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أنموذجا قانونیا عربیا أنجز  یختص ھذا العمل بتقدیم وتقریب صورة عن العمل بمدونة األسرة المغربیة باعتبارھا  
العملي.   التشریعیة والواقع  الناحیة  بالعالقة األسریة من  المرتبطة  التفاصیل  وھو یحمل  حدیثا، وَعِمَل على تحدید معظم 

عنوان "قوانین األسرة وتطبیقاتھا في العالم العربي: مدونة األسرة المغربیة أنموذجا"، وھو من إنجاز فریق بحث مغربي 
"مركز المقاصد للدراسات والبحوث" بالرباط، لفائدة "معھد الدوحة الدولي لألسرة بدولة قطر الذي أعلن بالتعاون  تابع ل:  

العلمي مع البحث  لرعایة  القطري  الصندوق  باألسر ""  المتعلقة  القضایا  بحثیٍة سنویٍة حول  منحٍة  إطالق  العربیة عن  ة 
  .والسیاسات األسریة

 1 :  Objectives and significance 

 قد سعى ھذا العمل إلى تحقیق أربعة أھداف ھي:  ل
أحدھا: إثراء الجوانب المعرفیة في مجال التقنین األسري، خاصة وأن قانون األسرة یختص بضبط عالقة الفرد  

إلى   یحتاج  مما  االجتماعیة،  في مجاالت األسریة دون عالقاتھ  قوانین مجتمعة  األسرة مع  قوانین  فیھ  تتقاطع  ما  معرفة 
أخرى. وھذا الھدف یمكن أن یوجھ النظر إلى أھمیة المقاربة الشاملة في معالجة قضایا وشؤون األسرة، بعیدا عن كل 

 إصالح قانوني أحادي الجانب. 
كاساتھا السلبیة على قوانین األسرة العربیة،  والثاني: التعرف على المؤثرات االجتماعیة والفكریة والسلوكیة وانع

 ومنھا مدونة األسرة المغربیة.  
إلى دعم، وكذا   التي تحتاج  الجوانب اإلیجابیة في قوانین األسرة  الشأن األسري یكشف  في  والثالث: تقدیم بحث 

ت علمیة ومیدانیة تھم جمیع  مناحي الخلل في تطبیقھا، ومناحي النقص الذي یحتاج إلى جبر، بناء على تحلیل نتائج دراسا
 الشركاء، وأیضا على نتائج استطالعات رأي علمیة دقیقة. 

  والھدف الرابع ھو جمع قاعدة خبرات بحثیة في مجال األسرة تَُمكن من التوفر على توقعات صحیحة وواقعیة.
 Justification ـ : 2

یستمد الموضوع مسوغاتھ من كون البحث في قضایا األسرة من أكثر المجاالت البحثیة أھمیة، الرتباطھ بمجموعة  
في ضوء   تقییم  إلى  باستمرار  تحتاج  وھي  وانحدارا،  ارتقاء  مساره  وتحدد  المجتمع،  حركة  تؤطر  التي  التصورات  من 

خاصة والمجتمعات العربیة بصفة عامة؛ فقد مر على العمل   التحوالت السوسیوثقافیة التي یعرفھا المجتمع المغربي بصفة
م ما یقرب من خمسین سنة، عرف فیھا المجتمع المغربي  1957بمدونة األحوال الشخصیة المغربیة التي وضعت سنة  

تحوالت وتطورات اجتماعیة تجاوزت بعض ما كانت تفرضھ ھذه المدونة فیما یخص بناء األسرة وموقع المرأة والطفل  
ھا.. وكان من نتائجھا أن عرفت نھایة القرن العشرین بالمغرب نقاشات سیاسیة وثقافیة حول ھذه المدونة، وظھر في فی

الساحة قطبان بارزان؛ أحدھما كان ینطلق من مسؤولیتھ في الحكومة وبادر إلى إحداث تغییر شامل لھذه المدونة من دون  
الدولیة حول المرأة والطفل ... والثاني یمثل االتجاه المحافظ في المجتمع،   تحفظ انطالقا من مرجعیة االتفاقیات والمؤتمرات

 ویدافع عن مرجعیة المدونة الفقھیة مع الدعوة إلى االجتھاد فیما ال یعارض النصوص الشرعیة القطعیة فیھا.    
اس بالقطعي من م تحاول التوفیق بین مقترحات االتجاھین دون المس2004وجاءت مدونة األسرة المغربیة سنة  

الدین. وقد اعتبرت في حینھا ثروة قانونیة متقدمة في الوطن العربي، وثورة لفائدة المرأة في عالقتھا بالرجل خاصة، 
ضد التقالید واألعراف التي تحد من إبراز شخصیتھا وقدراتھا داخل المجتمع؛ فكان حریا أن تخصص لھا دراسات 

 تقییمیة، یندرج ھذا العمل ضمنھا.

 

 Methodology  ـ .3 

نظرا لطبیعة موضوع األسرة الذي یرتبط البحث فیھ بمجموعة من الحقول المعرفیة المختصة بالشأن المجتمعي؛ 
وقد تطلب ذلك النظر    فقد تم اعتماد مجموعة من المناھج العلمیة، من أجل اإللمام بجوانبھ وتحقیق مقاصد البحث وأھدافھ.

رأسھا الحقل المعرفي القانوني، فھو األساس الذي تقوم علیھ الدراسة، ثم الحقل االجتماعي في حقول شتى؛ یأتي على  
أحكام   تقنین  تنفصل عملیة  إذ ال  الحقوقي؛  فالحقل  التقنین،  بعملیة  المحلیة في عالقتھا  المجتمعیة  التطورات  في  بالنظر 

القیمیة والحقوقیة، إضافة إلى الحقل الفقھي باعتبار  األسرة عن مطالب الجمعیات الحقوقیة، مما استوجب النظر في أصولھا  
 الفقھ المالكي خصوصا والفقھ اإلسالمي عموما أحد المصادر الرئیسة لمدونة األسرة المغربیة. 

http://www.qnrf.org/ar-qa/
http://www.qnrf.org/ar-qa/
http://www.qnrf.org/ar-qa/
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إن ھذا التعدد على المستوى المصدري استلزم تنوع المناھج لیحقق البحث مقاصده المرجوة؛ إذ تّم اعتماد المناھج  
 اآلتیة: 

الم ـ  العملیة في شرح بعض مواد   أ  التفسیر والتفكیك والتركیب؛ وتتجلى تطبیقاتھ  الذي یقوم على  نھج التحلیلي 
 المدونة ثم تفكیكھا  بالنظر في أسبابھا الذاتیة والموضوعیة، وكذا تحلیل اإلحصائیات وتفسیر دالالت أرقامھا. 

خالل مقارنة مدونة األسرة بغیرھا من القوانین،   ب ـ المنھج المقارن لقیاس أوجھ الشبھ واالختالف الذي یبرز من 
أو مقارنة أحكام المدونة بالفقھ اإلسالمي حتى تتجلى أوجھ االلتقاء وأوجھ االفتراق، وتتبین مكامن تمیز المدونة بالنظر  

 إلى غیرھا من التشریعات. 
المتخصصین في نجاعة بعضھا، كما اعتمد ھذا البحث بعض مناھج الدراسات االجتماعیة، فنظرا لتعددھا واختالف  

حاولنا االستفادة من الشق التقني خصوصا، إذ ارتأینا انتقاء ما یفید في البحث نحو توظیف تقنیات المقابلة، مع الحرص  
على تنویع المتقابل معھم، والتحدید القبلي لألھداف المتغیاة من المقابلة عن طریق إعداد قبلي یتمخض عنھ وضع أسئلة  

یة، واستفسارات علمیة وواقعیة لیكون تحلیلھا موضوعیا یبتعد عن الذاتیة واألحكام المسبقة، إضافة   إلى  دقیقة ومنھج
 وضع بعض االستمارات التي تعین على تبین بعض القضایا الشائكة، وغیرھا من آلیات البحث في علم االجتماع، 

أسس المسائل بإرجاعھا إلى أصولھا وجذورھا،    وأیضا تم توظیف المنھج التاریخي في بعض مناحیھ، بغیة الحفر في
 لتتجلى األسباب الكامنة وراء تشریع عدد من البنود. 

 
 Results/findings ـ 4 

 من خالل ھذا البحث یظھر أنھ تم التوصل إلى النتائج اآلتیة: 
القوانین   في سائر  باستحضار حقوقھ وواجباتھ  األسرة  الفرد داخل  تناول حقوق  ـ  األخرى، وذلك درءا ألي أوال 

تعارض أو معالجة أحادیة الجانب. وقد مكن من الوصول إلى ھذه النتیجة كون اللجنة المكلفة بوضع مدونة األسرة المغربیة 
یختص أعضاؤھا في حقول معرفیة متنوعة. فقد ضمت ھذه اللجنة في عضویتھا فقھاء الشریعة وخبراء في القانون وفي  

، فجاء إنجازھا وفق تصور یستحضر اآلراء الفقھیة في المذھب المالكي خاصة، ویستوعب واقع  الطب وفي علم االجتماع
المرأة المغریة وتطورھا وحقوق الطفل وحاجیاتھ.. وھو ما أكسبھا انسجاما بین موادھا وباقي القوانین األخرى، وأمنھا 

بأنھا كانت من إنجاز    1957الموضوعة سنة    من النقد الذي كان ینصب على مدونة األحوال الشخصیة المغربیة األولى
 فقھاء الشریعة وحدھم، وأنھا جاءت بنظرة أحادیة قاصرة عن مواكبة تطور المرأة المغربیة.

ثانیاـ  توصل البحث إلى ضرورة مواكبة قوانین األسرة للتطور الذي عرفتھ األسرة العربیة بفضل تطور وضع المرأة 
البیت،   نطاق  خارج  المسؤولیات  وتحملھا  الوظیفة،  سلم  في  وارتقائھا  التعلیم  بفضل  السابق  في  األمر  علیھ  كان  عما 

الخارجي؛ فإن كل ذلك ینتج تصورات وأفكارا جدیدة عن الحیاة األسریة   واستقاللھا المادي، وكذا انفتاح األسرة على العالم
 من حیث بناؤھا وموقع المرأة فیھا وعالقتھا بزوجھا ونمط عیشھا ..  

ثالثاـ كشف البحث الجوانب اإلیجابیة في مدونة األسرة المغربیة التي تحتاج إلى تثبیت ودعم، وتوقف عند مناحي  
 اج إلى العنایة بالتتبع والدراسة.الخلل في تطبیقھا التي تحت

رابعا ـ بناء على كون األسرة مؤسسة مجتمعیة یرتبط أفرادھا بالمجتمع تأثرا وتأثیرا؛ فإن استقرارھا وتأمینھا من 
العنایة التفكك ال یتحقق بقانون لألسرة وحده مھما سما شأنھ، ما لم تتوفر الظروف المناسبة لتنزیلھ، وما لم یكن مشروع 

باألسرة شأن حكومیا ال تُلقى المسؤولیة فیھ على وزارة العدل وحدھا، ولكن على الجھات الحكومیة كلھا وغیر الحكومیة 
بأن یكون موضوع االستقرار األسري مندرجا في برامجھا مع توفیر الدعَم المادي للجمعیات المتخصصة بالتأھیل والوساطة  

 ن آفات التفكك األسري. األسریة من أجل تأمین المجتمع م
 

 
 
 

 Impacts (societal impacts, and/or legal impacts and/or policy impacts) ـ  5  
إن ھذا العمل یمكن أن یوجھ لمختلف الفاعلین المھتمین بالشأن األسري من مشرعین وواضعي السیاسات األسریة، 
والباحثین في قضایا األسرة، خاصة وأنھ تضمن معطیات تم تجمیعھا من خالل التواصل مع عدد من الخبراء واستنتاجات  

یعد مرجعا   أن  یمكن  وأیضا  منھا.  فصل  إلى تحیین ومراجعة  ومقترحات ال یخلو  التي تسعى  المقارنة  للتشریعات  علمیا 
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المغربي سنة  المشرع  التي سنھا  للنصوص  تقییمیة  التشریع خاصة دراسة علمیة  أھل  فیھ  أن یجد  فالمأمول  قوانینھا؛ 
ونیة، ، وھو األمر الذي سیساعد في أي مراجعة مفترضة لقانون األسرة، إذ شملت ھذه الدراسة أغلب المواد القان2004

 وخاصة تلك التي تثیر العدید من اإلشكاالت سواء في باب الزواج أو باب انحالل میثاق الزوجیة وآثارھما.  
ثم إنھ یمكن أن یكون مادة علمیة تجمع بین البعد النظري والواقع العملي لألسرة من حیث بناؤھا أو نقضھا، وھو  

فادة من التجربة المغربیة في ھذا اإلطار. وقد تم لتحقیق ھذه الغایة  أمر من شأنھ مساعدة القوانین المقارنة من أجل االست
 تخصیص الفصل الخامس منھ للخالصات واالقتراحات العامة والتشریعیة في ضوء النتائج المتوصل إلیھا في باقي الفصول.

 Benefits to Arab countries in terms of issues related to the Arab Family ـ 6
 

لقد مر على بدایة العمل مدونة األسرة المغربیة  خمس عشرة سنة، وھي مدة معتبرة لتقییم نتائجھا ومعرفة مدى  
نجاعتھا في تأمین األسرة من التفكك خاصة. وحسب ھذا العمل أنھ وقف عند إیجابیات المدونة وبینھا، ونبھ على مواطن 

 یل مرتقب محلیا ومن أجل تجاوزه في قوانین األسرة العربیة. الخلل الذي اكتنفھا وبینھ من أجل إصالحھ في أي تعد
وإنھ لما كانت األسر العربیة تتفق فیما بینھا في صورة تأسیسھا، وكانت دائرة االشتراك بینھا واسعة ترتكز على  

مھا من بلد آلخر  وحدة المرجعیة الدینیة واللغویة، وكانت تحدیات التفكك األسري والمخاطر التي تواجھھا ـ وإن اختلف حج
ـ واحدة؛ فإنھ یصح أن نقول إن ما تضمنھ الفصل الخامس من ھذا العمل من مقترحات وتوصیات؛ یمكن أن تعتمد في أي 
دولة عربیة ما دام المراد ھو تأمین استقرار األسرة والحرص على استمرار بنائھا في جو من التفاھم بین أفرادھا من أجل 

 تقویة الوطن. 
 Conclusionsـ 

 استنتاجات : 

 یمكن حصر استنتاجات البحث على ضوء األھداف المسطرة فیما یأتي: 

أوال ـ معالجة قضایا أفراد األسرة في المدونة باستحضار حقوقھم وواجباتھم في سائر القوانین األخرى، من أجل أن ال 
الوصول إلى ھذه النتیجة تنوع    تكون المعالجة قاصرة تتعارض مع غیرھا من القوانین في مجاالت أخرى. وقد مكن من

اختصاصات أعضاء اللجنة المكلفة بوضع مدونة األسرة المغربیة؛ فقد ضمت ھذه اللجنة في عضویتھا فقھاء الشریعة 
وخبراء في القانون وفي الطب وفي علم االجتماع، فجاء إنجازھا وفق تصور یستحضر اآلراء الفقھیة في المذھب المالكي  

المرأة المغریة وتطورھا وحقوق الطفل وحاجیاتھ.. وھو ما أكسبھا انسجاما بین موادھا وباقي    خاصة، ویستوعب واقع
  1957القوانین األخرى، وأمنھا من النقد الذي كان ینصب على مدونة األحوال الشخصیة المغربیة األولى الموضوعة سنة  

 ة قاصرة عن مواكبة تطور المرأة المغربیة.بأنھا كانت من إنجاز فقھاء الشریعة وحدھم، وأنھا جاءت بنظرة أحادی

ثانیا ـ توصل البحث إلى أن التطور الذي عرفتھ األسرة المغربیة بعد االستقالل وال تزال تعرفھ بفضل التعلیم وعمل المرأة 
أ ذلك  كل  الخارجي،  العالم  على  األسرة  انفتاح  وكذا  المادي،  واستقاللھا  البیت،  نطاق  خارج  المسؤولیات  نتج  وتحملھا 

تصورات وأفكارا جدیدة عن الحیاة األسریة من حیث بناؤھا وموقع المرأة فیھا وعالقتھا بزوجھا ونمط عیشھا .. وأیضا  
توصل البحث إلى أن ضعف الوازع الدیني من عوامل التفكك األسري وانحراف األبناء.. مما یؤكد أن اعتماد الجانب القانوني  

ألسري، وأن الحاجة ماسة لمقاربات متنوعة ومتعددة یتقاطع فیھا ما ھو ثقافي بما  وحده ال یكفي لوحده لحفظ التماسك ا
وظیفة  حول  المقترحات  بعص  لجرد  الخامس  الفصل  من  الثاني  المبحث  تخصیص  تم  ولذلك  واقتصادي،  اجتماعي  ھو 

 المؤسسات الحكومیة وغیرھا في خدمة األسرة وبناء الفرد وإصالح المجتمع. 

 
 ثالثاـ كشف الجوانب اإلیجابیة في قوانین األسرة التي تحتاج إلى دعم، وكذا مناحي الخلل في تطبیقھا، ومن ھذه المزایا  

 رفع الَحْجر الذي كان یأسر المرأة ویسلبھا رأیھا في مشروع حیاتھا المستقبلیة، وذلك عن طریق ما یأتي:  - 1
 ا االختیار بین أن تزوج نفسھا أو توكل أحدا من أولیائھا بذلك. جْعل الوالیة حقا للمرأة الرشیدة بحیث لھ -أ 

تیسیر حقھا في اللجوء إلى القضاء من أجل حل میثاق الزوجیة تحت الرقابة القضائیة رفعا ألي عنت كان یشكل تحدیا    -ب  
 لھا في إثبات ضرر زوجھا بھا.  

 .جعل رعایة األبناء مشتركة بین األم واألب، بدل األب وحده -ج 
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إجباریة توثیق عقود الزواج تشكل صمام أمان لحمایة المرأة واألبناء من تعسف اآلباء وإنكار الزوجیة. وأیضا تمثل    -  2
 عالجا لظاھرة الزواج العرفي. 

تعزیز اإلشراف القضائي على قضایا األسرة، بشكل یسمح للدولة بحمایة االستقرار األسري، ویكون ذلك بالسھر على   - 3
د الزواج، والتدخل عند الرغبة في التعدد، وفي حالة طلب الفرقة سواء من الزوج أو الزوجة حیث یتم اإلشراف توثیق عقو

على الصلح. وعلى الرغم من ھذه اإلیجابیة فإنھ یمكن القول إن محاكم قضاء األسرةھي فضاء لفض النزاعات األسریة  
للبحث عن بدائل أخرى لإلصالح بین الزوجین كتعزیز نظام    ولیست محال مناسبا لجلسات الصلح، مما یجعل الحاجة ملحة

الوساطة األسریة. وأیضا فإن التوسع في السلطة التقدیریة لقضاة األسرة سیف ذو حدین، یمكنھ مراعاة التنوع الثقافي 
 داخل المجتمع، كما یمكنھ أن یكون تھدیدا لألمن القانوني لألفراد. 

محاولة مدونة األسرة التوفیق بین النظام القانوني الوطني المتمثل في الفقھ اإلسالمي وخاصة ما جرى بھ العمل في     -  4
 المذھب المالكي، والمواثیق الدولیة المتعلقة بحمایة األسرة والطفولة.

وحدھا، وإن كان المعھود أن    رابعا ـ یستنتج البحث أن استقرار األسرة شأن مجتمعي، والیخص مدونة األسرة المغربیة 
ُرقي القوانین مؤشر على رقي المجتمع،فإن ظروف تنزیلھ وشروطھ لھا تأثیر على مدى نجاعتھ في تحقیق مقاصده. ولذلك  
فإن ما تقوم بھ وزارة العدل خاصة من تدخالت تشریعیة لتحقیق مقاصد مدونة األسرة بناء على ما یرفع إلیھا من تقاریر  

عھ من قواعد خبرات بحثیة متابِعة ومواِكبة مھمة بالنظر إلى كونھا جھة تملك من اإلمكانات للحصول  قضائیة وما تجم
علیھا ما ال یملكھ فریق بحث؛ تظل عاجزة عن مواجھة تحدي التفكك األسري. من أجل ذلك جاء التنصیُصفي ھذا البحث  

ا باالستقرار األسري، وتحدیُد مجال تدخل كل واحدة  على ضرورة عنایة الجھات الحكومیة كلھا وغیر الحكومیة في برامجھ
منھا .. وعلى ضرورة توفیر الجھات الحكومیة الدعَم المادي للجمعیات المتخصصة بالتأھیل والوساطة األسریة من أجل  

 تأمین المجتمع من آفات التفكك األسري.
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مدونة األحوال الشخصیة من التأسیس إلى التغییر، رحمة بورقیة، مقال منشور ضمن أعمال الیوم الدراسي: من مدونة  •

 . 2005األحوال الشخصیة إلى مدونة األسرة أي جدید؟  الدار البیضاء: مطبعة النجاح الجدیدة، 
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خدیجة مفید، مقال منشور ضمن أعمال الیوم الدراسي: من مدونة األحوال الشخصیة إلى مدونة    مدونة األسرة أي جدید؟ •
 . 2005األسرة أي جدید؟، الدار البیضاء: مطبعة النجاح الجدیدة، 

أجزاء،  أنس سعدون نائب وكیل الملك،    2مدونة األسرة بین القانون والممارسة على ضوء أھم االجتھادات القضائیة   •
 لوم القانونیة، مطبعة األمنیة الرباط،  دون تاریخ. مجلة الع

المستجدات المسطریة في مدونة األسرة بخصوص انحالل میثاق الزوجیة ومدى تحقیقھا لمبدأ المساواة بین الزوجین،   •
الحاتمي عبد اللطیف، مقال منشور ضمن أعمال الیوم الدراسي: من مدونة األحوال الشخصیة إلى مدونة األسرة أي 

 . 2005جدید؟، الدار البیضاء: مطبعة النجاح الجدیدة، 
المسؤولیة المدنیة في قضایا األسرة رئیس قسم قضایا األسرة بمیدلت سابقا، خالد بلمومن،  ونائب الوكیل العام بمحكمة  •

 .2016االستئناف بالراشدیة، مجلة القضاء المدني، دار نشر المعرفة،  مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 
مشروع تقنین الشریعة اإلسالمیة على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، اللجنة التحضیریة لتقنین الشریعة اإلسالمیة بإشراف   •

 م.1972 -ھـ 1392مجمع البحوث اإلسالمیة، 
 م)..1960/ 1379المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، إبراھیم مصطفى ومن معھ، ط دار الدعوة، صدر ( •
 م). 1985 –ه 1405ة الفقھاء، محمد رواس قلعھ جي/ حامد صادق قنیبي، صدر (معجم لغ •
 . 1993مقاصد اإلسالم، صالح بن عبد العزیز بن عثیمین، دار بن الجوزي، الطبعة األولى،  •
ى ، د. عبدالرحمان العمراني، ، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش، المغرب، الطبعة األول2مقاالت في أحكام األسرة: ج •

 .2012سنة 
 .2011د. عبدالرحمان العمراني، مطبعة ولیلي، مراكش، المغرب، الطبعة األولى سنة  1مقاالت في األسرة: ج •
ه  1399مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء الرازي، أبو الحسین، تحقیق: عبد السالم محمد ھارون، ط دار الفكر،   •

 م.1979 –
 ألربعون، تحقیق: مصطفى الشیخ مصطفى، ط مؤسسة الرسالة.مقدمة ابن خلدون، الفصل الثالث وا •
 مقدمة في إحیاء علوم الشریعة، صبحي محمصاني، دار العلم للمالیین، بیروت (د. ت).  •
 . 2007مقدمة میثاق األسرة في اإلسالم، محمد عمارة، اللجنة اإلسالمیة العالمیة للمرأة والطفل ، •
ھة جسوس، ضمن أشغال الندوة الوطنیة: مدونة األسرة: أیة حقوق للمرأة،  من إصالح القانون إلى إصالح الواقع، نز •

 .2006، 1، الدار البیضاء: مطبعة النجاح الجدیدة، ط2004نونبر  27-26فاس 
، 1الزواج، المنصورة: دار الكلمة، ط –من مدونة األحوال الشخصیة إلى مدونة األسرة، أحمد الخملیشي، الجزء األول  •

2015. 
نشر    المنازعات • دار  الحقوق،  مجلة  منشورات  الفاخوري،   ادریس  النقض،  الموضوع ومحكمة  قضاء  أمام  األسریة 

 .2015المعرفة، ط 
 .  2002، 1مواقف وآراء حول الوضع القانوني للمرأة المغربیة، نجاة الكص، دار القلم، ط •
 م. 2008یدة، الموسوعة في قواعد تكوین البیت المسلم، أكرم رضا مرسي، ط دار األندلس الجد •
،  ادریس الفاخوري،    2انحالل الرابطة الزوجیة في مدونة األسرة مع رصد للتوجھات الصادرة عن محكمة النقض ج   •

 . 2018، 2مكتبة المعرفة، مراكش، ط
 . 1985نحن المغاربة مشاكل النمو بین التقلید والتجدید، یحیى بن سلیمان، الطبعة األولى  •
 .2000نظرة على نظام التربیة والتكوین بالمغرب، اإلنجازات واإلشكاالت، طبعة  •
 .2019، 1نظریة دوران األحكام الشرعیة: دراسة أصولیة مقاصدیة، جمیلة تلوت، لندن: مؤسسة الفرقان، ط •
یة في غریب الحدیث واألثر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكریم الشیباني  النھا •

ه)، تحقیق: طاھر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، ط المكتبة العلمیة، بیروت، 606الجزري ابن األثیر (المتوفى  
 م.1979 –ه 1399

 .1996میدانیة عن الھجرة في المغرب، عبد القادر القصیر، طبعة  الھجرة من الریف إلى المدن، دراسة •
، الدار البیضاء،   3الواضح في شرح مدونة األسرة انحالل میثاق الزوجیة،  محمد الكشبور، مطبعة النجاح الجدیدة، ط •

2015 ، 
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سنة السادسة، جمادى  ، ال 53وثیقة مؤتمر السكان والتنمیة: رؤیة شرعیة، د.الحسیني سلمان جاد، كتاب األمة عدد   •
 ھـ.1417األولى

شتنبر   4وضعیة األسرة المغربیة في ضوء تطورات ضوابط اإلسناد، موحى ولحسن میموني، منشور بمجلة الملف العدد   •
2004. 

 ثانیا: المجالت والدوریات والمواقع اإللكترونیة

 .2012،تقریر صادر عن وزارةالعداللمغربیة سنة 2011إحصائیاتحولنشاطأقسامقضاءاألسرةخاللسنة  •
، تقریر صادر عن وزارة العدل المغربیة 2013و  2003إحصائیات حول نشاط أقسام قضاء األسرة خالل سنوات   •

 .2014سنة 
 ، 2005/ 07/ 15اریخ: األسرة وتكویناتھا، حسام شحادة، بحث منشور بموقع: الحوار المتمدن، بت •

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=41097&r=0&cid=0&u=&i=858&q 
میة، آفة العولمة وتأثیرھا على األسرة المسلمة، محمد صالي وعبد الحي بن ثالة، بحث من أرشیف التظاھرات العل •

 جامعة قاصدي مرباح/ ورقلة/ الجزائر،  
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/faculté-des-
sciences-sociales-et-sciences-humaines/57 . 

 . 1984دجنبر  13مارس عدد  8وق اإلنسان؟ الصفحة السیاسیة ـ جریدة أین نحن من حق •
، على موقع  2013البالغ الصحفي الذي أصدرتھ المندوبیة السامیة للتخطیط بمناسبة الیوم العالمي للمرأة لسنة   •

 المندوبیة السامیة: 
https://www.hcp.ma/Communique-de-presse-a-l-occasion-de-la-journee-internationale-
de-la-femme-2013_a1142.html 

 .  1984نوفمبر  12مارس عدد  8تجربة الصفحة القانونیة ومھامھا في سطور، جریدة  •
م • المرشدي،  أمل  القانونیة،  القاعدة  وإلزام  الجزاء  مفھوم  حول  قانونیة  نت،  تفاصیل  محاماة  وقع: 

/law/www.mohamah.net//http:) 2017/ 10/02، بتاریخ.( 
 الجریدة الرسمیة للمملكة المغربیة. •
الجریدة الرسمیة للمكلة المغربیة، ظھیر شریف حول نشر اتفاقیة  القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة   •

 .: 2011، بتاریخ دجنبر 1979بر  دیسم 18المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 

http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/ar/Internationales/CI_contre_segre
gation_femme.htm 

األنترنیت،  • منشور على شبكة  بحث  العلي،  بن عبد هللا  المعاصرة، حامد  المذاھب  في كشف  الحائرة  العقول  دلیل 
www.saaid.net/book/9/2425.doc 

 ،  2014یولیو   13عادات وتقالید األسرة المصریة، عادل عامر، روز الیوسف،  •

http://www.rosaelyoussef.com/news/101945./ 
 الشاملة، د. عماد الدین خلیل،  الموسوعةالعولمة،  •

 1 /49، www.islamport.com  . 
 م). 2009) لسنة (19قانون أحكام األسرة البحریني، رقم ( •
 ). 1959) لسنة (188العراقي، رقم: (قانون األحوال الشخصیة  •
 ). 2005فبرایر   27قانون األسرة الجزائري، المعدل بموجب األمر الرئاسي الصادر بتاریخ ( •
• ) األمیري  القرار  بموجب  صدر  القطري،  األسرة  (22قانون  لسنة   (2006) بتاریخ  الموافق: 1427/ 6/  3)،  ھـ) 

)29/6/2006.( 
 القانون الجنائي المغربي. •

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=41097&r=0&cid=0&u=&i=858&q
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines/57
https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines/57
http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/ar/Internationales/CI_contre_segregation_femme.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/ar/Internationales/CI_contre_segregation_femme.htm
http://www.saaid.net/book/9/2425.doc
http://www.rosaelyoussef.com/news/101945/
http://www.rosaelyoussef.com/news/101945/
http://www.rosaelyoussef.com/news/101945/
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 قانون المسطرة المدنیة المغربي. •
 )1424من ذي الحجة    12 ( )، الصادر في  1-04-22مدونة األسرة المغربیة المعدلة بموجب الظھیر الشریف رقم ( •

) الصادرة یوم  5184) بمثابة مدونة األسرة، الجریدة الرسمیة رقم (  70-03)، بتنفیذ القانون رقم (2004فبرایر    3(
 ). 2004فبرایر  5الخمیس   ( 

ألوان   • بجریدة  منشور  مقال  الحر،  بالخارج، زھور  المغربیة  الجالیة  لدى  والطالق  الزواج  األسرة وقضایا  مدونة 
 .2004أكتوبر  05، بتاریخ 3وطنیة، العدد 

المواطنین   10دراسة   • وممارسات  ومواقف  تمثالت  في  تغیرات  أي  دراسات:  األسرة  مدونة  تطبیق  على  سنوات 
 ، وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمیة االجتماعیة.2016میدانیة، تقریر والمواطنات ، دراسة 

المدونة وقواعد الحق والمساواة في العالقات األسریة بین النص والتطبیق، زھور الحر، مقال منشور ضمن أعمال   •
 . 2006الیوم الدراسي: المدونة دعامة األسرة المغربیة المتوازنة، الرباط: دار السالم، 

لمدونة وقواعد الحق والمساواة في العالقات األسریة بین النص والتطبیق، زھور الحر، مقال منشور ضمن أعمال  ا •
 . 2006الیوم الدراسي: المدونة دعامة األسرة المغربیة المتوازنة، الرباط: دار السالم، 

في   • العالم  الحریاتمفاھیم  اإلسالمیة  اللجنة  رئیس  حلمي،  كامیلیا  شرعیة)،  بالمجلس  (رؤیة  والطفل،  للمرأة  یة 
 اإلسالمي العالمي للدعوة، منشور على شبكة اإلنترنیت: 

momahidat.org/uploaded/files%20word/islamfamily.doc .WWW . 
للجمعیة العمومیة لألمم    خاصة، طرحت في جلسة   ) A world Fit For Childrenجدیر باألطفال (  عالموثیقة •

 .2002مایو   10 - 8المتحدة، في الفترة من 
وضعیة المساواة والمناصفة بالمغرب: صون وإعمال غایات وأھداف الدستور: ملخص تنفیذي، المجلس الوطني   •

 لحقوق اإلنسان

- http://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_r.e_-_exe_egalite_parite_va_-
_1.pdf 

الوطني    المساواةوضعیة • المجلس  الدستور: ملخص تنفیذي،  بالمغرب: صون وإعمال غایات وأھداف  والمناصفة 
 لحقوق اإلنسان

http://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_r.e_-_exe_egalite_parite_va_-_1.pdf 
 .www.blogspat.comأرقام عن التعلیم في المغرب، عبد العزیز الرماني،  •
 .www.hespress.comأزمة التعلیم بالمغرب وحقیقة التغییر، محمد طیفوري،   •
انطباعات حول أحكام البنوة والنسب والحضانة والنفقة في مدونة األسرة، الطیب البواب، سلسلة الندوات واللقاءات،  •

 . 2006/ 8العدد 
 .2000لنساء، لحسن ماي، منشورات اإلیسیسكو االحتیاجات األساس لتعلیم ا •
المغربیة، سلسلة   • البوادي  البحث في تاریخ  المغرب، فاطمة نافع، منشورات مجموعة  البدویة في تاریخ  األسرة 

 ، كلیة اآلداب، القنیطرة. 2ندوات رقم 
 . 1999مشكالت الھجرة وانعكاساتھا في المجتمع المغربي، محمد الكتاني، مجلة األكادیمیة  •
 . 2001ھادي بوطالب، مجلة األكادیمیة، مفھوم األسرة وظیفتھا ومسؤولیتھا، عبد ال  •
التعلیم في المغرب العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة لسیاسة التعلیم في المغرب وتونس والجزائر،محمد عابد الجابري،    •

1989. 
 .www.atlasvb.comالتزاید السكاني في المغرب، مقال منشور بشبكة اإلنترنیت على الموقع التالي،  •
 . 1982أبریل  30 -27المملكة المغربیة، الماء والتغذیة وتزاید السكان، القسم األول،  •
 .1999دواعي الھجرة وأھدافھا، عبد الكریم غالب، مجلة األكادیمیة، ماي  •
الطفل،   • بحقوق  المتعلقة  االتفاقیة  إعمال  حول  المغربیة،  للمملكة  الثاني  الدوري  بحقوق  التقریر  المكلفة  الوزارة 

 . 2000اإلنسان، یولیوز 

http://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_r.e_-_exe_egalite_parite_va_-_1.pdf
http://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_r.e_-_exe_egalite_parite_va_-_1.pdf
http://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-_r.e_-_exe_egalite_parite_va_-_1.pdf
http://www.blogspat.com/
http://www.hespress.com/
http://www.atlasvb.com/
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 . 1998التقویم األولي للمملكة المغربیة، المجلس االستشاري لحقوق الطفل،   •
 . www.siteavie.comالحداثة والتربیة، مقال منشور بشبكة اإلنترنیت، على الموقع  •
 .4/2004د، بوطلحة مبارك، مجلة المحكمة، عددقانون الحالة المدنیة الجدی •
 .7/2005، عمر بنعیش، مجلة الملف، عدد 99/37قراءة في قانون الحالة المدنیة الجدید رقم:  •
 .1983، سنة  7بعض محددات الدور الوظیفي لعملیة التمدرس في البادیة، محمد أمزیان، مجلة التربیة والتعلیم، عدد   •
 . 8/2008ورھا في إثبات ونفي النسب، یوسف وھابي، الملف عدد تحالیل البصمة الوراثیة ود •
 . 2005تقریر مركز الدراسات واألبحاث الدیموغرافیة، المندوبیة السامیة للتخطیط،  •
حقوق المرأة بین العولمة والھویة، محمد ناصر المتیوي مشكوري، أشغال الندوة الوطنیة، مدونة األسرة أیة حقوق   •

 . 2004نونبر  27للمرأة، 
، صحیفة 2004،  936حقوق المرأة ومساواتھا الكاملة في جمیع المجاالت، فاطمة المرنیسي، الحوار المتمدن، عدد •

 . www.addthis.comإلكترونیة: 
جریدة   • الحر،  زھور  الوطنیة،  والقوانین  الدولیة  المواثیق  بین  الطفل  حقوق  عدد حمایة  االشتراكي،  االتحاد 

 . 2004ینایر 7452/7

 ثالثا: المراجع باللغة الفرنسیة

• LA MOUDAWANAH le référentiel et le conventionnel en harmonie, 

Rajaaelmekkaoui, T: 1 et 2 et 3, 3éme édition révisée, 2009, Editions et Impressions 

bouregrag, Rabat. 

• Guide pratique de l' état civil, Les indispensables,Margueritequidelleur, 4e édition, 

Berger-Levrault, Mars 2005. 

• L’essentiel de droit de la famille ; Corine Renault-Brahinsky ; Gualino éditeur ; 
lextenso éditions 2016. 

• Droit  civil ; Pierre Voirin et Gilles Goubeaux . 
• Divorcé(e) le devenir et le vivre ; Touriahoussam ;centre D’ études sur la famille et de 

recherche sur les valeurs et les lois ; Imprimerie NajahAljadida ; première Edition ; 
2016 ; Casablanca. 

 
 
 

 

http://www.siteavie.com/
http://www.addthis.com/
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