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 698محضر الجلسة رقم 

 )2010 ماي 04  (1431 مجادى األوىل 19الثالثاء  :التاريخ
  .لرئيس اجمللس امساخلاخلليفة  عبد الرمحن أشن السيد ادلستشار :الرئاسة

والدقيقة  السادسةدقيقة، ابتداء من الساعة سبع وثالثون : التوقيت
 .بعد الزوال السادسة

 08.09لدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم ا :جدول األعمال
  . دبثابة مدونة األسرة 70.03من القانون رقم  16تعدل دبوجبو ادلادة 

-------------- 

 :المستشار السيد عبد الرحمن أشن رئيس الجلسة
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف ادلرسلُت

 السيد الوزير احملًتم،
 السادة ادلستشارون،

 السيدة ادلستشارة احملًتمة،
اجمللس ىذه اجللسة للدراسة والتصويت على مشروع قانون خيصص 

دبثابة  70.03من القانون رقم  16تعدل دبوجبو ادلادة  08.09رقم 
 . مدونة األسرة

 .الكلمة للسيد وزير العدل لتقدمي ادلشروع، تفضلوا السيد الوزير
 :وزير العدل ،السيد محمد الناصري
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم

 سيدي الرئيس،
 السيدات ادلستشارات،

 السادة ادلستشارون احملًتمون،
 حضرات السادة األفاضل،

 08.09يسعدين أن أتقدم إىل رللسكم ادلوقر دبشروع القانون رقم 
دبثابة مدونة  70.03من القانون رقم  16الذي تعدل دبوجبو ادلادة 

 . األسرة
 16ا أريد فقط التذكَت بعجالة بأن مدونة األسرة قد نصت يف مادتو

على أن عقد الزواج، العقد الكتايب، يعترب الوثيقة الوحيدة إلثبات الزواج، 
إذا حالت أسباب :" "إال أنو إذا حالت، تنص ادلدونة يف ذات ادلادة

قاىرة دون توثيق العقد يف وقتو، تعتمد احملكمة يف مساع دعوى الزوجية 
 ". سائر وسائل اإلثبات وكذا اخلربة

قد الزواج جيب أن يكون كتابيا، ولكن يف حالة إذن ادلبدأ ىو أن ع
توثيق الزواج كتابة، فإنو ديكن للزوجُت أن يتوجها إىل احملكمة  رذتع

 . للمطالبة بإقرار ىذا الزواج أو دبا يسمى بسماع دعوى الزواج
: ، اليت ضلن بصددىا، تنص يف ربريرىا احلايل على ما يأيت16ادلادة 

سنوات، ابتداء  5 فًتة انتقالية ال تتعدى يعمل بسماع دعوى الزوجية يف"
، إذن قلنا ادلبدأ ىو العقد "من تاريخ دخول ىذا القانون حيز التنفيذ

الكتايب، ولكن ديكن التوجو إىل احملكمة يف حالة تعذر إقامة العقد 
الكتايب للمطالبة بسماع دعوى الزواج، وىذه ادلكنة كانت دلدة مؤقتة 

 . سنوات 5مدهتا 
إىل الوقت  2009عند انتهاء ىذه ادلدة يف شهر فرباير من  إال أنو

الراىن، بقي عدد كبَت من ادلواطنُت يتقدمون بدعاوى إىل احملاكم، 
الدعاوى ادلتعلقة بسماع دعوى الزواج، ألهنم مل يثبتوا زجياهتم بواسطة 
عقود مكتوبة، فلم يكن بوسع احملكمة إال أن تصرح بعدم قبول ىذه 

ا قدمت بعد انصرام األجل احملدد يف القانون، لذلك الطلبات، ألنو
اضطرت احلكومة إىل أن تتقدم دبشروع قانون تعديلي للفقرة األخَتة من 

سنوات إىل  5من مدونة األسرة لتمديد مدة مساع الدعوى من  16ادلادة 
 . سنوات 10

، 16ادلادة )فلهذا ادلشروع ادلعروض على حضراتكم سيكون كالتايل 
يعمل بسماع دعوى الزوجية يف فًتة انتقالية ال تتعدى (: "لرابعةالفقرة ا

، ابتداء من تاريخ دخول (سنوات يف النص احلايل 5بدل )سنوات  10
األمر الذي سيمكن احملاكم من البت يف " ىذا القانون حيز التنفيذ

قضية، ومن  10.000القضايا ادلًتاكمة، واليت يقارب عددىا حاليا 
 .من الدعاوى اليت ستعرض عليهامساع ما يستقبل 

إذن ال خيفى على حضراتكم أمهية ىذا النص، وكون عدد كبَت من 
ادلواطنُت يف انتظار خروجو إىل الوجود، وأشكر اجمللس ادلوقر على تفضلو 

  .بربرلة ىذا النص يف جلسة قريبة
 .وشكرا على حسن استماعكم

 :السيد رئيس الجلسة
الكلمة للسيد مقرر جلنة العدل والتشريع شكرا لكم السيد الوزير، 

وحقوق اإلنسان لتقدمي تقرير اللجنة حول ادلشروع ، الكلمة للسيد 
 .العاطفي
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مقرر لجنة العدل والتشريع  ،المستشار السيد محمد العاطفي
 :وحقوق اإلنسان

 .بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملًتم،

 السيدة والسادة ادلستشارون احملًتمون، 
 السيد الوزير،

يشرفٍت أن أرفع أمام أنظار اجمللس ادلوقر نص التقرير الذي أعدتو جلنة 
العدل والتشريع وحقوق اإلنسان دبناسبة دراستها دلشروع القانون رقم 

دبثابة مدونة  70.03من القانون رقم  16تعدل دبوجبو ادلادة  08.09
 . األسرة
 26ارست اللجنة ىذا ادلشروع يف االجتماع ادلنعقد يوم االثنُت تد
برئاسة السيد عمر أدخيل رئيس اللجنة، وحضور السيد  2010أبريل 

زلمد الطيب الناصري وزير العدل، الذي تفضل بإلقاء عرض تقدديي 
حول ادلشروع السالف الذكر والرامي إىل سبديد أجل مساع دعوى ثبوت 

وات أخرى إضافية بغاية إتاحة الفرصة للراغبُت يف سن 5الزوجية دلدة 
 . استصدار أحكام قضائية بثبوت الزوجية

وأكد أن التحسيس هبذا ادلوضوع كان ضمن أولويات اىتمام العديد 
من الفاعلُت وادلتدخلُت، وجهت على إثرىا كتب ودوريات إىل ادلسؤولُت 

ا دلقتضيات القانون، القضائيُت قصد التعامل مع ىذا ادلوضوع دبرونة وطبق
شلا انعكس إجيابيا على تصفية العديد  من ادللفات ادلتعلقة بثبوت 

 . الزوجية
إال أنو بالرغم من اجملهودات ادلبذولة، تبُت أن عددا من ادللفات 

الزالت مل تعرف بعد طريقها ضلو توثيق عقود الزواج نظرا لسيادة بعض 
يف بعض اجلهات وادلناطق األعراف والعادات ادلستحكمة وادلسًتسخة 

النائية ببالدنا، كما تنطبق نفس الوضعية على بعض فئات اجلالية ادلغربية 
 . ادلقيمة باخلارج

لذلك، أصبحت احلاجة ملحة تبعا لذلك إلجياد حل قانوين لتسوية 
ىذا الوضع القائم، وذلك بتمديد الفًتة االنتقالية دلدة مخس سنوات 

 .من مدونة األسرة 16الرابعة من ادلادة  أخرى عن طريق تعديل الفقرة
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السادة والسيدات ادلستشارون احملًتمون،

لقد أمجعت تدخالت السادة ادلستشارين على التنويو والشكر وتزكية 
ىذه ادلبادرة اليت زبص قانونا ىاما يهم حياة كل أفراد اجملتمع، الذي مثل 

رة رلتمعية كربى، قادىا وأشرف عليها ثو 2004صدوره يف سنة 
صاحب اجلاللة ادللك زلمد السادس نصره اهلل، وحظيت بدعم كبَت من 

 .اذليئات واألوساط احلقوقية واجملتمعية، الوطنية منها والدولية
والحظ ادلتدخلون أن مشروع القانون موضوع الدرس يتسم بصيغة 

استعجالية لكونو يعطي السند التشريعي للقضاء للبت يف الطلبات 
ادلودعة يف رفوف احملاكم يف انتظار خروج ىذا القانون إىل حيز التنفيذ، 
وىو األمر الذي كان موضوع طلبات مستمرة ومتابعة من طرف سلتلف 

 . يئات السياسية، احلقوقية وادلدنيةالفعاليات والو
وأشار البعض إىل ضرورة بذل رلهودات إضافية للرفع من وتَتة 

استصدار األحكام يف ىذا اجملال، باعتبار اإلعالم دبختلف أصنافو ادلرئية 
وادلسموعة وادلكتوبة واجملتمع ادلدين شركاء أساسيُت للتعريف هبذا 

ة ادلواطنُت يف مجيع األقاليم، خاصة ادلستجد، وللتحسيس وادلتابعة لتوعي
 . يف العامل القروي وادلناطق النائية

وركز جانب آخر من ادلتدخلُت على اجلانب التطبيقي دلواد مدونة 
األسرة على أرض الواقع، حيث سبت ادلطالبة بفتح ورشة للتفكَت عن 
اآلليات ادلناسبة للحد من ارتفاع زواج القاصرين، وىو ما يدعو تبعا 

من مدونة األسرة  20و 19ذلك حسب نفس الرأي تعديل ادلادتُت ل
اللتُت تفتحان اجملال إلجازة مثل ىذا الزواج، ومت التنبيو إىل استغالل ىذا 
ادلقتضى للتحايل على القانون من أجل إضفاء الطابع الشرعي على تعدد 

 الزوجات يف احلاالت اليت ال يوافق عليها القضاء، ومن أجل رفع اللبس
الذي قد يتسرب إىل الفهم الناجم عن قراءة مضمون الفقرة الرابعة يف 
مشروع القانون، استحسن بعض ادلتدخلُت التنصيص صراحة على أن 

ادلتعلق  70.03القانون الذي تنسحب عليو ىذه الفقرة ىو القانون رقم 
 . دبدونة األسرة

 السيد الرئيس احملًتم،
 السيد الوزير،

 ستشارين احملًتمُت،السيدات والسادة امل
يف معرض أجوبتو، شكر السيد وزير العدل السادة ادلستشارين 

ادلتدخلُت على ادلالحظات الوجيهة اليت قدموىا خالل ادلناقشة، مشَتا 
من مدونة األسرة موضوع  16بادلناسبة إىل أمهيتها وارتباطها بادلادة 

علق بزجيات الدراسة، اليت أصبحت ذريعة لتسوية أوضاع غَت قودية تت
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خاصة بالقاصرين والقاصرات، وبالتايل فمن شأن استحداث وتعديل ىذه 
 . ادلادة إفادة اجلميع

وذكر السيد الوزير بأن العديد من األوضاع اجملتمعية والعوائد ادلنجزة 
يف بالدنا من الصعب التغلب عليها يف ظرف وجيز بالقانون وحده، دون 

اخلصوص التعليم والرفع من ادلستوى النظر إىل العوامل األخرى، وعلى 
 . االقتصادي للعائالت

وخبصوص التعديل الوارد يف ادلادة، أوضح بأن التفكَت منصب يف 
سنوات من أجل استصدار األحكام اخلاصة بثبوت  5البداية على إضافة 

الزوجية، وسبت إعادة صياغة ادلادة لتصبح كما ىي واردة يف ادلشروع، 
نوات للتمكن من تسوية ادللفات العالقة أمام س 10ليشار إىل أجل 

احملاكم، واعتبار النص امتدادا للقانون القدمي، وسيدمج ىذا التعديل يف 
من القانون األصلي، والقراءة  16صلب الفقرة ادلعدلة من ادلادة 

الذي جاء فقط لتعديل ىذه  08.09ستنصب عليو وليس على القانون 
 .ادلادة

تعدل  08.09جلنة باإلمجاع على القانون رقم ويف األخَت، وافقت ال
 . دبثابة مدونة األسرة 70.03من القانون رقم  16دبوجبو ادلادة 

 .شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا للسيد مقرر جلنة العدل والتشريع، وأنتقل إىل فتح باب مناقشة 
دلن رغب يف مناقشة ىذا ادلشروع، ىل من متدخل يف ادلناقشة؟ ىناك 

عن األغلبية وآخر عن ادلعارضة، إذن الكلمة للسيد ادلستشار متدخل 
 .دقائق السيد ادلستشار احملًتم 5السيد حلسيسن باسم األغلبية يف حدود 

 :المستشار السيد عبد الناصر لحسيسن
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد الرئيس احملًتم،

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة ادلستشارون احملًتمون،

يسعدين ويشرفٍت أن أتدخل باسم فرق األغلبية أمام اجمللس ادلوقر 
من القانون رقم  16تعدل دبوجبو ادلادة  08.09دلناقشة مشروع قانون 

 .دبثابة مدونة األسرة 70.03
 السيد الرئيس،

ال خيفى عليكم أن إخراج ودخول القانون ادلتعلق دبدونة األسرة حيز 
 ىاما يف صَتورة تطور اجملتمع ادلغريب شكل ربوال 2004التطبيق يف سنة 

الذي عرف سلاضات ونقاشات فكرية واسعة بُت شرائحو سلتلفة، صلم 
عنها التدخل احلكيم لصاحب اجلاللة زلمد السادس نصره اهلل، الذي 

حسم ادلوضوع بإيالئو تعديل قانون األحوال الشخصية إىل جلنة 
لرجال والنساء يف استشارية، ضمت خَتة العلماء واألساتذة من ا

 . زبصصات سلتلفة
سبت إحالتو بعد ذلك إىل شلثلي األمة من أجل إشراكهم يف ىذا 

العمل التارخيي الذي أسس للعالقات بُت أفراد األسرة ادلغربية على العدل 
والتضامن وادلودة وادلساواة، شلا جعلو ديزج بُت مقتضيات معاصرة جبانب 

مغربية تعكس صورة إبداعية تربز جوانب أصيلة، باعتبارىا خصوصية 
عبقرية أمَت ادلؤمنُت وحرصو على ترسيخ مقومات األسرة ادلغربية وادلتشبثة 

 .بقيمها الثابتة ادلنفتحة على العصر
 السيد الرئيس،

إن ادلستجدات اليت محلتها مدونة األسرة عديدة ومتنوعة، ترمي 
سة األسرة دبختلف مجيعها إىل تكريس احلماية القانونية والقضائية دلؤس

 .وتأسيس قواعد استقرار قوية للخلية األسرية ،مكوناهتا

وإننا إذ نؤكد مرة أخرى اعتزازنا بشرف ادلصادقة على أول تعديل 
يعرفو ىذا القانون اذلام، الذي يروم إىل إجياد احلل الالزم لعدد كبَت من 

ادلواطنُت من تصحيح ادللفات العالقة أمام احملاكم، وسبكُت أكرب قدر من 
وضعيتهم القانونية يف الفًتة ادلتبقية، نود بادلناسبة أن نشكر السيد وزير 

العدل على اجملهودات اليت بذذلا من أجل إعادة ربريك ىذا ادلشروع 
القانون والدفع بعجلتو إىل األمام، شلا ساىم يف تسريع وتَتة عرضو على 

د ذلك إىل رللسنا ادلوقر، وعلى اجمللسُت احلكومي والوزاري، وإحالتو بع
التوضيحات اليت قدمها أمام اللجنة، وبصفة خاصة اإلحصائيات اخلاصة 

 .من مدونة األسرة 16بتطوير وتوثيق عقود الزواج طبقا للمادة 
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 إخواين السادة ادلستشارون احملًتمون،
ة اليت عمدت إىل لقد حظي الزواج بأمهية خاصة يف فصول ادلدون

إحاطتو دبجموعة من الضمانات واإلجراءات ادلندرجة يف سياق تقريرىا 
دلبدأ كون إثبات عالقة الزوجية تتم عن طريق وثيقة عقد الزواج، تًتجم يف 

رلموعة من اإلجراءات اإلدارية القبلية على عملية إبرام العقد بغرض 
ون، فضال عن ضبط الطلبات وتاليف التحايل على مقتضيات القان

 . تشجيع تعميم نظام احلالة ادلدنية
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ومراعاة للتقاليد والعوائد ادلتجدرة يف رلتمعنا ادلغريب، كان لزاما على 
ادلشرع فتح باب استثنائي بصفة انتقالية لتوثيق العقود السابقة اليت ال 
تتوفر فيها الشروط ادلقررة من طرف ادلدونة يف إطار ما يعرف بزواج 

 .ثقافة الوعد وغَتىا حفاظا على حقوق األبناء والزوجات الفاربة أو
سنوات لسماع دعوى الزواج انقضت  5وحيث أن ادلدة احملددة يف 

دون ربقيق األىداف ادلبتغاة منها بصورة كاملة رغم  2009يف فرباير 
تزايد عدد ادللفات ادلطروحة أمام احملاكم يف ىذا ادلوضوع، فإن التعديل 

 الشكر والتنويو هبذه ادلبادرة اليت تعكس االستجابة ادلطروح يدعو إىل
ويف . دلطالب عديدة من اذليئات السياسية واحلقوقية والفعاليات النسائية

ىذا الصدد، فإننا، بعد تقدمي الشكر لوزارة العدل على الطريقة اليت سبت 
هبا معاجلة ادلوضوع من خالل تنصيص ادلشروع على كون اآلجال ىو 

ن دخول قانون األسرة حيز التنفيذ من أجل ربقيق الوالية سنوات م 10
على ادللفات العالقة اليت مل يتم البت فيها حلد اآلن، والتنويو بالقرار 

الشجاع لسيادة الوزارة بطلب وقف البت يف انتظار إصدار ىذا القانون، 
 :نلفت نظر احلكومة إىل ضرورة العناية دبجموعة من النقط كما يلي

الوزارة حبث ادلسؤولُت القضائيُت بواسطة مذكرات خاصة  نطالب -1
على ادلرونة يف التعامل مع ملفات طلب عقد الزواج، اليت تعترب يف بعض 
األحيان حجرة عثرة أمام إسبام إبرام العقود، السيما بالنسبة للعقود اليت 

ذبمع أشخاص متواجدين يف مناطق سلتلفة، وكذا ادلواطنُت القاطنُت 
ق النائية الذين يفضلون األسلوب التقليدي للزواج بدل الدخول يف بادلناط

 متاىات اإلدارة لتحضَت الوثائق اخلاصة بالعقد؛
فتح الباب أمام األغيار وأعوان السلطة قصد تبليغ السلطات  -2

باحلاالت العائلية أو الفردية اليت مل توثق عالقاهتا الزوجية وازباذ 
وضعيتها إزاء التوثيق عند االقتضاء، وربريك اإلجراءات الضرورية لتسوية 

ادلتابعات القضائية الالزمة عند التأكد من أن االمتناع عن التوثيق مرده 
ربقيق أىداف سلالفة للشرع والقانون مثل الرغبة يف حرمان النساء أو 

 البنات من اإلرث؛

التصدي حملاولة التحايل على مقتضيات مدونة األسرة بازباذ  -3
ادة مطية لشرعنة بعض الوضعيات ادلمنوعة بالقانون كتزويج ىذه امل

القاصرات والقاصرين، وتعدد الزوجات من طرف األشخاص الذين ال 
تتوفر فيهم األىلية ادلادية والبدنية ادلفروضة بالقانون، وكذا تربير جرائم 

 اإلخالء بالشرف واالغتصاب للتهرب من نيل العقوبة القانونية؛

ة على تنظيم جلسات تنقلية يف األسواق والقرى سهر الوزار -4
النائية لتشجيع ادلواطنُت على توثيق الزواج وازباذ بعض اإلجراءات 

التحفيزية من قبيل إعفاء الوثائق ادلطلوبة لتكوين ادللفات من أداء الرسوم، 
وربمل الدولة ألتعاب العدول القائمُت على عملية كتابة العقد، السيما 

سر ادلعنية دبنطوق ىذا القانون تنتمي إىل مناطق نائية وأن أغلب األ
 ومعزولة، تعوزىا اإلمكانيات للعيش اليومي وأحرى لتوثيق عقد الزواج؛

نلح على تضافر جهود اجلميع، من حكومة وبردلان وإعالم  -5
ورلتمع مدين ومجعيات نسائية، لوضع إسًتاتيجية تواصل وربسيس واسعة 

دة الزمنية ادلتبقية للتنبيو بأمهية ىذا ادلستجد وفق جدول عمل يعادل امل
وحجم آثاره اإلجيابية على األسرة وحقوق اآلباء واألبناء، تًتجم بصفة 

 .خاصة يف القيام بالزيارات ادليدانية إىل البوادي والقرى 
 السيد الرئيس،
 أيها السادة، 

قيمة وفقا لالعتبارات السابقة وغَتىا، فإننا يف فرق األغلبية نقدر 
 08.09ىذا التعديل، وسنصوت باإلجياب على مشروع القانون رقم 

 . دبثابة مدونة األسرة 70.03من القانون رقم  16تعدل دبوجبو ادلادة 
 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيد ادلستشار احملًتم، الكلمة للسيدة ادلستشارة احملًتمة عن 

 .فرق ادلعارضة
 :السيدة فريدة النعيميالمستشارة 

 .السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاتو
 السيد الرئيس احملًتم،
 السيد الوزير احملًتم، 

 السيدتان والسادة ادلستشارون احملًتمون،
يشرفٍت أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة وادلعاصرة يف إطار 

من القانون  16تعدل دبوجبو ادلادة  08.09مناقشة مشروع قانون رقم 
دبثابة مدونة األسرة الصادر بتنفيذه الظهَت الشريف رقم  70.03رقم 

 (.2002فرباير  9) 1424ذي احلجة  12بتاريخ  1.04.22
كيد من جديد على الوقع اإلجيايب الذي ونود يف ىذا الصدد التأ

أحدثتو مدونة األسرة وما واكبها من نقاش عمومي حقق من خاللو 
ادلغرب تقدما على مستوى احلقوق والعالقات االجتماعية، وتكريس مبدأ 

 . ادلساواة بُت اجلنسُت
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وإذا كان من أىداف مدونة األسرة وضع أسس جديدة قصد بناء 
نة، أخذا بعُت االعتبار الواقع االجتماعي ادلغريب عالقات اجتماعية متواز

ادلتحرك، فإنو ال ينبغي التعامل مع مدونة األسرة فقط دبنظور فقهي، 
يتعامل مع البنيات اجملتمعية كواقع جامد، بل جيب التعامل معها 

باعتبارىا نصا قانونيا مؤسسا للمجتمع الدديقراطي احلداثي دبنهجية تراعي 
ثقافية، تفرض التعامل دبرونة -ع من تغيَت يف بنياتو السوسيوما يعرفو اجملتم

 .مع النص القانوين
 70.03من القانون رقم  16وهبذه ادلناسبة نعترب أن تعديل ادلادة 

سنوات إضافية  5اليت هتدف إىل سبديد مساع دعوى ثبوت الزوجية دلدة 
 .تدخل يف جوىر وعمق التعاطي ادلرن مع ىذا النص القانوين

مٌت أن يستمر التعامل مع مدونة األسرة بناء على مقاربة مشولية، ونت
هتدف إىل خلق انسجام للمدونة مع نفسها وزليطها االجتماعي على 

اعتبار أن اإلنسان يشكل العنصر احملوري يف كل تعديل يهم قضايا 
 . األسرة

وتأسيسا على ذلك، وحرصا منا على شلارسة معارضة مواطنة بناءة 
وألننا نثق يف كفاءة ومصداقية السيد وزير العدل احملًتم، فإننا ومسؤولة، 

 . نصوت باإلجياب على ىذا ادلشروع قانون
 .وشكرا للجميع

 :السيد رئيس الجلسة
شكرا للسيدة ادلستشارة احملًتمة على احًتامها للوقت، وننتقل 

كاين متدخل ثالث؟ تفضلوا ... للتصويت على ادلادة الفريدة اليت يتكون
 لسيد ادلستشار، واش بغيتو تتدخلوا السيد ادلستشار؟ ا

السيد ادلستشار، اعتقدت ملي كنت كتشَت يل أن التدخل واحد 
 .بينكم وبُت األغلبية، لذلك مل أستوعب، تفضلوا السيد ادلستشار

 
 

 :المستشار السيد الحو المربوح
 السيد الرئيس،

طلب التدخل ديال فريق التجمع الدستوري ادلوحد سجل يف 
ادلكتب، إذن ىذا ماشي وليد ىذه اجللسة، باسم فريق التجمع الدستوري 

 . ادلوحد الذي ينتمي إىل األغلبية
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة ادلستشارين احملًتمُت،
يشرفٍت أن أتدخل باسم فريق التجمع الدستوري ادلوحد يف مناقشة 

من القانون رقم  16تعدل دبوجبو ادلادة  08.09مشروع قانون رقم 
دبثابة مدونة األسرة، والرامي إىل سبديد أجل مساع دعوى ثبوت  70.03

سنوات أخرى إضافية، وذلك إلتاحة الفرصة أمام ادلعنيُت  5الزوجية دلدة 
 . يف استصدار أحكام قضائية بثبوت الزوجيةباألمر 

وال خيفى على أحد األمهية الكربى ذلذا ادلشروع، والذي حيظى 
باىتمام الرأي العام الوطٍت وكل الفاعلُت يف احلقلُت االجتماعي 

واحلقوقي، فمن غَت ادلعقول أن تظل يف األلفية الثالثة أسر قائمة الذات 
ائق رمسية، وىو ما ال ديكن اعتباره سوى وذلا أطفال ال تتوفر على أية وث

كونو مسا صرحيا باحلقوق ادلدنية للزوجات واألطفال على حد سواء، 
 .كما أنو يشكل خطرا على مستقبل األبناء

لذلك، فإن ىذا ادلشروع على الرغم من قلة مضمونو فهو غٍت من 
حيث عمقو احلقوقي واالجتماعي، وىو سيساىم ال زلالة يف حل 

ثَتة تتعلق بتسوية الوضعية العائلية للزوجُت واألطفال، ومحاية مشاكل ك
 ... حقوقهما وضماهنا من نفقة وحضانة وإرث إخل

واعتبارا ألن اخلمس سنوات األصلية اليت منحت كمهلة يف مدونة 
األسرة مل تكن كافية لتصفية ىذا ادلشكل، فإن اخلمس سنوات اإلضافية 

ي األخرى أن تكون غَت كافية يف دبوجب ىذا ادلشروع قانون ديكن ه
حالة عدم مصاحبتها حبمالت ربسيسية، ربث ادلواطنُت ادلعنيُت على 

تسوية وضعياهتم، بل مل ال يف وقت الحق التفكَت يف سبل تدخل 
 .القضاء إللزام البعض هبذه التسوية

 السيد الرئيس،
عقد إن إشكالية عميقة كهاتو، ال ربتاج دلعاجلتها معاجلة سليمة إىل 

الندوات واللقاءات فقط، ألنو وببساطة األشخاص ادلعنيُت بالزجيات الغَت 
موثقة ال حيضرون الندوات واللقاءات، ألن معظمهم يف مناطق نائية، بل 

 .البد من التواصل معهم يف أماكن تواجدىم
وذلذا فإن اجلهود جيب أن تتضافر وتتكاثف بُت القضاء ووزارة العدل 

واجملتمع ادلدين وادلنظمات احلقوقية، بل وحىت مع والسلطات احمللية 
اجلماعات احمللية لطي ىذا ادللف بشكل هنائي، وطي صفحتو معو يف 
سياق التطور احلقوقي واجملتمعي لبالدنا، ويف إطار بناء ادلغرب احلداثي 

الذي نسعى إليو مجيعا ربت القيادة النَتة لصاحب اجلاللة زلمد السادس 
 .نصره اهلل
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 د الرئيس،السي
لقد كان فريقنا من ادلدافعُت على ىذا التمديد اإلجيايب بل الضروري، 

الذي جاء بو ىذا ادلشروع، حيث سبق لنا أن طرحنا سؤاال يف ىذا 
ادلوضوع خالل الدورة اخلريفية األخَتة، وضلن اآلن مرتاحون لكون 
تد إىل احلكومة ذباوبت مع مطلبنا ومقًتحنا، وىو األمر الذي نتمٌت أن مي

إشكاليات أخرى الزالت عالقة يف قطاعات متعددة على الرغم من أننا 
 .مافتئنا نسلط الضوء عليها دبا يتيحو لنا موقعنا كربدلان

 السيد الرئيس،
 ارـثآختاما، ونظرا ألمهية ىذا ادلشروع، وبناء على ما حيملو من 

فنحن جيابية على مستوى الوضعية القانونية لألسر واألطفال معا، إ 
 . نصوت عليو باإلجياب

 .وشكرا
 :السيد رئيس الجلسة

شكرا لكم السيد ادلستشار، وهبذا نكون قد أهنينا ادلناقشة يف ىذا 
 .ادلشروع، وننتقل للتصويت على ادلادة الفريدة اليت يتكون منها

 اإلمجاع؛: ادلوافقون
 حد؛أال : ادلعارضون
 .ال أحد: ادلمتنعون

 :للتصويتعرض ادلشروع برمتو أ
 .اإلمجاع، ال معارض وال شلتنع: ادلوافقون

تعدل  08.09إذن وافق رللس ادلستشارين على مشروع قانون رقم 
 .دبثابة مدونة األسرة 70.03من القانون رقم  16دبوجبو ادلادة 

هبذا نكون قد أهنينا جلسة التشريع، ونشكر مجيع من ساىم معنا يف 
 .ىذه اجللسة

 .اجللسةشكرا للجميع، ورفعت 

 


