصننننننني   دون إل امننننننن

 ،يرفضون أن تستفيد ال وجة من املمتل ات املكتسبة

 .ليس لهم أي تصري  في هذا الشأن  % 1,5و  
 

فيملللللا وخلللللس معرفلللللة املسلللللتجوبين ألقسلللللام األسلللللرة التابعلللللة 

 للمحاكم ا بتدائية؟

لنننيس لهنننم   % 40,5يصنننرحون أنهنننم سنننمعوا بهنننا بينمنننا % 59,5

لكننن األنلبيننة  التنني تعننر  أقسننام األسننرة ال تميننز   ،علننم بننذلك 

بننين أقسننام األسننرة و محنناكم األسننرة فهنننان خلننط وا نن  عنننند 

 .جل املستجوأين
 

مللللللا بللللللي الوسللللللائل التللللللر ومكلللللل  اللجللللللو  لهللللللا لحللللللل  ال  اعللللللات 

 الزوجية؟

الحننننوار بننننين النننن وجين هننننو الوسننننيلة األولننننى التنننني يتعننننين  % 79,9

واألصنندقاء  ، % 14,2علننيهم الوجننوء لهننا و  تتبعهننا تنندخل العائلننة

فيمنننا يحتنننل القضننناء املرتبنننة الرابعنننة بنسنننبة لننن يلة جننندا   ، % 4

 .  % 2,1 األسرية تم تليه  الوساطة ، % 2,2ال تفوق   

 

 

 :ننواع الطالق وصلت الى النسب التاليةمعرفة 

 الطالق الذي يمارسه  ال و  حس  إرادته املنفردة : .1

  ال تعرفه %  16,9تعرفه  مقابل  %  83,1 

  . ال تعرفه % 19,7 تعرفه مقابل  % 80,3تفاقي  :االالطالق   .2

 46,1تعرفنننننننه  مقابنننننننل    %  53,9 التطليننننننن  بسننننننن   الشنننننننقاق  : .3

 . ال تعرفه باملائة

 . ال تعرفه % 41,9تعرفه مقابل   %58,1:  طالق ال لع .4

 . ال تعرفه % 27,5تعرفه مقابل  % 72,5التطلي  للضرر :    .5

 ال % 22,6تعرفنننننه مقابنننننل   % 77,4التطليننننن  لعننننندم االنفننننناق :  .6

 .تعرفه

 .ال تعرفه % 24,5تعرفه مقابل % 75,5اللتطلي  للغيبة  :  .7

 .تعرفه ال % 37,5تعرفه مقابل    % 62,5 التطلي  للعي   : .8

 تعرفنننننننه مقابنننننننل %  60,1التطليننننننن  بسننننننن   االينننننننالء و ال جنننننننر  : .9

 ال تعرفه. %  39,9

  ما مدى تأزي  مدونة ا سرة على العاليات واملمارسات؟

اكننندوا علنننى وجنننود تنننأثير وخصوصنننا منننن جانننن  معرفننننة  % 59,2

 % 14,3، وال تنرى أي تغيينر باملائنة 19,4بينمنا املنرأة لحقوقهنا، 

تعطنن  اجوأننة  أخننرى تتغيننر حسنن    % 7بينمننا   ،  ال تنندلي برأيهننا

 .ولعية النساء و حس  املشاكل األسرية 



ما موقف املواطنين و املواطنات م  تأزي  مدونة األسرة عللى 

  نسب الزواج ؟

اعتأنننننرت  أن  الشنننننباب يقبلنننننون منننننن العيننننننة املسنننننتجوأة % 19,6

 %26,2و  ال تعتقد ذالنك  باملائة  47,6بينما   ،أكثر على ال وا 

تعتأر أن ليس ملدونة األسرة أي تأثير على نسبة الن وا   فناألمر 

يتعلننننن  حسنننننن  رأيهننننننم أكثننننننر بالننننننرو  اجتماعيننننننة  واقتصننننننادية و 

 باملائنننننة 6,4بينمنننننا  ش صنننننية  خاصنننننة  و لنننننيس بقنننننانون األسنننننرة، 

  .ليس لهم رأي في املولوع

 فيما وخس تأزي  املدونة على نسب الطالق

منننننننننن العيننننننننننة  املسنننننننننتجوأة  تصنننننننننرأ أن مدوننننننننننة األسنننننننننرة % 14,3

تؤكند أنهنا  % 54,7بينمنا  ،  ساهمت فني ان فناض نسنبة الطنالق

نعتأنننرون أن مدوننننة األسنننرة  %  20,9و  ،سننناهمت فننني ارتفاعنننه

لننيس لهننم رأي   % 9,7، و تننأثير علننى نسنن  الطننالقلننيس لهننا أي 

 في هذا املولوع.

 

 

هللللللل فللللللي رنوللللللأل ونبغللللللي نن تكللللللون للللللللزوجين نفلللللل  الحاللللللوق و 

 الواجبات داخل األسرة ؟

مننننننننن املسننننننننتجوأين اكنننننننندوا علننننننننى أنننننننننه ينب نننننننني أن ت ننننننننون  % 58,9 

 لل وجين نفس الحقوق و الواجبات داخل األسرة مقابل 

ال يننننندلون  %  6,3بينمنننننا ،  النننننذين ال نعتقننننندون ذلنننننك % 34,8

 .برأيهم

مللللللابي نوعيللللللة الحاللللللوق التللللللر وجللللللب ان تتسللللللاوى فيلللللله املللللللرنة 

 والرجل؟

في النفقنة  % 15,5و، األطفالفي الوالية الشرعية على  % 50,1

تحنددها فني األخنالق  كالتفناهم  باملائنة  34,4 ، بينمنا على األسنرة

 واالحترام املتبادل و التعاون لضمان توا ن واستقرار األسرة .

 

هللل فللي رنوللأل وجللب علللى الزوجللة التللر تتللوفر علللى دخللل مللادل 

 نن  ساهم في نفاات األسرة ؟

مسنننناهمة املننننرأة التنننني لهننننا دخننننل فنننني نفقننننات تؤكنننند علننننى  % 69,7 

بينمنا    ،البيت، فنفقنة  البينت  لنم تعند منن واجبنات الن و  فقنط

ال تعتأنننر أننننه يتعنننين علنننى ال وجنننة املسننناهمة فننني نفقنننات  % 15,5

البيننننت باعتبننننار النفقننننة مننننن واجبننننات النننن و  فقننننط إال فنننني حالننننة 

تي تترن للمنرأة من العينة املستجوأة ال % 13,9مقابل  عج ه ،

 .حرية التصر   حس  دخل ال و   و متطلبات االسرة

هل مسلاهمة  امللرنة فلي نفالات امل ل ل  عطي لا قالوق إنلافية 

  داخل األسرة؟

تعتأننننننر أن مسنننننناهمة ال وجننننننة فنننننني نفقننننننة البيننننننت تعطيهننننننا  % 36,1

منننننننن املسنننننننتجوأين النننننننذين ال  % 50,6حقوقنننننننا إلنننننننافية مقابنننننننل  

منن  % 5,2بينمنا   ، مسناهمهها تعطيهنا حقوقنا إلنافيةينرون أن 

العينننننة ينننندلون بأجوأننننة أخننننرى و يؤكنننندون علننننى حنننن  ال وجننننة فنننني 

ات اذ بعا القنرارات   املتعلقنة باألسنرة علنى قندم املسناواة منع 

 ليس لهم رأي في املولوع. % 8,2و ،  ال و 
 

للملللرنة هلللل آرا  امللللواطنين و املواطنلللات اتجلللاه العملللل امل  للللي 

 ومك  اعتباره مساهمة مادوة ؟

مننن املسننتجوأين  نعتأنرون أن العمننل امل زلنني الننذي تقننوم  % 73

نعتأنننرون   % 24,7مقابننل  ،بننه املننرأة بمفردهننا  مسننناهمة ماديننة

أن ذلننننننك مننننننن واجبننننننات املننننننرأة، تقننننننوم بننننننه علننننننى أسنننننناس  التو لننننننع 

 % 2,3و ،الجن ن ي للعمننل  و يرفضننون اعتبنناره مسنناهمة ماديننة 

 ليس لهم رأي في املولوع.

 

موقللللللف املللللللواطنين و املواطنللللللات  ملللللل  مسللللللاهمة الرجللللللل فللللللي 

 : األعمال امل  لية

يؤكننننننننننندون أن مسننننننننننناهمة الرجنننننننننننل أصنننننننننننبحت لنننننننننننرورية  %  53,5

ويرأطنننون ذلننننك بنسننننبة النسنننناء الال ننن  أصننننبحن نشننننتغلن خننننار  

األشنننغال يرفضنننون مسنناهمة الرجنننل فننني ، % 27,1بينمنننا  البيننت،

امل زليننننة بمننننا فنننننيهم النسنننناء و نعتأننننرون أن األشنننننغال امل زليننننة منننننن 

 ، اختصاص املرأة و من واجباتها في إطار تو لع األدوار

يقبلننون  مسنناهمة الرجننل فنني ةننرو  خاصننة  : مننرض  % 18,9 و

 .املرأة، نيابها  الخ..

 ما هو موقف املواطنين و املواطنات م  تربية األطفال  ؟

تؤكد بشدة أن ترأية األطفال من مسنؤولية األب واألم  % 87,8

عتأنننرون أن ترأينننة األطفننال منننن مسنننؤولية األم % 9بينمنننا ، معننا

 ، يجعلونها من مسؤولية األب وحده باملائة 1,4و  ،وحدها

يننننننرون أن ترأيننننننة الننننننذكور مننننننن مسننننننؤولية األب، خاصننننننة  % 1,8و

 .التربية الدينية  و اإلناث من مسؤولية األم  

مللللللل  اللللللللذل ونبغلللللللي فلللللللي رنولللللللأل نن وتخلللللللذ الالللللللرارات املتعلالللللللة 

 باألسرة؟

مننن العينننة املسننتجوأة  يؤكنندون أن  القننرارات املتعلقننة % 72,6

من طر   % 17,9، بينما باألسرة تؤخذ من طر  ال وجين معا

تمثالت املواطنين واملواطنات املغاربة قول  املحور الثاني 

 العالقة بين الرجال والنسا  داخل األسرة



 6,9بينما ، من طر  ال وجة وحدها باملائة2,2 ، و ال و  وحده

   ، ونعتأنننرون أن كنننل واحننند يأخنننذ القنننرار  فننني مجالنننه باملائنننة

نعطون أجوأة أخرى، مثل ان هنان مسائل تقتض ي  باملائة1,1

أخننننند رأي املنننننرأة أكثنننننر منننننن رأي  الرجنننننل، كمنننننا أن هننننننان مسنننننائل  

ال ينننننندلون  باملائننننننة 0,4و ,النننننن و  قراراتننننننهينب نننننني أن يفننننننرض  فيهننننننا 

 برأيهم.

 

 

منننننن العينننننة املسنننننتجوأة تعتأنننننر  أننننننه آن االوان ملراجعنننننة % 45

مننن املسنننتجوأين  % 2 ، بينمننا  %21,9مدونننة األسننرة  مقابننل 

األوان بمراجعنننة مدوننننة االسنننرة  ننني التننني  النننذين اعتأنننروا أننننه آن 

 ال تدلي بموقفها.  % 33,2بينما  قدمت اقتراحات

ا ق  اقلللللات املتعلالللللة بمراجعلللللة  بعللللل  ماتضللللليات مدونلللللة  

 األسرة

 :العينة تا  ح مراجعة-

ل ننننننننننن  تصنننننننننننب  النيابنننننننننننة الشنننننننننننرعية علنننننننننننى األبنننننننننننناء   238املنننننننننننادة   -

التنننني تقننننرر رعايننننة    4القاصننننرين للوالنننندين معننننا طبقننننا للمننننادة  

 ال وجين معا لرسرة، 

التنننني تحننندد  الحقننننوق و الواجبننننات    4و   3الفقننننرة    51املنننادة  -

  .املتبادلة بين ال وجين

 مراجعننننة مسننننطرة التطلينننن   بسنننن   الشننننقاق ألنهننننا  سنننناهمت    -

  . بش ل كبير في ارتفاع نس   الطالق

التنننني تسننننم  للقا نننن ي أن يننننؤذن بنننن وا  القاصننننرو ة    20املننننادة   -

  . سنة 18دون سن 

ا ق  اقلللللللات املتعلالللللللة بتونللللللليق بعللللللل  ماتضللللللليات مدونلللللللة 

 : األسرة

:  تولننني   مفهنننوم رعاينننة الننن وجين معنننا لرسنننرة فيمنننا  4املنننادة   -

 . يتعل  باملضمون و مجال تطبيقه

:  تولنننننني  مفهننننننوم  املجهنننننودات  املبذولننننننة و تحمننننننل   49املنننننادة   -

 األعباء  لتنمية أموال األسرة.

 : ا ق  اقات لتطبيق نفضل ملدونة األسرة

و التحسنيس  بمدوننة األسنرة   عأنر  تقتنرأ التعرينف   % 81,4 -

 ,كل الوسائل

إحننداث م اتننن  اإلرشنناد األسنننري بجميننع املقاطعنننات % 47,3 -

 واملجالس   البلدية،والقيادات 

تنالننننننننيم دورات ت وينينننننننننة مجانيننننننننة فننننننننني بنننننننننود املدوننننننننننة  % 37,6  -

 .لفائدة املقبلين على ال وا  

  .لمان  تنفيد األح ام%   33,9  -

 .ت وين  القضاة  22,4  -

  .طوير خدمات الوساطة األسريةت   19,8 % -

 .ال شرية ألقسام األسرةاالم انيات  املادية و توفير  % 15,1  -

 

 

 

 

 املحور الثالث

   ا نت ارات وا ق  اقاتاألفاق املستابلية 


