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I( مقدمة : 
  

 ذلك من خالل االعتماد  و هذه املبادرة دف تعزيز احلقوق اإلنسانية للنساء يف املنطقة املغاربية بشمال إفريقياGlobal Rightsأجنز 
  .  التربية املدنيةدفاإلستراتيجي لعقود الزواج يف التعبئة اجلماعية على مستوى القاعدة و أيضا 

ما بني اجلمعيات الغري حكومية احمللية و احملامني يف تشبيك فعال و قوي على مستوى اجلهة ربنامج، بتطوير مت تكثيف اجلهود إلجناز هدا ال
  .الدول املستهدفة مع استيعاب مجيع املبادرات الدفاعية اليت تستهدف املؤسسات احمللية و املتعلقة حبقوق املرأة من داخل األسرة

  

ة املعرب عنها من طرف اجلمعيات الغري حكومية احمللية و أيضا من طرف شركائنا احملامني بتونس، كجواب على الطلبات املتعددة و املتكرر
 تستهدف تقوية االستعمال العام لعقود الزواج املفصلة كآلية فعالة لتعزيز احلقوق اإلنسانية هذهه فمبادرتنا التشاركياجلزائر و املغرب، 

 :للنساء و ذلك من أجل

 بعقود زواج مكتوبة متضمنة لبنود متفاوض عليها من رات الفردية ملختلف الفئات من النساء لكي تطالنبتقوية و تعزيز القد •
 ؛اجل محاية حقوقهن اإلنسانية

 املسئولني على صياغة و حترير عقود الزواج؛تدعيم اعتماد منوذج مفصل لعقد الزواج من طرف مجيع  •

  ترسيم الزواج من أجل تبين عقود منفردة و متفاوض بشأا؛ممارسة الضغط على السلطات احمللية املسئولة على •

  العقود من خالل تطبيقها؛هذه، حلملها على إضفاء قوة قانونية على مثل ممارسة الضغط على احملاكم احمللية •

ماد كبري و عام فمن خالل اعت. إجيابية تقر و حتمي احلقوق اإلنسانية للنساءخلق آلية للمناصرة التشريعية دف تعزيز قوانني  •
لنموذج عقد الزواج، سيكون له تأثري على ما هو ممارس مما سيجعله متقدما على التشريع القائم، و ميكن أن يشكل منوذج 

 الشخصية؛/فعلي للتعديالت التشريعية فيما خيص قوانني األسرة

تماد و تبين بشكل رمسي و إجباري  للمناصرة لتساعدهم يف محلتهم من أجل اعأداةوضع رهن تصرف اجلمعيات و احملامني  •
 لنموذج عقد الزواج املفصل و الذي يأخذ بعني االعتبار كافة احلقوق اإلنسانية للنساء؛

  

 : اإلطار النظري للمشروع .1
  

ى احلقوق  الزواج و الطالق و املمتلكات الزوجية باإلضافة إىل كل ما له تأثري عل- املغرب، اجلزائر و تونس–يف الدول املغاربية الثالث 
اإلنسانية للنساء فهو مقنن بقوانني األسرة أو األحوال الشخصية اليت يغلب عليها الطابع الديين و تستمد غالبية أحكامها من الشريعة 

  املقاربة الدينية املخصصة فقط للقضايا العائلية غالبا ما حتول دون ممارسة النساءهذه. على عكس باقي التشريعات األخرى. اإلسالمية
 . لتعزيز حقوق املرأة املسلمةكأداةو هي أيضا تشكل فرصة العتماد عقود زواج متماثلة . حلقوقهن األساسية

أكيد الدول الثالث متتلك ترسانة من القوانني املختلفة من بلد آلخر إال أن الواقع اتمعي املشترك ما بينهم يكرس أشكال التمييز جتاه 
  . النساء

شريع اإلسالمي، الزواج هو عقد مدين ما بني زوجني و ليس قسم جيمع ما بينهم كما هو الشأن بالنسبة لتشريعات ضمن اإلطار النظر للت
و هدا التراضي خيلق التزامات هي .  الزواج كعقد، يفترض بالضرورة إجياب و قبول متفاوض عليهما ما بني طرفنيمفمفهو. دينية أخرى
كما أن عدم .  حقوقهم و واجبام املتبادلة من خالل بنود مفصلة تدرج ضمن عقد الزواجيدحتدفاألزواج أحرار يف . قانونيا ملزمة

  . البنود يعترب مبثابة خرق للعقد ميكن الطرف املتضرر من املطالبة بالتعويض أو الطالقهذهاحترام 
ى كون الزواج هو عقد تراضي ما بني األحوال الشخصية يف الدول املغاربية الثالث تؤكد مجيعها بشكل صريح عل/ قوانني األسرة 

إال أنه، يف املنطقة املغاربية، غالبا ما حترم النساء من حقوقهن عند إبرامهن لعقود الزواج، و كنتيجة . طرفني، يترتب عليه التزامات قانونية
  . هلدا احلرمان مند االنطالقة، فإن حقوقهن ستتالشى أكثر خالل و أثناء احنالل الزواج
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التجارب السابقة، غري أا حمدودة، املتعلقة باستعمال عقود الزواج من أجل تعزيز حقوق النساء جندها يف باكستان، هناك بعض 
 يتضمن العديد من –حيتوي على العديد من الصفحات –بنكالديش، حيث السلطات املدنية تعتمد إلزاما على مطبوع لعقد الزواج 

 الزواج من أجل التراضي عليها، مبا فيها حق الزوجة يف منع زوجها من الزواج بامرأة أخرى، و البنود و الشروط تسرد على املقبلني على
نفس الشيء بالنسبة للجاليات املسلمة سواء يف الواليات املتحدة األمريكية أو يف . تقييد حقه املطلق يف إيقاع الطالق بشكل منفرد

  .غة و تعزيز استعمال عقد زواج موحد يتضمن شروط مفصلة محائية حلقوق النساءاململكة املتحدة، أطلقوا مؤجرا مبادرات من أجل صيا
  

  :تضمني حقوق النساء يف عقود الزواج املستعملة يف املنطقة املغاربية ستمكن النساء من
  ة تلك احملمية بالقوانني احلالية؛تعزيز و ضمان أكثر للحقوق خاص •
اليت تشوا نواقص أو غموض أو اليت متت صياغتها بشكل ال يضمن محاية تفسري النصوص املتضمنة يف القوانني احلالية  •

  ؛حقوق النساء
 ة املتضمنة يف التشريعات احلالية؛جتاوز املقتضيات التمييزي •

 

 : املقاربة الربجمية .2
  

 دف إىل تقوية  برناجما من األنشطة املتنوعة اليتGlobal Rightsكما هو مدكور يف امللحق اخلاص مبراحل املشروع، وضع فريق 
بتعاون مع اجلمعيات الغري حكومية الشريكة و احملامني من املغرب، اجلزائر و تونس مت . اعتماد عقد الزواج كآلية للنهوض حبقوق املرأة

  : إجناز األنشطة التالية
  مع جمموعات من النساء من خمتلف املناطق و الفئات؛) نقاشات بؤرية (تشاوريهلقاءات  •
 ل القوانني و املعطيات املتوفرة عن عقد الزواج؛دراسة و حتلي •

 لقاءات فردية و موائد مستديرة مبشاركة ممثلي السلطات و العاملني يف جهاز العدالة؛ •

 لقاء جهوي يضم مجيع املشاركني يف هدا الربنامج من أجل تقدمي و حتليل النتائج؛ •
  

ن املشروع، و هو موجه للجمعيات و احملامون الشركاء يف الدول الثالث قدم و يعكس النتائج العامة للمراحل األوىل ميهذا التقرير 
، و اليت ستتضمن باألساس محالت حتسيسية تعتمد على هدا  من هذا الربنامجة عملية من أجل إجناز املراحل الالحقكأداةالعتماده 

إضافة إىل . ، و مجيع املعنينيعاملني يف جهاز العدالةالتقرير و على منوذج عقد الزواج، لفائدة اجلمعيات، الصحافة، صانعي القرار، ال
   .احلمالت التحسيسية اليت ستستهدف فئات من النساء على مستوى القاعدة لتعريفهم أكثر حبقوقهم املرتبطة بعقد زواج مفصل

  

II( البحث القانوين 
  

 : حملة عامة عن البحث القانوين .1
  

  : األهداف
  

 فيما خيص التشريعات املتعلقة باألسرة، وخاصة ما هو متعلق بعقود الزواج و إمكانية ثدول الثالمن أجل اإلحاطة باألسس التشريعية لل
إدراج شروط إضافية متفاوض عليها من طرف الزوجني يف عقد الزواج، كان جيب البحث حول جمموعة من املعطيات العامة، آراء، 

 هذه إىل مناحي أخرى اليت ميكنها أن توضح لنا اإلطار العام لتطبيق  و سوابق قضائية إضافةكاجتهاداتمقترحات و ما هو معمول به 
  . النصوص يف كل من املغرب، اجلزائر و تونس

 البحوث النظرة، اللقاءات الفردية و : البحوث يف الدول الثالث، ارتكزنا يف نفس الوقت علىهذهبتنسيق مع احملامني املسئولني على 
  :املوائد املستديرة من اجل
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إدراج شروط يف عقود إلمكانية القضائية املفسرة و املطبقة االجتهادات  و ة للدول الثالث احلاليالقوانني طالع علىاالض  . أ
  مراجع قانونية،حبوث و دراسات أكادميية املتوفرة يف كل بلد و املتعلقة باملوضوع؛من خالل  ،الزواج

طوير عقود زواج مفصلة مع زبنائهم، و احلصول على مقترحات ميكن  يف ت و املوثقنيتقييم املعرفة احلالية و العملية للمحامني  . ب
مع حتديد العراقيل القانونية . إدراجها كشروط يف عقود الزواج، باإلضافة إىل أمثلة لعقود زواج منوذجية تستعمل يف دوهلم
 على نيني احملليني يف كل بلدذا اخلصوص و ذلك من خالل لقاءات فردية و تنظيم مائدة مستديرة مع احملامني و باقي املع

  حدة؛
ص خيإجراء استجوابات مع السلطات احمللية املسئولة على حترير عقود الزواج من أجل تقييم آرائهم و ممارسام فيما   . ت

املتضمنة يف موافقة النساء على الشروط املتعلقة بعقد الزواج و التأكد من املعلومات املقدمة للزوجني خبصوص حقوقهم 
  العقد؛

 الثالث كل واحد على حدة و االستنتاجات و اإلمكانيات من أجل جدولة املرحلة النهائية من نحترير تقارير خاصة بالبلدا  . ث
 ؛املشروع

 

  :املنهجية و اللوجستيك .2
  

  :حملة عامة  . أ
 

قة لعقود الزواج يف  القضائية املفسرة و املطباالجتهادات القانونية و مراجعة التشريعات احلالية و ةمن اجل اإلحاطة بالترسان )1
الدول الثالث، أجرى احملامون املشاركون لنا يف هذا الربنامج حبثا نظريا باعتماد املراجع القانونية، البحوث، الدراسات 

 :1الوقوف علىبغية  املتوفرة حول هذا املوضوع يف البلدان الثالث و ذلك ةاألكادميي
 

o  املعايري كقانون داخلي، و هنا هذهاحمللي، و موقف الدول اجتاه تطبيق مكانة القانون الدويل يف تسلسل اهلرم التشريعي 
 املعايري ضمن الترسانة القانونية احمللية هذهوجب التركيز على املصادقة و اإلجراءات املتخذة من طرف كل دولة إلدماج 

 التقاضي ا؛إمكانية  املعايري و هذه املعايري، تطبيق هذهلكل بلد، التحفظات و اإلعالنات املسجلة خبصوص 
o إدراج شروط إضافية يف هذا العقد سواء كانت تدابري  الدول الثالث املعنية مبوضوع عقد الزواج و إمكانية تدابري دساتري

 ؛مباشرة أو غري مباشرة
o لتركيز على تدابري القوانني احمللية للدول الثالث، املعنية مبوضوع عقد الزواج، خاصة تلك املوجودة بقوانني األسرة مع ا

التعريف القانوين لعقد الزواج، إمكانية إدراج شروط إضافية يف عقد الزواج، اإلجراءات و البنود اإلجبارية الواجبة يف 
 احلرية :عقد الزواج، تدابري عدم احترام أو اإلخالل بااللتزامات املتضمنة يف عقد الزواج باإلضافة إىل املبادئ العامة حول

رام أي عقد، نتائج عدم احترام إحدى االلتزامات التعاقدية املتضمنة يف قوانني االلتزامات و العقود للدول التعاقدية، آثار إب
الثالث باإلضافة إىل اإلجراءات و الشكليات اخلاصة و املتعلقة بتحرير عقود الزواج و املدرجة سواء يف قانون احلالة املدنية 

 ؛واج مقارنة بباقي العقود األخرىأو بقانون األسرة و خصوصية مضمون عقد الز
o القرارات الصادرة من طرف حماكم الدول املغاربية الثالث، يف مجيع مستويات التقاضي و اليت ميكنها تأكيد / األحكام

 ؛ به العمل و االجتهاد القضائي لكل بلدجرىممارسة إدراج شروط إضافية يف عقد الزواج و قيمتهم القانونية حسب ما 
o ؛سات العرفية على القانون و االجتهاد القضائي لكل بلدأثار املمار 
o  ه؛إدراج شروط إضافية فيعقد الزواج و إمكانية لاملراسيم و املناشري و تصرحيات املسئولني املعنيني و اليت تتطرق 

 

                                                 
   و هو موجود ضمن مرفقات هدا التقريرGlobal Rightsغه فريق االذي ص " إطار للبحث القانوين" هدا البحث القانوين مت إجنازه باالعتماد على  1
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،  حماميةحمامي و 177نظم احملامون الشركاء يف الدول الثالث موائد مستديرة واحدة يف كل بلد مبشاركة ما جمموعه  )2
دف مناقشة و . دنية، موظفي وزارة العدل، أساتذة جامعيني باإلضافة إىل ممثلي اتمع املديناملالة احلقضاة، عدول، ضباط 

تقييم املعلومات و املمارسات احلالية حول إبرام عقود زواج مفصلة مع حتديد العراقيل القانونية و املمارسات اليت حتول دون 
وطا يف عقود زواجهم، و الستخالص يف النهاية مقترحات ميكنها أن تدرج كبنود يف عقود الزواج إضافة إدراج النساء شر

 .إىل أمثلة لعقود زواج منوذجية تستخدم يف دوهلم
  

ن اجلمعيات النسائية الغري حكومية الشريكة لنا يف هدا املشروع م املوائد املستديرة، احملامون الشركاء تعاونوا مع هذهلتنظيم 
 مجعيات غري حكومية يف كل بلد، و ذلك بغية إعطاء املشاركني 5اللقاءات التشاورية املنظمة من طرف أجل تقدمي نتائج 

يف املوائد املستديرة نظرة عن آراء، جتارب، العراقيل و اإلستراتيجيات املقترحة من طرف النساء فيما خيص عقود الزواج و 
 .ود العقهذهالشروط املمكن إدراجها يف 

 

ة مع  فرديات و لقاءا استجواب100إلمتام البحوث القانونية، قام احملامون الشركاء يف الدول الثالث، بإجناز أزيد من  )3
مجعيات غري حكومية نسائية، حمامون، قضاة، ممثلي الربملان إضافة إىل ممثلي السلطات احمللية املكلفة بتحرير عقود الزواج 

 تستهدف تقييم آراء و املمارسات احلالية 2 اللقاءات ارتكزت على استمارات مفصلةهذه ،)عدول، ضباط احلالة املدنية(
إدراج شروط إضافية يف يف  مفيما خيص املعلومات املمنوحة للنساء املقبالت على الزواج حول حقوقهن و حول إمكانيته

 .شروطال هذه و موافقة الزوجني على عقد الزواج
  

  :  احملامون الشركاء يف الدول الثالث اللقاءات المسهذهيف اية 
  

  اجلمعيات الغري حكومية  احملامون و األساتذة اجلامعيني  منفذي القوانني مشرعي القوانني  الدولة

   قضاة3    املغرب
   عدول4

  مجعيات 4  . و حمامية حمامي40

   موثقني2  برملاين 1  اجلزائر
   ضابط حالة مدنية1

   مجعية1  . و حمامية حمامي25

امرأة و ( ضباط حالة مدنية 4   برملانيني2  تونس
  )ثالث رجال

   عدل1

  . حمامي و حمامية10
   أساتذة جامعيني3

   مجعية1

 مجعيات نسائية غري 6   حمامي و أساتذة جامعيني78   منفذا للقوانني15   برملانيني3  اموع
  حكومية

 

 : مالحظات
  

o ردية أو خالل املوائد املستديرة هم أشخاص هلم دور أو ميكنهم غالبية األشخاص املستجوبني سواء من خالل اللقاءات الف
 ذلك و إدراج شروط إضافية يف عقد الزواجبأن يلعبوا دورا مهما يف إعالم و إطالع الزوجني حول حقوقهم فيما يتعلق 

                                                 
 و هي Global Rightsف االستمارات املتعلقة باللقاءات مع املشرعني و منفذي القوانني اخلاصة بعقد الزواج و باجلمعيات النسائية مت صياغتها من طر  2

موجود ضمن ملحقات هذا التقرير أما االستمارات اليت استخدمها احملامون يف اللقاءات الفردية مع احملامني فكل واحد من احملامني صاغ استمارة خاصة  جتيب 
  .على خصوصيات كل بلد
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طرف غالبة أو حذر من /  القوانني و ذه هل3غري أن األحباث أبانت عن جهل كبري. حسب القوانني احلالية لكل بلد
 العقود هي تتناقض و عالقة الثقة اليت من املفروض أن تقوم هذهاألشخاص املستجوبني، و الدين غالبا ما يعتربون أن مثل 

  .ما بني الزوجني كما أا تضع قدسية عقد الزواج موضع شك
o  و ساب التقاليد السائدةلزواج على حإدراج شروط إضافية يف عقد اغالبية األشخاص املستجوبني وضعوا مسؤولية عدم 

املواقف املتخذة من طرف العائالت الذين يرفضون فكرة إدراج شروط يف عقد الزواج ألن من شأن ذلك أن يكسر عالقة 
 4الثقة اليت من املفروض أن تسود ما بني الزوجني و أيضا ما بني العائلتني

o مم و تعليالو املنظمة بدل القوانني القائمة" الشريعة اإلسالمية" على العديد من األشخاص املستجوبون ارتكزا يف إجابا 
 5لعقود الزواج يف الدول الثالث

o ليست له بالضرورة )مع املوثق استثناءا(ج باجلزائر ضابط احلالة املدنية بصفته واحد من املسئولني عن حترير عقود الزوا 
 6 إيصال مضامني القوانني للزوجنيتكوينا قانونيا أو ما يعادله من أجل تأهيله ليكون املسئول عن

o  أبان املوثقون يف اجلزائر عن حتفظ كبري اجتاه مثل هذا املوضوع الشيء الذي صعب مهمة إجراء لقاءات مع املوثقني حبيث
 .أصبح االختيار جد حمدود

o  ،ية الذين تلقوا  حمامي و حمام45 من أصل 40باملغرب استجاب احملامون بشكل إجيايب للمشاركة يف إمتام هذا البحث
 . حمامون بتونس وافقوا على املشاركة10االستمارة أجابوا يف الوقت احملدد يف حني أن فقط 

o بعض أعضاء اجلمعيات الغري حكومية بتونس فظلوا املشاركة كأفراد بدل املشاركة كجمعيات. 
o  أيضا لعب دورا حتسيسيا مهما يف يف الوقت الذي حدد فيه اهلدف الرئيسي من هدا البحث أي مجع املعلومات، جند أنه

عالقة مع املوثقني، ضباط احلالة املدنية، العدول و القضاة و دفعهم للتأمل حول ممارسام اليومية يف عالقة بعقود الزواج و 
 7التفكري أيضا يف املسؤوليات املخصصة لكل واحد من أجل تدعيم تطبيق القوانني

  

 وصف وحتليل النتائج .3
  

 : عقد الزواجالقانونية احمللية احلالية خبصوص خالصة الترسانة   . أ
  

لإلحاطة كما جيب باألسس القانونية لعقد الزواج، جيب التوقف عند الترسانة القانونية احمللية لكل بلد سواء على املستوى القانون 
  . التصرحيات الرمسية للمسئولني إىلالدويل حلقوق اإلنسان، الدساتري و التشريعات احمللية، املمارسات و األعراف احمللية إضافة

 
 
 
 
  

                                                 
ليس على " "  ليس يف معرفيت "أجاب ضابط احلالة املدنية باجلزائر" ج؟  هل هناك قوانني خاصة باملمتلكات الزوجية أثناء الزوا" يف جواب على سؤال  3

  ".مستوى بلديتنا
مبا أنين أحتفظ على هذا النوع من العقود " أجاب موثق من اجلزائر " خاصيات النساء اللوايت تدرجن شروط يف عقود زواجهن" يف جواب على سؤال حول  4

  "فلم أصادفه
ال يوجد أنسب و " أجاب موثق من اجلزائر " زواجهاكني املرأة من إدماج شروط يف عقد  القوانني املمكن االعتماد عليها لتمهي ما"يف جواب على سؤال   5

  "أصلح قانون غري قانون الشريعة اإلسالمية فشروطها حمفوظة ومضمونة
ليس له تكوين قانوين الن الرجل القانوين و "  مدنية من اجلزائر ما هو تكوين الضابط املكلف بإبرام عقود الزواج؟ أجاب ضابط حالة يف جواب على سؤال  6

جيب أن يكون لديه مسعة طيبة و يتكلم " "  سنوات رفض أن يوظف يف البلدية باألجر الذي يتقاضاه موظف البلدية05الذي له تكوين جامعي على األقل ملدة 
  "جيدا

  صرح برملاين جزائري." و اجلمعيات احمللية بالقيام بأيام حتسيسية يف هذا املوضوععلى احلكومة االشتراك مع املنظمات اتمع املدين"  7
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  :القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
  

ميكننا أن نذكر العديد من املعايري الدولية حلقوق اإلنسان املمكن تطبيقها على موضوع عقد الزواج، خاصة تلك اليت تقر املساواة بني 
  .يت غالبا ما ال حتترم من داخل الزواجالزوجني من داخل األسرة أيضا تلك اليت تشري إىل جمموعة من احلقوق ال

  

للقضاء على التمييز " من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يفرض على الدول األطراف باحتاد كافة التدابري 16املادة 
نفس احلق ) أ: (اة بني الرجل واملرأةضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس املساو

نفس احلقوق واملسؤوليات ) ج(نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، وىف عدم عقد الزواج إال برضاها  حلر الكامل، ) ب(يف عقد الزواج، 
مور املتعلقة نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، يف األ) ح(أثناء الزواج وعند فسخه، 

نفس احلقوق يف أن تقرر، حبرية وبإدراك للنتائج، عدد ) هـ(بأطفاهلما وىف مجيع األحوال، يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول، 
 )د(أطفاهلا والفاصل بني الطفل والذي يليه، وىف احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق، 

نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من األعراف، حني توجد هذه 
نفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا ) ز(املفاهيم يف التشريع الوطين، وىف  مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول، 

نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات ) ح(ق يف اختيار اسم األسرة واملهنة ونوع العمل، يف ذلك احل
ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوين، .  والتمتع ا والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض إداراواإلشراف عليها و

رورية، مبا يف ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمرا وتتخذ مجيع اإلجراءات الض
  . إلزاميا

  

أن متنح الدول األطراف املرأة، يف . للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون من نفس االتفاقية تلزم الدول األطراف أن تعترف15املادة 
وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا . ية مماثلة ألهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه يف فرص ممارسة تلك األهليةالشئون املدنية، أهلية قانون

أن تتفق .  املمتلكات، وتعاملهما على قدم املساواة يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية إدارةمساوية حلقوق الرجل يف إبرام العقود و
قود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت يكون هلا أثر قانوين يستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة الدول األطراف على اعتبار مجيع الع

أن متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع املتصل حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل . باطلة والغيه
  . سكناهم وإقامتهم

 

). أنظر اجلدول أسفله( ذا البحث صادقت مجيعها على جمموعة من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان تعنياحكومات الدول الثالث امل
و بذلك أصبحت هذه .  االتفاقيات مت اعتمادها و نشرها يف اجلرائد الرمسية اخلاصة بكل بلد دون تسجيل أي حتفظ أو إعالنهذهغالبية 

  .قوا يف سلم ترابية القوانني اخلاص بكل دولةاآلليات قواعد ملزمة للدول الثالث حسب 
  

، اليت تضع الدول أمام إجبارية االلتزام بالقضاء )CEDAW(غري أنه، و مع اعتماد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء 
دافعون عن خصوصيتهم و عدم مالئمة هذه الدول الثالث و ألول مرة سي. على مجيع أشكال التمييز بني النساء و الرجال من تشريعاا

  .  انفصاهلم عن باقي الدولذلكا مسجلني باحلقوق اإلنسانية و التقاليد اإلسالمية املرتبطني 
مل يعتمدوا أبدا تدابري دساتريهم و خاصة من ) CEDAWاملصادقة على ( اللحظة هذهمن املثري لالستغراب أن الدول الثالث حلدود 

فبعد املصادقة على العديد من االتفاقيات من قبيل العهدين الدوليني اخلاصني على التوايل .  اإلسالم هو دين الدولةخالل التأكيد على أن
فيما خيص النساء .  املصادقاتهذهباحلقوق االقتصادية و االجتماعية و التفافية و كدا احلقوق املدنية و السياسية دون إثارة عدم دستورية 

 أن صادقوا على جمموعة من االتفاقيات املعنية دون إثارة اخلصوصية الدينية؛ املغرب كما تونس و اجلزائر صادقوا فقد سبق للدول الثالث
بدون حتفظ على أهم اتفاقيات املنظمة الدولية للشغل املتعلقة باملرأة من قبيل تلك املتعلقة باملساواة يف األجر، العمل الليلي، و عدم التمييز 

  .يف التوظيف



 11

 هي أول اتفاقية دولية تلزم الدول املصادقة على القضاء من تشريعاا على مجيع أوجه التمييز ما بني اجلنسني و اختاذ CEDAWن إذ
 من أجل حتقيق املساواة الكاملة يف مجيع ميادين احلياة العامة و اخلاصة، و حيث كانت ردة فعل الدول الثالث ةمجيع التدابري الالزم
من املالحظ أن الدولة اجلزائرية مل تثر الدين كسبب . لى خصوصيتهم و االختباء خلف الطابع اإلسالمي للدولةنفسها أي احلفاظ ع

 اخلاص بالزواج و إمنا أثارت تشريعها الداخلي، اختالف طفيف لكن دو معىن CEDAW من 16للتحفظات اليت سجلتها على املادة 
  .و يستحق الذكر

  

  : املغرب
  

 من 31 نص صريح يضبط العالقة بني املعاهدات الدولية اليت صادق أو انظم إليها املغرب، حبيث جند فقط الفصل بالرغم من عدم وجود
الدستور اليت تكتفي بالتركيز على مسألة املصادقة على املعاهدات ومن هي اجلهة اليت خيول هلا حق املصادقة واملراحل اليت متر منها هذه 

  :غريب أعطى أمهية كبرية هلذه املعاهدات حينما نص يف ديباجته على أن، إال أن الدستور امل8املصادقة
  

وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها يف إطار املنظمات الدولية، فإن اململكة املغربية، العضو العامل النشيط يف هذه املنظمات، تتعهد "
   "قوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليابالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها حب

  

 اليت أكدت على مسو املواثيق الدولية املصادق عليها عن باقي القوانني 9إضافة إىل ديباجة الدستور جند جمموعة من القوانني الداخلية
  :  املسألة من خالل مادته األوىلهذهالوطنية، كقانون اجلنسية الذي كان حامسا يف 

  

  صادر القانونية بشأن اجلنسية امل: 1الفصل "
حتدد املقتضيات املتعلقة باجلنسية املغربية مبوجب القانون وعند االقتضاء مبقتضى املعاهدات أو األوفاق الدولية اليت تقع املصادقة عليها 

  . ويتم نشرها
   ".حكام القانون الداخليإن مقتضيات املعاهدات أو األوفاق الدولية املصادق عليها واملوافق على نشرها ترجح على أ

  

الشيء الذي مت تأكيده العديد من املرات و خالل تصرحيات رمسية ملمثلي احلكومة املغرب أمام خمتلف جلان األمم املتحدة و خاصة فيما 
مو يف اهلرم خيص اعتماد و التقاضي بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان يف املنازعات القضائية و اليت ذهبت مجيعها يف تأكيد هدا الس

  .التشريعي الداخلي
  

 فيما يتعلق املرأة، ضد التمييز أشكال مجيع القضاء على اتفاقية وخصوصا الدولية، الصكوك مركز حيال اللجنة بقلق يتعلق وفيما"
على  تعلو رمسيةال اجلريدة يف واملنشورة الواجب بالشكل عليها املصدق الدولية أن الصكوك بالذكر جيدر الداخلي، والقانون بالدستور
 5 رقم والقرار ؛1976 أكتوبر/املؤرخ يف األول 49 رقم القرار) العليا احملكمة قرارات ذلك ويؤكد الرتاع، حالة يف الداخلي التشريع
 سبتمرب/6يف  املؤرخ اجلنسية قانون وكذلك ،1976 أغسطس/3املؤرخ يف  162 رقم  والقرار1972 نوفمرب/الثاين يف املؤرخ

  10"اجلنائية لإلجراءات اجلديد نونوالقا ،1958
  

                                                 
  . يعتمد امللك السفراء لدى الدول األجنبية واملنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو املنظمات الدولية:31الفصل   8

  . ت اليت تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إال بعد املوافقة عليها بقانونيوقع امللك املعاهدات ويصادق عليها غري أنه ال يصادق على املعاهدا
  . تقع املصادقة على املعاهدات اليت ميكن أن تكون غري متفقة مع نصوص الدستور بإتباع املسطرة املنصوص عليها فيما يرجع لتعديله

  )173( ، الظهري اخلاص بتسليم املعتقلني األجانب، قانون املسطرة اجلنائية )31) (18) (5(فصل ، القانون املنظم ملهنة احملاماة ال)1( قانون اجلنسية الفصل  9
  )2008 (40 خالل دورا CEDAWالتقريران الدوريان امعان الثالث و الرابع للمغرب أمام جلنة   10
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  : تونس
  

 نص على أن املعاهدات املصادق عليها من قبل رئيس اجلمهورية و املوافق 2002 يونيوبعد تنقيح  11 32الدستور التونسي يف فصله 
  .عليها من قبل جملس النواب أقوى نفوذا من القوانني

  

، و ضمن الشق املتعلق بااللتزامات الدولية 1999 دجنرب 10 إىل 6تونس من خالل تقدمي و حتليل املعلومات امعة خالل مهمته ب
أكد املقرر اخلاص حول تعزيز و محاية احلقوق و حريات الرأي و التعبري السيد عبيد حسني على نقطة التطبيق املباشر للمعاهدات من 

  : طرف القضاة بتونس
  

و انطالقا من هدا املبدأ و يف حالة . ادق عليها أولوية قانونية على القوانني الوطنية، مينح الدستور التفاقيات الدولية املص32يف فصله "
و يف نفس السياق فاالتفاقيات تطبق مباشرة أمام . تعارض ما بني اتفاقية و التشريع الداخلي، فإن االتفاقية هي احلائزة على قوة القانون

  12" بتطبيقها املكلفةاإلداراتالتشريع الداخلي من طرف القضاة و 
  

  :  أعلنت احلكومة التونسية2007حسب التقرير الدوري اخلامس املقدم أمام جلنة حقوق اإلنسان يف أبريل 
  

 حتتل مرتبة أعلى من القوانني الوطنية و حتوز على قوا القانونية مبجرد نشرها 32بالرغم من كون اآلليات الدولية حسب الفصل "
  13"مبالئمة تشريعها الوطين مع املعايري الدولية حلماية حقوق اإلنسانرمسيا، قامت الدولة التونسية 

  

فيما خيص احلقوق اإلنسانية للنساء بشكل خاص فقد كان من املقرر أن تقدم الدولة التونسية تقريرها الدوري اخلامس املتعلق باتفاقية 
  . إال أنه حلدود اآلن مل يتم تقدميه بعد2002 يف ذلكا و القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء أمام اللجنة املكلفة بتطبيقه

  

  : اجلزائر
 

  :اجلزائر كما املغرب و تونس صادقت على العديد من االتفاقيات الدولية مع ضمان مسوها على التشريع الداخلي من خالل الدستور
  

حالف واالحتاد واملعاهدات املتعلقة حبدود الدولة، يصادق رئيس اجلمهورية على اتفاقيات اهلدنة، ومعاهدات السلم والت: 131املادة 
واملعاهدات املتعلقة بقانون األشخاص، واملعاهدات اليت تترتب عليها نفقات غري واردة يف ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة 

 .من الربملان صراحة
  .روط املنصوص عليها يف الدستور، تسمو على القانوناملعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية، حسب الش:  132املادة 

  

  وبالتايل عزز يف نفس الوقت مكانة املعايري الدولية 14 أكد مسو االتفاقيات الدولية1989 غشت 20قرار الس الدستوري الصادر يف 
  :أمام احملاكم احمللية و إمكانية مجيع املواطنني بالدفع املباشر ا خالل املنازعات

                                                 
واملعاهدات التجارية واملعاهدات اخلاصة  ,دات املتعلقة حبدود الدولةيصادق رئيس اجلمهورية على املعاهدات وال جتوز املصادقة على املعاه: 32 الفصل  11

األشخاص إال بعد املوافقة عليها من  واملعاهدات املتضمنة ألحكام ذات صبغة تشريعية أو املتعلقة حبالة, املالية للدولة بالتنظيم الدويل وتلك املتعلقة بالتعهدات
واملعاهدات املصادق عليها من قبل رئيس . تطبيقها من الطرف اآلخر املفعول إال بعد املصادقة عليها وشريطةقبل جملس النواب ال تعد املعاهدات نافذة 

  عليها من قبل جملس النواب أقوى نفوذا من القوانني اجلمهورية واملوافق
  ترمجت للعربية عن النص األصلي بالفرنسية من املوقع اإللكتروين   12

OpenElement?pdf.0011273G/PDF/73/112/00G/GEN/UNDOC/doc/org.un.daccessdds://http  
  htm.indexFR/dz.constitutionnel-conseil.www://httpترمجت للعربية عن النص األصلي بالفرنسية من املوقع اإللكتروين  13 
 14 htm.indexFR/dz.constitutionnel-conseil.www://http  
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 من الدستور فإا تكتسب سلطة 132 املصادقة و ابتداء من نشرها، تندرج كل اتفاقية يف القانون الوطين، و مبوجب تطبيق الفصل بعد"
  أعلى من سلطة القوانني اليت ختول كل مواطن جزائري االستفادة منها أمام القضاء

  

و  CEDAWالتحفظات عن ية عن نية اجلزائر يف رفع ، فقد صرح رئيس اجلمهور2008 مارس 08 يف املرأةومبناسبة إحياء عيد 
  .ذلك متاشيا مع التعديالت اليت عرفتها بعض القوانني الداخلية

  

  قائمة باملعاهدات و االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان املصادق عليها من طرف الدول الثالث
  

  : ن طرف الدول الثالث ميكننا ذكر على وجه اخلصوصمن بني االتفاقيات و املعاهدات املعنية باملوضوع و املصادق عليها م
  

أو النشر يف ) م(تاريخ املصادقة 
  )ر.ج(الرائد الرمسي /اجلريدة

  اآلليات الدولية  التحفظات

  تونس  املغرب  اجلزائر

  الفصول املعنية

  تونس  املغرب  اجلزائر

العهد الدويل اخلاص 
باحلقوق االقتصادية، 

و االجتماعية و 
  الثقافية
  

17/05/
1989 

  )ر.ج(

21/05 
/1980 

  )ر.ج( 

 6مادة  •  )م( 1968
  1فقرة 

 10مادة  •
 و 1فقرة 

2  
  13مادة  •

  ال  ال  ال

العهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية و 

  السياسية

17/05/
1989 

  )ر.ج(

21/05/
1980 

  )ر.ج(

  16مادة  •  )م (1968
 23مادة  •

 و 3فقرة 
4  

  ال  ال  ال

اتفاقية القضاء على 
يز مجيع أشكال التمي
  ضد املرأة

21/06/
1996 

  )ر.ج(

18/01/
2001 

  )ر.ج(

20/09/
  )م (1985

  10مادة  •
  11مادة  •
  15مادة  •
  16مادة  •

  2مادة  •
 فقرة 9مادة  •

2  
 15مادة  •

  4فقرة 
  16مادة  •
  29مادة  •

) إعالن( •
  2مادة 

 فقرة 9مادة  •
2  

) إعالن( •
 15مادة 
  4فقرة 

  16مادة  •
  29مادة 

 9مادة  •
  2فقرة 

) إعالن ( •
 15مادة 
  4فقرة 

 16 مادة •
) ج(فقرة 

) د) (ح(
  )خ) (ز(

 29مادة  •
  1فقرة 

اتفاقية الرضا بالزواج 
و احلد األدىن لسن 
الزواج و تسجيل 

  عقود الزواج

  ال
  

/24/01  ال
1968  
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  : التحفظات
  

فقت مبجموعة من  املصادقة أرهذهبالرغم من كون الدول الثالث صادقت على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إال أن 
فاملغرب و اجلزائر ال تلتزمان بشجب مجيع أشكال التمييز اجتاه النساء و ج مجيع السبل من أجل سياسة دف : التحفظات املهمة

ة املاد( ال تعترف للنساء باحلق يف احلركة حبرية و باختيار حمل إقامتهم و سكناهم الثالث؛ الدول )2املادة (للقضاء على هدا التمييز 
 اليت تؤكد على املساواة يف الزواج، بالنسبة لتونس تقبله باستثناء الشق الذي 15)16(؛ اجلزائر و املغرب يرفضون كليا املادة )4فقرة 15

الدول الثالث صادقوا على .  املادةهذهينص على نفس احلقوق و نفس الواجبات خالل الزواج و أثناء احنالله، أي الشق املهم يف 
CEDAW  م أعطوا للدين و  و منخالل التحفظات اليت سجلوها فاملغرب و تونس أفرغوا هذه املصادقة من حمتواها مبا أ

 من 2 االتفاقية؛ بالنسبة لتونس اليت بدورها سجلت حتفظات بإثارة الفصل هذهلتشريعام التمييزية و املكرسة لعدم املساواة أسبقية عن 
 جيب أن ال تتعارض و 16من املادة ) خ) (ز( دين الدولة، حبيث أعلنت على أن الفقرات دستورها الذي ينص على كون اإلسالم هو

  .مقتضيات جملة األحوال الشخصية اخلاصة مبنح األمساء العائلية لألبناء و احلق يف امللكية عن طريق اإلرث
  

مام إىل الربوتوكول االختياري امللحق   أعلنوا عن نيتهم يف االنض16 تبالرغم من كون الدول الثالث و يف العديد من احملطا
 .2008 يونيو 9 إال أنه حلدود اآلن جند فقط تونس الوحيدة اليت وقعت على هدا الربوتوكول االختياري و ذلك يف  CEDAWب

  

اتفاقية الرضا "إضافة إىل كل ما سبق جند أن املغرب و اجلزائر مل يصادقوا على واحدة من االتفاقيات اليت تلمس مباشرة مسالة الزواج 
 "بالزواج و احلد األدىن لسن الزواج و تسجيل عقود الزواج

  

 : الدساتري احمللية 
  

الدساتري الوطنية للدول الثالث املعنية تشمل العديد من املواد اليت تضمن، أو ميكن أن تشكل ضمانة حلقوق النساء يف خمتلف ااالت 
  . خالل عقوق الزواج بشكل مباشر أو غري مباشرمبا فيها األسرة و من) أنظر اجلدول املوايل(
  

                                                 
 : 16املادة   15
ضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للق. 1

  :أساس املساواة بني الرجل واملرأة
  نفس احلق يف عقد الزواج،) أ(
  نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، وىف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل،) ب(
  سؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،نفس احلقوق وامل) ج(
نفس احلقوق واملسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، يف األمور املتعلقة بأطفاهلما وىف مجيع األحوال، يكون ملصلحة األطفال ) ح(

  االعتبار األول،
ل بني الطفل والذي يليه، وىف احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة نفس احلقوق يف أن تقرر، حبرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفاهلا والفاص) هـ(

  بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق،
نفس احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من األعراف، حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع ) د(

  ين، وىف مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول،الوط
   األسرة واملهنة ونوع العمل،اسمنفس احلقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلق يف اختيار ) ز(
  .رف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوضنفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات واإلشراف عليها وإدارا والتمتع ا والتص) ح(
ال يكون خلطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوين، وتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية، مبا يف ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل تسجيل . 2

  .الزواج يف سجل رمسي أمرا إلزاميا
  )املغرب( CEDAW أمام جلنة 2008يف فرباير ) تونس( أمام حلنة حقوق اإلنسان 2008 يف مارس  16
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  : مت التأكيد على املساواة جلميع املواطنني أمام القانون من خالل الدساتري الثالث
  

وال ميكن أن يتذرع بأي متييز يعود سببه إىل . كل املواطنني سواسية أمام القانون: " ينص على1996 من الدستور اجلزائري ل 29املادة 
  ."أو العرق، أو اجلنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعياملولد، 
  ". القانون كل املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات وهم سواء أمام: " ينص على1991 من الدستور التونسي ل 6الفصل 
  ."مجيع املغاربة سواء أمام القانون" يؤكد على 1996 من الدستور املغريب ل 5الفصل 

  

 17إلضافة فالدساتري الثالث تعلن عن احترام و االلتزام بضمان احلريات األساسية و احلقوق اإلنسانية للمواطنني من خالل مواد حمددةاب
  18باستثناء املغرب الذي حيد مساواة التمتع باحلقوق فقط يف احلقوق السياسية

  يشكل عائقا أمام ترمجة احلقوق اإلنسانية للنساء، املعترف ا يف 19)ولاإلسالم دين الد(غري أنه جيب التذكري بأن اللجوء الدستوري ل 
 على أساس املرجعية الدينية يكشف CEDAWالتحفظات املسجلة على بعض مقتضيات. مجيع املعايري الدولية، ضمن التشريعات احمللية

  .لدول الثالث فيما خيص احلقوق اإلنسانية للنساءعن تناقض داخلي ما بني مقتضيات الدساتري الثالث و ما بني اإلرادة السياسية ل
  

 : التدابري الدستورية املتعلقة باحلقوق اإلنسانية للنساء يف الدول الثالث
  

  مضامني الفصول  املواد الدستورية  الدولة
  مجيع املغاربة سواء أمام القانون  5الفصل 

  
  ق السياسيةالرجل و املرأة متساويان يف التمتع باحلقو  8الفصل 
  حرية التجول و حرية االستقرار جبميع أرجاء اململكة؛  9الفصل 
  التربية و الشغل حق للمواطنني على السواء  13الفصل 

  

  املغرب

  حق امللكية و حرية املبادرة اخلاصة مضمونان  15الفصل 
  

يز يعود سببه إىل املولد، أو وال ميكن أن يتذرع بأي متي. كل املواطنني سواسية أمام القانون  29املادة 
  العرق، أو اجلنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي

تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات بإزالة   31املادة 
 احلياة العقبات اليت تعوق تفتح شخصية اإلنسان، وحتول دون مشاركة اجلميع الفعلية يف

  السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية
  احلريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونة  32املادة 
حيق لكل مواطن يتمتع حبقوقه املدنية والسياسية، أن خيتار حبرية موطن إقامته، وأن ينتقل   44املادة 

  عرب التراب الوطين

  اجلزائر

 .مونةامللكية اخلاصة مض  52املادة 

                                                 
  ) 5الفصل (، الدستور التونسي )32مادة ( الدستور اجلزائري  17
  ).8الفصل (الدستور املغريب  18
  )6الفصل (، الدستور املغربية 2املادة (، الدستور اجلزائري )1الفصل( الدستور التونسي  19
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  حق اإلرث مضمون
  ...احلق يف التعليم مضمون  53املادة 

  تسهر الدولة على التساوي يف االلتحاق بالتعليم، والتكوين املهين
 55املادة 

  
  لكل املواطنني احلق يف العمل

  
  حتظى األسرة حبماية الدولة واتمع  58املادة 

  
كونيتها ومشوليتها  األساسية وحقوق اإلنسان يفتضمن اجلمهورية التونسية احلريات   5الفصل 

  وتكاملها وترابطها
وتعمل من اجل كرامة اإلنسان  تقوم اجلمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية

  وتنمية شخصيته
بني األفراد والفئات  تعمل الدولة واتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح

  واألجيال
القيام بالشعائر الدينية ما  ية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية املعتقد وحتمي حريةاجلمهور

  مل ختل باألمن العام
  القانون كل املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات وهم سواء أمام  6الفصل 
ذه احلقوق إال وال حيد من ه يتمتع املواطن حبقوقه كاملة بالطرق والشروط املبينة بالقانون،  7الفصل 

والدفاع الوطين والزدهار االقتصاد  بقانون يتخذ الحترام حقوق الغري ولصاحل األمن العام
  وللنهوض االجتماعي

  تونس

  إقامته يف حدود القانون لكل مواطن حرية التنقل داخل البالد واىل خارجها واختيار مقر  10الفصل 
 

  :التشريعات احمللية 
  

سرة يف الدول الثالث  تؤكد مجيعها بشكل ال يقبل الشك مبدأ كون الزواج هو عقد متفاوض عليه حبرية األ/ قوانني األحوال الشخصية
 لقانون األسرة اجلزائري نصت صراحتا و ألول مرة 2005 تعديالت 20.ما بني طرفني متراضني و يترتب عنه التزامات قانونية تعاقدية

  )الزواج( تكلم فقط عن  الذي1984مقارنة بقانون ) عقد الزواج(عن تعبري 
  

 على التوايل، و كما هو الشأن بالنسبة لة األحوال 2005 و 2004 21قانوين األسرة املغريب و اجلزائري، و حىت من قبل تعديالت
  22 مجيعها تقر صراحتا باإلمكانية القانونية إلدراج شروط مفصلة مهما كانت يف عقد الزواج1956الشخصية التونسية  ل 

 
 
 

                                                 
؛ جملة األحوال 63، )3 (57، 12، 11، )1 (10، 4: ؛ قانون األسرة املغريب املواد)9(53، 4،7،9،10،13،19 قانون األسرة اجلزائر املواد  20

  .21، 11، 3: الشخصية املواد
  .19 املادة 1984؛ قانون األسرة اجلزائري ل 31 و 30 املواد 1993 قانون األسرة املغريب ل  21
  ).19م(؛ قانون األسرة اجلزائري )48 و 47 م(؛ قانون األسرة املغريب )11م( جملة األحوال الشخصية لتونس  22
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 فالقوانني الثالث تذهب إىل أبعد من ذلك من خالل حتديد على سبيل املثال بعض املواضيع اخلاصة املمكن أن تكون موضع شرط إضافة
يف عقد الزواج، سواء شروط حول األشخاص كعدم التعدد، التمليك، و عمل الزوجة؛ أو شروط مرتبطة بامللكية و تقاسم املمتلكات 

خصوصا املواد اليت متكن من إدراج يف عقود الزواج مجيع الشروط املتفق عليها من طرف الزوجني دف  23.املكتسبة خالل فترة الزواج
 الشروط هذه أيضا عدم احترام مثل 24. الشروط ال تتعارض مع أحكام و مقاصد العقدهذه ما دامت حتديد حقوقهم وواجبام املتبادلة،

  25. حيترم حقه أن يسعى وراء التعويض من خالل طلب الطالقتعترب مبثابة خرق للعقد مما يؤهل الطرف الذي مل
  

                                                 
 من قانون األسرة اجلزائري أضافوا إمكانية الزوجني االتفاق على عقد لتدبري املمتلكات الزوجية بينما القانون 37قانون األسرة املغريب و املادة  49 المادة  23

 حسب الشريعة اإلسالمية و مجيع التشريعات احمللية للدول املغربية فاألصل . أدخل نظام امللكية املشتركة مابني الزوجني9/11/1998 ل 91- 98التونسي 
أو املسجلة /هي استقاللية الذمة املالية النظام الذي حيرم ربات البيوت اللوايت ليس هلن أجر من االستفادة من أجور أزواجهن و من ممتلكاته املقتناة من طرفه و

  . تطوير هده املمتلكات من خالل عملها يف املرتلبامسه حىت و إن كانت الزوجة قد سامهت يف
  ) 21م (؛ جملة األحوال الشخصية لتونس )32 و 19م (؛ قانون األسرة اجلزائري )48 و 47م (قانون األسرة املغريب   24
  )11م (جملة األحوال الشخصية لتونس ) 52م (قانون األسرة اجلزائري ) 99 و 98م (قانون األسرة املغريب   25
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  إدراج شروط إضافية يف عقد الزواجالتدابري القانونية اليت تتيح للزوجني إمكانية 
  

  املواد  القانون  الدولة

حصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجني طبقا الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته اإل : 4املادة 
  .ألحكام هذه املدونة

  
  .مينع التعدد إذا خيف عدم العدل بني الزوجات، كما مينع يف حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها: 40املادة 

  
  ه وما خالف القواعد اآلمرة للقانون فيعترب باطال والعقد صحيحاالشروط كلها ملزمة، إال ما خالف منها أحكام العقد ومقاصد: 47املادة 

  
  .الشروط اليت حتقق فائدة مشروعة ملشترطها تكون صحيحة وملزمة ملن التزم ا من الزوجني: 48املادة 

فاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيين للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من احملكمة إع
    أعاله40الوقائع قائمة، مع مراعاة أحكام املادة 

لكل واحد من الزوجني ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآلخر، غري أنه جيوز هلما يف إطار تدبري األموال اليت ستكتسب أثناء قيام الزوجية، االتفاق على : 49املادة 
  .استثمارها وتوزيعها

  .يضمن هذا االتفاق يف وثيقة مستقلة عن عقد الزواج
  .يقوم العدالن بإشعار الطرفني عند زواجهما باألحكام السالفة الذكر

إذا مل يكن هناك اتفاق فريجع للقواعد العامة لإلثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجني وما قدمه من جمهودات وما حتمله من أعباء لتنمية أموال 
   ةاألسر
 80 و79إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطالق، كان هلا أن تستعمل هذا احلق عن طريق تقدمي طلب إىل احملكمة طبقا ألحكام املادتني : 89املادة 
  .أعاله

  تتأكد احملكمة من توفر شروط التمليك املتفق عليها بني الزوجني،

  قانون األسرة  املغرب

  :اآلتيةسباب للزوجة طلب التطليق بناء على أحد األ: 98املادة 
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   إخالل الزوج بشرط من شروط عقد الزواج -1
  .يعترب كل إخالل بشرط يف عقد الزواج ضررا مربرا لطلب التطليق: 99ملادة ا

  
محة و التعاون و إحصان الزوجني و عقد رضائي يتم بني رجل و امرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة و الرهو الزواج : 4املادة 

  احملافظة على األنساب
  

 حيدد الصداق يف العقد سواء كان معجال أو مؤجال: 15املادة 
  يف حالة عدم حتديد قيمة الصداق تستحق الزوجة صداق املثل

ضرورية و ال سيما شرط عدم تعدد الزوجات و عمل املرأة، للزوجني أن يشترطا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق كل الشروط اليت يرياا : 19املادة 
  ما مل تتناىف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون

  .يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتناىف و مقتضيات العقد: 32املادة 
  

  قانون األسرة

 الزواج أو يف عقد رمسي الحق، حول األموال املشتركة بينهما، اليت لكل من الزوجني ذمة مالية مستقلة غري انه جيوز للزوجني أن يتفقا يف عقد:37املادة 
  يكتسباها خالل احلياة الزوجية و حتديد النسب اليت تؤول إىل كل واحد منهما

  اجلزائر

  .هم اإلطالع عليها مباشرة قبل التوقيعيتلو ضابط احلالة املدنية العقود على األطراف احلاضرين أو الوكالء و على الشهود كما يطلب من: 35املادة   قانون احلالة املدنية
  

  . ال يتعقد الزواج إال برضا الزوجني3الفصل 
  

  جملة األحوال الشخصية

 غرم إذا أي يثبت يف الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو على خمافته إمكان طلب الفسخ بالطالق من غري أن يترتب على الفسخ 11الفصل 
  . البناءكان الطالق قبل

  

  تونس

 املتعلق 98/91قانون 
بنظام االشتراك يف 

عقار أو مجلة  الزواج أو بتاريخ الحق، وهو يهدف إىل جعل عقد نظام االشتراك يف األمالك هو نظام اختياري جيوز للزوجني اختياره عند إبرام: 1 الفصل
  متعلقات العائلةمن العقارات ملكا مشتركا بني الزوجني مىت كانت من 
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أحكام هذا القانون، إال أنه حيق هلما االتفاق على توسيع نطاق  إذا صرح الزوجان بأما خيتاران نظام االشتراك يف األمالك فإما خيضعان إىل: 2الفصل 
 .التنصيـص على ذلك صراحـة بالعقد االشتراك بشرط
 .اإلرث بقواعد إىل املساسنظام االشتراك يف األمالك  اختيار ال ميكن أن يؤدي

  بالزوجة يف األمالك املشتركة ويبقى خاصا املهر ال يدخل
وأن ينص على جواما  القانون األول والثاين من هذا الزواج أن يذكّر الطرفني بأحكام الفصل ين عقد جيب على املأمور العمومي املكلف بتحرير: 7الفصل 
 .بالعقد

  

  األمالك بني الزوجني

 .رمسية الزواج، فانه يتعين أن يكون حبجة عقد اق على االشتراك يف األمالك الحقا إلبراممىت كان االتف: 8الفصل 
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   :القانون العريف 
  

" الذي كان معموال به يف األقاليم اجلنوبية وحتديدا بسوس وقد عرفه الفقهاء على أنه " الكد والسعاية"ميكن االستشهاد يف املغرب بنظام 
  " تنشئها وتكوا مع زوجها خالل فترة احلياة الزوجية حق املرأة يف الثروة اليت

  

 يتم حتديد وحساب جمموع الثروة اليت مت تكوينها خالل ، أنوهذا احلق يضمن للزوجة إذا انتهت العالقة الزوجية إما بالطالق أو الوفاة
  . إىل جانب زوجها فتحصل على جزء منها مقابل ما بذلته من جمهودات مادية ومعنوية،فترة احلياة الزوجية

  

 من 49فبفضل جمهودات مكثفة للعديد من الفاعلني املدنيني و اجلمعويني باملغرب، أصبح هدا املبدأ يذكر على أنه مصدر إهلام املادة 
  . املادةذهأن يكون مصدر تفسريي هلقانون األسرة املغريب أو على أنه جيب 

  

ومبوجبه كانت املرأة بعد احنالل عقد " بالشقا "  يسمى ا عهد قريب تعرف نظامإىلو  كانت ، األقاليم الشمالية باملغربأيضا و يف
  .الزواج تأخذ نصيبها يف الثروة املكتسبة خالل فترة احلياة الزوجية مقابل تعبها وشقائها يف بيت الزوجية

  

أي تلك " قطيع الشرط"ة اجلزائرية بالعرف السائد و املعمول به يف اجلزائر فيما خيص إجراءات عقد الزواج هو ما يسمى بالعامي
 و اتفاقهما على كل الشروط و التفاصيل الزوج و الزوجة و الذي يتم بعد رضا الطرفني و قبول ويل العائلتنياملوافقة املبدئية للزواج بني 

  .املتعلقة بالزواج
  

فان ذلك معناه انه مت " فالن قطع الشرط مع فالن" جبدر الذكر إىل أن هذه املمارسة ترقى إىل مرتبة العرف ألنه مبجرد مساع عبارة 
  .االتفاق على الزواج يف انتظار القران بالفاحتة و الزواج يف البلدية

  

 على أن عقد مما يدلختتلف من منطقة إىل أخرى " قطيع الشرط" اليت يتم االتفاق عليها و اليت تدرج ضمن الشروط املالحظ هو أن 
املوافقة على شروط سواء بني العائالت أو بني الزوج وويل الزوجة و لكن تبقى هذه الشروط شفهية و ال الزواج ال ميكن أن يتم إال ب

  .ميكن تدوينها يف العقد و تبقى مبدأ بني الزوج وويل الزوجة جيب على الطرفني احترامها
  

عادة ما أو مزاولة دراستها بعد الزواج و ذه الشروط مثل شرط الزوجة يف العمل   الزوجني احدفإن إخالل هذا العرف انطالقا من
إىل انفصال الزوجني و هذا ما يعيشه احملامني و القضاة من خالل ممارستهم املهنية يف قضايا الطالق اليت يرجع سببها الرئيسي إىل يؤدي 

  .عدم احترام الزوجني لوعودمها اليت قطعها كل واحد للثاين قبل الزواج
 

  :د الزواجاإلجراءات احلالية حول عق  . ب
  

 لصحة ةالشخصية ركزت يف البداية على حتديد الشروط األساسية و الالزم/ التشريعات الثالث املغاربية و من خالل قوانينها األسرية
 من جملة األحوال الشخصية التونسية يشترطان رضا الزوجني و إشهاد شاهدين إضافة إىل 6 و الفصل 3الفصل . انعقاد عقد الزواج

 تركز 13 و 11، 10نفس الشيء بالنسبة لقانون األسرة املغريب يف مواده . 26 للزوجة إضافة إىل موافقة الويل و أم القاصرتسمية مهر
على توفر شروط أهلية الزوجني، عدم االتفاق على إسقاط الصداق، و يل الزواج يف حالة القاصر، مساع العدلني التصريح و باإلجياب و 

 من قانون األسرة اجلزائري حتدد 10 مكرر و 9، 9أما بالنسبة للجزائر، فاملواد .  انتفاء املوانع الشرعيةالقبول و توثيقه إضافة إىل
  .الشروط الرئيسية لعقد الزواج يف أهلية الزواج، الصداق، الوايل، شاهدين، إلضافة إىل انعدام املوانع الشرعية للزواج

  

                                                 
 أو األم عن هذه املوافقة ومتسك القاصر برغبته لزم الويلوإن امتنع .  واألمالويلزواج القاصر يتوقف على موافقة :  من جملة األحوال الشخصية6 الفصل  26

    وجهبأيواإلذن بالزواج ال يقبل الطعن . للقاضيرفع األمر 
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ال يثبت الزواج : جملة األحوال الشخصية ينص على من 4ثبت إال بوثيقة رمسية، فالفصل بالنسبة لتونس و كما املغرب، فعقد الزواج ال ي
بالنسبة لقانون األسرة املغريب من .  يف بابه الثالث1957؛ يف إشارة هنا إىل قانون احلالة املدنية لسنة إال حبجة رمسية يضبطها قانون خاص

 سنوات من تاريخ دخول القانون 5لوسيلة املقبولة إلثبات الزواج مع حتديد مدة  يؤكد على أن وثيقة عقد الزواج هي ا16خالل مادته 
يف حني أن القانون األسري اجلزائري . حيز التنفيذ من أجل تقدمي دعاوي إلثبات الزوجية بالنسبة لألزواج الغري متوفرين على عقود رمسية

فرد القسم الثالث من قانون األسرة إىل إجراءات عقد الزواج مع اإلحالة  و قد أ27 يعترف دائما بالزواج من دون وثيقة رمسية6يف مادته 
  . فيما يتعلق بإجراءات تسجيل عقد الزواج22 و 21على قانون احلالة املدنية من خالل املادة 

  

ضا على إجراءات الشخصية و قوانني احلالة املدنية إن اقتضت الضرورة حسب كل دولة من الدول الثالث ركزت أي/ القوانني األسرية
  . العقود جيب و بالضرورة أن حترر بتواجد شاهدين بالنسبة للدول الثالثهذهخاصة بعقود الزواج من خالل التأكيد على أن مثل 

  

 أو من طرف موثق يف مكتبه اخلاص وفيما 28عقود الزواج حترر إما من طرف ضابط احلالة املدنية يف البلدية: يف اجلزائر •
الذي يتضمن البيانات الشخصية للزوجني و " لفيف الزواج"فهي تسمى حملررة من طرف هدا األخري خيص عقود الزواج ا

ال انه ال يعترب عقد زواج رمسي منتج إ هذا العقد حمرر من طرف جهة رمسية و هو املوثق أنالشهود و وويل الزوجة و رغم 
  .آلثاره القانونية إال بعد تسجيله يف البلدية

زواج حترر إما من طرف ضابط احلالة املدنية يف البلدية و الذي يتم تعيينه من ضمن املستشارين الدين مت عقود ال: يف تونس •
 بصفته مأمور عمومي و ليس كسلطة دينية حبيث جيب أن يكون 29انتخام يف االنتخابات البلدية أو من طرف عدلني

  .حاصال على دبلوم اإلجازة يف القانون
 بصفتهم مأمور عمومي و ليس بصفتهم الدينية حبيث جيب أن يكون لزواج من طرف عدليني حترر عقود ا:يف املغرب •

  .حاصال على دبلوم اإلجازة يف القانون أو الشريعة اإلسالمية
  

حمللي فيما يتعلق بعقود زواج مواطين الدول الثالث املقيمني باخلارج، فتربم أمام األعوان الدبلوماسيني أو القنصليني أو حسب القانون ا
  .للدولة اليت سيربم فيها

  

و حيدد حمتواه حيدث ملف لعقد الزواج حيفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء األسرة حملل إجراء العقد من أجل إمتام عقد الزواج باملغرب 
عار الطرفني عند يقوم العدالن بإش:  الفقرة الثالثة من قانون األسرة املغريب49و حسب املادة . 30 من قانون األسرة65حسب الفصل 

                                                 
  . بة ال يعد زواجاإن اقتران الفاحتة باخلط:  من قانون األسرة اجلزائري6 الفصل  27

   مكرر من هدا القانون9غري أن اقتران الفاحتة باخلطبة مبجلس العقد يعترب زواجا مىت توافر ركن الرضا و شروط الزواج املنصوص عليها يف املادة 
دي و نوابه و يف اخلارج رؤساء البعثات إن ضباط احلالة املدنية هم رئيس الس الشعيب البلاجلزائري فاملادة األوىل من قانون احلالة املدنية حسب   28

 جيوز لرئيس الس البلدي و حتت مسؤوليته أن نفس القانون فإنه من 2املادة  و حسب الدبلوماسية املشرفون على دائرة فنصلية و رؤساء املراكز القنصلية
الشيء املعمول  وهو  سنة املهام اليت ميارسها كضباط للحالة املدنية21يفوض إىل عون بلدي أو أعوان عديدين قائمني بالوظائف الدائمة و الباغني على األقل 

به يف اغلب البلديات حيث أن عقود الزواج حترر من أعوان البلدية و ليس من ضباط احلالة املدنية الذي مت تعريفهم يف املادة األوىل من قانون احلالة املدنية 
  .السالفة الذكر

ويربم .  أو أمام ضابط احلالة املدنية مبحضر شاهدين من أهل الثقةعدلينييربم عقد الزواج بالبالد التونسية أمام :دنية بتونسمن قانون احلالة امل 31فصل   29
  . يتم فيهااليت أو القنصليني التونسيني أو يربم العقد طبق قوانني البالد الدبلوماسينيعقد زواج التونسيني باخلارج أمام األعوان 

 : قانون األسرة املغريبمن 65املادة   30
  : وهي ؛حيدث ملف لعقد الزواج حيفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء األسرة حملل إبرام العقد ويضم الوثائق اآلتية: أوال  
  العدل؛ مطبوع خاص بطلب اإلذن بتوثيق الزواج حيدد شكله ومضمونه بقرار من وزير -1
  الزواج؛نية يف هامش العقد بسجل احلالة املدنية، إىل تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل  نسخة من رسم الوالدة ويشري ضابط احلالة املد-2
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 و 49دون حتديد ما إذا كان املقصود باألحكام السالفة الذكر تقتصر فقط على أحكام املادة " باألحكام السالفة الذكر"زواجهما 
قيام لكل واحد من الزوجني ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآلخر، غري أنه جيوز هلما يف إطار تدبري األموال اليت ستكتسب أثناء املتعلقة بكون 

 48 و  47يسري أيضا على مقتضيات الفصل " باألحكام السالفة الذكر"، أو أن املقصود الزوجية، االتفاق على استثمارها وتوزيعها
غري أنه ال توجد أية ضمانات من أجل قيام العدلني بإشعار .  على مزيد من حرية التعاقد بني الزوجنيينصان نمن نفس القانون و اللذا

شيء حبيث يكفي أن يذكرا يف عقد الزواج الذي حيررانه بأنفسهم أنه مت إشعار الزوجني بغية التحرر من أية تبعات حول الزوجني بأي 
  .املوضوع

  

يسجل نص العقد يف السجل املعد لذلك لدى قسم قضاء األسرة، ويوجه ملخصه إىل ضابط احلالة املدنية حملل والدة الزوجني، مرفقا 
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظري منه للزوج فور اخلطاب  .جل مخسة عشر يوما من تاريخ اخلطاب عليهبشهادة التسليم داخل أ

  .عليه
  

اإلشارة إىل إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف  من قانون األسرة املغريب جيب أن يتضمن عقد الزواج 67حسب الفصل 
وجني ونسبهما، وموطن أو حمل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميالده وسنه، ورقم بطاقته اسم الز مستندات الزواج واحملكمة املودع ا؛
صدور اإلجياب والقبول من املتعاقدين ومها متمتعان باألهلية والتمييز  اسم الويل عند االقتضاء؛ الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته؛

اإلشارة إىل  قم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة يف الزواج؛يف حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ور واالختيار؛
 مقدار الصداق يف حال تسميته مع بيان املعجل منه واملؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا؛ الوضعية القانونية ملن سبق زواجه من الزوجني؛

اسم العدلني وتوقيع كل واحد منهما بعالمته وتاريخ اإلشهاد  ضاء؛توقيع الزوجني والويل عند االقت الشروط املتفق عليها بني الطرفني؛
  .خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه على العقد؛

  .ميكن بقرار لوزير العدل تغيري وتتميم الئحة املستندات اليت يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا حمتوياته
 32 الطرفني فقط حبقهم يف اختيار نظام امللكية املشتركة ما بينهم31ج، ملزم بإخباريف تونس، املأمور العمومي املكلف بتحرير عقود الزوا

 من جملة األحوال الشخصية، و هو ملزم بتسليم الزوجني مطبوع حول نظام امللكية 11دون أن يكون ملزما بإخبارهم مبقتضيات الفصل 
  .املشتركة أسبوعية قبل انعقاد عقد الزواج

                                                                                                                            
  والداخلية؛ شهادة إدارية لكل واحد من اخلطيبني حتدد بياناا بقرار مشترك لوزيري العدل -3
  ؛الصحة شهادة طبية لكل واحد من اخلطيبني حيدد مضموا وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل و-4
  :وهي اإلذن بالزواج يف احلاالت اآلتية، -5
  ؛ الزواج دون سن األهلية-
  ؛ التعدد يف حالة توفر شروطه املنصوص عليها يف هذه املدونة-
  ؛ زواج الشخص املصاب بإعاقة ذهنية-
  . زواج معتنقي اإلسالم واألجانب-
  . شهادة الكفاءة بالنسبة لألجانب أو ما يقوم مقامها-6

  . يؤشر قاضي األسرة املكلف بالزواج قبل اإلذن على ملف املستندات املشار إليه أعاله، وحيفظ برقمه الترتييب يف كتابة الضبط:ثانيا 
  .يأذن هذا األخري للعدلني بتوثيق عقد الزواج: ثالثا 
الة وجود زواج سابق، يرفق التصريح مبا يثبت الوضعية ويف ح? يضمن العدالن يف عقد الزواج، تصريح كل واحد من اخلطيبني هل سبق أن تزوج أم ل: رابعا 

  .القانونية إزاء العقد املزمع إبرامه
الفقرتان األوىل والثانية  تسلط خطية قدرها مائة دينار على املأمور العمومي الذي ال يقوم مبا اقتضته:  من قانون االشتراك يف األموال بني الزوجني9 الفصل  31

هو ضابط احلالة املدنية و أيضا العدلني لكن على " مأمور عمومي"ما ميكن استخالصه من ( .القانون رة الثانية من الفصل الثامن من هذاالسابع والفق من الفصل
 ضمانة بإشعار مستوى املمارسة فضابط احلالة املدنية جمرب على يئ مطبوع حيدد طبيعة نظام امللكية اليت سيختارها الزوجني و ذلك قبل تاريخ توقيع مما يشكل
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 املتعلق بنظام امللكية املشتركة فاملأمور العمومي جمرب أيضا بتوجيه نسخة من عقد الزواج لضابط 98/91 من قانون 7حسب الفصل 
 من 8أي اتفاق الحق على االشتراك يف األمالك يتعني أن يكون حبجة رمسية حسب الفصل . احلالة املدنية مبكان والدة كل من الزوجني

 من عقد الزواج ملن يهمهم األمر أن يوجهوا إعالم زواج، مطابق للمثال امللحق بنص على العدلني و قبل تسليم نسخة. نفس القانون
و إىل فهم معرضون خلطية مقدارها عشرة آالف . القانون، إىل ضابط احلالة املدنية مبنطقتهم و ذلك يف ظرف شهر من تاريخ حترير العقد

  .فرنك
  

أمساء ؛ وسن وتاريخ ومكان الوالدة وموطن وحمل اإلقامة وجنسية الزوجنيأمساء ولقب وحرفة جيب أن يتضمن عقد الزواج يف تونس، 
أمساء ولقب ؛ تصريح الشاهدين يكون كل واحد من الزوجني يف حل من الروابط الزوجية؛ ولقب وحرفة وموطن وجنسية الوالدين

 أو اإلذن اللذين الرضاإذا اقتضى احلال  لزواج؛ نشأ عنه انفصام عقده االذيالزوج السباق لكل من الزوجني مع تاريخ الوفاة أو الطالق 
 33اشترطهما القانون والتنصيص على املهر

  

و يف الوقت الذي .  من قانون األسرة فإجراءات تسجيل عقود الزواج ختضع ألحكام قانون احلالة املدنية21باجلزائر و حسب الفصل 
ص املؤهلني لتحرير عقد الزواج يف املوثق أو موظف مؤهل قانونيا جند  األشخا2005 من قانون األسرة املعدل سنة 18حيدد فيه الفصل 

 يذكر القاضي و ليس املوثق حبيث أنه منذ ذلك احلني و عقود الزواج 34 1970 من قانون احلالة املدنية ل 72 و الفصل 71أن الفصل 
ملوثق حمل القاضي يف حترير عقود الزواج، بينما احنصر و يف وقتنا احلايل فقد حل ا. تربم أمام القاضي املؤهل أو ضابط احلالة املدنية

  .يف إصدار تصاريح للزواج بالنسبة للقصر و بالنسبة لتعدد الزوجاتهذا األخري اختصاص 
  

اب األلق جيب أن تتضمن  من قبل ضابط احلالة املدنية أو القاضيةاحملررفعقود الزواج   من قانون احلالة املدنية اجلزائري،73حسب املادة 
الترخيص بالزواج ؛ ألقاب و أمساء و أعمار كل من الشهود؛ ألقاب و أمساء أبوي كل منهما؛ و األمساء و التواريخ و حمل والدة الزوجني

و هلدا جند أن ضابط . اإلعفاء من السن املمنوح من قبل السلطات املختصة إذا لزم األمر؛ املنصوص عليه مبوجب القانون عند االقتضاء
 أي مند تاريخ صدور 1970 و السجالت احملددة بقانون مند 35ملدنية جمرب على التقيد باملطبوع الذي يشكل منوذج لعقد الزواجاحلالة ا

القانون املتعلق باحلالة املدنية و املطبق إىل يومنا هدا على عكس املوثقني الدين ليسوا ملزمني بالتقيد باملطبوع بل بإمكام صياغة عقود 
  .غبة الطرفنيالزواج حسب ر

  

 ملخص مؤرخ بأقل من ثالثة أشهر املدنية بتقدمي من قانون احلالة 74على كل واحد من طاليب الزواج أن يثبت حالته املدنية طبقا للمادة 
. اقتضى احلال إن .دفتر عائلي يتعلق بالزواج السابقباإلضافة لإما لشهادة امليالد و إما لتسجيل احلكم الفردي أو اجلماعي املثبت للوالدة 

                                                                                                                            
الزوجني يف حني أن العدلني و على مستوى املمارسة فاملطلوب منهم فقط هو إشعار الزوجني شفهيا حبيث يقتصرون على تضمني عقد الزواج يف بدايته بأن 

  ).الزوجني قد مت إشعارهم دون أية إمكانية للتأكد إن قاموا بواجبهم أم ال
  .ظام امللكية املشترطة ما بني الزوجني املتعلق بن98/91 من قانون 7 الفصل  32
  . من القانون املنظم للحالة املدنية بتونس32الفصل  33
خيتص بعقد الزواج ضابط احلالة املدنية أو القاضي الذي يقع يف نطاق دائرته حمل إقامة طاليب الزواج أو احدمها أو "  من قانون احلالة املدنية 71املادة  34

  دمها باستمرار منذ شهر واحد على األقل إىل تاريخ الزواجاملسكن الذي يقيم قيه اح
القاضي عقدا عندما يتم   يسجل ضابط احلالة املدنية عقد الزواج يف سجالته حال إمتامه أمامه و يسلم إىل الزوجني دفترا عائليا مثبتا للزواج حيرر:72املادة 

 ضابط احلالة املدنية الذي يقوم بنسخة يف سجل احلالة املدنية خالل إىل أيام 03ن العقد يف اجل  كما يرسل ملخصا ع،الزواج أمامه و يسلم إىل املعنيني شهادة
  . أيام ابتداء من تاريخ تسليمه إىل الزوجني دفترا عائليا و يكتب بيان الزواج يف السجالت على هامش عقد ميالد كل واحد من الزوجني5

يف جواب لضابط حالة مدنية جزائري عن ما " واج إال عن طريق حكم قضائي أو بإذن من وكيل اجلمهورية يف عقد الزإضافة أي أضيف أن ال ميكنين  " 35
  .ميكنه إضافته يف مطبوع عقد الزواج
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، حيث جيب تقدمي شهادة طبية لكال الزوجني و ترخيص من طرف 2005املالحظ أن هذه املادة مل تعدل بعد تعديل قانون األسرة يف 
  .رئيس احملكمة يف حالة تعدد الزوجات

  

املوثق، بإشعار /ط احلالة املدنية أو القاضيال جند، سواء يف قانون األسرة اجلزائري أو قانون احلالة املدنية، ما يشري إىل إجبارية، سواء ضاب
  . أو عقد ملحقإدراج شروط إضافية يف عقد الزواجالطرفني بإمكانيتهم 

  

  :تعزيزها من خالل عقد الزواجخالصة احلقوق اإلنسانية للنساء يف الزواج و حتليل إمكانية   . ت
  

 :تونس  .1
  

 مع إعطاء الزوجة 36قدم املساواة احلقوق و الواجبات ما بني الزوجنييضع القانون التونسي، من خالل جملة األحوال الشخصية، على 
  ".رئيس العائلة"إمكانية املشاركة يف تسيري شؤون األسرة غري أنه احتفظ للزوج بصفة 

  

ق بدون سبب نفس القانون مينع التعدد، ال يعترف بالزواج العريف، ألغى وجود الوايل، ال يعترف إال بالطالق أمام القاضي و مينع الطال
من طرف الزوج ويعطي للزوجة احلق يف الطالق على قدم املساواة مع الزوج، يسمح بالتبين، يبعد إرث األعمام و أبنائهم الذين حسب 

 من 67الشريعة اإلسالمية يرثون جبانب اإلناث يف حالة عدم وجود أبناء ذكور، مينح الوصاية ألم لكن حسب شروط حمددة يف الفصل 
 سنة للزوجة كما الزوج، نص على إمكانية البحث عن 18وال الشخصية، ألغى واجب الطاعة للزوج، حدد سن الزواج يف جملة األح

و يف حالة الطالق للزوجة احلق يف التعويض عن كافة األضرار اجلسدية و .األبوة بالنسبة لألبناء املتخلى عنهم أو من عائالت جمهولة
بصفتها حاضنة لألبناء، هلا احلق بالبقاء مع أبنائها يف بيت ) ضمن شروط حمددة(فة إىل حقها يف الوالية النفسية، مع حقها يف احلضانة إضا
  . الذي حيدد احلق يف اختيار نظام التشارك يف امللكية ما بني الزوجني1998الزوجية هذا باإلضافة إىل قانون 

  

 توصيات حتث ضباط احلالة ، منذ سنوات،صدرت وزارة العدلأ ،انبوعيا بضرورة توفري محاية للتونسيات املقبالت على الزواج بأج
 املبادرات هذه. يف عقود زواجهم للزواج بأجنيب من ضرورة إدراج شروط املرشحاتاملدنية على ضرورة لفت انتباه التونسيات 

 تغيب الضمانات القانونية حيثسالمية  اإل وخاصة من البلدان العربيةتستهدف فقط النساء التونسيات املقبالت على الزواج من أجانب 
 الدول هناك تعدد الزوجات و هناك الزواج العريف و يطغى هذهففي غالبية . حلماية حقوق املرأة اليت يوفرها النظام القانوين التونسي

ية من إمكانية محاية الطالق بدون سبب من طرف الزوج على الطالق القضائي مما ميكن أن يترتب عن كل هذا من حرمان املرأة التونس
  . الزجياتهذهحقوقها و مصاحلها يف مثل 

  

 ، من طرف أزواجهن، عدن بعد تطليقهناملسلمة/أثبتت التجربة أن العديد من التونسيات الاليت تزوجن بأزواج من البلدان العربية
و كثريا ما . الف يف األنظمة القانونيةجمردات من كل احلقوق و الضمانات اليت يوفرها هلن القانون التونسي و ذلك جلهلهن االخت
 لفت انتباه حمرري عقود الزمالذلك كان . اضطرت السلط القنصلية يف بعض احلاالت للتدخل و القيام بترحيل من هن يف حاجة لذلك

 أولية عناية حبيث.  من جملة األحوال الشخصية11الزواج إىل ضرورة لفت انتباه التونسيات إىل استعمال خيار الشرط وفق الفصل 
 شروط تتعلق بالعصمة و مؤخر الصداق و املهر و حق اصطحاب األبناء و السفر وهي خاصة بشروط خاصة بالنساء تتعلق بفترة الطالق

  .و غريها

                                                 
على كل واحد من الزوجني أن يعامل األخر باملعروف وحيسن عشرته ) 1993 جويلية 12 املؤرخ يف 1993 لسنة 74نقح بالقانون عدد  (23فصل 36

ويتعاونان على تسيري شئون األسرة وحسن تربية األبناء وتصريف .  يقتضيه العرف والعادةحسبماويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية . إحلاق الضرر بهويتجنب 
ة وحاهلم يف نطاق مشموالت وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة واألبناء على قدر حال. والسفر واملعامالت املالية شؤوم مبا يف ذلك التعليم

  .النفقة وعلى الزوجة أن تساهم يف اإلنفاق على األسرة إن كان هلا مال
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ع على  باالتصال أحيانا باحملامني لالطال)خاصة فيما يتعلق بالزواج املختلط (هذا التوجه مسح لبعض العائالت املهتمات أكثر من غريها
قوانني البلد الذي تعتزم الزوجة االنتقال إىل العيش فيه و مطالبة ضابط احلالة املدنية الذي سيحرر العقد تضمني شروط تتعلق بشخص 

  .الزوج أو مباله كطريقة حلماية حق الزوجة الحقا
  

 إصدار هذه ذلك منذأموال زوجته و  يقتضي أن ال والية للزوج على مبدأ الذي من جملة األحوال الشخصية الذي يكرس 24الفصل 
مينعها من مقامسة أمام املرأة  بعد ذلك عائقا  هذا املبدأ و لكن أصبح. الزوج على متاعهاءاستيال حلماية املرأة من خطر 1956الة سنة 
لة املتعلق خبيار  من ذات ا11 تكون غالبا نتيجة عملهما كل من جهته خصوصا و أن الفصل ، ما يكتسبانه معا من أمالكزوجها

  .الشرط مل يعرف التطبيق املأمول
  

 كما ورد ما بينهم،نظام االشتراك يف امللكية يتيح لألزواج إمكانية اختيار  1998 نوفمرب 9 املؤرخ يف 91القانون عدد غري أن 
ق كما انه يهدف إىل جعل عقار أو  جيوز للزوجني اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ الح نفس القانون حبيثبالفصل األول من

إن غاية املشرع من إحداث نظام االشتراك يف امللكية هو . مجلة من العقارات ملكا مشتركا بني الزوجني مىت كانت من متعلقات العائلة
من جملة األحوال  11إجياد نظام موازي لنظام التفرقة يف األموال بني الزوجني خصوصا بعد فشل مؤسسة خيار الشرط الواردة بالفصل 

  .الشخصية و تنامي مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية و مسامهتها يف تنمية ممتلكات العائلة
 أصبحت املرأة مواطنا حبيث ،لذا فان األسباب االجتماعية الداعية إىل سن هذا القانون تتمثل أساسا يف التطور احلاصل يف اتمع التونسي

 شريكا حقيقيا للرجل يف حتقيق التوازن العائلي و طرفا فاعال يف عملية التنمية الشاملة إذ باتت هلا دخل كامل احلقوق و الواجبات و
  .يفوق أحيانا دخل الزوج و هي تساهم باجلهد و كذلك باملال يف سري حياة األسرة و رفاه إفرادها

  

األمالك بني الزوجني انه ال يتعارض مع الفقه اإلسالمي الذي و جيوز القول انه فيما يتعلق باألساس النظري لقانون نظام االشتراك يف 
يوجد نظام خيار الشرط الذي ميكن كل واحد من الزوجني من إدراج شروط تتعلق بالشخص أو باملال بعقد الزواج و على القرين 

 أن تعترب أن نظام االشتراك يف و يف صورة خمالفتها ميكن ملن كانت لفائدته هذه الشروط حق طلب الطالق و بذلك ميكن. احترامها
األمالك يستمد أساسه النظري من خيار الشرط مع استبعاد خماطر خيار الشرط بعدم متكني أحد الزوجني من طلب الطالق للضرر و 

 .اعتبار نظام االشتراك يف األمالك جمرد نظام مايل ال تأثري له على صريورة احلياة الزوجية
  

 اجلزائر .2
  

 تكوين أسرة أساسها املودة و الرمحة و التعاون و إحصان الزوجني و " اجلزائري، فإن أهداف الزواج تتمثل يف حسب قانون األسرة
   37"احملافظة على األنساب

  

 مبا يف ذلك التعاون على مصلحة األسرة و رعاية 38 من نفس القانون احلقوق و الواجبات على قدم املساواة بني الزوجني36تضع املادة 
  . حسن تربيتهم، و التشاور على تسيري شؤون األسرةاألوالد و

  

                                                 
  . من قانون األسرة اجلزائري4 املادة  37
  :   جيب على الزوجني:األسرة من فانون 36املادة   38
لتعاون على مصلحة األسرة و  ا-3و تبادل االحترام و املودة و الرمحة املعاشرة باملعروف  -2 احملافظة على الروابط الزوجية وواجبات احلياة املشتركة، -1

حسن املعاملة كال منهما ألبوي األخر و أقاربه و احترامهم و  -5 التشاور على تسيري شؤون األسرة و تباعد الوالدات، -4 رعاية األوالد و حسن تربيتهم،
  ."زيارة كل منهما ألبويه و أقاربه و استضافته باملعروف -7  الوالدين و األقربني باحلسىن و املعروف،احملافظة على روابط القرابة و التعامل مع -6 زيارم،
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 مبثابة قانون 1984 يونيو 9 ل 11-84املعدل و املكمل للقانون  2005 فرباير 27 املؤرخ يف 02-05مرألول مرة أشار، األ
 سنة، و 19للرجل يف حيدد القانون سن الزواج للمرأة كما . األسرة، للزواج بكونه عقدا و ذلك صراحتا من خالل جمموعة من املواد

يعطي احلق للزوجني بإدراج شروط يف عقد الزواج أو يف عقد مستقل الحق حول مجيع الشروط اليت يروا ضرورية و متكنهم من 
بعض التعديالت فقط أضيفت إىل القانون من خالل األمر السالف الذكر، يف الوقت . االتفاق على كل ما يتعلق باملمتلكات املشتركة

زال مبدأ حضور الويل و التعدد قائم، فالقانون املنقح ينص على كون املرأة الراشدة حباجة إىل ويل غري أو ميكنها أن ختتاره الذي ال
بنفسها؛ الطالق بدون سبب من طرف الزوج يبقى حقا مطلقا بالنسبة للزوج؛ التعدد الزال قائما بالرغم من بعض التقييدات اإلجرائية 

؛ بالنسبة للمرأة احلاضنة تبقى يف بيت الزوجية حلدود توفري األب مرتال مالئما أو دفع مقابل 39ه حقا صعب التحقيقاليت أضيفت إليه جلعل
  .اإلجيار

  

 22 و 416املادتني  ومن خالل 40.و توثيقه يف سجالت احلالة املدنية عن طريق حكم قضائي و بشهادة الشهودالزواج ميكن إثبات عقد 
 و دون احلصول على ترخيص رئيس احملكمة و هذا األوىلدون موافقة الزوجة زوج أن يتزوج من امرأة ثانية ميكن للمن قانون األسرة 

  .اليت تقيد الزوج يف تعدد الزوجاتمن نفس القانون  08يتناقض مع ما جاء يف املادة 
  

متت صياغتها  هذه احلقوق و الواجبات  حقوق وواجبات الزوجني على سبيل احلصر، إال أن36 رغم حتديد املشرع اجلزائري يف املادة
 ىخرأحقوق يف حني مل تتم اإلشارة إىل  عامة كاحلق يف االحترام و املعاملة احلسنة و التعاون على مصلحة األسرة و تسيريها،يف قالب

يف كتابتا سواء وق كليهما  فتح اال للزوجني بتحديد حقغري أن القانون، و تنظيم النسل، التنقل الدراسة و متابعةكاحلق يف العمل، 
  .الشروط اليت يرياا مناسبة و ضرورة ما ال تتنايف و القانونو ذلك باالتفاق على عقد الزواج أو يف عقد الحق 

  

يتم عقد الزواج أمام  حبيث أكد على أن  اجلهة املختصة إلبرام عقود الزواج،18 املادة  األسرة اجلزائري، من خالللقد حدد قانون
ضباط احلالة املدنية " و لقد عرف قانون احلالة املدنية يف املادة األوىل منه ضابط احلالة املدنية كاآليت. أو أمام موظف مؤهل قانونااملوثق 

  "هم رئيس الس الشعيب البلدي و نوابه و يف اخلارج رؤساء البعثات الدبلوماسية املشرفون على دائرة فنصلية و رؤساء املراكز القنصلية
  

 خالل هذا التعريف نستنتج أن الضابط املكلف بعقود الزواج هو شخص له مستوى علمي و قانوين كما له  ثقافة قانونية تتعلق من
بإجراءات الزواج و القوانني املنظمة له، مبا أن املادة األوىل حصرت ضباط احلالة املدنية يف رؤساء االس الشعبية البلدية و نوابه و رؤساء 

جيوز لرئيس الس البلدي و حتت مسؤوليته أن يفوض إىل : "  غري أن يف املادة الثانية من نفس القانون تنص على.لدبلوماسيةالبعثات ا
هو و ".  سنة املهام اليت ميارسها كضباط للحالة املدنية21غني على األقل لعون بلدي أو أعوان عديدين قائمني بالوظائف الدائمة و البا

 يف اغلب البلديات حيث أن عقود الزواج حترر من أعوان البلدية و ليس من ضباط احلالة املدنية الذي مت تعريفهم يف الشيء املعمول به
   .املادة األوىل من قانون احلالة املدنية السالفة الذكر

  

 مؤهلني إلبرام عقود زواج رمسية فأعوان البلدية الذين حيررون عقود الزواج هلم الصفة القانونية طبقا ملا خول هلم قانونا و لكنهم غري
  .كفيلة حبماية حبقوق الزوجني حسب ما بنصه الدستور و قانون األسرة

  

                                                 
  . من قانون األسرة اجلزائري يضع التعدد حتت سلطة القضاء8 املادة  39
  .تسجيله يثبت حبكم قضائييثبت الزواج مبستخرج من سجل احلالة املدنية و يف حالة عدم :  من قانون األسرة اجلزائري22 املادة  40

  جيب تسجيل حكم تثبيت الزواج يف احلالة املدنية بسعي من النيابة
  . من قانون األسرة اجلزائري يعترف بالزواج الناتج عن اقتران الفاحتة باخلطبة مبجلس العقد6  الفصل  41
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برام عقود زواجهم من إ األزواج يقتصرون على يسمح للزوجني بإدراج شروط يف عقد الزواج إال أنصريح رغم وجود نص قانوين 
الة املدنية يقتصر على مأل املطبوع اخلاص بعقود الزواج و السجالت املقررة داخل البلديات دون التنصيص على أي شرط ألن ضابط احل

  .1970بقانون احلالة املدنية ل 
  

و نادرا ما يلجا الطرفني إىل املوثق لتحرير عقد زواج بسبب غياب الثقافة القانونية للطرفني و أيضا بسبب كلفة عقد الزواج عند املوثق 
  .د الزواج يف البلدية الذي هو مكفول من طرف الدولةعكس ما هو احلال عند إبرام عق

  

 غرييف حالة اختيار الزوجني وضع شروط يف عقد الزواج، كيف ميكن معرفة ما إذا كان هذا الشرط  :والسؤال الذي يطرح نفسه هو
  ؟يتم التأشري عليها يف عقد الزواج من طرف ضابط احلالة املدنيةسخمالف للقانون و هل 

  

 معرفة ما إذا كان الشرط يتناىف أم ال و قانون لتمكنه من املدنية الذي يقوم بإبرام عقود الزواج ليس له الثقافة القانونية الةاحلإن ضابط 
  42.األسرة، و ال ميكن أن يتحمل مسؤولية كتابة شرط يف عقد الزواج خمالف للقانون

  

 و الذي مل يعدل بعد تعديل قانون األسرة، فضابط احلالة 1970سنة لملدنية إن القانون املنظم لعمل ضابط احلالة املدنية هو قانون احلالة ا
 و ال ميكنه إضافة أي بيانات خارج البيانات الواردة يف عقد 2006املدنية مقيد بالسجالت سارية املفعول قبل تعديل قانون األسرة يف 

  1970.43الزواج و املعمول به يف اجلزائر منذ صدور قانون احلالة املدنية يف 
  

 فيه شروط غري أن هذا العقد يبقى كباقي العقود املدنية األخرى ملزم للطرفني و ال ،لو أن الزوجني اتفقا على وضع عقد الحق بينهما
دنية فالبيانات الوحيدة اليت ميكن التأشري عليها يف عقود احلالة امل .دخل لضباط احلالة املدنية يف التأشري على هذه الشروط يف عقد الزواج

  . املدنيةاحلالة من قانون 58هي البيانات الناجتة عن صدور حكم قضائي كما تنصه املادة 
  

 أي باملمتلكات الزوجية مل حتققا الغرض الذي كان يصبو إليه املشرع، من قانون األسرة و املتعلقان 37 و املادة 19و بالتايل فان املادة 
 يف عقد الزواج، الن الزوجني جيهالن هذه النصوص القانونية و حقوقهما، كما أن محاية حقوق الزوجني من خالل إدراجهما شروط

  .ضابط احلالة املدنية سريفض أن يؤشر على وجود شروط عند تسجيل الزواج
  

قني يتفادون الن معظم املوثحبد ذاته و تبقى الوسيلة الوحيدة إلدراج شروط يف عقود الزواج هو اللجوء إىل املوثق، و الذي ال يعترب حال 
 خشية من وقوع نزاع بني الزوجني بسبب حتريره هذا العقد و الشروط املدرجة فيه و الذي سيجعل املوثق 44حترير هذا النوع من العقود

  .طرفا يف الرتاع بصفته حمرر العقد
  

 من قانون 2 فقرة 33دة يعترب الصداق ركنا من أركان الزواج و عدم وجود هذا الركن ينتج عنه فسخ العقد حسب ما تنصه املا
إال انه بالنظر إىل عقود الزواج املربمة يف البلدية فانه نادرا ما يتم حتديد الصداق و تسميته، و تبقى هذه املسالة متفق عليها بني . األسرة

  .ويل الزوجة و الزوج عند إعطاء املوافقة املبدئية للزواج
  

                                                 
 للطرفني فيما احلالة الصحية طبية تثبتاج إال فيما خيص شرط وجود شهادة  و التعديالت اخلاصة بعقد الزوقانونية بالقواننيأنا شخصيا ليس لدي معرفة  " 42

  .يف تصريح لضابط حالة مدنية من اجلزائر" عدا ذلك ليس لدي علم بإمكانية إدراج شروط يف عقد الزواج
  "ال" و يف سؤال حول ما إدا كان يشعر الراغبني يف الزواج حبقهم يف إدراج شروط أجاب ب 

ال جيوز لضباط احلالة املدنية أن ينشروا أي شيء يف مضمون العقود اليت يستلموا، كشرح أو بيان آخر مما : ن قانون احلالة املدنية اجلزائري م31 الفصل  43
  .جيب أن يصرح به احلاضرون و ال أن حيرروا أي عقد تلقائيا

إنين قد أكون شبه معارض هلذه الفكرة فال أجد أي داع إلدراج :" اجلزائر يف جواب عن نوعية الشروط املمكن إدراجها يف عقد الزواج أجاب موثق من  44
  "أي شرط بعقد الزواج فالفكرة غري منطقية
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يذكر مقداره، أو إن كان معجال أو مؤجال و هذا ما يسبب نشوء نزاعات يف ففي عقد الزواج يوجد بند خمصص للصداق و لكن ال 
احملاكم بسبب الصداق و استحقاقه يف حالة الطالق أو وفاته الزوج، و املشكل يكمن يف عبئ اإلثبات الذي يكون عن طريق اليمني 

فمسألة اإلثبات يف الصداق عن طريق اليمني . 45خولللزوجة قبل الدخول ا، و القول بيمني الزوج أو ورثته لو حدث الرتاع بعد الد
هو انتهاكا حلقوق الزوجة يف استحقاق مهرها، ويف حالة الطالق بعد الدخول فان القول يرجع للزوج أو ورثته مبجرد اليمني و ذا 

 .تفقد الزوجة حقها يف الصداق
  

 املغرب .3
  

ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته اإلحصان  هوالزواج من قانون األسرة املغريب ف 4املادة انطالقا من 
  .والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجني طبقا ألحكام هذه املدونة

  

تتحمل الزوجة مع زوجها . ، فللزوجني حقوق و واجبات اجتاه بعضهما البعض على قدم املساواة2004انطالقا من تعديل املدونة ل 
 األسرة و األطفال، كما مت التأكيد على مبدأ التشاور ما بني الزوجني يف اختاذ القرارات املتعلقة بتسيري نولية تسيري ورعاية شؤومسؤ

  46.شؤون األسرة و األطفال و تنظيم النسل
اجب الطاعة اجتاه الزوج، التعديالت أيضا منحت املرأة بعض احلقوق من داخل الزواج مبا فيها حذف الويل بالنسبة للراشدة، و حذف و

  .و إحداث مبدأ الطالق القضائي باالتفاق أو للشقاء
  

 مبدأ 47.الزوج معفى من واجب اإلنفاق عن األبناء مبقدار عجزه حيث جيب على الزوجة املسامهة يف اإلنفاق بنفس مقدار عجز الزوج
سالمية اليت دف جلعل الزوج هو من يتكلف جبميع حاجيات األبناء إعفاء الزوجة من املسامهة يف نفقة البيت و األبناء ترجع للتقاليد اإل

غري أن الواقع، يثبت أن النساء يسامهون يف إغناء مداخل األسرة ليس فقط من خالل " قوامة الرجال عن النساء"و الزوجة من منطلق 
هنا يتعلق األمر بتعديل دو داللة . لشيء األكثر شيوعاالعمل املرتيل الغري املرئي بل أيضا من خالل مداخل عمل مأجور يف حالة اشتغاله ا

رمزية جد مهمة، أي االعتراف بأن الزوج ميكن أن ال يكون قادرا على حتمل واجبات و أعباء األسرة و أن الزوجة قادرة على املسامهة 
اته اجتاه أسرته، من خالل إعالن عسره غري أن هدا التعديل أيضا يعترف للزوج بإمكانية التملص من واجب. يف تدبري و صيانة األسرة

 اليت 98الكامل أو اجلزئي يف اإلنفاق على أبنائه، يف الوقت الذي جند فيه عدم اإلنفاق واحد من األسباب الستة املذكورة يف الفصل 
  .متكن الزوجة من طلب التطليق

  

                                                 
   من قانون األسرة اجلزائري17 املادة  45
  :احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني :  من قانون األسرة املغريب51 املادة  46
  ؛ن معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخالصه لآلخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل املساكنة الشرعية مبا تستوجبه م-1
  األسرة؛ املعاشرة باملعروف، وتبادل االحترام واملودة والرمحة واحلفاظ على مصلحة -2
  ؛ حتمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيري ورعاية شؤون البيت واألطفال-3
  ؛اور يف اختاذ القرارات املتعلقة بتسيري شؤون األسرة واألطفال وتنظيم النسل التش-4
  ؛ حسن معاملة كل منهما ألبوي اآلخر وحمارمه واحترامهم وزيارم واستزارم باملعروف-5
  . حق التوارث بينهما-6

لى أوالده، و كانت األم موسرة، و جبت عليها النفقة مبقدار ما عجز عنه إذا عجز األب كليا أو جزئيا عن اإلنفاق ع: سرة املغريبأل من قانون ا199 املادة  47
  األب
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بة العامة من أجل إرجاع املطرود إىل بيت الزوجية حاال، إذا قام أحد الزوجني بإخراج اآلخر من بيت الزوجية دون مربر، تدخلت النيا
  .48مع اختاذ اإلجراءات الكفيلة بأمنه ومحايته

 أما 49.بعد الطالق، للزوجة املطلقة احلق باالحتفاظ ببيت الزوجية طيلة مدة العدة أو يف مرتل آخر خيصص هلا حسب إمكانيات الزوج
  .ظ ببيت الزوجية حىت خيصص األب حمل لسكىن أبنائه احملضونني أو يؤدي املبلغ مقابل الكراءبالنسبة للمطلقة احلاضن فلها احلق باالحتفا

  

 سنة على الزواج حبيث أصبح 30مبا أن الصداق ال تنطبق عليه مسطرة التقادم، وميكن للزوجة املطالبة به يف أي وقت ولو بعد مرور 
 و غالبا كمقابل أو بأدائه حلول أجله، أو يف الوقت الذي تطالب الزوجة  عندأدائه يعترب دين وجب  يف العديد من الزجياتالصداق

  .ضمان لعدم جلوء الزوج حلقه املطلق يف الطالق بدون سبب
  

هذا يف الوقت الذي مت اإلبقاء فيه على الطالق بيد الزوج كحق مقدس حبيث له احلق أن يطلق الزوجة يف أي وقت شاء و بدون سبب 
  .أيضا مبدأ التعدد الزال قائما غري أنه وضع حتت املراقبة القضائية.  أمام القاضيذلكعليه أن يقوم بإال أنه أصبح لزاما 

  

حول مسألة املمتلكات املكتسبة أثناء الزواج، ومع حفاظ املشرع على مبدأ استقاللية الذمم املالية، إال أن تعديل قانون األسرة نص على 
 أجل االستثمار و التوزيع املشترك لألموال املكتسبة خالل فترة الزواج، على أن يضمن هدا إمكانية الزوجني وضع إطار قانوين من

 إذا مل يكن هناك اتفاق فريجع  األحكام و ذهاالتفاق يف وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، و على العدلني إشعار الطرفني عند زواجهما
  .لزوجني وما قدمه من جمهودات وما حتمله من أعباء لتنمية أموال األسرةللقواعد العامة لإلثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من ا

  

  :أخدا بعني االعتبار األموال املكتسبة خالل الزواج فإن الفرضيات التالية تفرض نفسها
أن يتم  أن التصرف فيها وتسيريها جيب فهنا األصل األموال أو قيم منقولة أو أموال عقارية قد مت اكتساا معا هذهإما أن  •

  .من طرفهما معا وال حق ألي منهما أن يتصرف فيها بشكل منفرد
بشكل  ، وتوزيعهاهااستثماركيفية  ومت االتفاق على ، األموال قد مت اكتساا من طرف أحدمها بعد الزواجهذهإما أن  •

 . فاقهما معا فإن أحدمها ال ميكن أن ينفرد بالتصرف فيها إال بات،يف وثيقة مستقلة عن عقد الزواجمشترك 
تبني كيفية  األموال قد مت اكتساا من طرف أحدمها بعد الزواج وال توجد أي وثيقة مستقلة عن عقد الزواج هذهإما أن  •

استقاللية الذمة املالية لكل واحد منهما و يتم اللجوء حينها  وعندئذ تطبق القاعدة األصلية املتمثلة استثمارها و توزيعها
بات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجني وما قدمه من جمهودات وما حتمله من أعباء لتنمية أموال للقواعد العامة لإلث

 . من مدونة األسرة49املادة  حسب الفقرة األخرية من ذلك، و األسرة
  

 ا، هو املدين ا من الزوجني إال إذا كانت ما قيل على األموال املكتسبة أثناء الزواج ينطبق عل الديون إذ األصل أن امللتزم بالتحمل
  .ديون مشتركة بينهما فإا تؤدى من طرفهما معا كل حسب نصيبه

  

ذا إويف اخلتام نشري إىل أن احلساب البنكي ودائما يف إطار استقالل الذمة املالية للزوجني فإنه حيق لكل منهما فتح حساب خاص إال 
  .سري هذا احلساب والتصرف به من حقهما معات و يبقى -مسح بذلك القانون البنكي –اتفقا على فتح حساب مشترك بينهما 

، واحد فقط يتضمن شرط إضايف و 2007 عقد زواج مسجل أمام حمكمة األسرة باخلميسات ما بني غشت و أكتوبر 34من بني 
رفق هلا عقد إضايف حول  العقود أهذهو ال واحدة من .  أشهر3يتعلق بالتزام الزوج على أن ال يتغيب عن بيت الزوجية أكثر من 

  .املمتلكات الزوجية
  

                                                 
   من قانون األسرة املغريب53 املادة  48
   من قانون األسرة املغريب131 املادة  49
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 و املتعلق بإمكانية الزوجني االتفاق يف عقد إضايف 2004على املستوى الوطين، جند أن مقتضيات التعديل املدرج يف قانون األسرة ل 
 مت 2006 زواج يف 289891لعقد الزواج على كيفية تدبري و توزيع األموال بينهم، الزالت جد ضعيفة على مستوى التطبيق، من بني 

 50 زواج316411 الزوجية من بني ت عقد للممتلكا900 جند 2007 الزوجية، و يف ت عقد للممتلكا424حترير فقط 
  

 الواقع القانوين العام املشترك بني الدول الثالث .4
  

عنية باإلضافة إىل بعض املعنيني باملوضوع، يف اللقاءات الفردية و املوائد املستديرة املنظمة، مع املشرعني و منفذي القوانني و السلطات امل
  :الدول الثالث تقودنا إىل اخلالصات و االستنتاجات التالية

  

الرائد الرمسي، على القوانني /، املصادق عليها و املنشورة يف اجلريدةيف الوقت الذي تؤكد فيه الدول الثالث على مسو املواثيق الدوليني
 املواثيق هذه للدول الثالث، أو نصوص قانونية واضحة تستطيع تنظيم العالقة ما بنيوين يف النظام القانوين  غياب إطار قانالداخلية و يف

غري قابلة للمراقبة القانونية و بالتايل احلقوق ال تتم محايتها كما جيب و تناقضات جتاوزات الدولية و بني التشريع الداخلي جند أنفسنا أمام 
 املواضيع يبقى حمكوما مبوقف شخصي أسري عقلية تقليدية يف التعامل مع مسألة املساواة التامة و الفعلية هذه خاصة و أن القاضي يف مثل

  .بني اجلنسني
  

من كون عقود الزواج يف الدول الثالث تقوم على التراضي بني الزوجني و تشترط اإلجياب و القبول و بالرغم من كون القوانني رغم بال
أننا  إال أن املعمول به ، يف عقد الزواج، حول أشخاصهم كما على ممتلكام،سمح للزوجني بإمكانية إدراج شروطت ثاحمللية للدول الثال

و هذا راجع إىل نقص يف املعرفة، عدم الثقة و إىل الثقافة .  النصوص أو تطبيق مغلوط هلا مما يفرغها من حمتواهاذهنالحظ تطبيق ضعيف هل
  . فيهم املسئولني على إشعار األزواج حبقوقهم أثناء إمتام عقد الزواجالسائدة بني املواطنني مبا

  

 ، االلتزامات و العقودقانونيف املتضمنة العقدية و ملادة التعاقدية أو دائرة املبادئ العامة مع مفهوم الزواج كعقد ميكن أن جند أنفسنا يف 
هو ملزم و إن عدم احترام أحد األطراف اللتزامه من شأنه أن يربئ  العقد شريعة الطرفني و أن ما انعقد على الوجه الصحيح فبكون

 ئيفقه القضاال أن جند إال أنه فيما خيص عقد الزواج باخلصوص،.  مع إعطائه احلق يف التعويضالطرف األخر من واجب مواصلة االلتزام
/ يف عقد الزواج املقررة بقوانني األحوال الشخصيةخاصة فيما يتعلق بتطبيق الشروط املتفق عليها و املتضمنة  ،املوقفيسلك نفس مل 

 مما جيرنا إىل التذكري باالجتاه السائد و الذي يعترب أن عقد الزواج هو عقد من نوع خاص بل هو مؤسسة قانونية .األسرة للدول الثالث
 مجلة من املصاحل املتداخلة و القائمة ال فقط  مبا أنه تنشأ عن الزواج عائلة و أبناء و51العقودب اخلاصةال ميكن أن ختضع للقواعد العامة 

  . على الروابط املادية بل أساسا على روابط نفسية و عاطفية و أخالقية و اجتماعية و طبعا مادية
  

ايل  التعرض و بنفس االهتمام للجانب املوا و بإطناب باجلانب االجتماعي يف العالقة بني الزوجني فيما أغفلوا اهتممشرعي الدول الثالث
 و ترك للطرفني  و الصداق اإلشارة إىل بعض احللول للرتاعات اليت قد تقوم بني الزوجني يف خصوص اهلداياباستثناء. للعالقة بني الزوجني

. دحق يف خيار نظام امللكية حسب كل بل أثناء قيام العالقة الزوجية و ذلك من خالل تنشأحرية تنظيم العالقات املالية فيما بينهما و اليت 
 للزوجني من أجل إرشاداتا اخلصوص يف القانون املغريب و القانون اجلزائري ال تعطي تقريبا أية ذغري أنه جيب املالحظ أن املواد القليلة 

  .مساعدم يف حتديد خيارهم و صياغته بشكل فعال
  

                                                 
  إحصائيات رمسية لوزارة العدل  50
إن . حتكمت فيها العالقة الغري املتساوية بني الرجل واملرأة انونية وثقافية، املساواة حبد ذاا ألسباب قضمنت إن العالقة التعاقدية املنظمة بعقد زواج ال " 51

يف تلخيص ."البدائل احلقيقية لضمان هذه املساواة هو تطوير مفهوم عقد الزواج حبيث يكون عقدا للحقوق والواجبات املتبادلة بني الطرفني على قدم املساواة
  . املغرب خبصوص طبيعة عقود الزواج باملغربألجوبة املسئولني عن حترير عقوق الزواج يف
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كن من إدراج شروط ما بني الزوجني و اليت من خالل وضع فصول و مواد مت الثالث نيأراده املشرعيف الدول الثالث و على عكس ما 
 قانونية للمحافظة على مصاحلها فان التطبيق شهد حتريفا و أداةماية حقوق املرأة و تدعيمها و متكينها من حلمحاولة ك يرينها ضرورية،

زواج لفرض شروطهم على للحد من حقوق النساء حيث استغله بعض األ املواد أصبحت تستعمل هذهف.  الرغبة و اإلرادةذهجتاوزا هل
 الفصول مل يشجع إال هذه فتطبيق .52 ذلك اشتراط توقف الزوجة عن العمل بعد الزواج أو اشتراط أن تكون الزوجة عذراءزوجام من

  . األمر بزواج التونسيات باألجانبمن طرف املشرع التونسي وفقط عندما يتعلق
  

، يف املنازل أو يف فضاء )بالنسبة لتونس(لعدلني غالبا ما يتم حتريرها إما يف املساجد باملغرب كما بتونس فعقود الزواج اليت تتم أمام ا
خاص حيث يتواجد عائليت الزوجني و حيث يكون فيه الزوجني حمرجني و يف مكان ال يؤهلهم على احلديث عن شروط تعاقدية ما بينهم 

  . اإلمكانية إال يف اللحظة األخريةذه إعالمهم  خاصة و أنه ال يتماالتفاقكما ال يسمح هلم باإلنفراد من أجل 
 كما أنه الذي يعني يف مرتبة 53ال زال دور رئيس العائلة يف الدول الثالث خمصص بشكل منفرد للزوج وهو ملزما بنفقة الزوجة و األبناء

  54أوىل كويل على أبنائه و أمواهلم
  

أو استقرت  حمرم أو نائب شرعي للمحضون ب قريغريتزوجت من إذا ما ا الزوجة احلاضنة املطلقة تفقد احلضانة أو هي مهددة بفقدا
  .ل على موافقة األب و حيث يستطيع أن يتابع مهمته كوايل على األبناءوصاحل يف مكان بعيد عن األب، أو سافرت باحملضون دون

  

نساء يف قالب تطغى عليه الدعاية السياسية، حيث غالبا، يف الدول الثالث تقدم مجيع املكتسبات و املتغريات القانونية حول حقوق ال
وهي أيضا غري مواكبة بإجراءات تفصيلية .  املتغرياتذهتنتفي أية مبادرات فعلية و ميدانية لتحسيس العموم من اجل إشراكهم و تبنيهم هل

وهو ما يفسر هدم االكتراث، . يقها التغيريات على أرض الواقع خاصة من طرف املسؤولني على تطبهذهلضمان تطبيق، احترام و إعمال 
البعض ذكروا غياب ثقافة قانونية لدى املقبلني على الزواج بل حىت رفضهم إلدراج شروط يف عقود .  املكتسباتهذهاملعارضة و هشاشة 

  55.زواجهم ألن من شأن ذلك أن  يؤثر على الثقة املفترضة بينهم
  

شارة يف عقد الزواج اليت حيرروا بأنفسهم على أنه مت إشعار الزوجني بأحكام املادة يقتصر العدول، سواء يف املغرب أو تونس، على اإل
 املتعلق بنظام االشتراك يف امللكية التونسي، على التوايل دون أن خيضعوا ألية مراقبة 91-98 من قانون األسرة املغريب ز بقانون 49

  56همة فقد مت تركها لإلرادة الفردية للموثقني دون أية إجبارية املهذهأما يف اجلزائر فإن . حول ما إذا قاموا بذلك فعال
  

كخالصة و من بني املقترحات املستخرجة من اللقاءات الفردية و املوائد املستديرة اليت نضمها احملامون الشركاء يف هذا العمل يف الدول 
  :الثالث

                                                 
 مكرر من قانون 7حول املادة ) 2005 دجنرب 15الوطن ل ( انطالقا من أجوبة بعض العمداء يف البلديات باجلزائر املستجوبني من طرف اجلريدة اجلزائرية  52

البعض يعترب أنه إذا كانت الفتاة عذراء فهي بالضرورة ال :  تعليق خبصوصاألسرة اجلزائري، و حول التجاوزات اليت تعرفها مصاحلهم و اليت هي يف غىن عن أي
تعاين من أي مرض؛ آخرون ذهبوا أبعد من دلك، فهم على علم بدراسة أجنزا وزارة الداخلية حول أسباب الطالق حبيث تبني أن العذرية هي إحدى األسباب 

ترجم عن مقال لوسيلة متزايل حمامية . "ى أساس رأي يشاطره العديد، حول مكانه العذرية يف الزواجو بالتايل حنن أمام جتاوزات يف السلطة عل.) الرئيسية
 : و املوجود بالفرنسية يف املوقعl’Unescoباجلزائر، و املديرة السابقة حلقوق املرأة ب  

336=article_id?3php.article/org.nifestema.www://http   
  . من قانون األسرة املغريب198 من قانون األسرة اجلزائري؛ املادة 47 من جملة األحوال الشخصية لتونس؛ املادة 23  املادة  53
  . من قانون األسرة املغريب236 من قانون األسرة اجلزائري؛ املادة 87 من جملة األحوال الشخصية لتونس؛ املادة 155 و 145املادة   54
  يف تصريح ألحد العدول املستجوبني باملغرب"  أن بعض األزواج يرفضون أن يسمعون من العدول مسألة تضمني الشروط بالعقد " 55
ج األصلي كان  يف جواب على سؤال حول ضرورة صياغة عقد إضايف خبصوص املمتلكات الزوجية أو إذا ما كان ممكنا فقط تضمني ذلك يف عقد الزوا 56

 أم عقد أصلي فيما خيص املمتلكات الزوجية ألن كال إضايفال أجد أي ضرورة لذلك سواء كان ذلك يف عقد : "جواب أحد املوثقني اجلزائريني املستجوبني
  " على الوفاءالزوجني كيان واحد ال يتجزأ و  جتزئته ستخلق نوع من الشرخ يف هذه األسرة  اليت ستصبح مبنية على أساس أرقام وليس
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o عقد زواج منوذجي من طرف املشرع  و بعد احنالله يفاملتعلقة حبقوق الزوجني خالل الزواج أو أثناء الشروط تفصيل مجيع 
 .و ليس على الزوجني إال قبول هذه الشروط أو رفضها

o  تقنني استعمال هدا العقد النموذجي،  من خالل قانون، على مستوى البلديات، احملاكم، أمام املوثقني، أو أمام العدول
 . حسب كل دولة

o  من قضاة متخصصني يف شؤون األسرة و إعطائه صالحية إبرام عقود الزواج مثل استحداث هيئة تتكونمت اقتراح باجلزائر 
 .1984ما كان معمول به قبل صدور أول قانون ينظم األحوال الشخصية و شؤون األسرة يف 

o  حتديد شروط من طرف املشرع يف عقد زواج منوذجي سيشكل محاية أكثر حلقوق الزوجني، و سيجعلهم أكثر وعيا
 الشروط، مما سيحول دون أي سوء تفاهم هذهاجبام و أيضا باملسؤوليات املترتبة على قبول أو رفض مثل حبقوقهم و و

  . ميكن أن يقع ما بعد الزواج
o  مجيع الرتاعات القائمة بسبب حتديد الصداق و املذكورة أعاله ميكن حتديد بنود يف عقد زواج منوذجي من أجل تفادي

، معجل أم مؤجل، مىت يتم استيفائه من طرف الزوجة يف حالة ما إذا كان مؤجال، و تكون صرحية حول مقدار الصداق
كما ميكن أيضا . ذه الطريقة نتجنب اإلثبات عن طريق اليمني الذي يسبب إجحافا يف حق املرأة يف استحقاق صداقها

بلغ الذي تدفعه الزوجة للزوج مقابل تفادي الرتاعات يف حالة اخللع، فبتسمية الصداق يف العقد و حتديد مقداره كون امل
 .اخللع حمددا يف العقد

o يف احملاكم فمن الصعب إثبات الزوجة إمهال زوجها هلا بعدم اإلنفاق عليها و ال ميكن يمن خالل قضايا اإلمهال العائل 
من طرف احملضر إثبات ذلك إال يف حالة واحدة و هي مغادرة البيت الزوجية و الذي ميكن إثباته عن طريق حمضر حمرر 

و ميكن تفادي .و بالتايل ال ميكن رفع دعوى إمهال األسرة ضد الزوج يف حالة بقاء الزوجة يف البيت الزوجية .القضائي
، حىت يتحمل كل طرف مسؤوليته يف أدائها و تاريخ بأدائهاذلك بتحديد مبالغ النفقة الشهرية يف عقد الزواج و من امللزم 

  . اإلنفاقحالة وجود نزاع بسبب عدم
o  تتضمن حق املرأة يف اإلجناب أو عدم اإلجناب شرط حول احلقوق اإلجنابية للمرأة،  يف عقد الزواج أيضا ختصيصميكن

فهذا الشرط سيحمي الزوجة من تعسف زوجها يف  باستعمال وسائل منع احلمل بسبب مرض أو مانع حيول دون ذلك
حممية من الضغوطات اليت ميكن إن تعرض هلا من طرف اتمع و العائلة  الزواج بامرأة ثانية، و جيعلها أوطلب الطالق 

 .  بسبب عدم اإلجناب
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III(  التشاوريةجمموعات اللقاءات: 
  

يف إطار إجناز مشروع  تقوية احلقوق اإلنسانية للنساء بالدول املغاربية من خالل عقد الزواج، قامت املنظمات اخلمس عشر من الدول 
 جمموعات من النساء، و ذلك من أجل مناقشة النقط املتعلقة بعقد الزواج و الثالث و الشريكة يف الربنامج، بإجناز لقاءات تشاوريه مع

  .بإمكانية إدراج شروط حتمي احلقوق اإلنسانية للنساء
  :التشاورية وصف اللقاءات 

  

 :حملة عامة عن اللقاءات التشاورية  . أ
  

  :التعريف  )1
  

االجتماع . وعة من األشخاص ملناقشة موضوع أو حمور معني  اللقاءات التشاورية هي جمموعة من اللقاءات اليت من خالهلا جيتمع جمم
يكون مسري من طرف منشطة، خيتصر دورها يف طرح أسئلة من أجل إرشاد و تشجيع اموعة دف التوصل إىل مناقشة طبيعية وحرة 

  .ما بني املشاركني
  

تالقي أفكار اموعة من . ادل آراءهم و وجهات نضرهماللقاءات التشاورية دف إىل تشجيع املشاركني على احلوار فيما بينهم و تب
  .داخل اموعات البؤرية أو اللقاءات التشاورية هي ذات أمهية ألا تساعدنا على فهم الكيفية اليت يرى ا األشخاص موضوع النقاش

  

ه املواضيع متمركزة حول ذ حالتنا هيف. اللقاءات التشاورية  تنظم حول قضايا حمددة و تتمحور حول موضوع أو موضوعني أساسيني
 هو احلصول على رؤية شاملة مفصلة لفهم النساء لعقد الزواج و للشروط اليت يروا ذات أمهية و جيب على عقد فاهلدف. عقد الزواج

  .زواج منوذجي أن يتضمنها
  

  :األهداف  )2
  

. لتشاورية اهلدف الرئيسي هو التالقي ما بني أعضاء اموعةففي اللقاءات ا. اللقاءات التشاورية  ليست باستجوابات أو استطالع ألراء
  .للقاءات مقارنة مع االستجوابات وجها لوجهة اليت تكون مهيكلة أكثر" الطبيعية"و بالتايل فإا تتصف بالصفة 

  

ستجوابات الفردية أو استطالع اخلطأ األكثر شيوعا هو اعتبار اللقاءات التشاورية  مبثابة ببساطة وسيلة سريعة إلجراء  العديد من اال
، إن هذا حييد اللقاءات التشاورية  عن هدفها الرئيسي و املتمثل يف اإلحاطة بفهم اموعة لقضية البحت و للكيفية اليت يطرحوا .الرأي
  .ا

  

لتحليل الذي سيلي من خالل ا. ف من اللقاءات التشاورية  هو تطوير فهم واسع و معمق حول موضوع البحث بدل موجز كميداهل
فالتركيز هو باألساس حول . فإننا ال ندعي أو نسعى إىل تقدمي إحصائيات نوعية و ال روابط أو أسباب ما بني خمتلفات أيا كانت

النتيجة هي غالبا فهم شامل أكثر غىن حول املوضوع الذي هو يف . األفكار، اآلراء، املنطلقات و الرؤى بدل التركيز على وقائع معينة
  .رناجمنا وثيقة عقد الزواج كآلية للقيام باحلقوق اإلنسانية للنساء يف الدول املغاربيةب
  

  :هيكلة اموعات )3
  

يف حالتنا، األسئلة حتوم . أوال األسئلة نفسها تتمركز حول موضوع أو موضوعني رئيسيني.  على شكلنيمتحورتاللقاءات التشاورية  
ة ألن املشاركني يف أية جمموعة يشاطرون عادة خصائص معينة من قبيل السن، النوع، املستوى اللقاءات أيضا متمركز. حول عقد الزواج
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ف تشجيع دو هذا من أجل احلصول على جمموعات متجانسة  خر مرتبط مباشرة مبوضوع القضية،الدراسي، الدين أو شيء آ
  .املتشاركني على احلديث حبرية عن جتارم

  

  زيعها الزمين واجلغرايفعدد اموعات البؤرية و تو )4
  

 بغية ذلكيف الدول الثالث، كل مجعية شريكة نظمت يف البداية تكوينا لفائدة على األقل مخس منشطات من أجل اللقاءات التشاورية  و 
. 57 منشطة أو أكثر يف كل بلد ستسامهن يف توسيع ما أمكن جمال االشتغال ضمن اجلهات اخلمس لكل بلد25احلصول على ما جمموعه 

يف البلدان الثالث، كل مجعية من اجلمعيات اخلمس الشريكة تنتمي إىل جهة خمتلفة من البلد، و كل واحدة مت تشجيعها من أجل تنظيم 
  .اللقاءات التشاورية  يف أوسع نطاق ممكن ويف مواقع خمتلفة من اجلهة اليت تنتمي إليها قدر اإلمكان

  

  . لقاء واحد أو مقسم على لقاءين حسب إمكانيات املشاركات ساعات، على شكل4 على األقل دامكل لقاء 
  

ء على املنشطات االنتقال للتواجد مع جمموع النساكان  يف احمليط الذي تتواجد يف املشاركات أنفسهن، حبيث نظمتاموعات البؤرية، 
  .ساعد النساء على اإلحساس باألمان يف حميطهنو هذا ما . املشاركات و ليس العكس

 

   و خاصيات النساء املشاركاتعدد )5
  

من أجل ضمان تنوع اآلراء و التجارب خالل اللقاءات التشاورية،  مت تشجيع اجلمعيات الشريكة على احلرص على إشراك و بشكل 
 : متوازن نساء

o حضريات و قرويات. 
o أمازيغيات  وأيضا عربيات. 
o  سنة فما فوق18انطالقا من ( من خمتلف الفئات العمرية ( 
o  الوضعيات املدنية و التجارب مع الزواجخمتلف. 
o خمتلف املستويات السوسيو اقتصادية. 
o خمتلف املستويات التعليمية. 
o خمتلف الوضعيات و األنشطة املهنية. 

  

هذا .  أعالهة نساء هلن خاصيات متشاة من داخل كل جمموعة ارتباطا بالالئح10 و 8كل جمموعة مشكلة قدر اإلمكان ما بني 
  .اعد النساء على اإلحساس بالراحة نظرا للنقاط املشتركة، و تشجعهن على التكامل و يف نفس الوقت على االختالفالتقارب يس

 
 
  

                                                 
تقنيات، دور املنشطة، طرق طرح األسئلة و نصائح لتدبري ( اجلمعيات الشريكة شاركت من قبل يف ورشة تكوينية حول تنشيط اللقاءات التشاورية  57

ت من أجل تكوين منشطات بعدها نظمت اجلمعيات الشريكة ورشا . 2007خالل  اللقاء األول هلذا الربنامج املنضم بفاس يف شتنرب ) دينامكية اموعة
تقرير ورشة .  و املوجودة ضمن ملحقات هذا التقريرGlobal Rightsاللقاءات التشاورية من داخل منظمام، و ذلك حسب جدولة مقترحة من طرف  

االنطالقة للمشروع توجد باإلجنليزية يف 
?pdf.2007Nov_report_workshop_training_MC_Maghreb/DocServer/site/org.globalrights.www://http

8863=docID  و بالعربية يف
20Nov_Arabic_report_workshop_training_MC_Maghreb/DocServer/site/org.globalrights.www://http

8883=docID?pdf.07  
  



 51

  اللقاءات التشاورية مضامني  )6
  

  58الذي مت إجنازه من قبل" خمطط جمموعات النقاش البؤرية"قادت املنشطات جمموعات النقاش باعتماد هيكلة و مضمون استمدته من 
مع حتديد كل حمور جيب مناقشته و الئحة باألسئلة املقترحة على املنشطة من أجل اللقاءات التشاورية   حيدد كيفية تسيري املخطط

 على النقاط متحورتعلى هذا الترتيب، تضمنت اللقاءات أسئلة و مواضيع نقاش . إرشادها و مساعدا على استخراج آراء املشاركات
  :التالية

   

 :تقدمي 
  .حيب، التقدمي، شرح املشروع، شرح كيفية سري اللقاءكلمة التر 

 :عقد الزواجمعرفة النساء خبصوص  
  . دور عقد الزواج 
  .حمتويات عقود زواجهن 
  .القوانني املتعلقة بعقد الزواج 
   .عقد الزواج القانونية ألدراج شروط مكتوبة كمقتضيات إضافية يف تاإلمكانيا 

 :اجعقد الزوجتارب النساء الشخصية خبصوص  
  .مع إجراءات الزواج 
   .يف عالقة مع إدراج شروط إضافية يف عقد الزواج  

 .عقد الزواج آراء النساء حول  
املطلوب هنا،  إجراء عملية الزوبعة الذهنية و املناقشة من أجل تسطري الئحة جبميع الشروط اليت تود النساء  

  .عقد زواج منوذجيإلدراجها ضمن 
  .عقد الزواجاجها يف الشروط اليت تود النساء إدر 
  . الشروطهذهالعراقيل و التحديات اليت تراها نساء حتول دون إدراج  
  . العراقيلهذهاإلستراتيجيات لتجاوز  
  .االختتام 

  

 حبث أي دف على املدى الطويل إىل صياغة عقد زواج يتضمن الشروط اليت تود النساء إدراجها -مت تنظيم اللقاءات ضمن عملية 
 التشاوريةاللقاءات هلدا السبب فإن األسئلة يف . نهاية بعقد منوذجي جييب على أولويات و احلاجيات الفعلية يف حيامللخروج يف ال

  .عقد الزواج إثارة شروط من داخل بنود إضافية يف  موضوعاستهدفت خاصة 
 

 :وجستيكل املنهجية و ال  . ب
  

 :59حملة عامة )1
  

 مجعيات من كل 5 مجعية شريكة لنا يف الربنامج مبعدل 15 اجلزائر من طرف نظمت اللقاءات التشاورية يف املغرب، تونس، و
، )األطلس املتوسط(، احلاجب )الشمال الغريب(يف املغرب من تطوان : املنظمات متثل خمتلف اجلهات من داخل كل بلد. بلد

الشمال (، وهران )الغرب(من تلمسان باجلزائر , )اجلنوب الشرقي(زاكورة ) اجلنوب الغريب(، أكادير )األطلس الكبري(مراكش 
                                                 

   ضمن ملحقات هذا التقريرا هذا املخطط متواجد 58
  .ات هذا التقرير املعطيات املفصلة هلذه اللقاءات التشاورية توجد يف جدول ضمن ملحق 59
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الوسط (، زغوان )العاصمة(و يف تونس من تونس ,  )الشرق(و تبيسا ) قبايل(، تيزي وزو )الوسط الشمايل(بوقرة ) الغريب
  ).الغرب(و القصرين ) الوسط(، سليانة )الشمايل

  

إلضافة إىل أعضاء مجعيات أخرى حملية من كل مجعية شريكة نظمت يف البداية ورشة تكوينية لفائدة أعضاء من مجعيتها با
يف اموع أشركت اجلمعيات  . 200760منطقتها، كمنشطات و مقررات للقاءات التشاورية يف هذا الربنامج، يف أكتوبر 

  . منشطة163 مجعية حملية إضافية لتشارك و تساهم يف هذا الربنامج، كما كونوا ما جمموعه 58الشريكة 
  

 26 باجلزائر، 48 باملغرب، 45 (تشاوري لقاءا 119 نظموا جمموع 15 املنضمات الشريكة 200761رب جنذما بني أكتوبر و 
مناطق شبه حضرية، قروية من خمتلف مناطق البلدان ) الكبرية و الصغرية(  من خمتلف املدن 70 و اليت نظمت يف 62)بتونس

  .63) بتونس16 باجلزائر، 26  باملغرب،28(الثالث و يف كل جهة حيث يوجد مقر اجلمعيات الشريكة 
  

. اللقاءات سريت من طرف منشطة، مرفوقة مبقررة اليت تسجل كتابتا جمريات اللقاء من أجل حتريرها يف حمضر خاص بكل لقاء
لقاء أو لقاءين يف اجلهة على (بعض اموعة وافقت أيضا على التسجيل السمعي للقاء مع أخد الصور، و بشكل استثنائي 

يف . يف مجيع اللقاءات طلبت املنشطات املوافقة القبلية للنساء و احترمن اختيارام. قت املشاركات على تصوير اللقاءواف) األكثر
ا، ملاذا الصور و هل سيتم هدهغالبية األحيان طرحت النساء تساؤالت حول اهلدف من التسجيالت و من سيستمع إليها أو يشا

  ...التلفزةنشرها يف اجلرائد أو سيعرض الشريط يف 
املناطق األمازيغية باملغرب و ( ساعات، و أجريت باللهجة العربية اخلاصة بكل جهة أو اللهجة األمازيغية 4دامت اللقاءات معدل 

  . من طرف بعض املشاركات ذوات مستوى تعليمي معنيةأو بالفرنسي) القبايل باجلزائر
  

مقسمة بتساوي على )  بتونس267 باجلزائر، 741 باملغرب، 466( امرأة شاركت يف اللقاءات التشاورية 1474 ما جمموع 
يف اجلهات اخلمس من كل بلد مت احترام اخلاصيات املختلفة .  سنة85 سنة إىل 17 سنوات انطالقا من 10الفئات العمرية من 

ية و التجارب يف ارتباط املطلوبة يف املشاركات مبا يف ذلك حضرية، شبه حضرية و قروية؛ عربية و أمازيغية؛ الوضعية املدن
  . بالزواج؛ املستوى التعليمي، املستوى السوسيو اقتصادي؛ و األنشطة املهنية

 

  :مالحظات )2
  

على العموم املنظمات الشريكة مل تواجه أية صعوبة يف إشراك النساء يف اللقاءات التشاورية،فالعديد من املشاركات هن أيضا مستفيدات 
مشاركات أخريات استدعائهم من طرف معارف .  تعرفن عملهم و هن على عالقة سابقة و تتق باجلمعية و بالتايل64من خمتلف براجمهم

حبيث مت اعتماد مجيع الوسائل باستثناء إعطاء مقابل مادي ملشاركة " طرق األبواب" "فم أذن"و جريان أعضاء اجلمعية أو باعتماد طرق 
  .النساء

                                                 
  2008 باستثناء ورشة واحدة نظمت بتونس يف يناير  60
  2008 جهات يف تونس نظمت يف فرباير و مارس 5 من 4 اللقاءات يف   61
ل إمتام  لقاء إذ هناك بعض اموعات اليت التقت مرتني من أج122 جمموعة مع 119 اللقاءات يف جمملها متت يف لقاء واحد، مع استثناءات حبيث هنا  62

  .النقاش
 من أجل تسهيل اللقاءات و محاية هوية النساء اللوايت سيتم ذكرهن أتناء التحليل فيما بعد فإننا سنركز فقط يف بقية التقرير على املدينة اليت يوجد فيها مقر  63

مثال ميكن أن تكون امرأة قروية من قرية " مشاركة من أكادير" اجلمعية الشريكة اليت نظمت اللقاءات دون ذكر املكان بالضبط حيث أقيم اللقاء املعين، و بالتايل
  معينة فأكادير هي فقط للداللة على أن اللقاء أجنز يف هذه اجلهة باملفهوم املوسع و ليس بالضبط املدينة بعينها

  .التنمية برامج االستماع للنساء ضحايا العنف، اإلرشاد القانوين، حمو األمية األجبدية، القروض الصغرى و  64
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. ة خياطة، صاحبة حمل للحالقة اليت اتصلت بالنساء و مديرة مدرسة الستدعاء املعلماتاستدعينا النساء من طرف مسئولة على ورش
مل نصادف مشاكل . يف القرى الصغرية كان من الضروري إشراك مجيع النساء حبيث كان جيب النظر لكيفية تنظيمهم يف جمموعات

وال اجلوية يف إحدى القرى حيث كان الثلج شديدا و من أجل إشراك أو حتفيز النساء ن فقد كن يف املوعد بالرغم من سوء األح
و قد توصلنا من طرف املنشطات بأن النساء اللوايت مل تشاركن جاءت لتحتجن على عدم . كادت املنشطات أن حتتجزن يف اجلبال

  )اجلزائر تيزي وزو. (إشراكهن
 

و ما  ماذا سيغري النقاش من حيان،"نساء قرويات اللوايت تساءلن يف احلالتني اليت مت تسجيل تردد النساء يف املشاركة، فإن األمر تعلق ب
كان من الصعب إقناعهن بأن أرائهن و وجهات نظرهن ذات أمهية ألن " أيضا جمموعة األمهات العازبات حبيث " هو هدف اجلمعية
  65"أمهات عازبات

  

خالل النقاشات، اجلو العام للنقاشات تقريبا التعبري ء على نفس الشيء بالنسبة للمنشطات مل تسجلن أية صعوبة من أجل تشجيع النسا
النساء يف غالبة األحيان عربن عن آرائهن بكامل احلرية، بشكل طبيعي، عفوي، نشيط، .  وصف ب املفتوح و محيميتيف مجيع اللقاءا

يث جمموعة من النساء امتنعن عن استثناء سجل يف هذا املضمار من داخل جمموعة من اموعات بتونس ح. متحمس، مباشر و صريح
  .احلديث و فضلن االكتفاء باإلنصات خوفا من تسرب آرائهن خارج نطاق اللقاء نظرا لتواجد روابط عائلية ما بني املشاركات

  

رى مينع زوجة ابنه من مقابلتنا بعلة أن زوجها غري موجود وال ميكنها اخلروج مطلقا واألخ"أب الزوج " واجهتنا حاالت حيث أن 
، واألخرى تريد أن حتدثنا بتجربتها املؤملة ولكن زوجها أرسل معها أخته لتخربه أمرها "أرملة ومتنعها محاا من الرجوع إلينا

وما شد انتباهنا أن إحداهن رغم أا مثقفة وتعمل مربية . وهذه ختاف وشاية اجلريان إىل زوجها. ولتحول دوننا واحلقيقة املؤملة
إال أا يف اية اللقاء وبعد مغادرة واحدة من أهل زوجها أخربتنا أا متنت لو تقابلنا مرة   أخربتنا بسعادا،أطفال لكن بعد ما

مل تقل ذلك منذ البداية الن زوجها حذرها وختاف حرماا من العمل ومشاتة أهل "أخرى لقاء مطول لتخربنا مبأساا وقالت أا 
. وهنا نالحظ أن الزوج يدفع زوجته إىل متويه احلقيقة بطرق ملتوية وظللنا جنهل سبب ذلك" ا زوجها الذين تسكن معهم بيتا واحد

  ) سليانة تونس(
  

فيما غري ذلك، و يف غالبية اموعات، فإن املشاركة كانت جد مهمة عند النساء املطلقات و تلك اليت عشن أو تعشن مشاكل مع 
يف بعض األحيان تعطني جتارن كدليل إلقناع األخريات بأمهية عقد . لبية األحيان على النقاشأزواجهن حاليا، و اللوايت تستحوذن يف غا

باستمرار طالنب باستماع األخريات هلن أو تزويدهن . زواج مفصل مند البداية لكي ال تعش زوجات املستقبل نفس املشاكل اليت عشناها
  .بالدعم ملموس و نصائح من أجل مشاكلهن اخلاصة

  

بالنسبة للعديد من املشاركات كانت املرة األوىل يف حيان اليت .  املشاركة الكثيفة يف النقاشاتذهارير أوردت أسباب أخرى هلالتق
أول مالحظة إحدى املشاركات يف إحدى اموعات لنساء قرويات بوهران . تشاركن يف لقاء من هدا القبيل حيث طلب منهم رأيهم

  . املوضوع حبد ذاته يعترب جماال مل تسأل عنه النساء من قبل. للمشاركة يف نقاش ال تراه عادة إال يف التلفزةكانت التعبري عن ارتياحها 
  

 أا  (...)أن ما تقوله مسجل و ميكن أن يبلغ للسلطات فردت (...)  بني املستفيدات إىل درجة أن أحداهن أخربت حاداكان النقاش 
ا إىل رئيس اجلمهورية إن لزم األمر  تعرب عن رأيها و تريد أن توصل فكربوقرة اجلزائر(ا و صو.(  

  

                                                 
  )تونس(و تونس ) املغرب( على التوايل  زاكورة  65
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يف العديد من اللقاءات سجلت املنشطات أن مجيع النساء حاولن ذكر حكايتهن يف نفس الوقت، األمهات كم متحمسات لفكرة أن 
لنساء يف اجلزائر اللوايت كن ضحايا و تأثرن ا. بنان ستستفدن من هذا الربنامج و هلذا السبب حاولن املسامهة قدر اإلمكان يف إجناحه

  .نفسانيا بسنوات اإلرهاب، و اللوايت فقدن أزواجهن، أطفاهلن و ممتلكان، عربن عن محاسهن و رغبتهن يف التغيري اإلجيايب
  

 كمثال اجلملة اليت ترددت كثريا بالنسبة ألخريات، عربن عن ارتياحهن لفرصة انتقاد الظروف اليت تعشن فيها، اهليكلة العائلية و اتمعية،
أيضا يف اية اللقاءات غالبا ما صرحت املشاركات بأن ". النساء بنني هذا البلد، لكنهن بقني دائما عبدات" يف منطقة تيزي وزو 

  .وجدن فضاء لإلنصات و التعبري و االرتياح، كذلك وجدن فرصة للحديث بقلب مفتوح
  

. طلبت املشاركات بتنظيم لقاءات مماثلة ملتابعة النقاش حول عقد الزواج وأيضا حول مواضيع أخرى مهمباإلمجاع، يف اية اللقاءات، 
 النساء وجدن أا فرصة للحديث ال جيب – ساعات احملددة للقاءات التشاورية هي غري كافية 4 الحظت بأن مدة 66إحدى اجلمعيات

  .  ساعات5تفويتها و بالتايل مددن النقاشات مبعدل 
  

هم و زال عن قليب، باستطاعيت اآلن أن أحرث كامل األرض، أن أكمل زربييت، أن أضحك من قليب،محل اجلماعة ريش،  " تلقائية 
  )القصرين تونس...." (

  

 يف الوقت الذي حدد اهلدف الرئيسي.  املرحلة من املشروعذهسجلت اجلمعيات الشريكة العديد من االنعكاسات اإلجيابية املباشرة هل
لعبت أيضا دورا حتسيسيا جد مهم حول اللقاءات التشاورية  للقاءات التشاورية يف مجع رؤى، جتارب، آراء و وجهات نظر النساء، فإن 

عقد الزواج و احلقوق اإلنسانية للنساء بشكل عام، ليس فقط بني النساء  بل أيضا بني فاعلني آخرين و يف احمليط الذي أجريت فيه 
  .اللقاءات

  

 العديد من املشاركات و أقارن تقدمن أو اتصلن باجلمعية ليطلنب بأن اللقاءات التشاورية اجلمعيات الشريكة أشرن إىل أنه إثر مجيع 
ضمن . يف جماالت أخرى النساء اللوايت مل تشاركن يف اللقاءات اتصلن باجلمعية لطلب معلومات عن املشروع. تكرر مثل هذه اللقاءات

يف املناقشات أو تنظيم جمموعة خاصة م وحدهم، ) الشباب منهم(ت النساء من املنظمات إشراك الرجال  طلب67بعض اموعات
  .، امرأتني شابتني على أهبة الزواج أتني لطلب املساعدة يف بلورة شروط ميكن إدراجها يف عقود زواجهم)املغرب(زاكورة ب
  

رية و جاؤوا لالستعالم و التعبري عن اهتمامهم و دعمهم للمشروع، من بينهم  مسعت السلطات باللقاءات التشاو68يف العديد من احلاالت
 الذين طالب أحدمها مقترحات من أجل عقد الزواج منوذجي نجمموعة من العاملني يف البلديات، بعض العمداء، وكيل عام و برملانيا

  . إىل التقرير النهائي ليقدما مبثابة مقترح قانونةباإلضاف
  

 مستوى إحدى اجلمعيات الشريكة اليت تشتغل باألساس على التنمية، لوحظ على املستوى الداخلي ما بني أعضاء اللجنة بتونس، و على
قد لعبت دور حتسيسي فيما يتعلق بالنهوض باحلقوق اإلنسانية و اللقاءات التشاورية  املسرية للجمعية، خاصة الرجال منهم، بأن إجناز 

 العملية للرفع من معرفة النساء حبقوقهن من خالل عقد الزواج، و مت االتفاق على أن اجلمعية هذه تطوير الطريقة اليت ميكن من خالهلا
  .ستنفتح أكثر على هذا اال و لن تقتصر أنشطتها فقط على التنمية ذات الصبغة املادية

  

                                                 
   احلاجب 66
  ) اجلزائر(، تيزي وزو )املغرب(زاكورة   67
  )تونس(، سليانة )اجلزائر(، بوقرة )املغرب(تطوان، زاكورةأكادير،  68



 55

هم اللقاءات عرب فروعها احمللية، فاشتغال اجلمعية على املستوى اخلارجي،سجلت اجلمعية نفس املالحظة يف اجلهات األربع اليت أجنزت في
 األنشطة وسع من جمال تدخلها يف مضامني مرتبطة حبقوق النساء، و توعية النساء املستهدفات بإمكانية تطوير عقد الزواج هذهعلى مثل 

ءات اليت قامت ا املنشطات مع بزغوان خصوصا، اللقا. بتضمينه شروط معينة، الشيء الذي مل يسبق ألية مجعية أخرى أن قامت به
النساء شجعت اموعات على االستمرار يف العمل و التنسيق مع اجلمعية على مستوى مشاريع أخرى مستقبلية تستهدف باألساس 

  .النساء
   

 عقود الزواج حيث إجناز هذا الربنامج دفعت اجلمعية اليت تشتغل مع األمهات العازبات بتونس على التنسيق مع البلدية من أجل إجناز
 الشروط اليت أوردا النساء املتزوجات بغري آباء أبناءهن، هذه الفئة، من بني هذهأدرجن النساء شروط خاصة جتيب على انشغاالت 

أيضا سجل أنه قبل املشروع كانت األمهات العازبات تتزوجن . قبول الزوج باالبن املزداد من عالقة مع شخص آخر و االلتزام بنفقته
  .مام العدل، يف حني أن الزواج يف البلدية ال يكلف شيء مقابل التكلفة أمام العدلأ
 

 :وصف و حتليل النتائج  . ت
 

 :معرفة النساء بعقد الزواج )1
  

 يف بداية اللقاءات، خاصة من أجل االتفاق على تعريف مشترك حول املقصود همييسجلت العديد من اجلمعيات الشريكة، معيقات مفاه
ففي الوقت الذي تعرف .حبيث ساد نوع من سوء فهم حول ما نعنيه بالضبط بعقد الزواج خالل اللقاءات التشاورية" عقد الزواج"ب 

يف .  وثيقة، عقد، ورقة، و غريها–فيه غالبة النساء أنه هناك وثيقة هي عقد الزواج، غالبا ما اختلفت التسميات اليت تستخدمها النساء 
ية عند طرح سؤال على املشاركات من أجل إعطاء تعريف لعقد الزواج، ترددن يف اجلواب ألن بالنسبة العديد من اموعات، يف البدا

  .إليهن هدا شيء بديهي ال حيتاج إىل عناء الرد؛ اجلميع يعرف ما هو عقد الزواج، مما جعل املنشطة تعيد صياغة السؤال
  

تبني " هل متلكن عقد زواج" الوثيقة أو، حني طرح السؤال حول هذهود  املعرفة العامة بوجهذهغري أنه كان هناك استثناء يسجل حول 
أعرف ماذا فيه وما  أنا مل أراه قط وال"ثارت ثائرا وقالت إحدى املشاركات . أن العديد من النساء ال تعرفن ما هو عقد الزواج

أو طفلني والسبب هو اجلهل و األمية، والنظرة مل يسمعن بالعقد حىت رزقن بثالثة أطفال "اجنب حبزن أن  نساء كثريات. مضمونه
من طرف امرأتني مطلقتني اللتني مل تعرفا عقد الزواج إىل ) اجلزائر( أمثلة أخرى مشاة أعطيت بوهران  69"الدونية هلن خصوصا األب

 .من خالل حماميهما أثناء إجراءات الطالق
  

  .معرفتهن بدور عقد الزواج
  

.  عقد الزواجدورم و تعاريف متشاة يف عالقة مع االيت طبعت اموعات، إال أنه كان هناك أتفاق عبالرغم من تنوع و اخلصوصية 
  .حيمي إىل حدود معينة حقوق النساء و أطفاهلم) ب(منظم للعالقة اجلنسية يف إطار قانوين و ) أ(غالبة النساء اعتربت العقد مبثابة 

  

  . احلاسم الذي يلعبه عقد الزواج يف جعل العالقات اجلنسية ما بني الزوجني قانونية و شرعيةغالبية املشاركات أشرنا باألساس إىل الدور
 

أغلب النساء املشاركات يف اموعات بضرورة التوفر على عقد الزواج باعتباره الدليل على شرعية العالقة الزوجية حبيث انه مبجرد 
أما الغرض من العقد ...  أن بدونه تضيع املرأةالزوجني و أنه عقد ثقة بني ...-احلالل –طرح السؤال أجنب باإلمجاع بأن العقد يعين 

  )أكادير املغرب (فينحصر عند أغلب النساء يف إضفاء الشرعية على احلياة الزوجية
  

                                                 
  )املغرب(زاكورة  69
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 بني عقد الزواج و ترتب على هذا الفهم الضيق لعقد الزواج يف كونه يشرعن العالقة اجلنسية ما بني الزوجني، ربط العديد من النساء ما
  .أمهيته على األبناء ألنه ميكن من ربط نسب األطفال إىل آبائهم

  

 أو الذي جيب أن –مجيع اموعات وصفوا، كنتيجة لشرعنه العالقات اجلنسية و أيضا نسب األطفال، دور الذي يلعبه عقد الزواج 
غري أنه تبني من خالل املناقشات أن . عد الطالق أو وفاة األزواج يف محاية حقوق الزوجات و أبنائهم، سواء خالل الزواج أو ب-يلعبه

اليت جيب محايتها بعقد الزواج هو جد ضيق، فالنساء ركزن على حقوق األطفال يف االسم و هوية مدنية، التربية و " احلقوق"تعريف 
  .اإلرث و حقوق النساء يف النفقة

  

حبيث " الشرعية "ذهجيسد بشكل واضح رؤية النساء اللوايت ال تتمتعن ) تونس (مفهوم عقد الزواج عند األمهات العازبات يف تونس
اتفاق أو وحدة ما بني املرأة و الرجل، مشاركة، تقاسم و دليل قاطع من خالل شهود على عالقة زوجية دف "عرفن عقد الزواج ب 

من . ناء مع ضمان هلا حياة حمترمة يسودها الوفاء و االحترامفعقد الزواج مينح املرأة فرصة تكوين أسرة و إجناب أب...إىل إنشاء أسرة
خالل عقد الزواج، تضمن املرأة حقها يف االستقرار العائلي و أيضا حقها الشرعي يف نفقتها، يف معاملة تضمن هلا كرامتها و تضمن أيضا 

  .حقوق أبناءها يف النفقة و النسب
  

مهية عقد الزواج للحصول على الوثائق العائلية، حبيث ذكرن أنه من خالل عقد الزواج على املستوى العملي، بعض النساء ذكرن أيضا أ
بعض اموعات أضفن أن عقد الزواج يضمن استمرارية . يستطع األبناء احلصول على وثائقهم القانونية من قبيل عقود االزدياد و غريها

كان ذلك من أجل أن يعلم اجلميع بأننا :"أكدوا ) املغرب( يف زاكورة  البعض-العالقة الزوجية و يلعب دور تواصلي مع احمليط العام
  "متزوجات

  

اليت من خالهلا يعترب شخصان متزوجان مباشرة بعد قراءة سورة " بالفاحتة" عرفوا عقد الزواج بربطه بالزواج 70،العديد من اموعات
يث مل يتم توثيق زواجهن، أكدن بأن عقد الزواج هو نوع من  الطريقة التقليدية و حذه بعض املشاركات اليت تزوجن 71.الفاحتة

  . احلماية حني يرغب الزوج يف اخليانة و هو وثيقة لربهنة نسب األطفال
  

شريكة باملغرب و اللوحظ بأن هدا التعريف لعقد الزواج املتلخص يف شرعنة العالقة اجلنسية جاء أكثر يف التقارير العشر للجمعيات 
 لعقد الزواج، فاملشاركات اإلداريقاءات االستشارية اخلاصة باجلمعيات اخلمس باجلزائر ركزت باألساس على املفهوم تونس فتقرير الل

قانوين، بالنسبة هلن عقد الزواج هو وثيقة رمسية -حددن عقد الزواج انطالقا من إجراءات حتريره و مضمونه أكثر من دوره السوسيو
لومات حترر يف لبلدية أو من طرف قاضي، دف برهنة العالقات الزوجية القائمة ما بني املرأة و الرج، و الذي ال يتضمن سوى املع

  .الشخصية املرتبطة بالزوجني، الشهود وويل الزوجة
  

غالبية النقاشات باجلزائر حول تعريف عقد الزواج حامت حول املعرفة ما بني املشاركات حول إمكانية توسيع عقد لزواج و التعديالت 
 الذي 1984مقارنة مع قانون األسرة ل " عقد الزواج" التعديالت تؤكد صراحة على مفهوم هذهبالرغم من أن . األخرية لقانون األسرة

فمشاركات غالبية اموعات بشكل عام جتهلن ). وال يف املمارسات( ، إال أن هذا املفهوم مل يتغري يف العقليات "الزواج"حتدت فقط عن 
سرة يعطي املرأة حق إنشاء و غالبيتهن جتهلن بأن قانون األ. أو جتهلن مضمون التعديالت اليت أدخلت عليه/بأن قانون األسرة قد عدل و

 عقد الزواج ينحصر يف تسجيله من طرف القاضي و ضابط احلالة املدنية مالتفاوض على عقد زواج بشكل مسبق لدى موثق، فمفهو

                                                 
  )اجلزائر(، بوقرة )املغرب(زاكورة   70
اج شفهي، ال يوجد عقد مكتوب، و بالتايل ال ميكن إدراج شروط و ليس هناك اعتراف قانوين أو إداري بالعالقة خاصة يف  يف زواج الفاحتة اليت تعترب زو 71
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 و ةاإلداريمشاركة من وهران و العاملة يف اال االجتماعي و هلا جتارب يف ما يتعلق باملشاكل . حبضور الزوجني، األهل و الشهود
  . املعاشة أكدت على أنه أحانا تكون عقود الزواج جاهزة مسبقا و أن توقيعها من طرف الزوجني يكون فقط إجراء شكلياالجتماعية

 

  :معرفتهن مبضامني عقد الزواج
  

  .72بالرغم من معرف العديد من النساء بوجود وثيقة هي عقد الزواج، عدد مهم من املشاركات جتهلن مضمون عقود زواجهن
  

أما نساء من املشاركات فقط اطلعن على مضمون العقد، % بالنسبة هلن شيء مبهم ال يعرفن مضمونه أبدا بل ميكن اعتبار واحد 
 بالنهاية ألنهأخريات فال يعلمن حمتوى العقد سوى أنه حيمل امسها و اسم زوجها أما عدا ذلك فأمر عادي و مل يبحثن عن معرفته 

فأغلب النساء يعتربن أنه وثيقة متشاة أو موحدة ال ...  و للعدول وحدهم احلق يف معرفة مضمونهعقد زواج يشبه مجيع العقود
 - احلالل– الذين أشرفوا على صياغتها فما دامت تفي بالغرض الذي هو إضفاء الشرعية و - العدلني-يعرف مضموا سوى 

  )أكادير املغرب((...)قانون أكثر منا على حد تعبري على احلياة الزوجية فال يهم ما كتب فيها ألن من صاغها يعرف ال
   

ات بتونس بجمموعات األمهات العازأيضا .  باملغرب ذكر عائق األمية و كون األزواج خيبئون عقود الزواج عن زوجامبعض املناطقيف 
 و غياب معلومات يف متناول أكدن عدم معرفتهن مبضمون عقد الزواج و ذكرن كسبب لذلك السرية اليت تطبع حترير هذا األخري

 بسليانة على اخلصوص سجل يف إحدى اموعات بأن وال واحدة منهن سبق هلا أن فتحت عقد زواجها ألن ال تستطعن ال اجلمهور
   .القراءة و ال الكتابة

  

ن بالتايل أساس حقوقهن هلعدد كبري من املشاركات ال تعرفن مضمون عقود زواجهن و بنوده، و جت) تونس(بزغوان، سليانة و قصرين 
و هدا راجع لعديد من األسباب مت ...) جاهالت حلقوقهن معتقدات بأن زوجها الظامل هو جزء من قدرها و ما عليها إال قبوله(و تبقني 

 غالبية النساء جتهلن مضمون عقد الزواج ألن زواجهن أجنز باألساس من طرف عائالن اليت تقرر. حتديدها من طرف املنشطات
  . تزوجيهن أو فسخ زواجهم

  

بالنسبة .  العقودهذهمجيع تقارير اللقاءات بتونس ربطن مباشرة ما بني معرفة النساء مبضمون عقد الزواج و اإلجراءات اليت مت ا إجناز 
وافقة على الزواج ال للوايت أجنزن عقودهن أما العدل، فإن هذا اجلهل يتفاقم بفعل أن هذا األخري يكتفي بطرح سال واحد يتلخص يف امل

 أمام العدلني هو حضور شكلي و ال حيمل أية أمهة يف حدود أن ليس له ءحضور النسا. غري، و ال يشرحن للنساء مضمون عقد الزواج
 على عكس اللوايت أجنزن عودهن أمام ضابط .مضمون العقد املرفقأيضا مضمون العقد و ال يقرأن هلم  ال العدالنأي أثر و حيث أن 

  .الة املدنية، فإن هذا األخري يعرض ممون العقد قبل أن يطلب من الزوجني التوقيعاحل
  

) املغرب(يف اموعات بزاكورة . من املهم التساؤل حول العالقة ما بني معرفة مضمون عقد الزواج و الشخص الذي حيتفظ ذا العقد
يف .  العقود و مل ترينها من قبلذهالنساء اللوايت حيتفظ أزواجهم من  % 99من النساء اللوايت حتتفظن بعقودهن يف حني أن  % 1فقط 

من املشاركات ال متلك نسخة من عقد الزواج و ال تعرفن أين وجد هدا األخري  % 90تونس، من بني جمموعات زغوان، أكثر من 
ن بعيدا عن املرتل الزوج سواء يف اخلارج اركات اللوايت أزواجهم يعملشمن امل % 80يف املقابل بقصرين ). لدى الزوج حسب أقواهلن(

 .أو يف مناطق من تونس بعيدة متلكن نسخ من عقود زواجهن
 
 
  

                                                 
  ).تونس(اجلزائر؛ تونس، زغوان، سليانة و قصرين (؛ بوقرة )املغرب( سجلت يف تقرير زاكورة، أكادير، تطوان، احلاجب  72
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  :بعض النقاط األخرى لسوء فهم مضامني القوانني اخلاصة بعقد الزواج
  

ملرأة حول أمهية عقد وجدن يف هذا احلوار فرصة لتحسيس ا"مالحظة يف تقرير سليانة جتسد ما قيل يف جممل اموعات، فاملشاركات 
من أجل حتقيق اهلدف الرئيسي من استشارة النساء حول معرفتهن، أرائهن و ومتنيان خبصوص عقد زواج، التجأت ". الزواج يف حياا

فقد شكلت فرصة من أجل املنشطات . املنشطات أيضا يف بعض األحيان إىل عملية الشرح و التحسيس قبل املرور إىل النقاش
بعض ااالت األخرى املتعلقة بعقد الزواج و اليت يسود حوهلا سو فهم لدى النساء، خاصة يف جمموعات املغرب و اجلزائر، الستخالص 

  . على التوايل2005 و 2004حيث مت التعبري صراحة عن عدم فهم تعديالت قوانني األسرة ل 
  

ت الزوجية ما بعد التعديل، إحدى املعطيات اخلاطئة اليت ذكرا يف املغرب، مجيع املنظمات سجلت خلط لدى النساء فيما خيص املمتلكا
باشر للنساء يف تقاسم ممتلكات أزواجهم بعد احنالل العالقة ماملشاركات يف العديد من اموعات، أن عقد الزواج احلايل ميكن بشكل 

يف جمموعات .  كشروط و بني املمتلكات املاديةجمموعة من التقارير سجلت أن لدى املشاركات ميول للخلط ما بني الشروط. الزوجية
مراكش مثال، اقتصرت النساء يف البداية على احلديث على امتالك ممتلكات مادية من قبيل الذهب، املال، العقار و املنقوالت حبيث 

بأكادير لوحظ . كات و تقسيمهااضطرت املنشطات على وضع متييز ما بني الشروط املتعلقة  باحلقوق و الواجبات و تلك املتعلقة باملمتل
إحدى املشاركات . أيضا أن النساء وضعنا خلط ما بني عقد الزواج و عقد تقسيم املمتلكات الزوجية الذي هو مستقل عن األول

جب  باحلا"ال ميلك شيئا ماذا ميكنين أن أطلب منه كشروط؟' الزوج'مادمت أعرف أنه " و اليت متتلك مرتال قالت ) املغرب(بزاكورة 
  .كنتيجة للتعديالت الفقدان املطلق حلق الزوج يف التعدد) على خطأ(بعض املشاركات ذكرن 

  

نفس الشيء باجلزائر، اجلمعية الشريكة بوهران وصفت كيف أنه يف إحدى اموعة من النساء القرويات، متحور النقاش بشكل سريع 
هل صحيح أن النساء " :  و خاصة التأكد من املعلومات اليت حبوزن مجيع احلاضرات أردن معرفة2005حول تعديل قانون األسرة ل 

  ".؟ميكنهن االحتفاظ بسكناهم حاليا
  

يف جمموعات أخرى يف جهة بوقرة جمموعة من املشاركات، ذكرن أن عقد الزواج يتمل يف دفتر احلالة املدنية أو العائلية، و أن بإمكان 
  .  موافقةمادامتواج يف البلدية ناء انعقاد عقد الزثالزوجة عدم احلضور أ

 

  :الدراية بإمكانية إدراج شروط يف عقد الزواج
  

ساء جتهلن إمكانيتهن إدراج شروط إضافية مكتوبة يف عقد الزواج و صرحن بأا املرة لنبالنسبة جلميع اموعات مشتركة، فغالبية ا
لت إىل أي درجة أثار هذا السؤال دهشة النساء، و فكرة إدراج  لدرجة أن بعض التقارير سج73األوىل اليت يطرح عليهن هذا السؤال

، الحظنا يف بعض اموعات ندم 74شروط إضافية يف عقد الزواج  حفزت النقاش الذي أصبح يف بعض األحيان خارج عن السيطرة
  . اإلمكانيةهذهبعض النساء لعدم استفادن من 

  

على التوايل جتهلن إمكانية إدراج شروط إضافية يف عقد  % 80و  % 70طوان، مبراكش و بتالتشاورية ضمن النساء يف اللقاءات 
 اإلمكانية، و ذلك إما من خالل جتارن اخلاصة أو من خالل هذهمن املشاركات اللوايت تعرفن  % 20يف هاتني اجلهتني غالبة . الزواج

                                                 
ال تعرفن هده اإلمكانية يف حني أن الباقي ذكرن بالضبط النصوص  % 5املغرب حيث فقط ( يف هذا اخلصوص كان باحلاجب لجس االستثناء الوحيد امل 73

 و املالحظ أن النساء املاركات يف هده اموعات هن أيضا مشاركات يف برنامج التربية على احلقوق اإلنسانية و القانونية اليت. القانونية ملتعلقة مبدونة األسرة
  .تنظمه اجلمعية

  ) املغرب على التوايل( زاكورة، أكادير  74
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استطاع حتديدي  % 20غري أن ال أحد من بني .  سنة38 و 28 و هن نساء تتراوح أعمارهن ما بني 75جتارب نساء أخريات تعرفهن
  .النصوص القانونية اليت تتطرق إلمكانية إدراج شروط إضافية يف عقد الزواج

 اإلمكانية إال أن ال تصدقنها، و يف بوقرة ذه، حيث أن جمموعة من النساء ذكرن بأنه سبق و مسعن )املغرب(مالحظة سجلت بأكادير 
 على اطالع بإمكانية إدراج شروط إضافية يف عقد الزواج بشكل رمسي إال أن جتهلن بأن وعة من املشاركات الاليتهناك جمم) اجلزائر(

يف تيزي وزو جمموعة من النساء اإلطارات أشارت إىل عقود الزواج املفصلة بفرنسا .  اإلمكانية هي حق مضمون من طرف املشرعهذه
  .ء باجلزائر و خاصة يف منطقة القبايللكنهن اعتربن من الصعب إقرار نفس الشي

  

زواج أو عائالم خالل انعقاد األ عليهايف غالبية األحيان و يف مجيع اموعات، النساء ال تفرقن ما بني الشروط الشفهية و اليت اتفق 
ساء مناذج للشروط الشفهية و كأا  الن أوردتيف العديد من اموعات.  يف عقد الزواجهاالزواج و الشروط املكتوبة و اليت ميكن إدراج

ناء انعقاد الزواج و لكن ثعند قراءة جمموعة من تقارير اللقاءات التشاورية يتبني أن اجلديد ليس وضع شروط أ. كتبت يف عقد الزواج
يد من اجلديد هو فكرة أا حق مضمون من طرف القانون يف صياغتها كتابة يف عقد الزواج الذي كان جمهوال من طرف العد

  .املشاركني
  

، النساء كن قاطعات يف تصرحيهن بأنه بعقد الزواج أو بدونه، فإن الزواج هو من شأن الرجال، أي أن رجال عائلة )اجلزائر(بتيزي وزو 
العروسني هم  الذين يناقشن و يقررن و غالبا ما تكون شروط شفهية، و حىت و إن أخربت العروس فيما بعد فإا مل تشارك قط يف 

بوهران اجلزائر " نساء نشيطات"و " مستوى من الوعي متقدمذوات نساء " نفس الشيء بالنسبة للنساء اللوايت صنفن يف . املفاوضات
بالنسبة هلن أيضا الزواج هو عقد . أيضا عربن أنه و ال واحدة من بينهم كانت على علم بإمكانية التفاوض على الشروط يف عقد الزواج

 ينجز بشكل مسبق و ال يبقى يف مادام بدل اتفاق متفاوض عليه إداري يف العقد، و الذي يبقى جمرد إجراء شفاهي و الشيء يكتب
  .األخري سوى وضع توقيعات الزوجني عليه

  

تقول بعض النساء بأن مسعن عن الشروط و خصوصا شرط واحد و حمدد يف منطقة الصحراء حيث قطنت ملدة من الزمن فتقول عائشة 
 النساء يف الصحراء يتحدثن عن شرط يضعه والدها أو أخوها أو عمها املهم أن يكون رجل العائلة و هذا الشرط متعلق أا مسعت

 حبيث انه تكتب يف العقد و مبجرد - ال سابقة و ال الحقة– عبارة (...)بالتعدد أي يكفي وجوده حىت مينع التعدد على الزوج و تقول 
 من ثانية أما يف بعض الورشات و خاصة ورشيت أكادير املدينة فالنساء مسعن بإمكانية إدراج الشروط وجودها ال ميكن للرجل أن يتزوج

 أن يشترط ما يشاء ألنك ستصبحني زوجته و حتملني أطفاله و امسه فمن حقه ه الرجل من حق– (...)و لكن لصاحل الرجل فتقول  
  )أكادير املغرب(. ايتهعليك مثال أن يشترط احلجاب أو أن جتلسي يف املرتل لرع

  

اللقاءات التشاورية بتونس أيضا بينت جهل غالبة املشاركات يف نفس الوقت بإمكانية إدراج شروط إضافية يف عقد الزواج و أيضا 
اليت بتونس خاصة تبني أن املعرفة السطحية للمشاركات بالضمانات . بإمكانية وضع عقد إضايف لعقد الزواج حييل على امللكية املشتركة

  .م مؤسسة الزواج و أنه ال داعي إلدراج شروط إضافيةظمتكن النساء خالل حترير عقد الزواج راجعة إىل إميام بأن املشرع حيمي و ين
  

كان أيضا من املهم تسجيل يف املناقشات بتونس بأن عدم املعرفة بإمكانية وضع عقد إضايف بامللكية املشتركة كانت نفسها سواء بالنسبة 
بالنسبة للمشاركات ذوات مستوى تعليمي جامعي، أضفن العقد املرفق فيما .  املسألةذهزوجات قبل أو بعد وجود القانون املعين للمت

قيد يذا اال إال عند توقيعهن لعقد الزواج، مما ه تطرحن السؤال حول الغالبا . خيص امللكية املشتركة غري أن جتهلن مضمون هدا احلق

                                                 
من  % 80بزاكورة . من املشاركات تعرفن هده اإلمكانية إثر مشاركتهن يف برنامج التحسيس القانوين املنظم من طرف اجلمعية%  10 مبراكش  75

  .املشاركات أكدن عدم معرفتهن ده اإلمكانية
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ذكرن أن غالنب ما وجدن أمام األمر الواقع و وافقن على اختيار أزواجهم ألنه مل تكن لديهن . ختيار و التفكري يف األمرحريتهن يف اال
  .الفرصة ملناقشة املوضوع مسبقا معه

  

 :جتارب النساء فيما خيص عقد الزواج )2
  

  :جتارب النساء حول إجراءات الزواج
  

 عقود زواجهم تثري تساؤالت حول تواجد املرأة يف مراسيم الزواج، حول األشخاص وصف النساء املتحدثات عن إجراءات انعقاد
 على إجراءات زواج املشاركات يوضح يف جانب  اعتمادا.  بالتفاوض حول الزواج و حول مشاركة املرأة يف حترير عقد الزواجاملعنيني

  .ن عقد زواجهم اخلاصمعني أن غالبيتهم مل تكن على معرفة ال حبقوقهن يف الزواج وال مبضمو
  

 سنة وما فوق أكدن أن مل حتضرن حىت 50فيما خيص حضور املرأة يف الزواج، عدد كبري من املشاركات باملغرب الذين يبلغ سنهم 
دون احلدث عن إمكانية إدراج شروط إضافية يف عقود زواجهم، فقد اكتفني بالتوقيع . حترير عقودهم، و اليت أجريت بشكل مغلق

خريات اللوايت استحيني القيام بالتوقيع و اللوايت رفضن من تلقاء أنفسهن احلضور أثناء انعقاد جملس العقد، فوضن مهمة التوقيع أ. فقط
و بالنسبة للوايت كن غائبات شرحن بأن حترير عقود زواجهم مل حبضره سوى األب أو الوايل، باإلضافة إىل . ألخوام أو إلحدى أقارم

حسب أخريات، املرأة اليت تتجرأ احلضور إىل جانب وليها تعترب غري حمترمة أمام اتمع و تكون منبوذة من . أبدا العقدأن مل توقعن 
 ما علم إذانريد حضور جلسة عقد الزواج ولكن ال ميكن تصور ما ميكن أن يقع "حسب جهة أخرى من أكادير . طرف عائلة زوجها

  "ائليت اليت ميكن أن تتلطخالناس باألمر، فاألمر مرهون بسمعة ع
ن كنا موجودات أثناء أ بعض األمثلة يف تقارير اجلزائر، مجيع املشاركات يف اجلزائر و تونس بغض النظر عن سنهم، أكدوا ءباستثنا

   76.حترير عقد زواجهم، فاجلدال ينصب باألساس على النقطتني التاليتني
  

  :فيما يتعلق بالتفاوض على الزواج
  

لتفاوض حول عقد الزواج، جانب كبري من املشاركات باملغرب و اجلزائر أكدوا أن مجيع اإلجراءات تتم مابني رجال العائلة فيما خيص ا
اجلهل موجود و لكن أقوى من اجلهل ":  سنة بأكادير قالت34إحدى املشاركات اليت تبلغ . سواء األب أو اجلد أو العم أو األخ الكبري

بتيزي وزو وال واحدة من املشاركات "ن من حقنا املشاركةأ اليت ستمنعنا من الكالم بالرغم من علمنا بداتالعالدينا تسلط الذكور و 
  .يف اللقاءات شاركت يف التفاوض على عقد زواجها فرجال عائليت العريسني هم الذين قاموا بذلك

  

ما أا ال تعلم بأمهية معرفتها مضمونه حتكي إحدى الزوج و األب أو الوايل هم املسئولون عن مضمونه و املرأة جتهل ما حيتويه ك
كما أن بعض املشاركات أرغمن على ,  سنة  أا مل تعرف حىت الرجل الذي ستتزوج به مل تراه إال يوم الزفاف 54املشاركات يف سن 

إن مل تقبل يهدا الزوج الزواج من طرف األب و قد وقعن العقد حتت ديد األب أو األخ هناك مشاركة ذكرت أن أبوها هددها 
الغالب انه يف .  سنة58 و 48سيقوم بطرحها من املرتل و سيشطب على امسها من احلالة املدنية  أحيانا منوذج لست مشاركات ما بني 

  )تطوان املغرب. ( مثل العدلنيقرابة م يعتمد يف كتابة العقد على أشخاص لديه عالقة صداقة أو الزوج
  

                                                 
76 ال أتى من وهران يف جمموعة النساء القرويات حيث أن مشاركة زوجت رغما عنها وهي الزالت قاصر أثناء االحتالل االستثناء املسجل يف هذا ا .(

مشاركة طبيبة خمتصة بأمراض النساء و التوليد أشارت إىل استمرار تواجد الزواج ألقصري بالرغم من تأكيد قانون األسرة على ضرورة توفر املوافقة املشتركة 
  .، و بالنسبة هلا  هده احلاالت هي أكثر مما نظنللزوجني
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 سنة يف جمموعات بوقرة باجلزائر، مل  يتعرفن على أزواجهن من قبل حبيث أن أبائهم هم الدن نظموا 65 و 45 بني العديد من النساء ما
حسب أقوال . زواجهم و هم الذين اتفقوا مع األزواج، مل يكن هلن أي رأي تبديه فيما خيص زواجهم فآلبائهم الكلمة األوىل و األخرية

 اللحظة أن زوجها هذه يف مقهى و اتفقوا على مجيع التفاصيل دون استشارا، وكانت جتهل يف إحدى املشاركات، قابل أبيها زوجها
  .املستقبلي هو متزوج من قبل و له أبناء

  

نفس الشيء لدى غالبية النساء يف جمموعات وهران الذين قالوا أن مل يتعرفن على أزواجهم إال حلظة كتابة عقد الزواج و بالتايل فقد مت 
مل أرى زوجي إىل يوم حضورنا أمام " "اأيب هو الذي اختار زوجي ومل يكن بوسعي أن أقول شيئ: " هم من طرف عائلتهمتزوجي

  " القاضي، ويف مجيع احلاالت مل يكن بوسعي أن أقول ال و إال كانوا سيضنون أنين أخبئ شيئا ما
  

  : فيما خيص مشاركة املرأة يف إمتام عقد الزواج
  

. ناء انعقاد عقد زواجهم أمجعن على أن تواجدهن كان شكليا وأن مل تكن معنياتثت، النساء اللوايت كن متواجدات أيف مجيع اموعا
القاضي، العدلني أو ضابط احلالة املدنية ( ، اجلزائر، أو يف تونس، الشخص املسئول ) سنة50فيما خيص النساء أقل من (سواء باملغرب 

ى إن كن موافقات على الزواج و التوقيع، املسئول مل يشرح هلم مضمون عقد الزواج، و وقعن مل يطلب منهن سو)  حالةلحسب ك
يف املغرب حىت املشاركات اللوايت أتتممن زواجهن بعد تغيري املدونة . 77إدراج شروط إضافية يف عقد زواجهممجيعهن دون إمكانية 

نفس الشيء بالنسبة للمشاركات يف اجلزائر اللوايت تزوجن بعد . جصرحن بأنه مل يتم إخبارهن قط بعقد مدين مستقل عن عقد الزوا
تعديالت قانون األسرة ذكرن أن ضابط احلالة املدنية مل يطلب منها أبدا إن كان هلا أم ال شروط تضعها يف عقد الزواج، و أيضا مل 

  .خيربها حبقوقها يف القانون و يف العقد
  

و أن مل يذهنب أبدا للبلدية إلبرام عقد " بالفاحتة" سنة حتوم حول كون تزوجن 65 و 45 بني يف اجلزائر، جتارب العديد من النساء ما
هناك أيضا أمثلة لنساء أصغر سنا اللوايت ليس هلن عقد رمسي . الزواج إال بعد وقوع املعاشرة الزوجية و أحيانا إىل حدود إجنان لألطفال

أخري فإن اللقاءات التشاورية يف تلمسان ذكرن بأن هناك العديد من النساء يف .  السوداءألن تزوجن بالفاحتة خالل السنوات العشر
  .املناطق القروية اللوايت الزلن تتزوجن فقط بالفاحتة خصوصا عندما يتعلق األمر بالزوجة الثانية

  

ت اجلمعيات الشريكة يف هذا البلد حاالت يف الوقت الذي ميكن القانون اجلزائري الزوجني من إبرام عقد زواج أويل لدى املوثق، سجل
لبعض النساء املشاركات يف اللقاءات اللوايت قمن بذلك وهن يف الغالب نساء شابات نسبيا مثقفات، فيما دون ذلك فإن غالبية 

  .ن اللجوء للموثقعقدن زواجهم أمام ضابط احلالة املدنية أو القاضي دو) باستثناء اللوايت تزوجن بالفاحتة(املشاركات يف اجلزائر 
  

يف تونس، و يف اموعات بكاملها، املشاركات اللوايت عقدن زواجهن أمام العدلني، يف حفل تطغى عليه الصبغة الدينية، و التقاليد و 
 على األعراف، و الذي يتم إما يف مرتل أبوي الزوجة أو يف املسجد، أكدن  أن العدلني اكتفيا فقط بطرح سؤال تقليدي حول املوافقة

غالبا الزوجة تبقى يف حمل بعيد عن مكان اجتماع الرجال مع العدلني، حيث ال يعطى هلا العقد من أجل توقيعه مع زوجها يف . الزواج
أيضا . غالبة النساء أكدن أن العدلني مل خيربامها بإمكانية إدراج شروط إضافية يف عقد الزواج. نفس الوقت نظرا لعدم تواجدمها معا

 العدلني مل يقرءا حمتويات العقد مما ال ميكن الزوجة من معرفة ال حمتوى العقد و ال حقوقها و بالتايل تبقى النساء جاهالت مبا تؤكدن بأن
  .وقعن عليه

                                                 
  .زجيات اليت تتم أمام ضابط احلالة املدنية، أنظر التفاصيل فيما بعدء يسجل يف تونس ال  باستثنا 77
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على عكس النساء اللوايت عقدن زواجهن أمام ضابط احلالة املدنية، شرحن بأن ضابط احلالة املدنية شرح هلن حمتويات عقد الزواج قبل 
 االستعدادطلب منهن التوقيع، إال أن حددن أنه بالرغم من عرض حمتويات العقد عليهن إال أن غالبيتهن مل تتمكن من مناقشته طيلة أن ي

  .للزواج
  

  :جتارب النساء فيما خيص الشروط املتفاوض عليها
  

  .ية يف عقود زواجهن، ماعدا بعض االستثناءاتتقريبا مجيع املشاركات يف اموعة كاملة بالدول الثالث مل تدرجن كتابتا شروطا إضاف
  

 وضع و مها االثنان تشاركا يف بنفسها عند العدلني اليت رافقت زوجهااحد املشاركني يف مراكش حتدث عن جتربة ابنتها  •
احد  و مل حيضر معهما نتيجة اتفاق متبادل بني الطرفني أن ذلكوقالت . و أا ضمنته شرطا حبقها يف العملعقد الزواج 

 . آخر
 قبل الزواج املرأة ما متلكهكل ل جرد الذي من خالله يتم القانون العريف احمللي عنادير، حتدثت بعض النساء جهة أكيف  •

غري انه بالنسبة للنساء الالئي .  العقدو تسجيله يف ه تقييمو كل هدا يتم، الزوجية مرتل إىل جلبت معها اليتومجيع اهلدايا 
 وانه بدال من موجودة مل تعد املمارسة هذه أكدن أن املناطق،نفس ب سنة والذين يعيشون 38 و 28 بني أعمارهنتتراوح 

 .أصبح ميارس يف املنطقة ما هو شائع يف املناطق األخرى من املغربذلك 
 هو اشترط ولكن يف املقابل ال يتزوج عليها زوجها، يف عقد الزواج أن اشتراطها أكدتيف احلاجب ات  املشاركإحدى •

 . املرتلعليها عدم مغادرة 
حبيث ، العدلني عقد الزواج لدى علىتفاوضت  "مستوى عال من الوعي" اقل من الثالثني عاما على ة يفوهران، شابيف  •

 .مما طمأن خصوصا العائلةاملمتلكات اخلاصة تركزت البنود املتفاوض عليها يف العقد على 
  .ا يف عقدهةدراسلا مواصلة ةمكانيإ  نشيطة اشترطتهران امرأةويف  •
 عقد حبيث اشترطت يف والية أخرى منزوجها ( يف عقد الزواج إقامتها مكان خيص شرطا اشترطت مشاركة بزغوان، •

 ). األخرى مرتله يف املنطقةإىلالزواج عدم االنتقال معه 
  .ضمن عقود زواجهم شروطا حول امللكية املشتركة اجلامعي، مستوى التعليم ذوات اتملشاركبعض ا •

  

و ال ، هم الشروط مكتوبة يف عقدأدرجنا قد 4 الزواج، عقد منهن ال ميلكن 3 مشاركة، 466املغرب من بني يف  األرقام،وبلغة 
 عقد الزواج منهن ال ميلكن 14 يف اجلزائر، 741 اتومن بني املشارك. الزوجيةاملمتلكات بعقد الزواج ل مرفق مشاركة متتلك عقدا

من دون  (ة مشارك215يف تونس، من بني . الزوجيةاملمتلكات بمرفق لعقد الزواج ميلكن  6، عقدها  الشروط يفتا كتابتذكر) 1(
اختيار بعقد الزواج لمرفقا ميلكن  51يف العقد، و كتابتا الشروط أدرجن ) 2( عقد الزواج، هلن ات، مجيع املشارك)العازبات األمهات

  . املشتركةامللكيةنظام 
  

 يف التشريعية اإلصالحات قبل وبعد ات خمتلف األعمار والبيانات املدنيني وتلك متزوجمن تتألف من النساء موعاتا أن إىلبالنظر 
 إال.  أخرى جتاهاتا أي أوبني السبب والنتيجة ما  ة عالقيف ٪ ال تقدم من أجل إعطاء األرقامهذه فالبلدان الثالثة بالنسبة لعقد الزواج، 

  . مجيع الفئاتلدىعام الدول املغاربية بشكل  الراهنة من عقود الزواج بني النساء يف احلالةعلى  توفر مثاال أو نظرة عامة أا
  

هن  اليت ة اللفظيهن عن الشروط مناتكثريال ت يف عقد الزواج، وتكلما كتابتا شروطمل تدرجن العظمى من النساء الغالبية أنويف حني 
  .يف وقت الزواجعليها  نوافق) أسرهم أو(
  



 63

عملها  على واإلبقاءمستقال هلا مسكنا  يكون أثناء انعقاد الزواج حيث اشترطت حينها أن موجودة أا كانت أوضحتادير أك يف امرأة
 اإلمكانية على علم بان مثل هذه مل تكن ألامكتوبة يف عقد الزواج تكن لكن هذه الشروط مل . ألا متلك حمال جتارياالتطريز، يف 

 .ذا الشرطو مل خيل أبدا  زوجها قد امتثل لذلك .ه متاما قانونيوإاموجودة 
  

املشاركات يف مجيع اموعات باجلزائر وصفن كيف أن الشروط تنحصر يف بنود شفهية ما بني أباء العروسني، و كيف أن ويل الزوجة 
 السعادة، مبالغ من املال أو هدايا على الذي يفرض بعض الشروط على الزوج قبل الزواج؛ و اليت من بينها ذكرت النساء االستقرار و

شكل جموهرات من الذهب، املالبس و غريها من اهلدايا من أجل العروس، حق الزوجة مبتابعة عملها أو دراستها، أن يكون هلا سكن 
  .اخل...مستقل، تربية األطفال 

  

زوج و ليس للزوجة سبيل يف حالة عدم احترامه لوعوده  الشروط هي شفهية و ال تكتب على العقد، فهي قانونيا غري ملزمة للهذهمبا أن 
املشاركات قدمن العديد من األمثلة حلاالت حيث اتفقت العائالت أو األزواج على إمكانية الزوجة متابعة دراستها أو العمل . فيما بعد

أخريات ذكرن أن . من عائلتهلكن مبجرد الزواج توقفت الزوجة عن العمل أو الدراسة لتعرضها لضغوطات كبرية من زوجها أو 
تعرضن لالبتزاز فيما يتعلق مبمارسة حقهم يف العمل حيث يعطي الزوج موافقته من أجل متابعتها لعملها بشرط قبوهلا يف املقابل بدفع 

ث وعدوهم  خذلن من طرف أزواجهم حبيالعديد من ربات البيوت بوهران روين حكايات و جتارب لنساء تعرفهن و اللوايت. أجرا له
  . ه الوعود بعد الزواجذبالعمل، الدراسة، السكن املستقل لكن مل يفوا بال واحدة من ه

  

احلق يف العمل ذكر خالل تسجيل عقد الزواج، لكن ) من بني ربات البيوت أو النساء النشيطات % 10(يف وهران، بالنسبة للبعض 
فقد قالت بأن عقد الزواج  بالرغم تواجد شروط متفق .  التوقف عن العملعندما منعهم الزوج عن العمل اضطررن للرتول عند رغبته و

 الشروط كوايل هذه كل الذين يكونون موجودين أثناء االتفاق على إداريعليها من طرف اجلميع إال أن ذلك يبقى جمرد إجراء 
  . وقوع خالفحد منهم يتدخل من أجل احترامها يف حالةواالعروس، الوايل، العدلني، الشهود لكن ال 

  

اللوايت هلن أنشطة ) جمموعات النساء النشيطات و بعض النساء ذوات درجة من الوعي متقدمة( على العكس بالنسبة لبعض النساء بوهران
مبدئية مع أزواجهم قبل الزواج و اليت من خالهلا اتفقوا على حقهم يف العمل الشيء الذي مت احترامه   أتفقن على عقود% 32مهنية 
 وقد.  سنة، هن جامعيات و تزاولن مهن كإطارات عليا يف غالبيتهن50 النساء تبلغن أزيد من هؤالءجتدر اإلشارة أن . الزواجبعد 

 اللقاءات حول عقود من خالل هذه وعني نا النوع من العقود كان فعاال بالنسبة هلن لكن كان من املمكن أن يفشل ألذذكرن أن ه
  .ة حقوقهنالزواج بأن مل حيمني كفاي

  

حينما ناقشت املشاركات األسباب اليت جعلتهم ال يدرجون شروطا مكتوبة يف عقود زواجهم، ذكرن جمموعة من العوامل املختلفة من 
  :بينها

  

   اإلمكانية؛هذهمل تكن تعرفن  •
أن تتزوج أما بالنسبة الشيء املهم بالنسبة للفتاة هو . مل تفكرن فيها أبدا نظرا للهيمنة الواضحة للعائلة و خاصة الرجال •

 .للتفاصيل األخرى فال حيق هلا التدخل فيها
 .مل تتعرفن حىت على األزواج قبل الزواج لكي تستطعن مناقشة الشروط و االتفاق عليها •
 .مل تكن حاضرات أثناء حترير عقد الزواج •
 .مل يسأهلم العدلني إن أرادوا أم ال وضع شروط •
 .فتيات، العيب وحشومة أمام اتمع وخاصة عائلة الزوجحضور اآلباء مما  تسبب يف إحراج ال •
 .كن مشغوالت بالتهييئات الثانوية و مل يعطوا أية أمهية لعقد الزواج و مضمونه الذي أمهلوه •
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 .كن مغرمات و بالتايل مل تفكرن يف ذلك •
 . حبقوقهايلعب أيضا دروا، فاملرأة تلتزم الصمت حىت وإن كانت على علم" احلياء"و " الطابو"عامل  •
 .إحدى املشاركات ذكرت أن أبوها منعها من إدراج أية شروط يف عقد زواجها •
•  م مل يدرجوا شروط بالرغم من علمهماإلمكانية و ذلك تعاطفا مع أزواجهم و حفاظا على كرامتهمذهالبعض أكدوا أ . 

  

 ا كانت على علمذهمبراكش، إحدى املشاركات شرحت كيف أإدراج شروط إضافية يف ا صرحت عن رغبتها يف  اإلمكانية و أ
  .فسكتت" الناس مالقوش يتزوجوا" أن حتمد اهللا : " إال أن العدلني أجابوهاعقد الزواج 

  

 للمشاركات من تونس تصفن انعكاس إجراءات الزواج نفسها على قدرن أم ال يف التفكري يف الشهاداتنفس الشيء، جند العديد من 
  .وط إضافية يف عقد الزواج أو أن ختتار امللكية املشتركة للممتلكاتإدراج شرإمكانية 

  

ي يعقد زواج كتبته طلبا لالستقرار وبناء أسرة وكنت اجهل مضمونه ولقد حضرت أثناء انعقاد عقدي وسألين عدل اإلشهاد عن رأ"
  ".يف املوافقة ومل خيربين بإمكانية إدراج شروط وال عن إمكانية اختيار نظام الشراكة

  
لكنه مل خيربين بإمكانية إدراج شروط بالعقد وال سألين على نظام ) نقود أم ذهب(كنت حاضرة أثناء عقد زواجي وسألين عن املهر " 

  )سليانة تونس" (الشراكة علما وان زوجي ال ميلك شيئا غري مرتبه وأنا املك املرتل واملشروع ورثت املرتل عن أىب
  

 هذهيف .  أجنزوه أمام ضابط احلالة املدنيةسابقة للنساء اللوايت أجنزن عقود زواجهم أمام العدلني و اللوايتمن مقارنة مالحظة األمثلة ال
   . املدرجة يف عقد الزواجطاحلالة النساء أكدن كيف أن املشكل مل يكن النقص يف املعلومات و لكن عدم احترام و عدم تطبيق الشرو

  

 ضابط احلالة املدنية يف البلدية العقد وما احتواه من شروط وسألين عن إمكانية إدراج شروط كنت موجودة أثناء عقد زواجي وقرأ يل"
وعندها مل اطلب سوى نظام اشتراك يف األمالك وكنت خجولة جدا الن كل العيون تتجه حنوي وكأين طلبت شيئا مستحيل أو صعب 

 تغري بعد الزواج وأصبح يكتب ممتلكاته باسم أبوه حىت ال أشاركه املنال لكن زوجي وافق على اختيار هذا النظام االشتراكي ولكنه
 موافقيت وملا علمت رفضت، عنفين وشدين بوأقامسه املرتل واألغرب من ذلك انه فرط يف سطح املرتل ألخيه ليبين فيه مرتل دون أن يطل

  )سليانة تونس( .لذهاب إىل أهلي من شعري ومسح يب القاعة والشارع أهانين أمام أمه وأخواته ومنعين من اخلروج وا
 

 :آراء النساء حول عقد الزواج )3
  

  :آراء النساء حول أمهية عقد الزواج كوثيقة
  

بالرغم من العدد املهم من املشاركات اللوايت جتهلن حمتوى عقود زواجهم، فقد اتفقوا بشكل كبري على أمهية عقد الزواج يف حياة 
بالتايل فاألمهية الكربى املعطاة لعقد الزواج تبقى بالرغم . فهوم و دور عقد الزواج املوصوف أعاله األمهية مرتبطة مباشرة مبهذه. النساء

من ذلك جد حمدودة و بالنسبة لغالبية النساء أمهية عقد الزواج ال تتعدى كوا تشكل ضمانة شرعية للزواج و حلقوق األبناء و النسب و 
  .اإلرث

  

قد يكتسي أمهية قصوى بل ضرورة يف الوقت الذي يضفي اإلطار الشرعي على العالقة ما بني املرأة و بالنسبة لغالبية املشاركات، الع
، و بالتايل ضمان حق األطفال يف التسجيل يف دفتر بنهاالو يف نفس الوقت يضمن حقوق املرأة احلامل على إثبات شرعية النسب . الرجل

بدون عقد الزواج ) (املغرب(كما قالت إحدى املشاركات من تطوان . لنفقة و غريها يف اإلرث، حقهم يف اماحلالة املدنية، ضمان حقه
  .)هذا ال تستطيع املرأة أن تفعل شيئا
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 ضحكت أغلب النساء فكانت اإلجابات متقاربة الن أغلبهن حيتفظن به يف علبة مع األشياء الثمينة "أين تضعن عقود زواجكن ؟"
كية أي شيء آخر املهم أن يكون بعيد عن متناول الغري أو نظر أي إنسان آخر أو حيتفظن به هب أو أوراق تثبت ملذسواء نقود أو 

  من هنا تتجلى لنا أمهية عقد الزواج يف حياة النساء ألن يعتربنه محاية هلن و ،ن مثال أو أخوانامع شخص حمل ثقة كأمه
د الزواج ال ميكن التوفر على دفتر احلالة املدنية أو وثائق تثبت ألطفاهلن و تدرك أكثر من نصف النساء املشاركات بأن بدون عق

نسب األطفال لوالدهم و ألن دفتر احلالة املدنية يكون يف حيازة الزوج دائما فاألجدر باملرأة االحتفاظ بعقد الزواج حتسبا ألي ظرف 
  )أكادير املغرب( .يف احلياة

  

 النقاط، و التأكيد على أنه بدون عقد زواج العالقة ما بني املرأة و الرجل تصبح هذهتأكيد  العديد من األمثلة املضادة لااملشاركات أعطو
يف العديد من اموعات باملغرب و يف اجلزائر النساء اللوايت تزوجن حسب الطريقة  .غري مقننة و بالتايل تصبح املرأة عرضة للضياع

احتة وصفوا املشاكل اليت تعرضوا هلا من أجل إثبات زواجهم و من أجل احلصول على التقليدية اليت كانت طاغية فيما قبل أي الزواج بالف
هؤالء النساء حكني و بكثري من احلصرة و .  سنة20مت اإلجراءات ايف بعض األحيان د. وثيقة دفتر احلالة املدنية و تسجيل أبنائهم ا

الكثري ن أجل إثبات زواجهم و الذي تطلب باإلضافة إىل الكثري من اجلهد  و عن اهود الكبري الذي بدلنه مةاألسف عن معانان الكثري
) اجلزائر(يف بوقرة . أكدن لباقي املشاركات بأن عقد الزواج كان أكثر من ضروري و أن من دونه املرأة هي مبثابة أم عازبة. من األموال

  ".ماية عندما يريد الزوج خيانة زوجتهشكل من احل"هؤالء النساء املتزوجات بالفاحتة صرحن أن عقد الزواج هو 
  

فاملشاركات وضعن يف القمة أمهية . استثناء يسجل على التربيرات احملدودة لعقد الزواج، سجلت باللقاءات االستشارية املنظمة بأكادير
 العريف يف منطقة سوس، عقد الزواج، فباإلضافة لألسباب املذكورة أعاله، فهو يضمن  للمرأة أن تصبح مالكة للعقار حسب القانون

  78.حبيث يفرض على الزوج منح زوجته إما مرتال أو بقعتني أرضيتني واحدة ميكن بيعها الستغالل مثنها يف بناء البقعة الثانية
  

التوفر على كان من املثري مالحظة أن يف غالبية اموعات، يف الوقت الذي تعطي فيه النساء أمثلة خاصة حبقوق األبناء املضمونة حبيازة و 
باستثناء تأكيدهم على أن عقد . ثر عمومية حينما تعلق األمر بإعطاء أمثلة خاصة حبقوق املرأة احملمية بعقد الزواجككانت أ. عقد الزواج

. جالزواج يضفي قيمة و حيمي كرامة املرأة، فالتقارير ال حتتوي على أي مثال فعلي و ملموس ذكرته النساء حلق هلن مضمون بعقد الزوا
ضبط حيث احنرفت اللقاءات التشاورية اجتاه نقاش حول أنه يف مجيع األحوال حقوق املرأة لن تكون أبدا البالفعل  ففي هذا الوقت ب

  .مضمونة و حمترمة
  

ئر و مة باجلزاظهدا التشاؤم يف ارتباط باحلقوق املمنوحة للنساء كنتيجة لعقد الزواج لوحظت باألساس يف اللقاءات االستشارية املن
يف بوقرة بدأت " عقد الزواج ال يضمن لنا أبدا حقنا يف النفقة و اإلسكان) "املغرب( فكما قالت إحدى املشاركات باحلاجب. باملغرب

ا العقد تستطيع املرأة احلصول على ذالنساء باحلديث عن كون عقد الزواج هو وسيلة إلثبات الزواج يف حالة احنالله، ومن خالل ه
 الفكرة بعد حلظات من الصمت بالقول بأن القانون هو جائر يف حق املرأة و ال يعطيها أية حقوق، و أن تعديالت لنلتكم ...حقوقها
أخريات أكدن ولو كان القانون يضمن بعض حقوق النساء فمن .  مل تغري شيئا و أن حقوق النساء ستكون دائما مهضومة2005

  .الصعب احلصول عليها عن طريق القانون
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
  . املنتميات لنفس املنطقة، أكدن أن مثل هده األعراف مل تعد موجودة38 و 28 إال أنه بالنسبة للنساء ما بني  78
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 اموعة البؤرية اخلاصة بالنساء املطلقات قسمنا اموعة إىل جمموعتني جمموعة النساء املطلقات بعد تعديل قانون األسرة و جمموعة يف
النساء املطلقات قبل تعديله ما مت مالحظته من طرف املستفيدات انه ال يوجد فرق بني احلالة االجتماعية بني املطلقات يف كلتا اموعتني 

 قوانني تكرس بعض احلقوق للمرأة املطلقة فهي نظرية فقط و ال ميكن تطبيقها و هذا يف ظل كل املستفيدات خرجن بنتيجة انه حىت و
  ).بوقرة اجلزائر(حسب الواقع املعاش من طرفهن 

  

ن بأنه من ظال أن تيف وهران النساء بالرغم من اختالف خصائصهم يف مجيع اموعات فهن واعيات جدا بضرورية عقد الزواج إ
 .1984 اجلزائري يتقبلها و بشكل خاص الرجال الدين كانوا يتمتعون حبقوق أكثر يف قانون األسرة ل عالصعب جعل احمليط و اتم

  

أمهية و إنه مهم وغري مهم ألنه ال ينفعنا فشيء أحيانا خصوصا عندما نعاين من مشاكل النفقة أو التطليق فال جند له :(إحدى النساء قالت
 إحدى املشاركات ). على العموم القانون ال يطبق وهو دائما يف جانب الرجال

ترى على أن القوانني اليت حتمي املرأة هي موجودة فقط بالدار البيضاء و طنجة أما بوادي شفشاون فال يطبق فيها القانون و ال ميكن 
 تطوان ( على حقها فعليها اللجوء على حماكم الدار البيضاء و طنجة  الشروط و من أرادت احلصولهذه البوادي أن تدرج ذهللمرأة
 )املغرب

  

  :آراء النساء حول إمكانية إدراج شروط مكتوبة يف عقد الزواج
  

إدراج شروط إضافية يف عقد الزواج حتمي حقوقهن كنساء، النقاش أصبح بعدما أطلعت املنشطات النساء، انطالقا من القانون، بإمكانية 
   . اإلمكانيةهذهاسا و تعددت وجهات النظر بشكل ملحوظ حول أكثر مح

  

فكرة وضع مجيع الشروط اليت ميكن أن حتمي حقوق النساء بشكل مكتوب يف عقد  غالبية املشاركات أيدوا بشكل كبري، ولو نظريا،
   الشروط؟هذهنود يف عقود الزواج تتضمن نهاية تقريبا مجيع اللقاءات التشاورية طلبوا إذا كان بإمكام فعال إدراج باليف . الزواج

  

 عندما نكون على صفاء -: يف تأكيدنا خالل املناقشات على الغرض من عقد الزواج تكرر مثل أمازيغي يف أربع ورشات مفاده أن
الشروط ليس كل ما أوله شرط آخره نور و الزواج املبين على :  و تضيف امرأة أخرى-ووفاق نكتب و عندما نتخاصم نقرأ ما كتبناه

 )أكادير املغرب (. و جتاربنا يف احلياة و جتارب من سبقونا تؤكد هذا الكالم-معناه أنه زواج مشروط و لكنه زواج حيرص على النجاح
  

  : اإلمكانية هو الوضعية الشخصية للنساء املدافعات عن وجهة نظر أو أخرىهذهأحد العوامل الشائكة يف دعم أم ال 
  

إدراج مع أزواجهن و النساء املطلقات كن من بني اموعات األكثر حتمسا و دعما لفكرة النساء تعشن مشاكل  •
 الفاشلة و من وضعيات غري منصفة تعرضنا هلا  شروط مفصلة كبنود إضافية يف عقد الزواج، و هذا انطالقا من جتارن

بل كن .  أحد يف منأى عن الطالقمل يردن فقط إقناع األخريات بتفادي نفس املشاكل و إقناعهن بأن ال. شخصيا
جممعات على أنه يف حالة ما تزوجن من جديد فإن ستشترطن شروطا مفصلة لتتفادى الوقوع يف نفس الوضعية الصعبة 

  .اليت سبق إن عشناها خالل زواجهم األول
ن التفاوض و إدراج الشابات العازبات على العموم عربن عن رضا كبري بعلمهم أنه رمبا يف املستقبل القريب ميكنه •

  شروط إضافية يف عقد الزواج
أو املسنات عربن عن أسفهن لعدم علمهن إمكانية إدراج شروط /العديد من النساء املتزوجات مند سنوات عديدة و •

 هذهمل أستطع أن أفرض شروط مثل بنات اليوم، ف:"إحداهن شرحت) تونس(يف سليانة . إضافية يف عقود زواجهم
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هؤالء النساء حيسدن النساء األكثر شبابا ألن تعتربن أنفسهن نساء متقدمات يف السن و ال ".  تتح يلالفرصة الذهبية مل
 .ميكنهن التجرؤ على إدراج شروط يف عقود زواجهم بعد مرور العديد من السنني

إدراج واجهم من أجل غري أنه هاته الفئة من النساء طلبت يف العديد من املرات إذا ما كان ممكنا إعادة كتابة عقود ز •
كيف ميكننا أن حندث تغريا  يف " أن النساء مل تتوقفن عن طلب ) تونس(كما سجل يف تقارير سليانة . شروط إضافية

 " السنني؟هذهعقود زواجنا بعد مرور كل 
روط املشاركات األمهات و اللوايت تتمنني مستقبال أفضل لبنام، أكدن أن ستحرصن يف املستقبل على إدراج ش •

كما شرحت إحدى . إضافية كبنود يف عقود الزواج اليت ستربم من أجل مجيع البنات سواء يف العائلة أو احمليط
و لكن . للحفاظ على بييت و أبنائي، أنا الضحية و ال أجترأ على احلديث' الزوج'قبلت شروطه : "املشاركات بوهران
 ايت عند زواجهم على عقد زواج، ال أريدهم أن يعانوا نفس  اإلمكانية، فسأحل على حصول بنذهاآلن بعد معرفيت

بعض " يف تيزي وزو، .  العقودهذهعربن عن محاسهم لفكرة أن األجيال املستقبلية ميكنها االستفادة من مثل ". معانايت
شيء كتابة النساء أمهات لبنات على أهبة الزواج أقسمن أنه إذا ما قررت بنان الزواج، فستفرضن على أن يكون كل 

  ".و إال فإن تفضلن أن تبقى بنام عازبات بدون زواج
   

غري أنه جيب حتديد بأن الشابات العازبات املشاركات يف اللقاءات التشاورية  و بالرغم من كون أبدين محاسا ملقترح العقد إال أن قبول 
 ولكن ليس هلن إدراج شروط إضافية يف عقد الزواجكرة فالعديد يقبلن و يدعمن ف–تطبيق هذا العقد على زواجهم مل يبدوا جليا 

يف تونس مثال بعض املشاركات أكدن أن لن تدرجن أية شروط يف عقود زواجهم بالرغم . بالضبط و من أجل عقود زواجهن اخلاصة
 كن مناقشتها قبل الزواج، سواء  اإلمكانية قبل الزواج بسبب العديد من العوامل متعلقة بأمور شخصية و مهنية اليت ال ميذهمن علمهم

  .را لكون اهلدف األساسي من الزواج هو االرتباط و التوحد أما باقي التفاصيل فتأيت من بعدظخوفا من ردة فعل الزوج، ن
  

ميكن  الطريقة هذهاملشاركات على العموم قدمن أسباب خمتلفة اليت من أجلها، يف نظرهن، الشروط املفصلة هي مهمة و ضرورية و مبثل 
  .محاية حقوق املرأة، سواء خالل الزواج أو يف حالة احنالله

  

 ذه من األحسن حتديد عقد حمرر 79"حيث ميكن الربح كما ميكن اخلسارة' لوطو'لعبة املراهنة "بالنسبة للبعض و مبا أن الزواج هو مبثابة 
كن الزوجة من تفادي الطالق حبيث يف حالة وضعها شروط فهو مي. الطريقة و الذي يشكل آلية حلماية االستقرار و استمرارية الزواج

  . ما مت اشتراطهبتنفيذلى عدم التفكري يف الطالق لكي ال يكون ملزما سيكون الزوج جمربا عمند البداية، 
 الزواج، ألن  الطريقة ميكن من تقدمي رؤية واضحة للزوجني حول العالقة الزوجية مند بداية ذهأخريات ذكرن بأن حترير عقد الزواج

الزوجني الذين اتفقا على شروط وضعت من الطرفني، كل شيء سيكون واضحا هلم مند البداية، و الزوجة لن تفاجأ بعد الزواج مثال 
  .بزوج مينعها من إمتام دراستها أو عن عملها أو زيارة أهلها

  

 يعتقدن بأن عقد زواج مفصل -و نساء قرويات خاصة جمموعات من ربات البيوت، نساء مطلقات –) اجلزائر(مشاركات من وهران 
  . حبيث ميكن النساء من معرفة حقوقهم من داخل العالقة الزوجيةتربوياهو جد مهم ألنه يلعب دورا 

  

أو عائلته و / حبيث ميكن من توقع املشاكل مسبقا مع الزوج ومحائياهؤالء النساء أنفسهن يعتقدن أيضا بأن عقد الزواج يلعب أيضا دورا 
  .فاديهات

  

                                                 
  )زائراجل(بوقرة   79
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بعض املشاركات اقترحن بأن عقد الزواج مفصل ميكنه أيضا أن يضمن نوعا من الشفافية و الصراحة ما بني زوجني املستقبل، ألنه 
  .يوضح عيوب كل طرف من داخل الزواج و بالتايل لن يبقى هناك أي عيب جيهله اآلخر

  

 أكثر استعداد للمسامهة يف تطور نسيكونون أكثر ثقة يف أنفسهم و ثل عقد الزواج هدا، النساء ستصبحمببعض املشاركات ذكرن بأن 
 لو وضعت شروطا حتميين يف عقد زواجي لعشت مرتاحة أما بدون "قالت ) املغرب(إحدى النساء القرويات بأكادير . األسرة و منائها

  ".شروط تعيش املرأة خائفة من الطالق أو من زوجة أخرى تأخذ منها كل شيء
  

  . أضفن أيضا أنه حىت يف حالة وقوع الطالق فالزوجة ستأخذ حقوقها حسب الشروط اليت وضعتها من قبل يف عقد الزواجاملشاركات
  

درجن شروطا يف عقود زواجهم على األقل الشروط اليت ميكنها أن ت سنبالنسبة لألمهات العازبات، فقد أيدن حبرارة الفكرة و أكدن بأ
  .حتمي و تضمن حقوق أبنائهم

  

" ، و اإلبعاد و كأننا اإلذالل الطريقة ميكننا الدفاع عن أنفسنها، أن ال نواجه أبدا الرضوخ و ذهألنه " تفويتها"اته فرصة ال ميكن ه
  )اجلزائر(تلمسان " أشياء قدرة

  

د النساء يقل عن حدة تأيإدراج شروط إضافية مكتوبة يف عقد الزواج، معارضتهن مل تأقلية معينة من املشاركات اللوايت ال تؤيدن فكرة 
  :األخريات للفكرة، الوضعية الشخصية هلؤالء النساء أثرت على موقفهم

  

 يف % 5أقل من ( سجل يف جمموعة من التقارير بأن غالبة النساء اللوايت ضد فكرة إدراج شروط إضافية يف عقد الزواج •
 . حسب ما حاكيناه خبصوص جتارمال تعانني من أية مشاكل مع أزواجهم حسب أقواهلم و) بعض اموعات

 على باب تزويج أبنائهم و ن الشروط بسبب كوهذه عارضن فكرة قبول 58 و 47يف العديد من املرات النساء ما بني  •
 . العقود ستضع أبنائهم يف مواقع ضعف، الشيء الذي ال تقبلنههذهأن مثل 

  

مما " فقدان الثقة يف الزوج"ستقبل، و بأن احلديث عن الشروط يبني نوع من كان هناك كثري من اجلدال حول نقطة الثقة ما بني زوجي امل
إدراج شروط إضافية مكتوبة يف عقد الزواج هو شيء يف العديد من املرات و يف اموعات ككل، ذكر بأن . ميكن أن يؤدي للطالق

ج هو حسن النية، اليت لن يعود هلا حمل يف حالة فرض شروط حمرج بالنسبة للزوجة و بالنسبة ألسرا و بأن الشيء األكثر أمهية يف الزوا
  .مكتوبة مند البداية، مما سيظهر سوء النية من طرف الزوجة اجتاه زوجها

  

استغران و دهشتهن من هؤالء النساء " ول هذا التعليل، نساء مسنات من تيزي وزو عربن عن مقدار حيف أحد األجوبة املسجلة 
  ".جن يف الوقت احلايل و يقبل مجيع شروط أزواجهم فيما مسيناه بالسباق حنو األزواجالشابات اللوايت تتزو

  

عدد ليس باهلني يف العديد من اموعات أعطني آراءهم حول كون األكثر أمهية هو التواصل و االحترام املتبادل ما بني الزوجني و ليس 
"  الفكرة هذهذهنب إىل حدود القول بأن ) اجلزائر(اركات من تلمسان بعض املش. ما هو قانوين أو ما هو مكتوب يف نصوص القانون

  ".الشيطانية دف إىل اإلخالل و إخراج الزواج من طبيعته املرتكزة على احترام اإلنسان
  

 قد أيدا و)  عاملت املرأة زوجها باحترام و حضرت له كل ما يلزمه فهو لن يضيع هلا حقهاذاإ: (  سنة  59على حد قول أرملة سنها 
  .لك أربع مشاركات أخرياتذيف 
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معربة بأنه إن مل توجد وثائق زوجها مل تتفق معهن إحدى النساء املقبلة على تزويج ابنتها و اليت عانت بدورها من مشاكل قانونية مع 
يطردها من البيت مىت شاء  و سيتزوج بغريها و قد يعاملها بعنف و ذلكقانونية حتمي املرأة فمهما عاملت زوجها باحلسىن سيتنكر ل

   )تطوان املغرب. (مثلما حصل معها و حتكي عن جتربتها مع زوجها الذي تزوج من غريها و طردها من البيت هي و أبناءها
  

 دور الزوجة : "تصدت لفكرة  أن بإمكان املرأة أن تلعب دورا نشيطا يف مراسيم الزواج حبيث قالت) اجلزائر(إحدى املشاركات ببوقرة 
  ".د حضور جملس العقد هو اإلمضاء على عقد الزواج و املوافقة، فليس هلا أن تسال عن حقوقها و اآلثار املترتبة عن الزواجعن

  

إدراج شروط إضافية مكتوبة يف عقد الزواج حبد ذاا ولكن عربن عن تشاؤمهن من يف العديد من املرات عارضت النساء ليس فكرة 
مبراكش . اإلداريةا باملثالية لدرجة اخليال، و ذلك من خالل ذكر جمموعة من العراقيل اتمعية وأيضا إمكانية تطبيق الفكرة ووصفنه

اللوايت ميكنهن وضع مثل هذه لنساء ذوات مستوى ثقايف اأو  بعض املشاركات ذكرن بأنه فقط النساء اللوايت تشتغلن ،) املغرب(
ال ميكن إدراج الشروط يف " أوضحت النساء بأنه ) اجلزائر(نفس الشيء يف بوقرة . طعنالشروط أما بالنسبة للوايت ال عمل هلن، فال تست
  ".عقد الزواج عند ضابط احلالة املدنية يف البلدة

  

باجلزائر نساء ذوات مستوى متقدم من الوعي بوهران، كن خصوصا جد مشككات يف إمكانيات عقد الزواج، فهم خيشون كون 
ص عقد الزواج ستبقى حروف ميتة و لن تستعمل، و ذكرن بأنه جيب أخد بعني االعتبار وضعية املرأة تعديالت قانون األسرة خبصو

إدراج شروط إضافية يف عقد باإلضافة فإنه يف مجيع احلاالت و بالرغم من كون نص القانون يعترف باحلق يف . كقاصر يف هذا القانون
  . مطلقا فإن الواقع االجتماعي على العكس  غري مناسبالزواج

  

 .نساء إدراجها يف عقد زواج منوذجياملواضيع اليت تود ال )4
  

 الرغبة يف وراءقتراحات اليت تود النساء إدراجها يف عقد الزواج النموذجي، إضافة إىل األسباب اال كافة الشروط و يتضمنهذا اجلزء 
 .  الشروطهذهمن إدراج كل شرط 

  

 اقترحتها من تلقاء أنفسهن و اليت تود إضافتها وبني املقترحات اليت أشارت بني الشروط اليت حددا النساء وماالتمييز  •
  .إليها املنشطة من أجل تشجيع املشاركات و دفعهن على التفكري فيها

 ؛االتفاقعدم يف حالة و أسباب االختالف ما بينهم  -مستحبة أو ة، مفيداألسباب اليت جتعل النساء ترى هذه الشروط •
  ؛- و التوافق –يف الرأي التنوع واالختالف  •
 ة انتهاك و عدم احترام هذا الشرط؛ يف حال كحلما اقترحته النساء •
  

الرقم األول ما بني القوسني ميثل .  الشريكة15الشروط الواردة أذناه سنقدمها حسب عدد املرات اليت مت اقتراحها يف تقارير اجلمعيات 
 يشري إىل عدد مرات اليت أثري هدا الشرط بإيعاز من املنشطة و ليس الثاينو الرقم . رطالعدد اإلمجايل للتقارير اليت ورد فيها هذا الش

 .بشكل تلقائي من طرف النساء
  

 الشخصيةاحلقوق 
 

 )1 / 15(العنف املرتيل   . أ
 

  ) العنف اجلسدي، االحترام، العاطفة والقسوة(التعريف ) أ(
  الشروط هذهالتعويض يف حال عدم احترام /املتابعة،اإلصالح ) ب(
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 مناقشات  منطقة اليت انعقدت ا15من طرف املشاركات يف، و اليت قدمت بإمجاع مبنع العنف جبميع أشكاله إحدى الشروط املتعلق 
  .العنف املرتيل ذكر بشكل متكرر باستمرار كعنصر أساسي يف مجيع املناقشات.  كشرط أساسي بالنسبة هلن مجيعااللقاءات التشاورية،

 

وا إىل رغبتهن يف أن يكون هناك االحترام واحلوار، و بالتايل جيب أن يتضمن عقد الزواج شرطا واضح و صرحيا مينع مجيع النساء أشار
يف مجيع اموعات النساء أعطوا أمثلة عن العنف الذي . أشكال العنف مبا يف ذلك العنف البدين والعنف اجلنسي والنفسي واللفظي

 بدءا من اإلهانات والشتم واستغالل عمل –الذي يودون وضع حد له ائيا من خالل عقد الزواج يواجهونه يف حيان اخلاصة و 
 . ا ما رجعت بدون نقودذالزوجة من قبل الزوج الذي جيربها على اخلروج للعمل و يعرضها للضرب إ

  

 وربطي إىل جذع شجرة بل أيضا أرفض الرجوع الن معاشرته مستحيلة فهو وحش كاسر يضربين ل يتعدى ذلك إىل تكتيفي باحلبل
 ) سليانة تونس. (يضرب ابنته بعنف حىت فقدت مسعها وربطها يف احلانوت طيلة الليل فهو دائم تعنيفها بسبب أو بغري سبب

  

ن  بعض النساء عحتدثتبينما . يف عدة جمموعات أشارت النساء إىل مشاركة أسرة الزوج يف أعمال العنف اليت يقوم ا الزوج جتاههن
أن أسرة الزوج ال تتدخل، اآلخرون وصفن كيف يتعرضن للذل و اإلهانة بشكل يومي من قبل أزواجهن أمام أسرة الزوج بشكل 

لقد لوحظ أنه على ) تونس(بسليانه .  زوجته و يؤكد هلم أنه رب األسرة اآلمر و الناهيهم على حسابمقصود ليتظاهر الزوج أمام
ني من مشاكل مع أزواجهن، إال أن يعيشون باستمرار يف نزاع مع أسرة الزوج، خصيصا أم الزوج الرغم من أن بعض النساء ال تعان

 . ، و هي املسئولة عن اجلو املكهرب ما بني الزوجني أو اجلو الصايف الذي ال تشوبه أية غيوم"الزوج الثاين" املنطقة هذهاليت تعترب يف 
فبعض . يل قد اقترح يف كافة اموعات إال أا كانت موضوع جدال ونقاش كبريينبالرغم من أن شرط منع مجيع أشكال العنف املرت

يف املنطقة الوحيدة اليت مل تقترح النساء . املشاركات حتججن بأن مثل هذا الشرط ال ينبغي أن يكون الن الزوج له احلق يف ضرب زوجته
 املنشطة كسؤال للتفكري فيه كمقترح، حيت تبني أن النساء مل يكن هدا الشرط من تلقاء أنفسهن بل أيدوه بشدة مباشرة بعدما طرحته

  .يرون العنف املرتيل كانتهاك حلقوقهن اإلنسانية
  

 : املسألةهذه إىل رأيني حول االنقسامخالل مناقشة جمموعتني مت 
ستحق من أجله الضرب، فإن كانت املرأة تستحق الضرب، أي أا قامت بشيء تإذا : إحدى النساء البالغة عقدها اخلمسني قالت

 على زوجها من ساحة القرية و ن املرأة بأن ينادوهذه التصرحيات مناقشات قوية وقد هددت اموعة هذهتلت . لزوجها احلق يف ضرا
  .يعطوه العصا من أجل أن يضرا

جاءت به آية تعطي احلق للزوج بأن يضرب يف جمموعة أخرى إحدى النساء اللوايت تابعن دراستهن القانونية تدخلت لتقول بأن القرآن 
تيزي ( هلا فقط و ليس من أجل اجلميع ذلكزوجته، فأجابتها األخريات بأنه إذا كانت ترغب غي الضرب ما عليها سوى أن تطلب 

  )وزو اجلزائر
  

 :واج، وميكننا ذكر ومن بني احلجج األخرى اليت قدمتها النساء اللوايت ال  تؤيدن فكرة صياغة مثل هذا الشرط يف عقد الز
  

 .هذا الشرط ميكن أن خيلق مشاكل وان الزوج قد يقوم بعكس ذلك فقط من أجل إظهار العنف ضد زوجته •
 .هذا ليس من الشروط املمكن إدراجها يف عقد الزواج نظرا لكون الزوج ال يستطيع أن يسيطر على أفعاله •
وجها، وخاصة فيما يتعلق بأفعال العنف اليت تقع من داخل صعوبة تقدمي أدلة بالنسبة للزوجة حني وقوع عنف من طرف ز •

هل من الضروري أن متتلك مجيع "بعض املتعاطفات مع هذا الشرط أجنب بطريقة جد مؤثرة، . (بيت زوجية و أثناء الليل
 "النساء كامريات لتسجل كل ما يقع لتستطيع إلثبات وقوع العنف ضدها؟
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، الطالق، والتعويض )طويل األمد كما حددت إحدى اموعات(املشاركات اقترحن السجن كعقاب وحل لعدم احترام هذا الشرط، 
  .وأعربت بعض املشاركات عن عدم موافقتهن على فكرة عقوبة السجن ألزواجهن، فهن يرينها مبثابة إهانة هلن وألطفاهلن أيضا. املايل

  

  )13/2(احلق يف العمل خارج املرتل األسري   . ب
  

.  يف عقد الزواجتامن املشاركات طالنب باحلق يف العمل خارج املرتل من تلقاء أنفسهن كشرط أساسي جيب إدراجه كتابالغالبية العظمى 
، فالعديد من النساء وصفن كيف أن )تونس(قصرين و ) اجلزائر(هو الشأن بتيزي وزو، وهران، تلمسان  كما) املغرب(بتطوان 

يف اجلزائر، النساء .  طرف الزوج- أو بسبب التهديدات بالطالق أو املنع مباشرة -طلب مناضطررن ترك وظائفهن بعد الزواج إما بعد 
أعطوا العديد من األمثلة، حبيث و على الرغم من كون احلق يف الشغل كشرط مت التفاوض الشفوي عليه و قبوله أثناء الزواج من قبل آباء 

 . و مينعن الزوجة عن العملهذه الزوجني إال أنه فيما بعد يتجاهل األزواج التزامام
 

ا الشرط، هو كون العمل هو الضامن حلياة حمترمة، و يضمن للمرأة ذمن بني األسباب اليت تدفع النساء إىل الرغبة يف إدراج مثل ه
ية احتياجات كرامتها واستقالليتها املادية عن زوجها لتتمكن من جتنب أن تصبح حتت سلطته، ألن األزواج غالبا ما ال يستعطون تلب

العائلة لوحدهم خاصة مع املتغريات اتمعية، وأيضا لتفادي البقاء دون موارد خاصة أثناء الطالق؛ حبيث لن تكون مضطرة و غري ملزمة 
 .للجوء إىل الرجال لسد االحتياجات املادية ألن يف ذلك إحراج كبري هلا

  

ان زوجي مل يتركين بعلما ( وطلب حرييت، حقي يف الشراكة يف األمالك ألضع حقي يف العملعقد زواجي فأمتىن لو اكتب من جديد " 
  ) سليانة تونس(" اخرج للعمل إال بعد جهدا جهيد 

  

إال أنه و بالرغم من ذلك، أعربت بعض املشاركات عن قلقهن يف حالة إدراج هذا الشرط ومل تعد الزوجة ترغب من نفسها يف العمل، 
: وكانت هناك أيضا اختالفات حول مسألة العقوبات يف حالة عدم احترام و االلتزام ذا الشرط . فالزوج سريغمها يف كل األحوال

فالبعض ذكروا انه مبجرد ما يقع اتفاق على مبلغ شهري من شأنه أن يدفع كتعويض، الزوجة ستتخلى عن حقها يف العمل والبعض 
هذه الفئة قد اقترحت الطالق يف حالة عدم احترام . كن أن يعوضه أي مبلغاألخر رفضن ألن العمل يعطي قيمة مضافة للمرأة، وهذا ال مي

 .هذا الشرط
  

  )13/3(احلق يف متابعة الدراسة   . ت
  

مت تناول هذا الشرط من طرف املشاركات الشابات الراغبات يف مواصلة دراستهن بعد الزواج كما هو الشأن بالنسبة للمشاركات 
 . جد مبكر، وتوقفن عن الدراسة، و اآلن ترغنب يف استئنافهااألكرب سنا و اللوايت تزوجن يف سن 

كما قدمت املشاركات عدة أمثلة حديثة . جمموعة كبرية من النساء قدمن شهادن حول كيف اجربن على ترك الدراسة بعد الزواج
  .تجرد أن أصبحن حامال التوقف عن الدراسة مبم أزواجهملنساء شابات متزوجات وهن ال زلن يدرسن، و فيما بعد فرض عليه

 التوجه إىل اجلمعية ألدرس و تسترسل يف كالمها قائلة أن حاهلا كحال سائر نساء -يعين الرجل–لوال إين صرت عجوز ملا تركين اركاز 
ما ترين  صغريات اغلبنا تزوجت و عمرها ال يتعدى الثانية عشرة و من حينها ال ميكننا فعل أي شيء إال بإذن الزوج و كاالدوار تزوجن

  )أكادير املغرب (.مل ندرس و مل نفعل سوى اإلجناب
  

  )12(احلق يف مرتل زوجي مستقل  . ث
  

 له عالقة مبكان اإلقامة وكان من بني أوىل النقط اليت أثريت –الرغبة يف إدراج شرط يؤكد على ضمان سكن مستقل عن عائلة الزوج 
وأعربت املشاركات عن رغبتهن يف الشعور باالستقاللية يف حياهن . ةمن قبل مجيع املشاركات يف كل اموعات، واعتربت أساسي
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رهن، ظمن وجهة ن. الزوجية، وكذلك من أجل جتنب مجيع أشكال املشاكل اليت من املمكن أن تواجهها النساء من طرف عائلة الزوج
يف حيان، والتأثري )  وإخوة وأخوات الزوجأب الزوج أم الزوج،(إن سبب املشاكل بني الزوجني يرجع باألساس إىل تدخل عائلة الزوج 

 .ا الزوجذاملمارس من طرف عائلة الزوج على ه
 

نساء اللوايت تسكن الوصفت املشاركات انتشار كبري لظاهرة السكن اجلماعي، الذي يبدو أنه مصري ال مفر منه جلميع ) تونس(بسليانة 
 يف منطقة أخرى بعيدة، إال أن أسرة الزوج، متنعه من أخذ زوجته للعيش معه و يف هذه املنطقة، و حىت يف احلالة اليت يسكن فيها الزوج

  .إلبعادمها عن بعضهما البعض حىت تبقى الزوجة يف خدمة أسرة زوجها
  

أوضحن أن هذا ) اجلزائر(نساء شابات يف تيزي وزو . بالنسبة ألغلبية املشاركات، بيت مستقل هو الضامن األساسي للسلم واالستقرار
  .80 يعين أن ال يرغنب يف أسرة الزوج، ولكن ترى انه شرط من شروط العيش بسالم وسعادةال
 

 أستيقظ باكرا ألحضر هلم األكل و ألغسل املالبس للعائلة كلها مع علم و موافقة الزوج ،محاي و محايت  يتدخلون حبيايت يضربونين
  )تطوان املغرب(توفريه سكن مستقل يف حالة عدم ائليت و طلب الطالق  مما اضطرين للهرب إىل مرتل عذلك و أنا مل اعد أحتمل ذلكب
  

غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن هذا االقتراح مل جيد صدى اجيايب لدى مجيع النساء، فإن مستوى الدعم أو ال ملثل هذا الشرط له ارتباط 
 سنة هن اللوايت فقط أصررن على هذه النقطة، 38هن عن يف مجيع اموعات فإن النساء اللوايت تقل أعمار.  مباشرة بسن املشاركات

غالبا النساء اللوايت . يف حني أن املشاركات اللوايت تبلغ أعمارهن اخلمسينات و أكتر أعربن مرارا و تكرارا عن معارضتهن هلذه الفكرة
و بالتايل فقد رفضن رفضا قاطعا هلذا !" سرةهذه األجيال الشابة من النساء يودون أزواج بدون أ"هلن أبناء على وشك الزواج أكدن أن 

 الفئة دافعن عن كون هذا الشرط ال ميكن العمل هذهأخريات من نفس . الشرط ألن يرغنب يف أن يبقى االبن و زوجته معهن يف املرتل
سمح للزوجة بوضع مثل هذا ت، ال الظروف احلالية، و يف رأيهن. للزوجبه يف مجيع األحوال، وأا يرتبط ارتباطا وثيقا باحلالة املالية 

 .الشرط يف عقد الزواج، وإال فانه سيكون سببا لتخلي الرجل عن فكرة الزواج من األصل
 

 )12/5(احلقوق اإلجنابية   . ج
  

نسل، بينما حتدت عدد كبري من املشاركات على أمهية التراضي املشترك ما بني الزوجني على كل ما له عالقة باحلقوق اإلجنابية و حتديد ال
 هذه بني مؤيدات ومعارضات، و سجلت مستفيضة املسألة يف عقد الزواج ولدت مناقشات هذهإال أن اقتراح إدراج شرط إضايف حول 

 .باملغرباللقاءات التشاورية املقاومة بشكل كبري خصوصا يف 
  

ق مسبق بشأن الشروط اليت هلا عالقة باملدة  سنة، بدا هلن من الضروري التوصل إىل اتفا38وال سيما بالنسبة لغالبية النساء دون سن 
 املمكن أن تفصل ما بني اليت من، عدد األطفال املمكن والدم خالل الزواج، املدة الزمنية ) سنوات3اقترحن (ت الدااملباعدة بني الو

 كانت ستنجب أطفاال مع الزوج أم  سنوات الختبار إمكانية جناح الزواج قبل أن تقرر ما إذا3وأشرن إىل (تاريخ الزواج واحلمل األول 
  .، واستخدام وسائل منع احلمل81)ال
 

 متتابعة الشيء الذي بوالداتلقد أعطت املشاركات العديد من األمثلة من جمتمعان احمللية فيما يتعلق بالنساء اللوايت أجربن على القيام 
يف أن بعض الرجال يقومون باستخدام األطفال كما وصفن ك. أثر بشكل سليب على وضعهن االجتماعي واالقتصادي وصحتهن

                                                 
بعض األمهات العازبات بتونس عربن عن استعدادهن بالسكن عد عائلة الزوج يف حالة كان بإمكان التصرف يف حمتويات املرتل و إدا ما كان بإمكان   80

  .عائلة الزوج أو أحد أفراد العائلة أن يعتين باألطفال خالل فترة تغيبها عن املرتل
عة من املشاركات ضد هده الفكرة و قد أكدنا بأن والدة طفل مباشرة بعد الزواج هي أفضل ضمانة للمرأة و متكن يف حني أن يف تونس كانت هناك جممو  81

 .من تقوية أواصر العالقة العائلية
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و هؤالء النساء مل تعد تردن أن ينظر إليهم على أن صاحلة . كوسيلة للضغط إلرغام زوجام على البقاء يف املرتل و منعهن عن العمل
  . املتتاليةالوالداتلإلجناب فقط، وقد قدمن أمثلة لنساء من حميطهن تدهورت حالتهم الصحية نتيجة 

 
للنساء اللوايت يرغنب يف إجناب أطفال ولكن أزواجهن يرفضون ) وهران وتلمسان(و زيادتا على ذلك، كانت هناك شهادتني من اجلزائر 

  . األول ألن لديه طفل نتيجة زواجه األول واألخر الن الزوج يعيش مع والديه و ال يعمل-
  

بسبب تشارك :  وأكثر أعربوا عن رفضهن هلذا الشرط ألسباب خمتلفة50يف املغرب خاصة، املشاركات اللوايت يتراوح أعمارهن بني 
 مسألة جد شخصية و ليس من الضروري التدخل على هذا املستوى، كنا أنه ال ينبغي التدخل يف هذهالظروف و القدر؛ حبيث اعتربن 

  .إرادة اهللا
 

 البعض -، كان من الصعب االتفاق )املغرب(أكادير بط  العقوبات املمكنة لعدم احترام هذا الشرت اموعات اليت ناقشإحدىيف  
طالنب بالطالق، أخريات طالنب بتعويض مادي وان يتكلف الزوج جبميع املصاريف املتعلقة باحلمل واملراقبة الطبية والرعاية مبا أنه فرض  

  .إجنام
 
 )10/1(تقاسم املسؤوليات من داخل املرتل   . ح

  

 أملهن يف أن يكون مكتوبا يف العقد شرط حول املساواة من داخل املرتل فيما يتعلق باألعمال املرتلية  عنن كبرية من النساء أعربغالبية
 من بني املسؤوليات اليت ينبغي أن يقوم ا الزوج جبانب زوجته، بينما أكدن املشاركات يف أحيان هذهبالنسبة هلن . وتربية األطفال

وبأن املرأة  هي املسئولة عن التعليم والدراسة ومراقبة حالتهم رب من مسؤولياته جتاه أبنائه، كثرية على أن الزوج جيد دائما وسيلة للته
  .الصحية

  

ل ض لكن لألسف مل يفي بالوعد و عند إجناب ابننا الثاين ف،لقد و عدين قبل الزواج بأن نتعاون يف كل شيء و انه سيتفهم ظرويف العملية
 معي يف تربية األبناء و تقاسم املهام املرتلية حىت اخلادمة اليت تساعدين يف أشغال البيت أنا من البقاء خارجا وقت طويل على أن يساهم

  )تطوان املغرب (يدفع هلا أجرها
  

ما كانت ال تعمل خارج املرتل، غري أن معظم املشاركات إذا يف حني رأى البعض انه من الطبيعي أن تتحمل املرأة مجيع هذه املهام 
 . الشرط سواء كانت الزوجة تعمل خارج املرتل أو كانت ربة البيتأحلحن على هذا

 
اليت يودون تقامسها بالتساوي مع " املهام يف املرتل"سؤوليات احملددة من طرف النساء بكوا املومن املثري لالهتمام أن ننظر إىل ما هي 

يف اليوم التايل لليلة زواجي، : "ت فيما خيص هذه النقطةحك) املغرب (أكاديرإحدى املشاركات يف اللقاءات التشاورية من . أزواجهن
 " وضعت احلداء وخرجت حللب األبقار والعناية ا، مل أرى زوجي إال بعد أسبوع كما لو أنين متزوجة بالبقرة

 و أيضا باحلق يف يف حالة عدم احترام هذا الشرط، اقترحت املشاركات احلق يف متابعة الزوج قضائيا كي يعاقب بدفع تعويضات مالية،
  .طلب الطالق
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 82)9(تعدد الزوجات   . خ
  

 تعدد  عدم التعدد الذي مينعفرض شرطاألمهية القصوى و األولوية اليت جيب أن يتسم ا  ن، فإن معظم النساء قد أكدنسبة قليلةباستثناء 
ينبغي أن ") املغرب ( املشاركات يف تطوانحدىإ و حسب. كرامتهاو صيانة هلا اية املرأة من أجل محالزوجات يف عقد الزواج و ذلك 
  ".مع امرأة أخرى ال وجود المرأة ستوافق على تقاسم زوجها  ألنهذلك فال معىن ليلغى و مينع متاما تعدد الزوجات،

  

زوجها  أطفال، تصف زوجها بالطيب، اخلدوم و احملب جدا ألبنائه، يف أحد األيام اكتشفت أن 5إحدى املشاركات متزوجة و أم ل 
و بعد مفاوضات قبلت بأن يأيت عندها . ذلكتزوج عليها بامرأة أخرى، حاولت معه جبميع الطرق لكي يطلق زوجته الثانية إال أنه رفض 

 الوضعية أصبحت أنا الزوجة هذهتعرفون يف مثل " زوجها بضع ساعات خالل النهار على أن تكون حياته الفعلية مع الزوجة األخرى
لكن  .قبلت بشروطه ألحافظ على بييت و أبنائي، أنا الضحية و ال أستطيع حىت الكالم. من أنين األقدم، و أنا هي أم أطفالهالثانية بالرغم 

 )وهران اجلزائر(اآلن بعدما استوعبت جيدا سأصر على توفري عقد زواج عند تزويج بنايت، فأنا ال أريد أن تعانني مثلي 

، بررن ذلك بإعطاء أمثلة كالعقم أو مرض مزمن، فوفقا للدين هذا حق 83يت قاومن هذا الشرطومن بني األقلية من املشاركات اللوا
مشروع إذا كان للزوج القدرة املادية الكافية اليت تسمح له احلصول على أكثر من زوجة واحدة، وان تعدد الزوجات ال ميكن حىت 

ذا الشرط، ولكن عربن عن عدم هل يعربن عن مقاومة شديدةت مل بعض املشاركا ف.مناقشته ألن ذلك يتعارض مع الشريعة اإلسالمية
  .معارضتهن لتعدد الزوجات شريطة أن يكون الزوج عادال بني الزوجتني

  

اقترحت املشاركات طالق الزوج من الزوجة الثانية، ودفع مستحقاا، والسجن  ،عدم تعدد الزوجاتو كعقاب لعدم احترام شرط 
 ببيت الزوجية من طرف االحتفاظالتعويض املايل للزوجة ألوىل، احلق يف طلب الطالق من زوجها مع ، نفس الشيءلتفادي تكرار 

 .الزوجة األوىل بعد الطالق أو الزواج الثاين إذا مل يتم حله
 
 )9(احلق يف العناية الطبية  . د

  

أثناء إعداد الربوتوكول اخلاص باللقاءات التشاورية كن من بني املواضيع اليت مت حتديدها يومن املثري لالهتمام أن نالحظ أن هذا الشرط مل 
ءا ولكن بنا. وال حىت على القائمة اليت قدمتها املنشطات خالل املناقشات مع املشاركات كمقترحات من أجل تشجيعهن على النقاش

 15 من 9إليه تلقائيا يف  متت اإلشارة ،الرغبة يف إدراج شرط حول حق الزوجة يف الرعاية الطبية و ضماا من طرف زوجهاعلى 
. منطقة من قبل املشاركات أنفسهن، حبيث مت اعتباره جد هام بالنسبة هلن، و بالتايل فقد مت إدراج هذا الشرط يف هذا اجلزء من التقرير

ئر أي مجيع املناطق  مناطق من اجلزا5 اليت اقترحته، مت اقترح هذا الشرط يف 9بني املنطقات من ومن املثري لالهتمام أيضا أن نالحظ أن 
 .اليت نظمت فيها اللقاءات التشاورية

  

معظم املشاركات، ال سيما العاطالت عن العمل، يسعون إىل حصول الزوجة على الرعاية الطبية يف حالة مرضها، احلق يف احلفاظ أيضا 
ن أو  العاقر، و أن حتظى املرأة على صحتهن، و حظر زواج الزوج يف حالة مرض الزوجة، و منع طالق الزوجة املريضة مرضا مزم

  لقد وصفت النساء حىت إذا كان الزوج يرعى أبنائه فإن األم ال حتظى بنفس االهتمام . املريضة برعاية الزوج بدل إرساهلن لعائلتهن

                                                 
 املغرب و - نيتني جهات من داخل الدولتني املع10 من 9 جيب التأكيد على األمهية اليت أعطني هلذا الشرط من طرف النساء حبيث مت التأكيد عليها يف  82

 فالتعدد ممنوع يف تونس و بالتايل مل يكن هناك داعي لتناقشه املشاركات و بالرغم من ذلك فمجموعة من املشاركات ضمن جمموعات األمهات -اجلزائر
  العازبات يف تونس طالنب بقبول التعدد إلعطاء فرصة ألمهات العازبات يف الزواج

اللقاءات التشاورية   يف % 20هده األغلبية الغري ذات أمهية و بلغت أقصاها ب ). املغرب(قاءات التشاورية بتطوان  مبا فيهم زوجتني ثانيتني يف الل 83
  )املغرب(باحلاجب و مراكش 
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اإلهانات أمام كانت هناك شهادة مؤثرة جدا المرأة تعاين من سرطان الثدي، تعرضت للعديد من ) اجلزائر(ففي تلمسان . و املعاملة
 .األسرة وقد مت نبدها وطلقت دون أية تغطية صحية

 
 )8/3(احلق يف التنقل حبرية  . ذ

  

حرية التنقل، و السفر و يف زيارة العائلة، مت النص عليهم كشرط أساسي جيب إدراجه يف عقود الزواج هذا ما أكدت عليه  املشاركات 
 التقارير اجلزائرية باستثناء يف يفولذا نتساءل ملاذا مل يتم التطرق هلذا املوضوع (ة  من املناطق اليت أجريت ا اللقاءات التشاوري8يف 

 ). اجلزائر(التقرير اخلاص مبنطقة بوقرة 
  

يف املغرب وتونس كشفت عن عدد كبري اللقاءات التشاورية . أعربت معظم املشاركات عن رغبتهن يف التنقل حبرية لزيارة أفراد أسرهن
 كيف أن مل عدد كبري من النساء حكني. لوايت تعانني من مشاكل من هذا النوع و اخلاصة باألساس بزيارة أسرهنمن املشاركات ال

مثاال جد مؤثر و الدموع يف عينيها ) املغرب(تتمكن من زيارة أسرهم لفترة طويلة بسبب رفض الزوج، أعطت امرأة من مدينة احلاجب 
  . عاما20 ألسرا ملدة وعلى وشك أزمة نفسية بسبب عدم زيارا

  

إحدى املشاركات مل تتمكن من السفر و زيارة عائلتها حىت عندما كان والدها على فراش املوت منعها الزوج من السفر لزيارته حىت 
  .علمت خبرب وفاته

ملشاركات  كما أن إحدى ا،و إحداهن منعها زوجها من حضور حفل زفاف أختها و اضطرت إىل اهلرب لتتمكن من حضور احلفل
. حتدثت على أن زوجها مينعها من رؤية أهلها فهو يشتعل بإسبانيا و عليها انتظار جميئه يف العطلة الصيفية ليأخذها بنفسه و يعيدها بنفسه

  )تطوان املغرب(
  

ه خوفا من أن يطلقها اليت مل تتمكن من زيارة والدها قبل وفات) اجلزائر(و باإلضافة إىل أمثلة أخرى مشاة مثل قصة سيدة من بوقرة 
ا الشرط املتعلق حبرية التنقل مت اقتراحه كذلك من طرف بعض املشاركات اللوايت ينتمني لنفس املنطقة ذه. زوجها إن خرجت يف غيبته

 .هاليت ال يسمح هلن فيها باخلروج حىت للذهاب إىل الطبيب باستثناء إن رافقها الزوج أو أم
 

منطقة سليانه هو القادر على كل شيء ألنه يستطيع منع زوجته من زيارة أقربائها، ومنع أسرا من ىف تونس، حيث تبني أن الرجل يف 
زيارا، وأضافت النساء يف تونس بأن هدا احلق جيب أن يتضمن أيضا حق الزوجة يف السفر إىل اخلارج دون أن يرافقها الزوج، إضافتا 

  .إىل حقها يف أخد أطفاهلا معها دون إذن من األب
 ذلكقالوا أن من حق الزوج أن مينع زوجته من السفر إذا أراد ) املغرب(من املشاركات يف احلاجب )  ٪5(غري انه كانت هناك أقلية 

  .الن هذا حقه
 
 )6/3(الطالق   . ر

  

اورية، ال من  مل متثل جزءا كبريا من املناقشات يف اللقاءات التشذلكمقترحات حول إمكانية احلصول على الطالق أو الشروط من أجل 
حيث حمتوى النقاشات  وال على املستوى اجلغرايف، والغالبية الساحقة من املناقشات حول هذه النقطة جرت باملغرب يف حني انعدمت 

 يف تقارير إحدى اجلهات يف اجلزائر متت اإلشارة إىل االتفاق يف عقد الزواج على أن ال يقع الطالق إال يف حالة تراضي. تقريبا يف تونس
 .84الزوجني

 

                                                 
نفس الوقت حول  الشيء الذي ال يستغرب له إدا ما أرجعنا هدا املستوى املتغري من املناقشات على القوانني حول الطالق يف هدين البلدين؛ نتساءل يف  84

  . باجلزائراللقاءات التشاورية  األسباب اليت جعلت هده النقطة ال تأخذ أمهية أكثر يف 
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متحورت املناقشات اليت جرت يف املغرب على الطالق حيث دارت حول إمكانية إدراج العصمة بيد املرأة كشرط إضايف يف عقد الزواج، 
 و على سبيل –فاملالحظ أنه يف عدة حاالت النساء غري مدركات بوجود هذه اإلمكانية . كني الزوجة من احلق يف الطالقمتو بالتايل 

 فوجئن عند مساع أن هذه اإلمكانية هي موجودة من قبل و ات ٪ من املشارك95) املغرب(بتطوان اللقاءات التشاورية  يف املثال 
بعد اية شرح هدا األمر هلن، اعتربت النساء أن بندا ذا الشرط هو أساسي و جد مهم، و أصرت . منصوص عليها يف القانون أيضا

افة هذا الشرط ليس ألم مل يعتربوه مهما بل ألن كن جاهالت أصال بوجوده و بإمكانية إضافته املشاركات على أن مل تقترحن إض
  .كشرط

 
 أبانت املناقشات ىإال أن الدعم املطلق ملنح هدا احلق يف الطالق للنساء من داخل عقد الزواج هو بعيد من أن يصبح مكتسبا، فمرة أخر

 سنة 50 احلق هن يف غالبيتهن نساء تبلغن من السن اقل من هذهتلك اللوايت أيدن ف. اتعن اختالفات يف املواقف حسب سن املشارك
يف حني أن النساء املسنات " محاية الزوجة من استغالل الزوج و طغيانه" من أجل ذلكو اللوايت حددن هذا الشرط بكونه ضروري و 

على حجة األعراف و التقاليد و الدين، و أكدن على فكرة أن ا الشرط معتمدين ذعربن عن بعض التحفظ بل أيضا عارضن فكرة تبين ه
 تدافعن عن فكرة أن النساء جيب أن اللوايت خاصة ما بني ذلكمناقشات كثرية تبعت . الزوج هو الوحيد الذي جيب أن ميلك حق الطالق

يف بعض األحيان الحتمال  هن جمربات ال تتخلى عن حقهم يف الطالق بدون سبب، و بني اللوايت تفكرن بأن يف بعض األحيان النساء
  . املعاناة مع زوجها يف مقابل تنشئة أبنائهم يف تواجد أبيهم أيضا

  

 باملغرب، اللقاءات التشاورية اجلانب األخر من الطالق املمكن أن يكون موضع لشرط يف عقد الزواج، مت مناقشته مرة أخرى فقط يف 
جانب كبري من النساء ساندوا فكرة اخللع مع حتديد املبلغ الواجب دفعه ". اخللع"الزوجة للزوج وهو طالق املرأة مبقابل مبلغ مايل تدفعه 

وصف معاناا الكبرية و اليت الزالت قائمة و املتعلقة مبشاكلها ) املغرب(إحدى املشاركات يف تطوان . للزوج سلفا يف عقد الزواج
فهي تتعرض لعديد من أنواع االبتزاز و .  جيب أن متنحه إياه ليوافق على اخللعالقانونية الكثرية مع زوجها حول مبلغ التعويض الذي

 هذهمن أجل .  درهم إال أنه رفض ذلك أيضا طالبا مبلغ أكرب20000االستفزاز من طرف زوجها، حبيث ذهبت إىل اقتراح مبلغ 
يد من اموعات أكدن على أن مبلغ الواجب من أجل يف العد. االعتبارات فهي تعترب من الفضل أن يكون املبلغ حمدد مسبقا يف العقد

  . درهم10000و أكدن أخريات على أنه ال جيب أن يتجاوز . اخللع جيب أن يكون حمددا بشكل مسبق يف عقد الزواج
  

ملوضوع بشكل ا اذيف اجلهات الثالث حيث أثري ه. "املتعة"التعويض اجلانب الثالث الذي أثارته النساء  فيما خيص الطالق هو مقدار 
 يعترب مسا بكرامتهن، إحداهن اليت ذلكألن " املتعة"من النساء يرفضن هدا املبلغ   %10) املغرب(كبري، أكادير، تطوان و احلاجب 

 يض املرأة املطلقة بأي مبلغ ممكن من املال مقابل مجيعو بالنسبة ألخريات فقد صرحن أنه ال ميكن تع"هو مل يشتريين ليتمتع يب"دت أن أك
  .اهودات اليت بدلتها طيلة حياا كزوجة

  

البعض اقترحن أن يكون مبلغ . ر و حتديده ضمن عقد الزواجثبالنسبة لباقي النساء، فهن تعتربن تعويض الطالق كحق جيب تنظيمه أك
عويض  يف حلظة الطالق مع األخذ ا التذتابت حمددا يف عقد الزواج أثناء انعقاده، يف حني أن األغلبية منهن اقترحن أن يتم حتديد مبلغ ه

بعني االعتبار جمموعة من العوامل، الظروف و خصوصية كل طالق، خاصة املدة الزمنية للزواج، الوضعية العائلية، االجتماعية و 
تضن ) اجلزائر( بوقرة ملنطقةاللقاءات التشاورية  أغلبية النساء يف . االقتصادية للمرأة املطلقة، و مداخل الزوج إضافة إىل مستواه املعيشي

بأن مقدار التعويض احملددة من طرف احملكمة ال يعوض أبدا الضرر احلاصل للزوجة بعد الطالق، من أجل ذلك جيب التفكري يف الزيادة 
 ا اخلصوص يف عقد الزواج بشكل مسبقذيف مقداره و إدراج شرط.  

  

ات أيدن مقترح منع كليا الطالق من داخل عقد الزواج، يف حني أن  من املشارك% 50 مبراكش، اللقاءات التشاورية أخريا، و يف 
  .ما أصبحت احلياة الزوجية مستحيلةإذا ا احلق ذجيب أن حترم النساء من هذا االنصف اآلخر من املشاركات تساءل حول مل
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 )6/4(األطفال   . ز
  

على  الوصاية  الوالية وض التدابري املتعلقة باحلضانة وبعض اموعات من النساء أعربن عن رغبتهن يف إدراج مسبقا يف عقد الزواج بع
 :اخلصوصضمن اموعات اليت حتدثت عن هذا املوضوع، مجيع النساء اتفقن على وضع شرطني على . احنالل الزواجاألطفال يف حالة 

و هذا دون ضرورة . جها مرة أخرىأن تكون احلضانة لألم مضمونة حىت يف حالة سفرها سواء داخل أو خارج البلد إضافة يف حالة تزو
 .احلصول على اإلذن املسبق بدالك من األب أو القاضي

  

  . أيضا بعض املشاركات إىل إمكانية إدراج شرط تعترب من خالله األم هي الوصي الشرعي على أبنائهاتأشار
  

 :حقوق األمهات العازبات خالل الزواج  . س
  

أغلبية املشاركات حبيث أن  مع األمهات العازبات، تشتغل باألساسمبا أا مجعية و س إحدى اجلمعيات الشريكة يف هذا املشروع يف تون
أولويان ب عديدة لشروط خاصة ا اقترحن أفكاريل أمهات عازبات و بالتاهن اجلمعية هذه  من طرفتيف اللقاءات التشاورية اليت أجنز

حسب (ومن أجلهن أساسا أنفسهن يف ارتباط بوضعيتهن  يقترحن ليتاملقترحات ا.عند الزواج مع رجل ليس األب البيولوجي ألطفاهلن
   :يه) كالمهم اخلاص

  

 .حتمل األعباء كما هو الشأن لزوجة عاديةباإلضافة إىل   و االحتراماملعاملة احملترمة، •
 . إىل مسعتهاذلك يف احلي الذي تعيش فيه لكي ال يسيءبالكتمان خاصة إحاطة كوا أم عازبة  •
 .الكراءوتؤدي ضغوطات عليها لكي تتحمل أعباء و مصاريف العائلة و ال و ممارسة ظرفها االجتماعي عدم استغالل •

  

الزوج ب يف ارتباط ، عالقة سابقة من خارج الزواجنتيجة ،ولودامل حق الطفل ختص باألساسشروط مقترحات كرغبت كذلك يف وضع 
  .اجلديد

  

 .من هذا الزواجأخر اد طفل ي ازدبالرغم منجيابية اإلطريقة التعامل التعامل اجليد مع هدا الطفل و احلفاظ على نفس  •
 ، هلدا الزوج الشرعياالبنحتمل مصاريف هذا الطفل كما لو كان  •
 .التمكن من احلصول على احلق يف اإلرث كالطفل العادي •

  

  :احلقوق املالية
  

  )15(تقسيم املمتلكات أثناء الطالق 
  

دون أي تشجيع من املنشطات، مجيع النساء شجعن و باألغلبية إدراج كأولوية، شروطا لضمان أن يف مجيع اموعات بشكل عام، و ب
 أثناء الطالق يف ذلكيتم تقسيم املمتلكات اليت مت اكتساا خالل فترة الزواج تقسيما عادال و بتراض مسبق يف العقد بني الزوجني و 

 . املرأة ال حتصل على شيء اللهم صداقهالقد أكدت النساء أنه بعد الطالق غالبا .حالة وقوعه
  

  :حبيث متت اإلشارة إىل النقاط التالية" عادلة"أو بطريقة " بشكل متساوي"كان هناك نقاش كبري حول تعريف التقسيم 
  

بالنسبة لألول ميكن لكل زوج (لقد أكدت املشاركات عن ضرورة التمييز بني املمتلكات املكتسبة قبل و بعد الزواج  •
  ؛)ع ممتلكاته اخلاصة و يف احلالة الثانية ضرورة التقسيم العادل ما بني الزوجنياسترجا

وفق نسب حمددة جيدا و مناسبة هودات اجلميع مع األخذ بعني االعتبار عمل املرأة من داخل التقسيم جيب أن يكون  •
 املرتل ؛
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رغم من أا ال متلك دخال حمددا شهريا، فإن يعص النساء أكدنه أنه بالرغم من كون ال يشتغلن خارج املنازل و بال •
عملهن من داخل املرتل و املسؤوليات اليت تتحملها تعطيهم احلق يف تقاسم املمتلكات و األموال ما بينهن و بني 

 أزواجهن؛
 االتفاق بشكل مسبق من داخل عقد الزواج على كتابة مجيع املمتلكات املكتسبة باسم الزوجني معا، و هناك جمموعة •

 هدا الدين، و يف حالة الطالق أداءمن األمثلة ملساكن مت اقتنائها من خالل قرض بنكي حبيث ساهم الزوجني معا يف 
دا املرتل للشخص املسجل بامسه و غالبا ما يكون الزوج، مما جيعل مأمورية الزوجة جد مستحيلة هعامة ما يعود 

 .السترجاع نصيبها
 

عني مع أزواجهن، هناك حىت بعض املشاركات اللوايت بعن جموهران من أجل بناء مرتل كبري، و بعد مجيع النساء سامهن يف شراء شيء م
 زعم الرجال بأن كل شيء هو ملكهم و حىت اوهرات اليت باعتها النساء هي يف األصل ملكهم، و أن ليس هلن اخليار إما البقاء ذلك

  )وهران اجلزائر(مع أبناءهم أو املغادرة 

يد من األوقات أكدت النساء مرارا وتكرارا على ضرورة جعل إبرام عقد لتقسيم املمتلكات املكتسبة بعد الزواج، شرطا إجباريا، يف العد
 .  بالنسبة هلن ال وجود لرجل سيوافق على إدراج هذا الشرط إن مل يكن مفروضا عليه قانونياألنه

  

ين للملكية املستقلة للممتلكات عن طريق عقد مرفق لعقد زواجهما من أجل يف تونس، حيث ميكن للزوجني التنازل عن النظام القانو
التنصيص على امللكية املشتركة للممتلكات املكتسبة ما بعد الزواج، املشاركات يف اللقاءات التشاورية طالنب بتقسيم املمتلكات مع 

وا إىل املمتلكات املنقولة و أيضا العقارات املتعلقة وتقاسم وقد أشار. الزوج فيما خيص مجيع املمتلكات و ليس فقط ما يسمح به القانون
العديد من املشاركات عربن عن رغبتهن يف أن حيل نظام امللكية املشتركة حمل نظام . املمتلكات اليت مت احلصول عليها قبل الزواج أيضا
  .امللكية املستقلة وتدرج يف عقود الزواج احلالية

 
بعض املشاركات التونسيات اللوايت اخترن نظام امللكية املشتركة للملكيات املكتسبة بعد الزواج اشتكني من إال انه جيب تسجيل أنه حىت 

  .كون أزوجهن يقومون بتسجيل مجيع املمتلكات املكتسبة بعد الزواج باسم آبائهم أو غريهم من األقارب لكي ال حتصل عليها املرأة
 

  )14/1(االحتفاظ ببيت الزوجية بعد الطالق 
  

األغلبية الساحقة من النساء يف مجيع اموعات اقترحن إدماج شروط يف عقد الزواج تنص على أن يعود بيت الزوجية بعد فسخ الزواج 
 . الزواج لتغطية يف نفس الوقت كال من الطالق أيضا وفاة الزوج" لفسخ"لقد أعطوا حتديدا واسع . إىل الزوجة واألطفال

  

جزئيا أو (بعض النساء اقترحن ختصيص امللكية .  عن كيفية هذا التوزيع، إضافة إىل مربرات ملثل هذا التقسيمإال أن املشاركات اختلفن
أخريات حتددن ختصيص مرتل الزوجية بوصفته حق مؤقت . ملرتل الزوجية إىل الزوجة وذلك حىت مبجرد إبرام عقد الزواج) كليا

  .مثال بلوغ األطفال سن رشد إىل غاية وقت معني، ذلكا املرتل و ذالستعمال ه
 

 املرتل، والزوج هو من ذاكان بيت الزوجية مستأجرا، اقترحت العديد من املشاركات أن الزوجة هي اليت ستبقى مقيمة إذا يف حالة ما 
على احلصة اليت جيب أن يف احلاالت اليت يكون فيها كال الزوجني يعمالن، ينبغي أن يتفقا . يدفع اإلجيار إذا كانت املرأة ال تتلقى راتبا

 . وإذا كانت الزوجة ال تعمل، فإن الزوج هو من يتحمل تكاليف اإلجيار. يدفعها كل واحد منهما
  

لألطفال، فهم يرون هذا التخصيص احلاضنة عدد كبري من املشاركات يربطن بني ختصيص بيت الزوجية إىل الزوجة و بني كوا األم 
اقترحن ) تونس(، تونس، زغوان و قصرين )اجلزائر(ومع ذلك فإن املشاركات يف وهران . صاحلهمكضرورة حلماية األطفال وتعزيز م
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 املرأة دون هذهنص على توفري السكن بعد الطالق مهما كان وضع املرأة وذلك من اجل محاية النساء حىت و إن كانت يإدراج شروط 
  .أطفال أو أم ألطفال جتاوزوا سن الرشد

  

ة إىل الزوجة دون أي مقابل منها ألنه ميثل شكال من أشكال التعويض مقارنة مبا عانته يورة ختصيص بيت الزوجالبعض رأين أيضا ضر
  .الزوجة  باإلضافة إىل خمتلف املسؤوليات واألعباء املرتلية اليت كانت ملقاة على عاتقها

  

أزواجنا ال منلك حىت مسكن مستقل، فنحن مضطرات اآلن و بعد وفاة :" أرملتني من شقيقني تعيشان مع عائلة زوجيهما حيكيان لنا
هم ميلكون مرتال كبريا و لكنهم ال يريدون منحنا حقنا يف . للبقاء مع أهل زوجينا و خاصة وأن أخت الزوج هي اآلمر الناهي يف املرتل

ه خاصة و أن كل واحدة منا هلا اإلرث من زوجينا، و حنن نعيش حتت رمحتهم، حنن نعاين لكن يف صمت ألننا ال منلك مكانا نذهب إلي
  ) وهران اجلزائر( أطفال 3
 

صرحوا أن الزوج ال يستطيع أن حيرم من حقه يف احلصول على حصته من ) املغرب( ٪ من املشاركات من تطوان 40إال أنه كان هناك 
ن يتمكنا من العيش معا، فواحد منهم قيمة بيت الزوجية، واقترحن أن يتم تقاسم املرتل بشكل عادل ما بني الزوجني و نظرا ألما ل

  .جيب أن يدفع نقدا مقابل حصته إىل ألخر، و إذا كان مشكال ماديا ميكن بيع البيت واقتسام سعره بينهما
  

يف اجلزائر، و على الرغم من أن للمرأة احلق يف البقاء يف بيت الزوجية خاصة بعد التعديالت اليت أدخلت على قانون األسرة يف عام 
 تطبيق نظرا لكون .تفصيل مثل هذا الشرط يف عقد الزواجو ، املشاركات يف اللقاءات التشاورية أصرت على أمهية إدراج 2005

 و من وجهة نظر العديد من النساء يف منطقة تلمسان . ا اخلصوص ال تزال ضئيلة، أو تكاد تكون منعدمةذاألحكام القانونية املتعلقة
  . للمرأة يبقى من املستحيل، و األغلبية من النساء املطلقات يرجعن إىل مرتل والديهم، منح بيت الزوجية)اجلزائر(
 

  )13/2(النفقة ما بعد الطالق
  

أصروا على  قد  يف عقد الزواج، وإدراجهامن أهم الشروط الالزم هي  النفقة اعتربن أناللقاءات التشاورية تقريبا مجيع املشاركات يف 
معظم . "النفقة"بسبب على وجه التحديد و   األمورهذهمثل تكون بسبب غالبا ما كل القائمة بني الزوجني هذا الشرط ألن معظم املشا

   . بعد الطالق، مع بعض االستثناءاتاخلاصة باألطفالاملناقشات اليت دارت يف اللقاءات التشاورية كانت حول قضية النفقة 
  

 سلفا يف عقد الزواج وفقا لدخل الزوج، أو على األقل أن يكون هذا اكون حمدديإىل أن مقدار النفقة ينبغي أن املشاركات أشارت  و
مستوى معيشة األطفال قبل ذكرت النساء من بني املعايري األخرى اليت جيب اختاذها بعني االعتبار،  و. املعيار منصوصا عليه يف العقد

  . حتياجات ألطفال وفقا البشكل تدرجيييواقترحت بعض املشاركات زيادة النفقة . الطالق
  

وأكدت املشاركات على أن املرأة يف .  يف عقد الزواجها أن يتم إدراجعلى النفقة ألداء ةاريخ حمددوباملثل، وضع جدول زمين و ت و
ظروف صعبة و مواجهة ن التأخر يف دفع النفقة يعرض الزوجة واألطفال إىل ألقرب وقت ممكن، أحاجة إىل احلصول على نفقها يف 

 . عن العمل، ال سيما إذا كانت املرأة عاطلةةريخط
  

بان زوجها بعد أن عقد عليها الزواج للمرة الثانية ) حالة خصام معه(تقر إحداهن وهي مطلقة عادت لزوجها مث تنتظر الطالق الثاين منه 
آلمر ألا كانت تظن أا وقعت له وقد فوجئت ملا علمت با. يل عليها ووقعت له على كمبيالة بستة ماليني حىت ال تطالبه بالنفقةاحت

 وبعدها انقلب عليها وعاد يعنفها وطردها وهي حامل ومل حياول حىت حماولة رؤية  دين، ال وثيقةادعى أا من أجل العالج على وثيقة 
 )سليانة تونس (.ابنه
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 من طرف الزوج -ملرأة واألطفال فل ماديا باالتك أو - ينص على النفقة إدراج شرطيف كثري من اموعات يف تونس، متت اإلشارة إىل 
 .دفع راتب شهري إىل الزوجة يف حالة الطالقشرط ب إدراج يف عقد الزواج ن اقترح)اجلزائر( بوقرةاملشاركات يف منطقة . بعد طالق

الدفع يفترض أن يكون  من خالل املناقشات مل يكن واضحا إذا كان هذا -ومع ذلك، فان املنطق وراء هذا االقتراح ال يبدو واضحا 
 بأن مثل هذا الشرط جيعل الزوج يفكر ألف مرة قبل ذكرنبعض املشاركات . ، أو تعويضا على أساس احلاجة، أو مزجيا منهمااوقائي

ن اختاذ قرار الطالق، فهذا يعترب مبثابة تدبري وقائي للحماية من سوء املعاملة من طرف الزوج الذي قد حياول طلب حقه يف الطالق دو
أمتىن أن أتلقى راتبا شهريا ألمتكن من العيش يف حاالت الطالق وبذلك يكون قد مت تعويضي عن الضرر املادي "وقالت أخرى . سبب

 ".واملعنوي الناجم عن الطالق
  

عتقد الزوج  فكرة إدراج شرط ينص على النفقة خوفا من أن يفيما خيصترددوا ) املغرب(وأخريا، أقلية من املشاركات من مدينة مراكش 
 .أن هناك الطمع و اجلشع وراء الزواج

 
  )12/1(احلق يف التصرف يف املوارد و املمتلكات اخلاصة 

  

من بني املواضيع اليت أكدت عليها معظم النساء من مجيع اموعات،  هي احلاجة إىل إعادة تأكيد يف شروط عقد الزواج على حق املرأة 
مثل هذه الشروط اليت دف إىل منع الزوج من التدخل أو استغالل ممتلكات . ا بكامل حريتها وتسيري والتصرف يف ممتلكاإدارةيف 

، على الرغم من كون هذا )اجلزائر(كما أوضحت املشاركات يف وهران .  بأمهية كبرية بالنسبة جلميع املشاركات تقريباحتضاالزوجة 
  . الشروط يف العقد حلمايته أكثر من ذلكاحلق حتميه الشريعة اإلسالمي، إال أنه جيب وضعه من بني

  

ومن بني املمتلكات اخلاصة اليت تريد املشاركات محايتها من خالل عقد الزواج، جند الراتب الشهري، اإلرث، الذهب واوهرات 
  . واهلدايا اليت يقدمها الزوج لزوجة، وأيضا كل ما جتلب الزوجة معها من أمتعة شخصية واألثاث املرتيل

  

 من خالل وضع شرط ذلكك العديد من املشاكل املتعلقة بامللكية وتسيري املمتلكات اخلاصة من طرف النساء و اللوايت تردن حلوال لوهنا
  .يف عقد الزواج

  

اقترحت املشاركات إضافة إىل وضع كل املمتلكات باسم .  املكتوب على رسم امللكية املعنيةاالسمالعنصر األول املقترح هو ما يتعلق ب
  .الزوجة، فعقد الزواج ينبغي أن يتضمن أيضا قائمة مفصلة ملمتلكات الزوجة بالتدقيق

  

حكوا عن جتارم اخلاصة حيث فقدن ممتلكان بعد الزواج بعد أن استوىل الزوج اللقاءات التشاورية وثانيا، فان العديد من النساء يف 
  .عليهم دون موافقة الزوجة

 

 حممالت مت أهلهون من بيوتيأ م النقاش، حيث عربت النساء عن معانان يف هدا األمر لكوهدا اجلانب أخد وقتا طويال يف
بالتجهيزات واهلدايا وحىت اوهرات وخالل احلياة الزوجية يتصرف الزوج يف اجلميع، وخيرج زوجته من املرتل خالية الوفاض، وعند 

 أصرت النساء على تسجيل املمتلكات يف عقد ذلكلسرقة بني الزوج وزوجته ل األخرية إىل القضاء يتم تذكريها بعدم وجود اهذهجلوء 
  )احلاجب املغرب(.ممتلكات الزوجية لتضمن حقوقها بعد الطالق 

  
هذا االقتراح ألن بعض األزواج يعتربون أموال زوجان حق هلم، خصوصا فيما يتعلق باألراضي و العقارات حيث جيربون مت تأييد 

  . توكيل رمسي لتسيري ممتلكاازوجان مبنحهم 
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 جارا كتبت كل ما متلك باسم زوجها فتصرف فيه و تزوج بإمرة إنو يف هذا الصدد هناك واقعة مت سردها من احد املستفيدات 
 أخرى و هاجر إىل بلد أجنيب رفقة زوجته الثانية و هي اليوم تطلب الطالق أمام احملكمة و وجدت صعوبات الن زوجها غائب و مل

  ).بوقرة اجلزائر (.تتمكن تبليغه بعريضة الدعوى
  

قدمت شهادة، كيف أا مل يكن مسموح هلا أبدا بالذهاب إىل مكاتب الربيد ألخذ راتبها ألن ) اجلزائر(مدرسة سابقة يف تلمسان 
ت من يضا أن جمموعاومن اجلدير بالذكر أ. زوجها كان ميلك وكالة من طرفها، وهذا هو شرط زوجها إذا كانت ترغب يف العمل

 .حتدثن عن صعوبة حىت أخد واستعادة مهرهن) اجلزائر(النساء املطلقات يف وهران 
  

  .يف مرتبة ثالثة، شرحت النساء أن يف كثري من األحيان ال تستطعن التصرف يف رواتبها أو ممتلكاا اخلاصة دون موافقة زوجها، أو أسرته
  

  .حقهم يف التصرف برواتبهم كما تردن، دون أن تكون مضطرة للمسامهة يف نفقات األسرةوأخريا، ترغب النساء يف االستفادة من 
  

ونالحظ يف خالل . يعملن مبعمل الزربية لتحمل مسؤولية الكراء ومصاريف األبناء والبيتالحظن أيضا أن العديد من النساء اللوايت 
 وحياسبها كل أخر شهر عملت فيه على حد أقواهلن ليشرب مبا عرض جتارن أن الزوج يسلب زوجته ما حبوزا من أموال وحليها

 )سليانة تونس (.فالعطل عن العمل والفساد يدفعه إىل تعنيفها أن رفضت تسليمه املال" القمار"أخذه منها مخره ويذهبه يف 
  

  )7/2(املسامهة يف نفقات األسرة 
  

ة يف مصاريف نفقات األسرة دارت حول مشكلتني اثنتني من وجهة نظر املناقشات حول الشروط التعاقدية املمكنة يف عالقة باملسامه
 . الزوجة يف نفقات البيت- إذا كان من الضروري ذلك -النساء، األوىل إجبار الزوج على التكفل حباجيات األسرة، الثانية مشاركة

  

م الزوج بدعم االحتياجات االقتصادية لألسرة و ينبغي العديد من اموعات النسائية يف البلدان الثالثة حددن احلاجة إىل وجود شرط يلز
ويبدو أن هذا االقتراح مدعم من طرف العديد من املشاركات من حيث مبدأ أن الرجل هو . أن يكون منصوصا عليه يف عقد الزواج

د من احلكايات من خالل اللقاءات املسئول عن مجيع املصاريف املرتلية، و املتعلقة باألطفال والزوجة، والواقع الذي مت عرضه يف العدي
  .التشاورية تبني أن الزوجة تتحمل املسؤولية التامة ألن األزواج يتهربون و يتركوا هلا

  

أغلبية النسوة تساهم يف النفقة من خالل تربية الدواجن وغزل الصوف والعمل يف البيوت دون أن جتد االعتراف من لدن الزوج و اتمع 
  ) القصرين تونس(على أساس أا ال عمل هلابصفة عامة و تصنف 

  
 أىن أعاين من املشاكل مع احلماة والسكن مع السلفات فأنا أعيش دوامة مشاكل ال اعرف ،د غفلت عنهقأريد أن أشري إىل أمر ما كنت 

وفت الشدة فأنا كما تعلمون اخلروج منها وزوجي يسلبين كل مليم اكسبه يعرفين حيث يعمل صيفا وينام شتاءا ليبذر كل مليما ادخرته ل
 )سليانة تونس (.اعمل يف الزربية ألنفق على أسريت وشرطي هو إلزام زوجي بتحمل املسؤولية 

  

كانت الزوجة تعمل خارج املرتل وحتصل على مرتب أو دخل، إذا و السؤال الذي طرح فيما بعد خالل املناقشات، يتعلق يف حالة ما 
 ت األسرة، وكيف يتم حتديد ذلك؟ فما هي طبيعة مسامهتها يف نفقا

  

سابق أن الزوج ينبغي أن يتحمل مجيع التكاليف ومجيع النفقات املرتلية، فرأي املشاركات أن مسامهة الونظرا للمبدأ املذكور يف وقت 
تعريف هذه ومت . املرأة يف هذه النفقات جيب أن تكون اختيارية، و حمددة من طرفها و بدون أي ضغط من طرف الزوج أو أسرته

وأضافت أخريات أن املرأة تساهم يف حتمل . للزوج، املسئول الرئيسي عن هذه النفقات" مساعدة"املسامهة يف العديد من املناقشات بأا 
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واقترحت املشاركات يف تونس أن يكون احلد األقصى ملسامهة الزوجة . مسؤوليات األطفال و املرتل و أن هذا ميثل بالفعل مسامهة كبرية
  . ٪ من راتبها دون أن يتم جتاوز هذه األخرية مهما حدث، وتتمتع بالبقية لنفسها50يف األسرة هو بنسبة 

  

  )7/2(الصداق 
  .  النساء مثال مسألة مقدار املهر وأيضا أساليب و طريقة الدفعتبالصداق ذكر و اليت تتعلقبعض الشروط التعاقدية احملتملة  باقتراح

  

 29بعض املشاركات يف جمموعات تتراوح أعمارهم بني . ، و يناسب دخل الزوج ولو رمزيا"معقوال"لغ املهر اقترح البعض أن يكون مب
اقترحت بعض .  سنة، أشرن أن الصداق ال يعين الكثري بالنسبة هلن، ما تود احلصول عليه هو االحترام، السعادة و حسن املعاملة38و 

ة، يصبح النظر إليها كسلعة خاضعة للتفاوض، وهناك تبادل بني املرأة والرجل عن كيفية املشاركات حذف الصداق ألنه ميس كرامة املرأ
 .دفع املهر من اجل ضمان احلق يف املساواة على املستوى احلقوقي على حسب ما جاء يف قوهلن

  

ركات أن املهر مهم جدا بالنسبة أخريات أجنب أن قيمة املهر ينبغي أن تكون عالية جدا لضمان االمتثال للشروط األخرى، وأكدت املشا
  . للمرأة ألنه يؤكد قيمتها جيب  الدفاع عنه باعتباره حق أساسي

  

أعربت بعض املشاركات عن ضرورة توحيد املبلغ حىت ال تتم مناقشته ألن القانون سيكون قد حدده مسبقا و واضعا اجلميع على قدم 
  . املساواة

  

" كما هي احلال يف الشرق األوسط" يدفع مسبقا ا مرتفعامبلغ عقد الزواج رورة إدراج يفيف معظم األحيان، أكدت املشاركات على ض
  . من اجل احلد من نزوات الزوج وإبعاد فكرة الطالق من زوجته

  

العديد من املشاركات يف جمموعات من املغرب واجلزائر قد وصفن كيف مت التالعب ن خبصوص املهر من قبل الزوج، ومل يسبق هلم 
ومن بني بعض املشاركات املطلقات من أفادت أن لديهن صعوبة حىت يف تنفيذ . قي أي مبلغ حىت و إن كان قد سجل يف العقدتل

  .واستعادة مهرهن
 

حسب رأي النساء، فاملهر ينبغي أن يدفع يف تاريخ إبرام الزواج أمام أعني املوظف القضائي أو العدول وانه ال يكفي فقط سؤل العروس 
  . املهر أم الإذا تلقت

  

  )6( املمتلكات أثناء الزواج  يف)بيع كراء منح( التسيري و التصرف 
  

 املشتركة من قبل الزوجني بالنسبة جلميع املمتلكات اإلدارةالعديد من املشاركات جتد انه من املفيد أن يتم إدراج شرط حتدد فيه 
البيت مت تسجيله باسم زوجها . ها بناء مرتل على ارض ورثتها عن أسرا من قبل امرأة أا مسحت لزوجذكرعلى سبيل املثال . املشتركة

وتود حتقيق إمكانية إدراج شروط يف عقد الزواج حىت ال يقع عدد كرب من النساء يف هذا . ومل يسمح هلا أبدا بالعيش أو ببيع هذا املرتل
 .الفخ

  

  )4(الرصيد البنكي 
  

اركات اقترحن إضافة شرط يف عقد الزواج، يضمن حقهن يف أن يكون هلم حسابا بنكيا بعض املش) كلها يف املغرب(يف أربع مناطق 
 .مستقل وذلك لتفادي الرتاعات املتعلقة باألموال يف املستقبل
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  )2(التعويض على العمل املرتيل 
  

سبوعي أو شهري للعمل ال مأجور يف بعض جمموعات النساء اللوايت ال يعملن خارج املرتل،  متت اإلشارة إىل تعويض يف شكل أجر أ
 .للنساء يف املرتل

 
  :شروط أخرى مقترحة تلقائيا من طرف املشاركات

 
 أيدت املشاركات فكرة إدراج شرط حلظر الزنا يف عقد الزواج، مع دفع 85يف ثالث مناطق يف املغرب) : 3(حظر الزنا  •

  .تعويض يف حالة خرق هلذا الشرط و بالسجن ملدة طويلة
عندما قمنا باللقاءات التشاورية يف ثالث مناطق يف اجلزائر، طلبت النساء إذا مل يكن ) : 3(ملرياث للنساء والفتيات  احلق يف ا •

هناك أي إمكانية إلدراج مسألة املرياث يف عقد الزواج، وذلك من خالل إعطاء أمثلة خبصوص امرأة أجنبت بنات فقط وبعد 
جمموعة . ا مع زوجهه استولوا على ممتلكات املتوىف وعلى كل ما اكتسبت– أخواته-وفاة الزوج، فان الذكور من أفراد أسرته 

دف إىل توفري شرط يف عقد الزواج إلدخال بعض التعديالت على األحكام " مستوى متقدم من الوعي"من النساء ذات 
يف قانون األسرة، فإا تقترح أن يوافق رغم أنه قد تكون متناقضة على ما هو . التمييزية يف قانون األسرة فيما يتعلق باإلرث

 .الزوجني وحبرية مشتركة يف عقد الزواج تقسيم ممتلكام على قدم املساواة
هناك بعض النساء من أصرت على التعاون والدعم مع أزواجهن لتسديد القروض، سواء قبل أو ) : 1(  املسؤولية عن الديون  •

 فيما يتعلق القروض خصوصاومع ذلك، فقد رفضت نساء أخريات هذا . األزواجبعد الزواج دليل على التفاهم السائد بني 
 .اليت أخذها الزوج، ومل تستفد منها

اقترحت املشاركات إمكانية إدراج شرط يسمح هلن بإجراء تعديالت يف عقد الزواج على حسب ): 1(إمكانية تعديل العقد  •
النفقة اليت هلا عالقة بالتغريات يف مستوى املعيشة وتغيري شروط العمل وخصوصا فيما يتعلق مببلغ . تغري الظروف بني الزوجني

 . لكال الزوجني
هو أن حيترم الزوج زوجته و حيترم املسؤوليات ) اجلزائر(الشرط األساسي الذي تقدمت به مجيع املستفيدات يف منطقة بوقرة  •

ت املستفيدات أن االستقرار والسعادة ال ينبغي أن تتم وأثناء املناقشات، أكد. جتاهها و أن يضمن هلا االستقرار والسعادة
 . اإلشارة إليهما شفويا فقط، بل جيب حتديدمها كتابيا ليتم احترامهما

اقترحت املستفيدات شرط أن ال يكون لزوج سجل جنائي، أن ال يكون مدمنا ): بوقرة اجلزائر(حسن السري وسلوك الزوج  •
 . جرائم اليت قد يعاقب عليها القانون، مثل السرقة، على سبيل املثالعلى الكحول أو املخدرات و ال يرتكب 

وقد اقترحت بعض املستفيدات ضرورة طلب )  مناطق، كلها يف واجلزائر3(اإلطالع على الصحة البدنية لزوج قبل الزواج  •
 . الشواهد الطبية على أساس التحليالت املتخصصة

هذا الشرط مت اقتراحه من طرف النساء حلماية حقوق ): بوقرة اجلزائر(م احلفاظ على حقوق األطفال يف حالة وفاة األ •
 يف رأي بعض املشاركات، فإن الزوج يتزوج ثانية بعد وفاة زوجته و يهمل أوالده، وهذا عكس ما حيدث مع ألناألطفال، 

 . املرأة حىت اليت تفقد زوجها، فهي ترعى أطفاهلا وحتميهم
 ذات مستوى مشاركتان واحدةهذا الشرط كان مطلوبا من طرف ) : بوقرة اجلزائر( املرأة طلب شهادة طبية لإلثبات عذرية •

إن بعض " اعندما سألتهم املنشطة عن سبب طلب إدراج مثل هذا الشرط، أجابت. معلمة متقاعدةاألخرى معني من التعليم و 
و بعد مرور وقت قليل على الزواج و " رىعذا"و بعض األزواج يتزوجن بشابات . "الطالبات يف اجلامعات هلم مسعة سيئة

دف خلق مشاكل و بلبلة،  يؤكدون أن زوجام مل تكن عذارى عند الزواج ألن جامعيات، و نساء من اللوايت خترجن 

                                                 
 )املغرب( زاكورة، مراكش، و احلاجب  85
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فوفقا هلذه املشاركة فإن شهادة العذرية تسمح للفتاة جتنب هذا النوع من السيناريوهات، و أيضا . وتتعاملن مع عدة رجال
 .  بكارا و ليس رجل آخر قد تكون تعرفت عليه باجلامعةضفتابت أن الزوج هو من تث

 .  للزوجةبعض املشاركات أثارت احلق يف ضمان املتعة اجلنسية) اجلزائر( يف تيزي وزو ووهران  •
ارج، يف حني أن ترغب النساء يف إدراج بند ينص على أن ال بد للزوجة أن تالزم زوجها إذا هاجر إىل اخل) تونس(وبقصرين  •

 .اقترحن شرط يتعهد الزوج أن ال يغيب لفترة طويلة بدون إبالغ زوجته مسبقا)  املغرب(أقلية من املشاركات من احلاجب 
  

 . الشروط يف عقد الزواجهذهالتحديات و العراقيل اليت تراها النساء حتول دون إدماج  )5
 

موعات من البلدان الثالثة، فيما يتعلق بالعوائق اليت تعترض إدراج هذه الشروط يف تطابق خمتلف الردود اليت قدمتها النساء، يف مجيع ا
 .عقد الزواج، جد الفتة للنظر

 
  :العراقيل و العوائق الشخصية  . أ
  

ة العائق األول الذي أشارت إليها مجيع املشاركات باإلمجاع هو اخلوف من عدم العثور على زوج أو فقدان اخلطيب احلايل، نظرا ملقاوم
ن، تعتقدن أن فرض شروط يف العقد، سيِؤدي إىل تغري رأي الزوج اهالبنات وأم. و رفض الرجل لعقد الزواج باعتباره شرطا مسبقا

  .ن أن خطيبته تتصرف بسوء نية و سيفسر ذلك بعدم الثقةظبالنسبة هلن، فإن زوج املستقبل سي. متاما
  

.  أمر ال يطاق بالنسبة ملعظم املشاركات-عدم زواج املرأة بالدونية يف حالة حساس  اخلوف من العنوسة واإل-فكرة عدم الزواج ائيا
، مبا أن املرأة ال توصف إال بالزوجة أو أم وخاصة أم للذكور، فإن )اجلزائر( خالل اللقاءات التشاورية يف وهران ذلككما أوضحن 

جتد زوجا يقبل التزوج ا، و تود وضع "ت إحدى املشاركات و قال. فرض عقد زواج يتضمن شروطا حمددة، خييف العديد من النساء
  ! "وماذا بعد ذلك! شروط أيضا

 
يرجع سبب اخلوف من عدم العثور على زوج، إىل أن الزواج ما زال يعترب نوع من احلماية، و الرجل كضامن لوضع اجتماعي حمترم 

 املرأة الغري متزوجة تدفعها إىل قبول االرتباط بأي رجل بدون التفكري يف هذه األفكار حول. للمرأة، اليت ال زالت تعترب عبئا على أسرا
  . و وفقا ألقواهلن، فإن تقبلن بأي شيء ومبن كان فقط للزواج. وضع شروط

  

 كما أوضحت. و ألسباب مماثلة، أعربت النساء عن انه ينبغي أن يكون للمرأة شجاعة كبرية حىت تقترح عقد مع زوجها أثناء الزواج
 خبصوص إبرام عقد الزواج حول ".ذلك من املستحيل، سيفضل الطالق على تقسيم ممتلكاته"، )اجلزائر(إحدى املشاركات يف وهران 

عدم "املمتلكات خالل فترة الزواج، على سبيل املثال االشتراك يف شراء سيارة أو مرتل، واستمرت النساء يف القول أنه من األفضل 
بعد الزواج، ألن ذلك قد يؤذي إىل مضايقة الزوج و مس كرامته و بالتايل خلق نزاعات بني الزوجني اليت قد التحدث على عقد الزواج 

 . "تدفعهما إىل الطالق
 

إحدى . أما العائق الثاين على املستوى الشخصي فلقد أشارت املشاركات إىل قلة املعلومات عن القوانني واجلهل بشأن حقوقهن
  "كيف ميكننا أن نسأل عن شيء و حنن جنهل وجوده؟ ":  تساءلت )ملغربا( أكاديراملشاركات يف 

  

ومع ذلك، قالت بعض املشاركات أن لن تدرجن أي شرط، حىت لو كانوا على وعي ذه اإلمكانية قبل الزواج بسبب عدة عوامل 
لزوج، أو تعاطفا مع الشريك للحفاظ على شخصية وخاصة تلك اليت ال ميكن مناقشتها من قبل إمتام الزواج، إما خوفا من رد فعل ا

  .كرامته، و مبا أن اهلدف الرئيسي هنا هو االرتباط والتالحم، فالتفاصيل األخرى تأيت يف وقت الحق
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و من بني العراقيل الشخصية األخرى اليت أشارت إليها املشاركات هناك الترهيب، الطابوهات، واألمية، احلرج، العار، وعدم الثقة يف 
و التركيز على هن، احلب الذي تكنه الزوجة لزوجها، الثقة املفرطة للزوج و لوعوده خالل فترة اخلطوبة، احترام األسرة، أنفس

  . الشخصية الثانوية مثل املالبس و التجميل قبل الزواج بدال من التركيز على مسائل تعاقديةاالستعدادات
 
  :العراقيل العائلية  . ب

  

املفاوضات تتم يف .  كعقبة رئيسية إلدراج شروط يف عقد الزواجبرام عقد الزواجإود العائالت أثناء وجمجيع اموعات اعتربت أن 
 ال سيما اآلباء،  أما الزوجني خاصة املرأة تبقى مهمشة و بعيدة عن - وبعبارة أدق بني رجال العائلتني-معظم األحيان بني اسر الزوجني 

  .ما حيصل
  

 ملناقشة عقد زواجها وال يطلب منها رأيها يف الزواج، و تبقى دائما حتت سيطرة األب، يف العديد من األسرة ال تعطي الفرصة للفتاة
هذا االحتكار من قبل الرجال عند إبرام عقد الزواج جيعل . األمثلة اليت قدمتها املشاركات فقد تعرضت املرأة إىل التهديد بسبب الزواج

  .من الصعب على األقارب اإلناث التدخل
 

بالنسبة ملشاركة . حدى املشاركات أكدت يف عائلتنا ال ميكن للمرأة أن حتضر إبرام العقد أما وضع الشروط فهو من ضرب اخليالإ
أخرى فتقول أن الزواج هو عملية خيتص ا رجال العائلة و األمر يصعب علينا حنن النساء التدخل فيه اللهم إذا وجدنا منفذ أو حل 

   )أكادير املغرب(. ميةلفرض شروطنا بطريقة سل
  

أشارت املشاركات إىل انه حىت لو كان الشابني يعرفان بعضهما البعض، و العائلة هلا دراية ذه العالقة، و قرروا ) اجلزائر(يف تيزي وزو 
قول حول مضمون الزواج عن حب و اقتناع، عندما يصلوا إىل مناقشة الزواج، فان الشابني ال يبقى هلم أي وجود و ليس لديهم كلمة لل

كما (حىت لو كان زواج عن حب، فاالتفاق على الشروط الغالبية العظمى يكون شفويا و من طرف اآلباء، . العقد عند إبرام الزواج
  ). نوقش سابقا

  

  .، يعترب كمس و إهانة لألب)تونس( التجرؤ على جتاوز السلطة األبوية، كما قالت إحدى املشاركات يف سليانة 
  

 اللوايت يتراوح سنهن اخلمسني فما أكثر تعارضن مع فكرة قبول هذه الشروط يف عقد الزواج، لسبب بسيط وهو أن بعض النساء
  .سوف يزوجن أبنائهن قريبا وهذا سيضعهن يف موقف ضعف، الشيء الذي ال يريدونه

  

أعضاء . دراج شروط إضافية يف عقد الزواجإتكررت عدة مرات، فكرة أن أسرة الزوج قد تتراجع عن الزواج رد احلديث عن إمكانية 
  . عن فكرة الزواج متاماىاألسرة عموما ما يرفضون فكرة إدراج شروط يف عقد الزواج خوفا من أن يغري العريس رأيه ويتخل

 

زمها بيت أم تدخل أهلي جعلين أعيش مأساة، فحىت عندما  أعود إىل بيت أهلي  غاضبة من عنف زوجي يرجعين أىب ويقول بان املرأة يل
  )سليانة تونس(قرب وهو ما جعل زوجي يتمادى شيئا فشيئا 

 
، )اجلزائر(ويف رأي النساء يف بوقرة . ضغوطات األسرة تؤثر أيضا بطريقة أخرى على عدم قدرة املرأة على إدراج بنود يف عقد الزواج

دها وشقيقها وكذلك من أخوات للزوج تدفع ا إىل فاملشاكل القائمة داخل مرتل األسرة حيث تتعرض املرأة للضغوطات من طرف وال
 سنة حكت 27احد املشاركات سنها . فان احلل الوحيد الذي يبقى أمامها هو الزواج رغم أا ليست مقتنعة بزوجها. الفرار من مرتهلا

لذلك تزوجت، ولكن وفقا ملا  سنة، و ذلك للهروب من املشاكل العائلية فوالدها كان يضرا، 21أا تزوجت برجل يكربها سنا ب 
 . املخدراتيتعاط ألن زوجها كان "أنا هربت من السجن ألجد نفسي أمام بابه" : قالت
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  العراقيل االجتماعية  . ت
  

  . يف املرتبة األوىل، حتدثت املشاركات عن اخلوف من نظرة و أحكام اتمع إذا جترأت املرأة أو طلبت إدراج شروط يف عقد زواجها
  

ال ميكن القول أن األمية هي السبب الرئيسي عن الصمت ألن حىت "أكدن ) املغرب(صدد، فأن املشاركات يف احلاجب ويف هذا ال
 فإن نساء من مراكش قو يف نفس السيا. "املتعلمات ال تستطعن إدراج الشروط أيضا من أن حكم اتمع أن ينظر إليها على أا مادية

  "أنانية " ة شروطا يف العقد، فستصبح  أدرجت الزوجإذاأكدن انه ) املغرب(
 

فاتمع عقليته ال ترحم و بالتايل ختشى النساء من كون التفاوض على الشروط قد ختلق بلبلة اجتماعية، فحسب رأي إحدى املشاركات 
نعقد األمور بالرغم من مثال إذا تفاوضت ابنيت على الشروط سوف تتعرض بنايت األخريات للعنوسة الن الناس سيقولون أننا "تقول بأن 

كل هذه األفكار جيدة لكن اتمع سيحكم عليها باإلعدام ألننا "و تقول أخرى "  أن من حقها وضع الشروط لكن اتمع ال يرحم
  )أكادير املغرب(..." بعيدين جدا عن هذا املستوى 

  

 كشيء يسبب العار والسمعة السيئة و أن الزواج هو نوع وأشارت املشاركات أيضا إىل األفكار السائدة و نظرة اتمع للمرأة بوصفها
ن املرأة املطلقة، األرملة أو كبرية السن عليها الزواج مرتا ثانية ألن عند وقوع عكس ذلك فإا إف. من احلماية من الثرثرة اليت قد متسها

ومن مث، فإا ال .  أخرى إليقاف أقاويل الناسفيصبح مهها الشاغل هو أن تتزوج مرة. تعترب سيئة السمعة و أنه ال يريدها أي رجل
  .تستطيع إدراج الشروط خوفا من أن يغري الزوج رأيه

  

من بني األفكار السائدة أيضا هي أن الرجل هو األقوى داخل اتمع، له سلطة اختاذ القرار، والزوجة لكي ال تصبح مطلقة در كل 
ووصفت املشاركات يف تونس يف هذا الصدد رؤية . وط االحترام وحياة بال كرامةحقوقها، تقبل بالعيش يف وضع يغيب عنه أدىن شر

  .اتمع للزواج حيث الغرض الوحيد منه هو تأسيس أسرة يرأسها الرجل و الذي جيب تنفيذ مجيع طلباته دون أدىن مناقشة
  

طيها فرصة للتعبري عن رأيها يف عقد الزواج وال حىت  والتقاليد اليت حتط من قيمة املرأة و ال تعالعاداتوأشارت املشاركات أيضا إىل 
  . معرفة حمتواه

  

، فإن فكرة الزواج بشروط ال تطرح، بل هي ممنوعة يف بعض "العربية" والتقاليد للعاداتوأخريا، أكدت العديد من املشاركات انه وفقا 
مسألة ضمان حقوق املرأة من خالل الشروط املدرجة يف عقد البلدان العربية بسبب اإليديولوجية األبوية العربية اليت مل تتناول بعد 

  .86الزواج
 
  :اإلداريةالعراقيل   . ث

  

 من أجل إبرام عقد الزواج، و اإلدارية لإلجراءات انتقادام اللقاءات التشاورية يف البلدان الثالثة اتفقوا باإلمجاع يف يفاملشاركات 
  .خصوصا السلطات املسئولة عن إبرام عقود الزواج

  

يف اجلزائر، الزواج يتم إما أمام قاض أو أمام ضابط احلالة املدنية، ركزت املشاركات أساسا عن مهارات املوظفني املسئولني عن إبرام 
فبما أن هذه املؤسسات املسئولة عن تنفيذ و تطبيق النصوص حول هذا املوضوع هم باألساس متكونني من الرجال، . عقود الزواج

ويف رأيهن، فان السلطات ال ختتار األشخاص املناسبني إلبرام .  ما ميكن توقعه يف جمال محاية حقوقهن كنساءتتساءل املشاركات عن

                                                 
بكوا ضد و ختالف " يةالتقاليد و األعراف العرب" هدا التأكيد هو تارخييا غري صحيح، إال أنه من املهم تسجيل يف العديد من املرات بينت النساء تفهمهن ل 86

 .عقود الزواج املفصلة و اليت حتتوي على شروط أدرجتها النساء
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 املسئولني عن إبرام العقود من ال حيترم منهم زوجام وأخوام ومن هلم اإلدارينيعقود الزواج، فعلى سبيل املثال، هناك من املوظفني 
  .نظرة سلبية على املرأة

 
وأمجعت كل . غرب و تونس، كانت املشاركات متفقات كليا يف الرأي خبصوص العدول املسئولني عن إبرام و صياغة عقود الزواجيف امل

املشاركات على أن عند إبرام الزواج فإن العدلني ال يفسران مضمون العقد، و ال يبلغ املرأة عن حقها يف إدراج شروط لضمان ومحاية 
لقد أكدت النساء على أنه إذا ما كان . تقبال، وال يسألن العروس عن شيء سوى موافقتها على الزواجحقوقها و حقوق أوالدها مس

العدول يطلعوهم عن مضمون العقد، و خيربوهم عن حقوقهم يف إمكانية إدراج شروط يف عقود الزواج فحتما ستتشجعن على فعل 
 .ذلك

  

وكما حكت . دول خصوصا أن إبرام عقد الزواج حتاط بالغموض وااللتباسيف الوضع احلايل، وصفت النساء صعوبة التواصل مع الع
العدول يأتون دائما بسرعة، يتم إبرام العقد بعجالة، يتناولون الطعام بسرعة ويغادرون حىت ال "، )املغرب (أكاديرإحدى املشاركات يف 

  " يفوم زواج آخر
  

العريف والتقليد، و يتم ذلك إما يف مرتل   هو عقد يطغى عليه اجلانب الدينية،يف تونس مت التوضيح بأن إبرام عقد الزواج عند العدول
والدي العروس أو يف املسجد، الشيء الذي ال يسمح للمرأة مبعرفة مضمون العقد وبنوده املختلفة، خصوصا أن العروس غالبا ما تكون 

  .قة فقط من أجل توقيعهايف غرفة منعزلة لوحدها، بعيدا عن الرجال و العدول، حيث تتلقى الوثي
 

عالوة على ذلك، عدم تواجد دوائر بلدية يف املناطق القروية يف تونس حيث ميكن لألشخاص الذهاب لإلبرام عقد الزواج أمام ضابط 
  .احلالة املدنية جيعل من العدول احلل الوحيد إلبرام عقد الزواج يف هذه املناطق

  . منوذج لعقد زواج منوذجي حيتوي على شروط ميكن اختاذها كمثالعربت املشاركات أيضا عن أسفهن لعدم وجود 
  

وأخريا، أعربت العديد من املشتركات عن بعض التشاؤم فيما يتعلق بعدم تطبيق البنود املنصوص عليها يف العقد، مشريات إىل أمثلة 
  . من وجوده مكتوبا يف العقدعديدة من النساء اللوايت مل يتلقني بعد مبلغ املهر املذكور يف عقد الزواج بالرغم

  

  . التحديات و العراقيلهذهاإلستراتيجيات لتجاوز  )1
 

 اإلداريةواقترحت املشاركات بعض االستراتيجيات للتصدي و جتاوز مجيع هذه العراقيل، و هي دف باألساس إىل إصالح اإلجراءات 
  . حبقوق املرأة من داخل عقد الزواج العام الرأياملتعلقة بإبرام و تسجيل عقود الزواج و توعية و حتسيس 

  

 اقتراح لتطوير واعتماد وثيقة رمسية من عقد الزواج مفصلة وشاملة جلميع ضم، فاملشاركات وافقن بقوة على اإلداريو على املستوى 
طرف الدولة و املسئولني و يف رأي النساء، فهذه الوثيقة ينبغي أن تكون إلزامية للجميع وليس اختيارية، و مفروضة من . الشروط املمكنة

 .عن إبرام عقود الزواج
 

وفقا للمشاركات، فمثل هذا العقد أي عقد الزواج على شكل وثيقة مستقلة و إجبارية ستمكن زوجات املستقبل تفادي عامل التخويف 
نعدام الثقة بني الزوجني يف و التأثريات اخلارجية، و على التخلص من اإلحساس باحلرج، و الطابوهات، و تفادي املشاكل املرتبطة با

 ويرجع ذلك إىل أن القانون من فرض هذه الوثيقة إلدراج ،بداية حياما الزوجية، وسيشجعهم على إدراج الشروط اليت يودون إضافتها
ء، وان  أضافت املشاركات أنه من الضروري جتربة نفس الشي،الشروط وليست الزوجة، وبالتايل توحيد عقود الزواج بالنسبة للجميع
  . يعامل القانون على قدم املساواة النساء عندما يتعلق األمر بعقد الزواج
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، معظم املناقشات مت إائها باحلديث عن عقد تقسيم )املغرب (أكادير يف اللقاءات التشاورية ففي هذا الصدد مثال، و يف عدد كبري من 
 إلزامية مبوجب القانون للجميع، األمر الذي سيساعد العديد من النساء املمتلكات، واعتربت النساء أن من شأن هذه العقود أن تصبح

 .على احلفاظ على حقوقهن املادية
  

 أن تكن مسئوالت عن التفاوض يف عقد زواجهن بأنفسهن من –وأشارت املشاركات أيضا إىل ضرورة مشاركة النساء يف هذه العملية 
  .اجل التحدث حبرية ودون قيود

 
ات اجتماعات متهيدية قبل إبرام عقد الزواج بني الزوجني والسلطات املسئولة، من اجل اإلطالع على القوانني واقترحت املشارك

واحلقوق، ومنح فترة للتفكري يف الشروط املرغوب فيها، وضمان اتفاق حقيقي عليها، ولتفادي التأثري أو الضغوطات اليت قد تشعر ا 
إعالمية حول هذا املوضوع باستمرار يف مكاتب احلالة املدنية، إضافتا إىل مكاتب حملية اليت ميكن أن إنشاء خدمة . املرأة عند إبرام العقد

 .تعمل يف املستقبل مع النساء املقبالت على الزواج حول موضوع عقد الزواج، مت اقتراحهم كذلك
  

ا التسيري، القوانني املتعلقة بعقد الزواج من شأا أن ، أن، و مبثل هد)اجلزائر( يف وهران اللقاءات التشاورية و متت اإلشارة يف بعض 
  .فجةإدارية تلعب دورا بيداغوجيا بدل أن تنفد فقط و بطريقة 

  

ففي اجلزائر إعادة النظر يف اختيار السلطة يف البلدان الثالث طالبت النساء أن ختول مهمة إبرام عقد الزواج لألشخاص مؤهلون أكثر، 
، وحىت من وجهة نظر )اختيار أشخاص دوي مستوى ثقايف قانوين معني و أصحاب مسعة جيدة(  هذه املهمةاملدنية و املسئولون عن

يف املغرب وتونس اقترحت املشاركات التفكري يف إزالة مهنة العدول . أخريات أن يتم الزواج من طرف قاضي خمتص يف قضايا األسرة
اورية يف املغرب، تتساءل املشاركات عن جدوى عقد يف غاية األمهية يتم إبرامه من يف العديد من املناسبات خالل اللقاءات التش. متاما

  . العقودهذهطرف العدول يف الوقت الذي جيب أن يتكلف  القاضي من يقوم بإبرام 
  

 االبتعاد عن تعيني موظفني قادرين على التواصل مع الناس إلبرام العقود وشرح القانون للمقبلني على الزواج بكل وضوح و سالسة و
  )أكادير املغرب (.غموض العدول الذين قد ال نفهم كالمهم و هم يتمتمون

  

أيضا جيب حتسيس السلطات املسئولة عن إبرام عقود الزواج باحلقوق اإلنسانية للنساء، و تكوينهم خبصوص القوانني اليت حتكم عقد 
بالزواج و  أو عقود متعلقة لشابني املقبالن على الزواج بوجود عقدالزواج، و معاقبتهم يف حالة خرق االلتزامات العملية بإبالغ ا

أن يتم حتسيسهم بتطبيق القانون مبعىن توحيد ) رئيس البلدية، قاضي، موثق أو عدول(جيب على كل املؤسسات املعنية . حبقوقهم
  .اإلجراءات للتأكد من تطبيقها

  

ة قوانني الدول الثالث، ال سيما فيما يتعلق بتدابري قوانني األسرة، بغية و أخريا، وجدت املشاركات بأن من الضروري إعادة مراجع
  .إضافة بنود إضافية واضحة وثابتة اليت حتيط بشكل مفصل و فعلي  بإمكانية إدراج شروط إضافية يف عقد الزواج

  

ملرأة يف عقد الزواج و القوانني اليت اتفقت املشاركات و بشكل مجاعي على ضرورة القيام حبمالت توعية لنشر املعلومات حول حقوق ا
  . هي يف صاحلهم، و القيام أيضا حبمالت حتسيسية بغية تطوير و النهوض بالعقليات

  

فبالدرجة األوىل أكدت املشاركات عن احلمالت اليت تستهدف النساء حول ضرورة عقد الزواج و حقوقهن يف إدراج شروط، خصوصا 
البعض اقترحوا القيام .  عقد زواجهن و الستخالص الدروس من جتارب النساء يف املاضيمع الشابات إلقناعهم بوضع شروط يف

  بالتحسيس ليس فقد بنقل املعلومات بل أيضا تطوير القدرات و اإلمكانيات الشخصية لتصبح املرأة قادرة على الدفاع عن نفسها 
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يلزمنا الكثري قبل مواجهة اتمع و األسرة، "حبيث قالت ) املغرب(كما أكدت إحدى املشاركة من أكادير . و احلصول على حقوقها
  .أول ما حنتاجه هو الشخصية القوية ألن تربيتنا تلزمنا بالسرية و بالشخصية الضعيفة حيت ال جيب ذلك

  

إلضافة  ليتمكنوا من فهم املوضوع، باآخرونوقد أكدن كذلك على ضرورة استهداف باألساس الشباب املقبلون على الزواج و رجال 
البعض األخر اقترحوا القيام بنفس اللقاءات التشاورية مع الرجال ألم معنيني . إىل اآلباء و أعضاء آخرون من عائليت املتزوجني الشابني

  .أيضا مثلهم مثل النساء، خصوص أباء العائالت الدين يسعون إىل محاية و ضمان حقوق بنام
  

إضافة إىل . كومات جيب أن يلعبوا مجيعا دورا يف هذه احلمالت، هدا ما جاءت به املشاركاتاملنظمات الغري حكومية، الصحافة، و احل
اجلمعيات التقليدية العاملة يف جمال حقوق املرأة، مت اقتراح أيضا اجلمعيات العاملة يف اال االجتماعي ميكن أن تلعب أيضا دورا فعاال يف 

  .يف األوساط القروية خاصة املهشمون احلمالت جبانب السكان هذهتفعيل 
  

إضافة إىل التربية الشعبية بواسطة القافالت التحسيسية، باعتماد اآلليات الثقافية املوجودة، و املناقشات اتمعية، اقترحت املشاركات 
وط، و أيضا تأثري املدرسة مثال استعمال اإلعالنات اإلشهارية يف التلفزة و الراديو لتوعية املواطنني بأمهية عقد الزواج و إمكانية إدراج شر

  .يف النصوص باملطبوعات املدرسية و الربامج التربوية خبصوص القوانني املتعلقة بعقد الزواج
  

  .مالحظات إضافية )2
 

. هاتناقشمل استغرقعدة منشطات الحظن أنه كان من الصعب إعالن اية االجتماع بعد كل املواضيع اليت مت طرح و كل الوقت الذي 
ما هي املراحل التالية؟ مىت سيتم توفري هدا العقد املفصل و سيتم .املناقشات اخلتامية للقاءات التشاورية تتجه حنو مسألة املتابعة للقاءعادة 

  تفعيله؟ وحىت من طرف نساء متزوجات من فترة طويلة جدا تساءلن حول هل من املمكن تغيري عقود زواجهم؟
  

 بالنسبة للنتائج و متابعة اللقاءات مانتظارا لرؤية عقد زواج منوذجي يتحقق، وعربوا أيضا عن عربت النساء عن محاس و رغبة كبرية
 اللقاءات التشاورية و بإبالغهم باملستجدات اليت هلا عالقة ذهالبعض أحلحن على ضرورة اإلسراع بوثرية إجراءات التقدمي هل. التشاورية

  .بالتغيري املسبق لعقد الزواج
 

 االجتماعات، وذلك بسبب جمموعة من العوامل ناجتة عن اللقاءات التشاورية حيت عربوا عنها من هذهكات باستمرار مثل طلبت املشار
  :خالل تقيمهم 

  

 ؛ باحلقوق، خصوصا مبوضوع مل تكن هلم اإلمكانية على اإلطالع عليه من قبل،التوعوياجلانب  •
 ؛ يف تبادل التجارب و تقاسم األحزانالتعبريياجلانب  •
  أرائهم و أفكارهم خبصوص املوضوع؛ الذي عن طريقه متكنوا من التعبري حبرية عنألتشاوري،اجلانب  •
 الذي من خالله عربت النساء عن إحساسهم يف املشاركة من خالل االقتراحات يف مبادرة قد يكون ألتشاركياجلانب  •

 دى إجيايب على حيان ويف حميطهن؛هلا ص
 

، فقد شكلت اللقاءات التشاورية فضاء للتعبري ميكنهم من تبادل أفكارهم و أرائهم و ):اجلزائر(بوقرة على حسب بعض املشاركات من 
  .املشاركة يف احلديث يف مواضيع اجتماعية و سياسية مل تتح هلم الفرصة من قبل احلديث عنها

 

ضافت أن هذه التجربة هي األوىل من نوعها يف و أ"غيري وضع النساء و محاية حقوقهنكيف حنن النساء املهمشات ميكن أن نساهم يف ت
كما أضاقت انه لو مت إقرار عقد الزواج حسب أهداف الربنامج ...حتسسيها بأمهيتها يف اتمع و أا عنصر فعال يف إحداث التغيري 

  ).بوقرة اجلزائر. (سيكون هلا الشرف أن تصرح يف اإلذاعة و التلفزة أا سامهت يف هذا الربنامج
  



 90

أضافت أيضا أن يف منطقتها كان من املستحيل لسنوات قليلة مضت القيام باجتماعات نسويه يف القرية و ) اجلزائر(شطة بتيزي أوزو من
 مع ما استطعن إجنازه و القيام به اليوم، لن يفقدوا األمل يف جناح إمكانية صدور قانون حول عقد ذلكاحلديث عن حقوق النساء و

  . نالزواج للنساء يف بلده
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امللحقات
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 1الملحق 
 

 
 
 
 

  
  النهوض باحلقوق اإلنسانية للنساء يف الدول املغاربية

  عقد الزواج  من خالل
 

  النقاش البؤريةجمموعات خمطط 
  

   :تقدمي .1
  

 الترحيب باملشاركات و شكرهن على مشاركتهن يف هذا النقاش اجلماعي 
 ا أن تقدم نفسها أيضاتقدم املنشطة نفسها للنساء و تطلب من مساعد. 
 .تطلب املنشطة من مجيع النساء التعريف بأنفسهن 
 تشرح املنشطة للمشاركات طبيعة اللقاء واإلطار العام الذي يدخل فيه  

  

 وباألخص معرفة ماذا يعنيه لكن و ملاذا؟ و ما املضمون الذي تردن أن حتتويه عقد  حنن هنا من أجل مناقشة عقد الزواج:مثال
  )نحن هنا من أجل االستماع لكنالزواج ف

 

 مسامهتهن كنساء تشرح هلن املنشطة أن السبب وراء اختيارهن للمشاركة هو من أجل إشراكهن يف هذا الربنامج نظرا ألمهية 
 .معنيات باملوضوع

 .ل احلريةو املشاركة بكامالتأكد من أن مجيع املشاركات قد استوعنب أن اللقاء هو داخلي و أن هلن احلرية يف التحدث  
طبيعة عقد الزواج و يأيت يف إطار برنامج شامل حول  ، لقاء تشاوري لتبادل اخلربات فيما بينهنهو اللقاءتذكر بأن هذا  

 .الشروط اليت ميكن للنساء أن تدرجنها ضمن هذا العقد
 على آراء النساء و مقترحام ، و أنه سيتم التعرفيشمل تونس و اجلزائر و املغربتشرح هلن الطبيعة اجلهوية للربنامج حبيث  

  .  من خالل العديد من اللقاءات مع النساء يف خمتلف مناطق الدول الثالث3حول املوضوع يف الدول 
، حبيث سيناقشن بشكل مجاعي من خالل جمموعة من األسئلة اليت ستطرحها بالكيفية اليت سيتم ا اللقاءتعرف املنشطة  

 .عقد الزواجعليهن املنشطة حول 
، حناول فقط االستماع إليكن و إىل أرائكم تشرح املنشطة أنه يف مثل هذا اللقاء ليس هناك أجوبة صحيحة أو أخرى خاطئة 

  .حبكم أنكن تعتربن خبريات حبكم جتربتكم  و أنه أي شيء تودون ذكره حول املوضوع فهو ذو أمهية
 تنظيمو تناقش معهن إن كن يرغنب يف  ) ساعات4(للقاء حول احليز الزمين الذي جيب أن يأخذه اخترب املنشطة املشاركات  

  .لقاء واحد أم تقسيم اللقاء على مرتني
تطلب املنشطة رأيهن حول استخدام آلة التسجيل من أجل تسهيل عليها تذكر مجيع اإلجابات على أا لن تسجل أمسائهن،  

 .نشطةيف حالة الرفض تكتفي فقط بكتابة مجيع األجوبة مبساعدة مساعدة امل
  .تطلب منهن إن كان هلم أي سؤال قبل بدء اللقاء 
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 :ملحوظات
  

o  مع تفادي األسئلة املغلقة اليت جيب على املنشطة استخدام لغة مبسطة و استعمال الكلمات املتداولة و املألوفة لدى النساء
  ...)ن، ملاذاتطرح عادة األسئلة املفتوحة ب ماذا، أين، كيف، مىت، م(تؤدي إىل األجوبة بنعم أم ال 

o  ا النساء يف املنطقة على أن تتحدث تتحدث اللغة أو اللهجة اليت االعتبار بعني تأخذجيب على املنشطة أن بلغتهم إليهن 
 . بشخص آخر ملساعدا يف ذلكنيستعأو ت

o ددة و التأكيد جيب احترام أجوبة النساء وعدم جمادلتهن خبصوصها أو حماولة التأثري عليهن أو دفعهن إلعطاء أجوبة حم
 .للنساء أنه ليست هناك أجوبة صحيحة و أخرى خاطئة

o تقدمي النساء ألنفسهنتراتبيهو كتابتها حسب أتذكر جيد أمساء املشاركات أن ت . 
o قبل البداية، التأكد بأن النساء استوعنب جيدا املطلوب منهن وأن ليس لديهن أية أسئلة حول املوضوع.  

  

 امهية عقد الزواج و القوانني املوجودة املتعلقة به و إمكانية إدراج شروط خاصة ن يف هذتقييم مدى معرفة النساء بأ .2
 .العقد

  

 التعرف على درجة معرفة النساء بعقد الزواج و بالشروط املمكن قانونيا إدراجها ضمن هذا من خالل األسئلة التالية حتاول املنشطة
  .العقد، و ذلك من خالل نقاش مفتوح مع النساء

  

  حقوق املرأة من داخل الزواج؟يف رأيكم ماهي  
  و ما هو دوره؟ ؟من تريد أن تشرح لنا ما هو عقد الزواج 

  

  )ميكن للمنشطة أن تشرح للمشاركات أن عقد الزواج هو وثيقة اهلذف منها ضمان حقوق الزوجني يف الزواج(
  

 ذلك؟ما مدى أمهية عقد الزواج يف حياة النساء؟ ملاذا و ملاذا ال ؟ كيف  
إن مل يكن (هل ميكن إلحداكن أن ختربنا عن موقف القانون من إمكانية التفاوض على شروط يف عقد الزواج  

إدراج شروط يف عقد  تعطي املنشطة تعريف مبسطا للفصل أو الفصول الوارد فيها إمكانية ،يعرفن جوابا
 )و بعدها تطلب منهن إن كن على علم بذلكالزواج حسب تشريع كل دولة 

  

  :قانون األسرة باجلزائر
 19املادة 

 للزوجني إن يشترطا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق كل الشروط اليت يرياا ضرورية، والسيما شرط تعدد الزوجات و عمل 
 . املرآة، ما مل تتناىف هده الشروط مع أحكام هدا القانون

  32املادة 
  .                    ىف و مقتضيات العقديبطل الزواج، إدا أشتمل على مانع أو شرط يتنا

  37املادة 
غري أنه جيوز للزوجني أن يتفقا يف عقد الزواج أو يف عقد رمسي الحق، حول .  لكل واحد من الزوجني ذمة مالية مستقلة عن اآلخر

  . واحد منهمااألموال املشتركة بينهما، اليت يكتسباا خالل احلياة الزوجية وحتديد النسب اليت تؤول إىل كل
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  : بتونسجملة األحوال الشخصية
 

 من غري أن يترتب على بطالق طلب الفسخ إمكانيثبت يف الزواج خيار الشرط و يترتب على عدم وجوده أو على خمالفته  "11الفصل 
  " كان الطالق قبل البناءإذاالفسخ أي غرم 

  

  :قانون األسرة املغريب
 :40املادة 

   .كما مينع يف حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها, دم العدل بني الزوجاتمينع التعدد إذا خيف ع
  : 47املادة 

  .صحيحاإال ما خالف منها أحكام العقد ومقصده وما خالف القواعد اآلمرة للقانون فيعترب باطال والعقد , الشروط كلها ملزمة
  :48املادة 

  .ون صحيحة وملزمة ملن التزم ا من الزوجنيالشروط اليت حتقق فائدة مشروعة ملشترطها تك
أكن للملتزم به أن يطلب من احملكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت , إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيين للشرط مرهقا

  . أعاله40مع مراعاة أحكام ملادة , تلك الظروف أو الوقائع قائمة 
  :49املادة 

, غري أنه جيوز هلما يف إطار تدبري ألموال اليت ستكتسب أثناء قيام الزوجية, ني ذمة مالية مستقلة عن ذمة اآلخرلكل واحد من الزوج
  .االتفاق على استثمارها وتوزيعها

  .يضمن هذا االتفاق يف وثيقة مستقلة عن عقد الزواج
  .يقوم العدالن بإشعار الطرفني عند زواجهما باألحكام السالفة الذكر

مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجني وما قدمه من جمهودات وما حتمله من أعباء , يكن هناك اتفاق فريجع للقواعد العامة لإلثباتإذا مل 
  . أموال األسرةلتنمية

                

 .تقييم آراء النساء حول القوانني املوجودة اخلاصة بعقد الزواج و املتعلقة بإدراج شروط يف عقد الزواج .3
  

قاش مفتوح ستحاول املنشطة معرفة رأي املشاركات يف مدى أمهية إمكانية إدراج الشروط يف عقد الزواج أم أا ليست ي نف
  و ملاذا و ملاذا ال؟ و كيف ذلك؟. ذات أمهية

  

 .اإلطالع و مناقشة جتارب النساء الشخصية فيما خيص عقد الزواج .4
  

  :ب النساء حول املوضوعمن خالل أسئلة مباشرة حتاول املنشطة استخالص جتار
  من هلا عقد الزواج؟ ملاذا و ملاذا ال؟ 
 ماذا حيتوي عليه عقد الزواج؟  

  

  :إذا كان هناك من ال يعرفون تطرح املنشطة السؤال التايل
 ب عدم معرفتكم مبضمون عقد الزواج؟بما س 

  

  . قبل تعديل قانون األسرة و الثانية بعد تعديلهبالنسبة للجزائر و املغرب تقسم املشاركات إىل جمموعتني األوىل مت عقد زواجها 
  ل املنشطة املشاركات يف كل جمموعة على حدة بالنسبة للمغرب و اجلزائر أما أتس

  .بالنسبة لتونس فتبقى اموعة كاملة
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  عقد زواجك؟انعقادهل كنت موجودة أثناء  
 .هل شاركت أو طلب برأيك يف صياغة مضمون عقد زواجك 
  عن حترير عقد الزواج عند ذهابكم إليه؟املسئول ماذا أخربكم به 
 هل أخربكم عن حقكم يف إدراج شروطكم يف عقد زواجكم؟ 
 ماذا أخربكم عن حقوقكم فيما خيص املمتلكات الزوجية؟ 

  

 . بالنسبة للمغرب و اجلزائراموعتانجتتمع 
 مرأة أخرى قامت بذلك؟اأو تعرفن   شروط يف عقد زواجهاهل بينكن من استطاعت مناقشة 

  

 :يف حالة اجلواب نعم 
 ملاذا قمن بذلك؟ 
 كيف استطعن القيام بذلك؟ 
 ها؟ن الشروط اليت أدرجهذهما هي  

  

 :يف حالة اجلواب بال
 ملاذا مل تقمن بإدراج الشروط يف عقدهن؟ 
 تستطعن ؟ ملاذا؟مل هل كن تردن إدراج شروط و  

  

 .الزواجالشروط اليت ميكن للنساء إدراجها يف عقد  .5
  

  .هذا اجلانب سيأخذ احليز املهم من الوقت و سيتم على شكل نقاش عام
  :قبل بدأ النقاش ستقوم املنشطة بإعطاء تذكريين

  

  . تعطي تذكري بالنص القانوين الذي يعطي احلق بإدراج الشروط يف عقد الزواج:األول
  .جي حيمي حقوق النساءتذكر بأن اهلدف من هذا النشاط هو اخلروج بعقد زواج منوذ :الثاين

  

  :السؤال
  ؟محاية احلقوق اإلنسانية للمرأةلكي تتم  الشروط اليت ميكن أن يتضمنها هذا العقد رأيكم ما هي يف 

  

بعد مناقشة النساء للموضوع ملدة معينة و إذا ما كانت هناك صعوبة يف التعاطي بالشكل املطلوب يف النقاش ميكن للمنشطة أن 
   :تذكر ب

  

 فهل من إمكانية لضمان هذه اللقاء مت التطرق موعة من احلقوق اخلاصة باملرأة من داخل الزواج بداية يف 
  احلقوق من خالل شروط من داخل عقد الزواج؟

 هل هناك حقوق ال تتمتع ا النساء من داخل الزواج و ترين بضرورة إدماجها؟ 
  

 ترمجتها كشروط يف عقد الزواج و ذلك من خالل لف املواضيع املمكنهنا دور املنشطة هو تشجيع املشاركات على التفكري يف خمت
  .الزوبعة الذهنية أكثر منها نقاش

  : بعد اقتراح أي شرط من الشروط تطرح املنشطة السؤال التكميلي التايلمباشرة
 ماذا جيب أن يكون عقاب عدم احترام هذا الشرط من طرف الزوج؟ 
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 إال أنه إذا توقفت املقترحات و مل تستطع التشجيعية من قبيل ماذا أيضا دون أن تؤثر يف آرائهمعلى املنشطة إرشاد النساء باألسئلة 
  . جمموعة من األسئلة إلغناء النقاشهذهالنساء التوسع يف التفكري يف مواضيع خمتلفة أخرى 

 

 ماذا تقترحن فيما خيص  الصداق؟  
  مقداره؟ 
  شكله؟ 
  كيفية األداء؟ 
  هو حق مطلق للزوجة؟تقوية الفكرة بأن الصداق 

 ماذا تقترحن فيما خيص  الطالق؟ 
  التمليك أو العصمة؟ 
  التنازل عن حق الطالق بدون سبب بالنسبة للزوج؟ 
  اخللع شروط و مقدار التعويض؟ 
 من املداخيل حلظة %تعويض املتعة؟ يف أية حالة جيب؟ حتت أية شروط؟ مبلغ حمدد؟  

  ...الطالق؟ حسب املدة الزمنية للزواج؟
 ذا تقترحن فيما خيص  النفقة؟ما 

  كيف جيب احتسابه؟ جدولة األداء؟ 
مثال يف حالة الرفض العودة لبيت الزوجية، كان للزوجة (خالل الزواج؟ بدون قيد أو شرط؟  

  ...)مدخوهلا اخلاص
  ؟املدة الزمنية املستوجبة فيها ؟ شروطهابعد الطالق؟  

 . و اجلماعيةالشخصيةوارد املو تسيري ماذا تقترحن فيما خيص املسامهة يف نفقات املرتل  
 كيف سيتم احتساا؟ ربطها باملداخيل؟ شروطها؟ 

 ماذا تقترحن فيما خيص  تعدد الزوجات؟ 
 شرط عدم التعدد؟ 
 هذا الشرط؟ يف حالة عدم احترام التعويضاتبدائل و ال 

 ماذا تقترحن فيما خيص بيت الزوجية؟ 
  االختيار املشترك؟  
  ية؟االستقاللية عن العائل 
 حق االستعمال بالرغم من كونه يف ملكية األخر؟ 

  حق االستعمال خالل الزواج؟ .1
  حق االستعمال يف حالة االفتراق؟ .2
  )كمقابل لشيء آخر أو بشكل جماين( حق االستعمال بعد الطالق  .3

 احلقوق اإلجنابية؟ماذا تقترحن فيما خيص   
 ؟ مشتركباتفاق 
 عدد األطفال؟ 
 ل؟املدة الفاصلة ما بني األطفا 

 ماذا تقترحن فيما خيص العنف الزوجي؟ 
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 ؟ عاطفي؟االحترامعنف جسدي؟ عدم (التعريف؟  
 البدائل و التعويضات يف حالة عدم احترام هذا الشرط؟ 

 ماذا تقترحن فيما خيص حق الزوجة يف الشغل؟ 
 طبيعة العمل؟ 
 مكان العمل؟ 

 ماذا تقترحن فيما خيص حق الزوجة يف متابعة التعليم؟ 
  فيما خيص حق الزوجة يف السفر و التنقل و الزيارة العائلية؟ماذا تقترحن 
 ماذا تقترحن فيما خيص تقسيم املهام و املسؤوليات داخل املرتل؟ 
 ماذا تقترحن فيما خيص احلق يف التصرف يف مداخيلها ؟ 
 ماذا تقترحن فيما خيص األطفال؟ 

 ...)ال، الزواجعدم فقداا يف حالة السفر، االنتق(احلضانة يف حالة الطالق؟  
 الوالية و النيابة الشرعية؟ 
  جدولة أدائها؟ مقدارها؟ كيفية احتساا؟النفقة خالل الزواج و بعد الطالق؟ 

 ماذا تقترحن فيما خيص تعديل حمتمل يف عقد الزواج يف املستقبل؟ 
 ...مواضيع أخرى ميكن التفكري فيها 

  

  :بعض مقترحات شروط لتضمينها يف عقد ممتلكات الزوجية
  

  ملن يعود بعد الطالق؟ و مقابل ماذا؟–بيت الزوجية  
 الديون قبل و بعد الزواج؟ 
 ).البيع الكراء، املنح(التسيري و التصرف يف املمتلكات خالل الزواج  
  اخل ) التسيري(احلساب البنكي  
 اليت ميكن أن كيف تقترحون تقسيم املمتلكات خالل الزواج و ما هي املشاكل املتعلقة باألموال و املمتلكات 

  )اخل...اقتسام األموال كاألجور، ملكية بعض املمتلكات (تكون عالقة بني الزوجني؟
 الطالق و ما هي املشاكل املتعلقة باألموال و املمتلكات اليت ميكن أن تكون بعدكيف تقترحون تقسيم املمتلكات  

  عالقة بني الزوجني؟
  

  :طرح املنشطة السؤال التايل على املشاركات تفبل االنتقال إىل النقطة الثانية يف النقاش
 أن يكون عقد زواجها مشاا للعقد الذي حصلنا عليه و الذي يتضمن كافة الشروط اليت ستقبلمن منكن كانت  

 ذكرمتوها؟ ملاذا و ملاذا ال؟
  

 .حتول دون تفاوض النساء على شروط يف عقود زواجهنحتديد العراقيل و التحديات اليت  .6
 

 جتاربك و جتارب أشخاص آخرين حميطني بك ما هي العوائق اليت ميكن مصادفتها عند مناقشة عقد انطالقا من 
 .الزواج

  .عوائق عائلية 
  .عوائق إدارية 
  .عوائق اجتماعية 



 98

  .ئق شخصيةاعو 
 ...غريها 

 هل تضنني بإمكانك مناقشة عقد الزواج لك أو البنتك؟ ملاذا وملاذا ال؟ و كيف؟ 
  

 . العراقيلكيفية جتاوز التحديات و .7
  

تطلب املنشطة من كل املشاركات ...) عائلية إدارية(انطالقا من العوائق اليت ذكرا النساء حسب االعتبارات املذكورة أعاله 
  .التفكري يف مقترحات من أجل جتاوز هذه العراقيل على أن يتم مناقشة كل عائق على حدة

  

  :شاركات السؤال التايل ملساعدم على التفكريبالنسبة لالعتبارات اإلدارية تطرح املنشطة على امل
يف بعض الدول املسلمة يتم االعتماد على وثيقة رمسية مفصلة حتتوي على كل ما ذكرناه بالتفصيل و هي ملزمة  

 .جلميع األزواج هل تضنون أا طريقة فعالة لضمان تضمني عقد الزواج لكافة الشروط اليت ذكرناها
  

 .اختتام اللقاء .8
  

  : هذه جمموعة من املالحظات اليت قد تساعد املنشطات على اختتام اللقاء و كذا على حسن سري اللقاء بشكل عامختتامااليف 
  

 :مثال مستوفية،املرجو اإلصرار والتدقيق من أجل احلصول على شروح  
o لنا مرة أخرى ؟يهل من املمكن أن تشرح  
o هل من املمكن إعطاء مثال ؟ 
o كيف ميكن إجناز هذا ؟ 
o اذا حيصل هذا ؟مل 

عين هذا بالضبط ويعترب هذا ت ت كاناملشاركةمن املهم تلخيص فهمكم ملا قيل إثر اية كل سؤال والتأكد من أن  
  . هل هناك أشياء أخرى تودون إضافتها،وقتا مناسبا لطرح السؤال

 بل إىل مجع آرائهم ات حنن ال نسعى إىل إخبار املشارك،كما هو األمر بالنسبة ملناقشات اموعات البؤرية 
من .  آراء متضاربة أو معلومات خاطئةاملشاركون قد يعرض ،يف بعض األحيان. واكتشاف مدى فهمهم للقضية

 .املهم التدقيق يف هذه القضايا ولكن يف نفس الوقت جيب تفادي تصحيح آرائهم
 يف اية االستجواب حيث شاركاتللم يسهل احلديث بالنسبة ،مر بالنسبة ملناقشات اموعات البؤريةكما هو األ 

 .أهم التعليقات تأيت كذلك يف النهاية ومن املهم تسجيلها. حيسون بتجاوب أكرب مع املوضوع
 :  من املهم طرح السؤال التايل،يف اية االستجواب 

 هل هناك ما تودون إضافته؟ 
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عدد   اجلمعيات األخرى املشاركة  املكان  اجلمعيات الشريكة
الورشات 
  ةالتكويني

عدد املنشطات 
املستفيدات من 

  التكوين

األماكن اليت نظمت فيها 
  اللقاءات

العدد اإلمجايل 
للمجموعات و 
  اللقاءات

العدد اإلمجايل 
للنساء 
  املشاركات

  :وصف للمشاركات

  املغرب
   تطوان ة مجعية توازة ملناصرة املرأ

 )الشمال الغريب(
o تنمية مجعية الساحل لل

  االجتماعية
o  مجعية دارنا املرتل اجلماعي

  .للنساء
o  مجعية الزيتونة للتربية و

  .التضامن
o  مجعية املبادرة النسائية

  .إلدماج املرأة يف التنمية
o  مجعية حي أحريق للتنمية و

  .حسن اجلوار
o  مجعية تالمسطان للبيئة و

  التنمية

1  14  o لمارتي  
o املضيق  
o طنجة  
o شفشاون  
o القصر الكبري  

   جمموعات8
   لقاءات9

ينتمني للمجال احلضري و الشبه  o   مشاركة88
  .احلضري و القروي

o  ذوات دخل ضعيف متوسط إىل ال
 .بأس به

o أميات و شبه متعلمات.  
o ربات بيوت،العامالت باملعامل ، 

 ، مزاوالت الفالحات،خادمات املنازل
 ، تاجرات، خياطات،رف يدويةحل

  .غساالت، حالقات
o ،متخلى ل، أراممطلقات متزوجات ،

  .عنهن
o يتكلمن بالعربية. 
o  سنة58 إىل 28السن من .   

مجعية أمل للمرأة و 
  التنمية 

  احلاجب
األطلس (

  )املتوسط

o  مجعية فضاءات نسائية
  للبحث و التأهيل مبكناس

o  مجعية مبادرات حلماية
  .حقوق املرأة

o مجعية واد سرو.  
o أةمجعية اميواض للمر.  
  

1  12  o احلاجب  
o خنيفرة  
o مكناس  
o صفرو 
o  قرية أيت والل  
  

   جمموعات9
   لقاءات9

ينتمني للمجال احلضري و الشبه  o   مشاركة83
  .احلضري و القروي

o ذوات دخل ضعيف متوسط إىل منعدم 
o أميات و شبه متعلمات.  
o  عاطالت عن  ،باجلنسالعامالت

 ، خادمات املنازل،ربات بيوت ،العمل
  .هن حرةمل مزاوالت، فالحات

o ،أرامل، متخلى  مطلقات، متزوجات
  .عنهن

o و األمازيغيةيتكلمن بالعربية . 

 2الملحق 
  النهوض باحلقوق اإلنسانية للنساء يف الدول املغاربية من خالل عقد الزواج

 جدول تلخيصي املعطيات اللوجستيكية:نقاشات اموعات البؤرية
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   . سنة58 إىل 18السن من 
  مراكش  مجعية األمان لتنمية املرأة

جهة تانسيفت (
  )احلوز

o  السكوممجعية 
o مجعية النهضة   
  

1  14  o مراكش  
o قرية سكوم  
o قرية آيت مسعود.  
  

   جمموعات10
   لقاءات10

  و القروي للمجال احلضري ينتمني o   مشاركة91
o  ذوات دخل ضعيف متوسط ال بأس

 به إىل جيد
o أميات و شبه متعلمات.  
o  مزاوالت ، ربات بيوت،عاطالت ، 

  .تقليديةرف حل
o  ، مطلقات،أرامل،  متزوجات،عازبات

 . عازباتأمهات
o  نساء شابات مستفيدات من مراكز

  الشباب احمللية
o و األمازيغيةيتكلمن بالعربية . 

   . سنة68 إىل 29 السن من
  مجعية تافوكت

  سوس
  أكادير

سوس ماسة (
  )درعة

o للمرأة و شبكة رافد سوس 
  .الطفل يف وضعية صعبة

o  اجلمعية املغربية للتنمية و
  .التضامن

   

1  15  o ماسة. 
o أورير  
o إميوران  
o  قرية تدارت  
o أنزا 
o تارودانت. 
o إميوزار. 
o اداوتنان. 
o تزنيت. 

   .سيدي بييب

  موعات جم10
  . لقاءات10
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  مشاركة

o   ينتمني للمجال احلضري و الشبه
 .احلضري و القروي

o  ذوات دخل ضعيف متوسط ال بأس
  .به إىل جيد

o أميات و شبه متعلمات.  
o ربات بيوت،العامالت باملعامل ، 

 ، مزاوالت الفالحات،خادمات املنازل
  .رف يدويةحل

o ،أرامل، متخلى  مطلقات، متزوجات
  .عنهن

o غيةأو األمازي/  ويتكلمن بالعربية. 
o  سنة65 إىل 25السن من .   

  كوبان للتنميةمجعية  o  زاكورة  مجعية واد درعة
o  اجلمعية النسائية للتنمية و

  .التعاون

1  16  o أكدز  
o دوار كوبان  
o دوار متتيك  

   جمموعات8
   لقاءات8

ينتمني للمجال احلضري و الشبه   o   مشاركة99
 .احلضري و القروي

o  ذوات دخل ضعيف متوسط ال بأس
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o مجعية أمل أمزو للتنمية.  
o مجعية السالم.  

  .أمزورو للتنميةمجعية 
  .تازي درعة

  .مجعية متكرو للتنمية و التعاون
  مجعية النهضة

o وار أمزورود 
o دوار متكروت.  
  

 به إىل جيد
o أميات و شبه متعلمات.  
o ربات بيوت،العامالت باملعامل ، 

 ، مزاوالت الفالحات،خادمات املنازل
  .رف يدويةحل

o متخلى لم، أرات، مطلقامتزوجات ،
  .عنهن

o و أو األمازيغيةيتكلمن بالعربية . 
   . سنة68 إىل 20السن من 

  اجلزائر
حقوق النساء من أجل 

  التنمية بنات كهينة
شرق (تبيسا 
  اجلزائر

• Scout musulmans 
• Maison des jeunes 
• Association des 

droits des enfants  
• Fédération 

nationale des 
associations de 
jeunes 

• Femmes rurales 
• Commission 

femmes UGTA 
• Syndicats 

autonomes des 
praticiens de la 
santé 

• Association AFAK  
• RACHDA 

1  15  o تبيسا  
o خنشلة  
o أم بوعاغي  
o قسطنطني 
o سوق أحراس.  
  

   جمموعات10
   لقاءات10

150  o ينتمني للمجال احلضري و القروي. 
o  ال و ذوات دخل ضعيف متوسط

  .بأس به
o ات مستفيدات من مراكز نساء شاب

  الشباب احمللية
o أميات و شبه متعلمات.  
o ربات بيوت،العامالت باملعامل ، 

  .، جامعيات الفالحات،نقابيات
o  ،أمهات مطلقات، متزوجات،عازبات

  .، متخلى عنهنعازبات
o  نساء مستفيدات من مراكز العنف

 .احمللية
o الفرنسية و األمازيغيةيتكلمن بالعربية ،.
o  سنة65ىل  إ20السن من .  
  

Association 
féminine pour 
l’Epanouissement 
de la personne et 

الشمال (وهران 
  )الغريب للجزائر

• Association 
Tamari  

• Maison des jeunes 

3  9  o وهران املركز  
o وهران أبن سينا  
o قرية بوتليس  

   جمموعات5
   لقاءات5

47  o  نساء قرويات مستفيدات من برامج
 القروض الصغرى

o أميات و شبه متعلمات.  
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l’exercice de la 
Citoyenneté  

Ibn Sina 
• Oran network of 

local NGOs  

  o نساء  ، حضرياتربات بيوت
عامالت، عضوات جلمعيات حملية، و 

  .نساء عاطالت عن العمل
o  ،متزوجات،مطلقات،أراملعازبات. 
o  نساء مستفيدات من مراكز العنف

 .احمللية
o  ال بأس و ذوات دخل ضعيف متوسط

  به 
o  سنة60 إىل 25السن من .   

  تيزي وزو   اجلمعية التقافية أميزناو
  )القبايل(

• Association 
culturelle et 
scientifique 
Aghbalou 

• Association village 
Taourirt Mokrane 

• Club Unesco Beni 
Yenni 

• Association comité 
de village Zoubga 

• Association 
Tagherma Zoubga 

• Association Tiliwa 
Ath Hychem 

• Local hairdressing 
salon 

1  11  o تيزي وزو  
o قرية آيت بوحييا. 
o قرية تاوريرت موكران  
o قرية ميزرانا  
o  قرية تاوريرت

 .احلدجاج
o قرية زوبكا. 
o قرية أيت هايشم  

   جمموعة13
   لقاء13

138  o  ينتمني للمجال و الشبه  احلضري و
 .القبايلي القروي

o ،و متعلمات  شبه متعلماتأميات.  
o الفالحات،عاطالت ،ربات بيوت  ،

  .رف يدويةحل مزاوالت
o  ،مطلقات و متزوجات،عازبات 

 .لأرام
o  ال بأس و ذوات دخل ضعيف متوسط

 .به
o  نساء مستفيدات من مراكز العنف

  احمللية
o  بالدرجة األوىل األمازيغية و يتكلمن

 و لعربيةاعتماد الترمجة لبعض األحيان 
 .الفرنسية

o  سنة85إىل  22السن من .   
اجلمعية اإلجتماعية أمل 

  .تلمسان
غرب (تلمسان 
  )اجلزائر

• Association 
Algérienne Pour 
La Planification 
Familiale 

• Association pour 

1  15  o تلمسان  
o ندروما  
o شتوان  
o قرية آيت تيموش 

   جمموعات10
  . لقاءات10

265 +) 
 طالبة 250
يف يوم 

حتسيسي 

o نتمني للمجال احلضري و القرويي. 
o أميات، شبه متعلمات و متعلمات.  
o الفالحاتعاطالت، ،ربات بيوت  ،

  .، طالباترف يدويةحل مزاوالت
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la préservation et 
la sauvegarde du 
patrimoine 

• Club Scientifique 
• Club amateur 

sportif des jeunes 
filles 

• Mouvement de la 
femme rurale 

• Infonet 
• Association de 

lutte contre le 
cancer 

• S.O.S. femmes en 
détresse  

• AIDS / Algér 

o سيدي بلعباس 
o تياريت 
o وهران 
o قرية هناية 
o رمشي.  
  

باجلامعة 
  )بتلمسان

o  عازبات، متزوجات، مطلقات و
 .أرامل

o  ال بأس و ذوات دخل ضعيف متوسط
 .به

o  نساء مستفيدات من مراكز العنف
  احمللية

o  سنة62 إىل 18السن من .  
  

اجلزائر (بوقرة   فاطمة نسومرمجعية بنات
العاصمة، 

الشمال األوسط 
املعروف مبثلت 

املوت حيث 
يتواجد بكثري 

العشرية ضحايا ا
  ) الدموية

o  مجعية ترقية املرأة الريفية  
o ةمجعية النور االجتماعي 

مجعية ترقية و محاية املرأة 
  و الطفولة

o مجعية التضامن و احملبة  

1  7  o بوقرة 
o البليدة  

   جمموعات10
  لقاءات 12

141  o  و الشبه   القرويينتمني للمجال
  .احلضري

o أميات، شبه متعلمات و متعلمات.  
o الفالحاتعاطالت، ،ربات بيوت  ،

  .عامالت، طالبات
o  عازبات، متزوجات، مطلقات و

 .أرامل
o  ال بأس و ذوات دخل ضعيف متوسط

 .به
o  نساء مستفيدات من مراكز العنف

  احمللية
o  سنة65 إىل 25السن من .   

  ستون
 أريانة o  7  1  صوت الطفل بنابل o  العاصمة(تونس   مجعية أمل للعائلة والطفل

o تونس 
   جمموعات6
   لقاءات6

52  o مجيع النساء أمهات من خارج الزواج 
o  10بالدرجة األوىل عازبات% 
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o نابل 
  

 .متزوجات
o تتحدن العربية 
o  متوسطو ذوات دخل ضعيف.  
o أميات، شبه متعلمات و متعلمات. 
o طالتخادمات بالبيوت، عا. 
o  سنة35 إىل 17السن من   

املؤسسة التونسية للتنمية 
  اجلماعية

 مجعية أمل o  تونس العاصمة
o  اإلحتاد العام لطلبة تونس

 ملحقة سوسة
o مجعية املرأة الريفية.. 
o  مجعية املرأة الريفية من

  أجل التنمية املستدمية

2  10  o سوسة 
o صفاقس 
o تونس  

   جمموعات5
  . لقاءات5

50  o ينتمني للمجال احلضري.  
o ابتدائي إىل جامعي.  
o عامالت،  خادمات،ربات بيوت 

 و موظفات بالقطاع طالبات جامعيات
  .العمومي

o متزوجات، مطلقات و أرامل. 
o  ال بأس بهجيد إىل دخل ذوات. 
o يتحدثن بالعربية و الفرنسية.  
o  سنة76 إىل 24السن من   

املؤسسة التونسية للتنمية 
  اجلماعية

وسط (سليانة 
  )تونس

 - -  - -  6  o رية قصر حديدق 
o قرية محام كسرى 
o قرية سند احلداد  

  . جمموعات5
  . لقاءات5

55  o  القرويينتمني للمجال . 
o ابتدائي إىل جامعي.  
o خادمات عامالت، ربات بيوت ،

  .طالبات جامعيات
o متزوجات، مطلقات و أرامل. 
o  ال بأس بهجيد إىل ذوات. 
o  من برامج القروض نساء مستفيدات

 .الصغرى
o يتحدثن بالعربية.  
o  سنة62 إىل 24السن من   

املؤسسة التونسية للتنمية 
  اجلماعية

غرب (قصرين 
  )تونس

- -  - -  6  o العيون املدينة 
o املنطقة الريفية بالعيون  

  . جمموعات5
  . لقاءات5

50  o ينتمني للمجال احلضري . 
o ابتدائي إىل جامعي.  
o ،عامالت مبصنع  فالحات، ربات بيوت
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الزربية، صاحبة مشروع خاص 
  .وظفات بالبلدية ، م)حالقة(

o أراملمتزوجات، مطلقات ،. 
o دخل حمدود إىل ضعيف. 
o  القروض الصغرىنساء مستفيدات من 
o يتحدثن بالعربية.  
o  سنة56 إىل 28السن من   

املؤسسة التونسية للتنمية 
  اجلماعية

الشمال (زغوان 
 )األوسط لتونس

- -  - -  6  o الناضور 
o زغوان. 
o زريبة. 
o الفحص  

   جمموعات5
  . لقاءات5

53  o نتمني للمجال احلضريي . 
o ابتدائي إىل جامعي.  
o ربات البيوتو ) نسيج(يدوية ، 

 ربات موظفات بقطاعات خمتلفة
  .بيوت، عامالت

o متزوجات، مطلقات. 
o دخل حمدود إىل ضعيف. 
o  يتحدثن بالعربية.  
o  سنة40 إىل 25السن من   

 مجعية 15  اموع
  شريكة

 ورشة 15  . مجعية مشاركة58
  تكوينية

       جمموعة119   مدينة و قرية70  . منشطة163
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 3الملحق 
 
 
 
 
 
 

  تعزيز احلقوق اإلنسانية للنساء من خالل عقد الزواج
   النظري للبحوث القانونيةاإلطار

  

  .الزواج عقد حولترسانة القانونية الوطنية لل الراهنة احلالةاستعراض . 1
  

 العام بشكل عقد الزواج حولالية الترسانة القانونية الوطنية احلهو موجود با ملوصف وحتليل األول فإن املطلوب هو وضع يف اجلزء 
 تكون أن ميكن حمور أوليس الدخول يف تفاصيل كل موضوع  املطلوب هنا.  بني الزوجنيمتفاوض عليها ما بنود إدخال وإمكانية

وصف املطلوب هو هنا . اجلزء التايل من هذا التقريرموضوع  سيكون موضوعايت وصف وحتليل -شرط يف عقد الزواج موضوع 
 بنود يف إدراج وإمكانية التعاقدية املبادئ العامة للعقود واحلرية الزواج، عقد حول الترسانة القانونية ملا هو موجود ضمن العريضةاخلطوط 

  .األول يف هذا اجلزء األحكام هذه و مضامني دون الدخول يف تفاصيل املواضيع أي --العقد الزواج 
  

  : اإلنسانالقانون الدويل حلقوق . أ
  

 القانون الدويل يف التسلسل اهلرمي للمعايري وطنية وموقف الدولة جتاه تطبيق املعايري الدولية يف القانون ةكانمل اتذكري موجز طاءإعيرجى 
  :  يف القانون احملليواألحكام التالية الوثائق هده ةكانم وإمكانية التقاضي، والتحفظات، ،)الأو ( التصديق اخلصوص،على وجه . احمللي

  

  .17 و 16 ، وال سيما املادتني اإلنسان العاملي حلقوق اإلعالن •
  . 23املادة وال سيما  والسياسية، املدنيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق  •
  . 10 و 7املواد  وال سيما ، والثقافيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  •
  . 16 و 15 و 2 و 1وال سيما املواد  ، املرأة التمييز ضد أشكال القضاء على مجيع ةاتفاقي •
  . لسن الزواج وتسجيل عقود الزواجاألدىن الرضا بالزواج واحلد ةاتفاقي •

  

  : من هذه االتفاقيات ، يرجى أكثر أوواحد يف  كان بلدكم دولة طرف إذا
  

 كانت إذاتفاقيات ملعرفة ما  عن مراقبة هذه االاملسئولةلهيئات ل األطراف املقدمة من الدول الدورية التقارير اإلطالع على •
  ؛إدراج شروط إضافية يف عقد الزواج وإمكانية عقود الزواج إىل يف هذه التقارير اإلشارةوردت 

 كانت هيئة إذا لتقارير بلدكم ملعرفة ما الدورية هذه اهليئات خالل االستعراضات وإعالناتتوصيات اإلطالع على ال •
 .هاإدراج شروط إضافية في ةيمكان إ عقود الزواج وإىل أشارت، الرصد

  

  :دستور وطين .ب
 

 أو بصورة مباشرة إما عليه، بنود إدخال وإمكانيةوضوع عقود الزواج مب كانت هناك أحكام ذات الصلة يف الدستور إذا ما تسجيليرجى 
  .  ذلكإىل وما قد،التعا حرية ومحاية الرجال و النساء اليت تكفل املساواة بني التدابري على سبيل املثال مباشرة،غري 
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  :التشريعات الوطنية .ج
  

 مبا يف األسرة،يف قانون تلك املوجودة  عادة - الواردة يف التشريعات الوطنية اليت تتناول عقود الزواج األحكاميرجى وصف وحتليل مجيع 
  :ذلك

  

  .التعريف القانوين لعقد زواج  •
  .اإلمكانية تعديالت على هذه أو قيود أيكانت هناك وإذا ما  بشأا إمكانية إدراج شروط إضافية •
غياب صحيح، من قبيل  جيب سرد الشروط الالزمة لزواج هنا ال :ملحوظة( عقد الزواج لصحة  الشروط امللزمة وحكاماأل •

  ).تا كتابنفسهالعقد  إلزاميا إدراجها يف  يكونأن ولكن الشروط اليت جيب الزوجني،بني القرابة ما 
  . خرق لاللتزامات الواردة يف عقد الزواجأو عدم االمتثال  عواقبأية تدابري خبصوص  •

  

لنتائج املترتبة عن عدم االمتثال لاللتزام ا العقد ، إبرام كانت هناك مبادئ عامة بشأن حرية التعاقد ، عن آثار إذاكما يرجى مالحظه ما 
ما  إذاالرجاء مالحظه .  قانون العقود وااللتزاماتإطار  مثل اليت تندرج يف-أخرى  يف قوانني وطنية املوجودة.  ذلكإىلتعاقدي ، وما 

  .على العكس أو، تطبقومىت  عقد الزواج يفتطبق هذه املبادئ العامة على قدم املساواة كنت 
  

  :احمللية/ قرارات احملاكم الوطنية . د
  

إدراج  إمكانيةالفرصة للبت يف مسالة  أتيحت هلا – بغض النظر عن مستوى حمكمة - كانت احملاكم يف بلدكم إذا ما ةيرجى مالحظ
  .القرار/  كان اجلواب نعم ، يرجى وصف احلكم إذا. عقود الزواج عن طريق التفاوضشروط إضافية يف 

  

  : القانون العريف.ة
  

األمر  هنا :مالحظة. إضافية فيها بنود إدخال وإمكانية مسألة عقد الزواج يتناول يف بلدكم  عريف كان هناك قانونإذاالرجاء مالحظه 
 .املمارسة وليس جمرد القانون، اليت هلا قوة األعراف أي ذاته،القانون العريف يف حد ب يتعلق

  

  :تصرحيا و سياسة السلطات .و
  

 اليت - اتبا خطضمن أو مثال تعميم شفوي يف، تا كتابمعرب عنها -خاصة بالسلطات املعنية كانت هناك سياسية إذا ما ةيرجى مالحظ
 وزارة شؤون العدل،من وزارة تصرحيا هنا، على سبيل املثال، قد يكون . إدراج شروط إضافية فيها وإمكانيةة عقد الزواج تتناول مسأل
  .غريهم... رئيس الدولةاألسرة،

  

  : عقد الزواجحول الوطنية احلالية اإلجراءات. 2
  

 يف بلدكم للتفاوض ، واإلداريةالقانونية ) اإلجراءات (اإلجراء () - قانونية أو إدارية نصوص حمددة إىل اإلشارة  مع-يرجى وصف . أ
 اخلطوات، واملختصة مبوجب القانون من اجل كل خطوة من هذه املسئولة السلطات ذكر كما املرجو أيضا.  وإبرام عقد الزواجصياغة

  .قوقه فيما يتعلق بعقد الزواجحبالزوجني  إبالغ املسئولني عن
  

ذا  نسخة إرفاق قانونيا ملزما يف بلدكم، وكذلك  و إذا ما كان هذا الشكل أو احملتوىواج،عقد الزى ب يرجى وصف شكل وحمتو
  . التقرير
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  : تعزيزها من خالل عقد الزواجإمكانيات حتليل معيف الزواج النساء قوق حل ةاحلالياحلصيلة استعراض . 3
  

   :املطلوب كالتايليف هذا اجلزء 
   يف الزواج ؛املرأةنية اليت تتناول حقوق  يف التشريعات الوطاألحكامبيان  •
   يف الزواج ؛املرأة ضد ية التمييزأووقائية ال تها وطبيعاألحكامحتليل هذه  •
د و عقتدرج ضمن بنود  يف استراتيجيبشكل تكون هذه القضايا مرتبة أن اليت ميكن الكيفيةحتليل ومقترحات بشأن  •

  . للمرأةاإلنسانيةقوق احل حلمايةالزواج 
  

  :يليالتحليل ينبغي أن ينظر فيما هذا 
   القائمة؛ مبوجب التشريعات احملميةتعزيز والتأكيد على احلقوق اخلاصة  •
  ؛ على حنو مالئم يف التشريعات القائمةمكتوبةليست اليت  تلك أوتوضيح النصوص واملكونات املختلفة للقانون  •
  . الواردة يف التشريعات احلاليةالتمييزية األحكامتناول  •

  

   : بإمكااف تتوىل القضايا اليت سو
   الزواج،ضمان قدر أكرب من املساواة والكرامة واحلرية للمرأة يف  •
  .عند فسخه وأ/و الزواج أثناء مطفاهلألنساء ول واملالية املادية يةستقاللاالضمان سالمة و •

  

  : ، شكرا لكم مالحظه أدناهوبالنسبة لكل موضوع 
  

  .احلايل التشريعي الواقع. أ
  

  ؛اذا يقول القانون احلايل حول هذا املوضوعم •
 . وضع هذا املوضوع يف بند حمدد يف عقد الزواجإمكانية  حول)إذا ما وجد (ماذا يقول القانون احلايل •

  

  : يف العقدودذا املوضوع من خالل بنهل املثلى، االستراتيجيات، الصياغة املمكنة .ب
  

 ها وتعزيز حقوقحلمايةاألمثل من خالل بند يف العقد ، وذلك لى الوجه ع الزوجة  بهتمتعالذي جيب أن ت امللموسق احل •
  ؛اإلنسانية

  ؛ هذا الشرطاحترام عدم إلثبات - على من وكيف - اإلثباتعبء  •
  ؛ حالة عدم االمتثال هلذا الشرطيف -تعويض  / إصالح - الفعال اإلنصاف إمكانيات •
 . احملاكمطرف هذا الشرط من بصحةراف  لتنفيذ واالعتميكن توقعهاالعقبات القانونية اليت  •
  

 :الصداق .1
  مقداره؟ شكله؟ كيفية األداء؟ تقوية الفكرة بأن الصداق هو حق مطلق للزوجة؟:  العناصر املمكن إدراجها

  

 .املسامهة يف نفقات املرتل و تسيري املوارد الشخصية و اجلماعية .2
  ؟ ربطها باملداخل؟ شروطها؟من املسئول؟ كيف سيتم احتساا:  العناصر املمكن إدراجها

 
 .احلق يف التصرف يف املداخل اخلاصة .3
 

 .اختاذ القرار و تسيري املرتل .4
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 .تقسيم املهام و املسؤوليات داخل املرتل .5
  

 .اختاد القرارات فيما خيص ألبناء .6
  

 .التعدد .7
  

 احلقوق اإلجنابية .8
  ...، استعمال وسائل حتديد النسلا بني األطفالباتفاق مشترك، عدد األطفال؟ املدة الفاصلة م: العناصر املمكن إدراجها

  

 حق الزوجة يف الشغل .9
  .طبيعة العمل؟مكان العمل خارج بني الزوجية، مبوافقة الزوج أو بدوا: العناصر املمكن إدراجها

 

 .حق الزوجة يف متابعة التعليم .10
 . التخلي عن الدراسة بعد الزواجحرية اختيار الشعبة و التخصص، احلق يف املتابعة أو: العناصر املمكن إدراجها

 

 احلق يف التنقل  .11
  حق الزوجة يف السفر و التنقل و الزيارة العائلية،: العناصر املمكن إدراجها

 

 .  العنف .12
  عنف جسدي؟ عدم االحترام؟ عاطفي؟ (التعريف؟ : العناصر املمكن إدراجها

 

 بيت الزوجية .13
  قاللية عن العائلية؟ حق االستعمال بالرغم من كونه يف ملكية األخر؟االختيار املشترك؟ االست: العناصر املمكن إدراجها

  حق االستعمال خالل الزواج؟ .1
  حق االستعمال يف حالة االفتراق؟ .2
 )كمقابل لشيء آخر أو بشكل جماين( حق االستعمال بعد الطالق  .3

 

 . بالنسبة للزوجةالنفقة .14
  ه؟ جدولة األداء؟شكلها و مقدارها كيف جيب احتساب: العناصر املمكن إدراجها

  

  : بالنسبة لنفقة الزوجة ميكن التفكري أيضا يف العناصر التالية
  ...)خوهلا اخلاصدمثال يف حالة الرفض العودة لبيت الزوجية، كان للزوجة م(خالل الزواج؟ بدون قيد أو شرط؟   . أ
 .بعد الطالق؟ املدة الزمنية املستوجبة فيها ؟ شروطها  . ب

 

 .النفقة بالنسبة لألبناء .15
  شكلها و مقدارها كيف جيب احتسابه؟ جدولة األداء؟: عناصر املمكن إدراجهاال

  :بالنسبة لنفقة األبناء ميكن التفكري أيضا يف العناصر التالية
  ...)مثال يف حالة رفض الزوجة للعودة لبيت الزوجية، كان للزوجة مدخوهلا اخلاص(خالل الزواج؟ بدون قيد أو شرط؟   . أ
 .نية املستوجبة فيها ؟ شروطهابعد الطالق؟ املدة الزم  . ب

 

 . .فيما خيص احلضانة و الوالية على األطفال .16
 ...)عدم فقداا يف حالة السفر، االنتقال، الزواج(احلضانة يف حالة الطالق؟ : العناصر املمكن إدراجها
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  حتديد الزوجة كوالية و نائبة شرعيةالوالية و النيابة الشرعية؟
 

 .الطالق .17
  :راجهاالعناصر املمكن إد

  التمليك أو العصمة؟  . أ
  التنازل عن حق الطالق بدون سبب بالنسبة للزوج؟  . ب
  اخللع شروط و مقدار التعويض؟  . ت
 من املداخيل حلظة الطالق؟ حسب املدة الزمنية %تعويض املتعة؟ يف أية حالة جيب؟ حتت أية شروط؟ مبلغ حمدد؟   . ث

 ...للزواج؟
 

 :ممتلكات الزوجية .18
  :العناصر املمكن إدراجها

  ملن يعود بعد الطالق؟ و مقابل ماذا؟– الزوجية بيت  . أ
 الديون قبل و بعد الزواج؟  . ب
 ).البيع الكراء، املنح(التسيري و التصرف يف املمتلكات خالل الزواج   . ت
  اخل ) التسيري(احلساب البنكي   . ث
ميكن أن تكون عالقة كيف تقترحون تقسيم املمتلكات خالل الزواج و ما هي املشاكل املتعلقة باألموال و املمتلكات اليت   . ج

  )اخل...اقتسام األموال كاألجور، ملكية بعض املمتلكات(بني الزوجني؟ 
كيف تقترحون تقسيم املمتلكات بعد الطالق و ما هي املشاكل املتعلقة باألموال و املمتلكات اليت ميكن أن تكون عالقة   . ح

  .بني الزوجني؟
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  غاربيةالنهوض باحلقوق اإلنسانية للنساء يف الدول امل
  عقد الزواج  من خالل

  
  مقدمي اخلدمات دليل االستجوابات مع املنظمات غري احلكومية، مشرعي القوانني و

  

يف إطار دراسة يقوم ا و مقدمي اخلدمات اهلدف من هذه الوثيقة هو اخلروج بدليل االستجواب ملنظمة غري حكومية ومشرعي القوانني 
Global rights الثالث و شركائه يف الدول.  

  

فبينما ختول لنا هذه . تعترب هذه الدراسة ذات منهجية متعددة الشعب وتعتمد باألساس على مناقشات اموعات البؤرية مع النساء
املناقشات القيام بتحريات حول جتارب النساء، فهمهن و آرائهن و مقترحان حول عقد زواج منوذجي متضمن لكافة الشروط اليت 

 عن القطاع حول هذا واملسئولنييلة بضمان حقوقهن اإلنسانية، حنن حباجة كذلك إىل فهم آراء وأفكار مشرعي القوانني تراها النساء كف
 إليه خالل مناقشات اموعات البؤرية نامقارنة هذه النتائج مع ما توصلحبيث سيتم .  انطالقا من جتارم و ممارسام العمليةاملوضوع

  . الزواج النموذجي لكافة آراء و مقترحات مجيع املعنيني ذا العقدحىت يتسىن لنا تضمني عقد
  

  :الدراسةومن أجل مجع آراء كل هذه األطراف، تستوجب منهجية هذه 
  

  .استجوابا مستوفيا مع منظمة غري حكومية متخصصة يف كل بلد تشتغل مع النساء  . أ
 من أجل فهم املوضوع و الوقوف على كافة استجوابات مهيكلة ومتوافقة مع املوظفني و املسئولني يف كل بلد  . ب

 انطالقا دائما من وجهات نظر اخلصائص القانونية لكل بلد و أيضا مجيع املبادرات الرمسية السابقة يف هذا امليدان
  .املسئولني

  

بات ويتطرق هذا هذا املخطط مينح بعض املعلومات األساسية تتمحور حول املواضيع اليت من الواجب التطرق إليها خالل االستجوا
  :الدليل بصفة خاصة إىل ما يلي

  املصطلحات  )1
 اهلدف من هذه االستجوابات  )2
 .احملاور املمكن التطرق إليها يف االستجوابات )3

  

بينما حنترم ونريد بلورة املواضيع اخلاصة بكل بلد، من املهم جدا أن تكون ف. إن الطبيعة اجلهوية هلذه الدراسة تطرح إشكالية املقارنة
 يعترب التشابه يف طريقة الفهم واألسئلة عامال مهما يف مساعدتنا على إذ. هجية، وطريقة فهم املوضوع واألسئلة نفسها يف كل البلداناملن

الثالث ذا فنحن نأمل أن يساعد هذا الدليل كل الباحثني يف البلدان هل. إلقاء الضوء على نقط التشابه واالختالف يف النتائج املتوصل إليها
  .خلق نوع من االنسجام يف هذه االستجواباتعلى 
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I. املصطلحات:  
  

  .يتناول هذا احملور مشرعي القوانني، مقدمي اخلدمات واملنظمات غري احلكومية كما يناقش االستجوابات الشبه مهيكلة
  

 شخص يشتغل على مستوى استراتيجي مع منظمة حكومية معينة تدخل يف إطار مسؤولياا تشريع : القرارمتخذاملشرع أو  .1
  .القوانني واختاذ القرارات اليت تنعكس على عقود الزواج

 إطار هذه يف. قد يكون هذا املصطلح حماطا ببعض االلتباس وقد تكون له معاين متعددة يف بلدان خمتلفة: مقدموا اخلدمات .2
أي »  العدل «يف املغرب . ن بصدد التحدث على املؤسسات احلكومية اليت تم بطريقة مباشرة بعقد الزواجالدراسة، حن

ميكن أن تكون هناك أكثر من  و. تلك املؤسسة سواء مدنية أو عمومية اليت تتوجه إليها النساء بغرض إبرام عقود الزواج
دمي اخلدمات أيضا ندرج القضاة خاصة املكلفني بقضايا  و من ضمن مق.مؤسسة واحدة يف هذا اإلطار حسب كل دولة

 األسرة
نعين باملنظمات النسائية غري احلكومية اليت تشتغل بصفة مباشرة على موضوع الزواج و الطالق و : املنظمة غري احلكومية .3

  .كافة ما يتعلق باألسرة
واضيع متفق عليها على أن الشخص وهي استجوابات تعتمد باألساس على أسئلة وم: االستجوابات الشبه مهيكلة .4

طريقة . املستجوب مشجع من خالل تقنيات األسئلة املدققة أن يطرح األسئلة بطريقة حرة حول مواضيع خاصة
االستجواب هذه ستمكن من خلق توافق بني خمتلف البلدان حيث سيطرح احملامون املكلفون نفس األسئلة مع مراعاة إبراز 

يف هذه الدراسة، نوصي اعتماد االستجوابات الشبه مهيكلة مع مشرعي القوانني ومع مقدمي . يقةاالختالفات والفوارق الدق
  .اخلدمات

  

II. اهلدف من االستجوابات:  
  

األول هو االستجواب املعمق مع إحدى املنظمات غري احلكومية حول موضوع . هناك نوعان من االستجوابات املعتمدة يف هذه الدراسة
  .واهلدف خيتلف بني هذين الصنفني. هو االستجواب الشبه املهيكل مع صانعي القرار ومقدمي اخلدماتوالثاين . عقد الزواج

  

  :اهلدف من استجواب مشرعي القوانني ومقدمي اخلدمات .1
  

وق اهلدف اإلمجايل من هذه االستجوابات هو الوقوف على الفهم الرمسي لعقد الزواج كوثيقة إدارية و دورها يف ترسيخ و محاية احلق
 و دلك انطالقا من وجهات نظر اخلاصة  الوثيقةهذه من أجل تعزيز دور احتادهااإلنسانية للنساء مع الوقوف على مجيع التدابري اليت مت 

  ..ببعض صانعي القرار و مقدمي اخلدمات حسب جتارم النابعة من املراكز اليت يشرفون عليها
  

 إخبار مشرعي القوانني ومقدمي دونولكن . أساس لبلورة أسئلة االستجواباتك نتائج مناقشات اموعات البؤريةميكن اعتماد 
  .اخلدمات بتجارب النساء اليت مجعت خالل مناقشات اموعات البؤرية

  

  : تستعمل االستجوابات الكتشاف طريقة فهم مقدمي اخلدمات ومشرعي القوانني ملا يلي
  

  .؟شريع كل بلدعقد الزواج كوثيقة قانونية حسب تو دور طبيعة  .1
  .؟إىل أي مدى أو حد ميكن لعقد الزواج أن يشكل محاية للحقوق اإلنسانية للنساء .2
  .؟النساء اللوايت عادة ما يدرجن شروط يف عقود زواجهم .3
  .طبيعة الشروط املمكن للنساء إدماجها يف عقد الزواج و ما قيمتها القانونية؟ .4
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  .؟يف عقد الزواجالعوائق اليت تواجه النساء من أجل إدراج شروط  .5
  . على شروط متضمنة يف عقد الزواجاالتفاقاملبادرات احلكومية ليت قامت ا من أجل تشجيع و تعزيز  .6
ما ميكن للحكومة فعله يف جمال القوانني، املمارسات، التكوين، التحسيس، احلمالت اخل لضمان اعتماد عقد زواج  .7

  .متضمن لشروط متفق عليها
  

  :ظمات غري احلكوميةاهلدف من استجواب املن .2
  

على شكل دردشة حرة انطالقا من قائمة باألسئلة على احملامني يف الدول الثالث غري حكومية خمتصة نسائية استجواب معمق مع منظمة 
  :بلورا انطالقا من النقاط الستة التالية

  

  .فيما خيص عقود الزواجغري حكومية املختصة الجتارب املنظمات  .1
  .ألمهية عقد الزواج يف حياة النساء احلكومية تقييم املنظمات غري .2
 املختصة، مع عقد الزواج و مع النساء اللوايت تعامل املؤسسات احلكوميةلكيفية  املنظمات غري احلكومية  و تقييمجتربة .3

  .ترغنب يف إدراج شروط يف عقودهن
   عقودهنحتول دون إدراج النساء لشروط يفاليت للعوائق  املنظمات غري احلكومية تقييم .4
  .للمبادرات احلكومية لتعزيز مكانة عقد الزواج و متكني النساء من إدراج شروط يف عقودهنتقييم املنظمات غري احلكومية  .5
  . احلصول على عقد زواج يتضمن كافة الشروط الضامنة حلقوقهنتوصيات املنظمات غري احلكومية ملساعدة النساء على .6

  

   عقد زواج منوذجياس لبلورة أهداف هذه االستجوابات ستشكل األس
  

  :اختيار املؤسسات اليت ستقوم باستجواا .3
  

منهجية الدراسة تتطلب استجوابات مع منظمة غري حكومية خمتصة يف االشتغال مع النساء ومشرعي القوانني ومقدمي اخلدمات الذين هلم 
  .عقد الزواجصلة بقضايا 

  
  : اختيار املنظمة غري احلكومية املختصة  . أ

  
بالنسبة للنساء يف املتعلقة بالوضعية االجتماعية قضايا القانونية التمل أن تكون منظمتكم غري احلكومية هي األكثر ختصصا يف من احمل
املنظمات النسائية غري  و خاصة ولكن من املهم جدا التحري عن تواجد منظمات غري حكومية أخرى لديها جتربة يف هذا اال. بلدكم

مع النساء فيما خيص القضايا القانونية املتعلقة بالزواج و الطالق سواء فيما خيص اإلرشاد و  بطريقة مباشرة  ما تشتغلاليت عادةاحلكومية 
التحسيس و التوعية حول احلقوق اإلنسانية و القانونية املتعلقة ذا اجلانب أو من خالل دعم و مؤازرة النساء أمام احملاكم من أجل إقرار 

  .عن الزواجحقوقهن املترتبة 
  

  :اختيار املنظمة الغري حكومية جيب أن يكون وفقا للمعايري التالية
  جيب أن تكون املنظمة غري احلكومية تشتغل خصيصا مع النساء  .1
  جيب على املنظمة أن تكون لديها جتربة يف امليدان مع النساء .2
 املتضمنة يف عقد الزواجقضايا ال تكون لديها جتربة مباشرة يف االشتغال على أنعلى املنظمة غري احلكومية  .3
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  :و مقدمي اخلدماتاختيار مشرعي القوانني   . ب
  

 من قضاة قضاء 2 من مقدمي القرارات 2و القرارات   من صانعي2الباحثني أن حياولوا استجواب احملامني يف كل بلد، جيب على 
  :على أن يكونوا.األسرة

  

  .اختاذ القرارات فيما خيص عقود الزواجت أو سامهوا يف  عن تشريع القوانني أو صنع القرارامسئولونأشخاصا  .1
  .أشخاصا يشتغلون على املستوى الوطين .2
قرارام تؤثر على  إذا كانتأو البلديات  الواليات أو العماالت على تشريع القوانني على مستوى مسئولنيأشخاصا  .3

 .طبيعة عقود الزواج و إجراءات إجنازها
 ..م إجراءات عقد الزواج بشكل مباشر مع النساءأشخاص الدين هلم مسؤولية إمتا .4

  

تنطبق عليهم نفس وزارات وأشخاص خمتلفون فيمكن إدراج .من باب االقتراح فقط وليست كاملةهي املرجو تذكر أن هذه اإلرشادات 
  .    اخلاصيات املذكورة

  

  أشياء عملية يف عملية االستجواب  .4
  

البؤرية، تعترب عملية االستجواب تقنية متخصصة ومعقدة تستدعي التحضري، تواصال واضحا كما هو األمر بالنسبة ملناقشات اموعات 
  .مع املشاركني، ملكات عالية فيما خيص جمال االستجواب مبا فيها ملكات االستماع، التسجيل والتدقيق

  

  : االستجواباتيئ .1
  

   االستجواب يئ اخلطوات التالية يف بإتباعنوصي 
  

  ). أعاله 3انظر إىل فقرة ( جوبوا ستظمة اليت ستالتعرف على املن 
 .الذين تودون استجوامو داخل كل منظمة األكثر إملاما من التعرف على األشخاص  
 : من خالل شرحالتواصل بطريقة واضحة 

o اهلدف من هذه الدراسة. 
o الطبيعة اجلهوية للدراسة. 
o اهلدف من االستجواب. 
o قها اللقاءاملدة الزمنية اليت ميكن أن يستغر. 
o يف هذه العملية مهمامملاذا يعترب اشتراكه . 

 التسجيل اآليل والكتايب لالستجواب، من املهم أن يشارك شخصان اثنان يف عملية االستجواب حىت يتمكن يئ 
 .واحد منهم من كتابة مجيع التفاصيل

 .  األسئلة بطريقة واضحة وقبل وقت االستجوابيئ 
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  تجواب خالل فترة االس .2
  

  نوصي باخلطوات التالية خالل فترة االستجواب 
  

ماذا، أين، كيف، مىت، : األسئلة املفتوحة تطرح ب. املرجو تفادي األسئلة املغلقة اليت تؤدي إىل األجوبة بنعم أو ال 
 .من وملاذا

 :املرجو اإلصرار والتدقيق من أجل احلصول على شروح مستوفية، مثال 
o لنا مرة أخرى ؟هل من املمكن أن تشرحوا  
o هل من املمكن إعطاء مثال ؟ 
o كيف ميكن إجناز هذا ؟ 
o ملاذا حيصل هذا ؟ 
من املهم تلخيص فهمكم ملا قيل إثر اية كل سؤال والتأكد من أن الشخص املستجوب كان يعين هذا بالضبط  

 .ويعترب هذا وقتا مناسبا لطرح السؤال، هل هناك أشياء أخرى تودون إضافتها
  . الشخص املستجوب بتدعيم أجوبته بأمثلة حيةاملرجو طلب 
يف بعض األحيان، قد يعرض . حنن ال نسعى إىل إخبار املشاركني بل إىل مجع آرائهم واكتشاف مدى فهمهم للقضية 

من املهم التدقيق يف هذه القضايا ولكن يف نفس الوقت .  متضاربة أو معلومات خاطئةآراءاألشخاص املستجوبون 
 .ح آرائهمجيب تفادي تصحي

أهم التعليقات . يسهل احلديث بالنسبة للمستجوبني يف اية االستجواب حيث حيسون بتجاوب أكرب مع املوضوع 
 .تأيت كذلك يف النهاية ومن املهم تسجيلها

  هل هناك ما تودون إضافته ؟:التايليف اية االستجواب، من املهم طرح السؤال  
 خرين الذين يوصون باستجوام ميكن كذلك االستفسار عن األشخاص اآل 
، نصوص قانونية، دالئل اخل اليت من املمكن أن تكون جد تقاريراملرجو استفسار الشخص املستجوب عن أي وثائق،  

 .مفيدة بالنسبة للدراسة
  بعد االستجواب  .3

  

  : اخلطوات التالية بعد اية االستجواببإتباعنوصي 
  

 نقط تعذر فهمها خالل االستجوابالتأكد أنه مل يقع هناك أي سوء فهم أو  
 بعض اإلشارات املتعلقة باالستجواب على غرار املالحظات واملعارف اليت سجلتموها حيث من املمكن أن يئ 

 .تشكل أساس حتليل هذه االستجوابات
 

IV.  االستجواباحملاور اليت جيب التطرق إليه يف:  
  

ا يهمنا باألخص هو وجهة نظره اخلاصة و تقييمه اخلاص انطالقا من ممارسته قبل بداية اللقاء املرجو التأكيد للشخص املستوجب أن م
  .اليومية ملهامه املتعلقة باملوضوع
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  األسئلة االنتقالية
  

تقوية احلقوق اإلنسانية للنساء من خالل إدراج شروط يف يف  تهسنحاول التطرق إىل عقد الزواج و أمهيته يف حياة النساء و أمهي: مقدمة
  الزواج و ذلك انطالقا من وجهة نظر املسئول املستجوب عقد 

  

  ):1(ســؤال 
  

  .بداية، أود أن اعرف رأيكم حول عقد الزواج و أمهيته يف حياة النساء )1
 ؟يتضمن شروط خاصة نما مدى إمكانية النساء احلصول على عقد زواج يف رأيكم  )2
 إدماج شروط يف عقد زواجها؟ما هي القوانني املمكن االعتماد عليها لتمكني املرأة من  )3
 هل هناك قوانيين خاصة باملمتلكات الزوجية؟ )4
مثال محالت لتوثيق عقود الزواج، حماوالت لتوحيد ( هل هناك مبادرات حكومية مهما كانت طبيعتها حول عقود الزواج  )5

 ...)عقد زواج مفصل و مدقق
 الوطين أو فقط يف مناطق معينة خاصة بعقد الزواج و هل هناك ممارسات عرفية ال ترقى ملستوى قانون سواء على املستوى )6

 بإمكانية إدراج شروط ا؟
  

  ).هنا جيب التركيز على القوانني املوجودة مع اإلشارة إىل القوانني اليت مت تغيريها حديثا أو تلك املنتظر تغريها يف املستقبل القريب(
  

  :)2( ــؤالس
  

  الشروط؟هذه و ما طبيعة هل هناك نساء يدرجن شروط يف عقود زواجهن؟ )1
 انطالقا من عملكم ما هي خاصيات النساء اللوايت تدرجن شروط يف عقود زواجهن؟  )2
 شروط و تلك اللوايت جيدن صعوبة يف إدراجها؟على توفرن تمن هن النساء اللوايت  )3
 :هل ميكنكم تزويدنا مبعطيات أو إحصائيات حول )4

  .تقدير لعدد أو نسبة الزجيات الغري مسجلة؟ 
  قدير لعدد أو نسبة العقود اليت أدرجت فيها شروط متفاوض عليها بني الزوجني؟ت 

  

  :اجلوهريةاألسئلة 
  

  ):3(السؤال 
  

  وهل ميكن االتفاق على خالف ذلك؟ ؟ماهي حمتويات عقد الزواج احلايل )1
 األصلي؟هل من الضروري إبرام عقد إضايف من أجل املمتلكات الزوجية أو ميكن تضمني ذلك يف عقد الزواج  )2
  احملتويات و التعديل فيها؟ هذهماهي السلطات املخول هلا حتديد  )3
 ماهي مسطرة التعديل يف حمتويات عقد الزواج؟  )4

  

  )التركيز هنا أيضا على مدى حرية السلطات احمللية يف اختاذ تدابري حملية خاصة(
 ماهي السلطات اليت تشرف على إجناز عقود الزواج؟ و ما مدى صالحياا؟ )5
 هي اجلهة اليت هلا صالحية إبرام عقد بكيفية تدبري املمتلكات بني الزوجني؟ما )6
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هل ميكن أن تعطينا فكرة عن كافة اإلجراءات الواجب القيام ا قبل حترير عقد الزواج سواء من طرف األزواج أو من طرف  )7
 السلطات املخول هلا صالحيات إجناز العقود؟

  

  ):4(السؤال 
 

  إدراجها يف عقد الزواج؟ما هي الشروط املمكن  )1
2(  الشروط ؟ذهما هي التدابري املمكن اقتراحها لضمان عدم اإلخالل  ) سواء التدابري املوجودة انطالقا من القانون أو اليت ميكن

  )اقتراحها
 من هي السلطات اليت تروا األنسب يف تويل إبرام عقود الزواج؟  )3
 رام عقود تدبري املمتلكات الزوجية؟من هي السلطات اليت تروا األنسب يف تويل إب )4
 ما هي الطريقة األنسب يف نظركم من أجل جعل عقد زواج منوذجي متضمن لكافة الشروط املتفق عليها مطبق بشكل واسع؟ )5
  هل هناك مبادرات رمسية سواء يف املاضي أو مشاريع متشي يف نفس السياق؟ )6
ت، التكوين، التحسيس احلمالت اخل لتفعيل اإلعمال بعقد الزواج  ميكن للحكومة فعله يف جمال القوانني، املمارساذاما )7

  النموذجي؟
  

  ، اية االستجواب
 هل هناك ما تودون إضافته ؟: من املهم يف اية اللقاء طرح السؤال التايل )1
 جد املرجو استفسار الشخص املستجوب عن أي وثائق، منشورات، نصوص قانونية، دالئل اخل اليت من املمكن أن تكون )2

 .مفيدة بالنسبة للدراسة
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 4الملحق 
 

  :مواقع إلكترونية و مراجع حول عقود الزواج و القوانني املنضمة هلا
  

هاته قائمة مبجموعة من املواقع اإللكترونية لتسهيل الوصول ملزيد من املعلومات، االضطالع و مقارنة بعض األمثلة لعقود الزواج 
  :املفصلة و القوانني املنضمة هلا و أيضا لتعميق البحث دا اخلصوص

 
 
http://www.wluml.org/ 

Femmes sous Lois musulmanes 
http://www.mymerhaba.com/fr/main/content.asp_Q_id_E_3366 

Droit Civil : Le régime matrimonial turc 
http://www.le-mariage.com/contrats.htm 

Le contrat de mariage sur les biens matrimoniaux – pourquoi et comment ? 
http://www.netenviesdemariage.com/preparation/contrats-de-mariage.php 

Les régimes matrimoniaux en France 
http://finances.fr.msn.com/projets/mariage/article.aspx?cp-documentid=991185 

Quel contrat de mariage choisir ? 
http://www.legifrance.gouv.fr 

Législation française, y compris le Code civil. 
http://www.irmcmaghreb.org/actujuridiq/actuleg.htm 

Répertoire des Sites Web avec l’actualité législative et juridique au Maghreb. 
http://www.irmcmaghreb.org/ 

Institut de Recherche sur la Maghreb contemporain, avec de nombreux liens 
vers des Sites juridiques et gouvernementales du Maroc, Algérie et Tunisie. 

http://www.toile.org/  
Répertoire des sites juridiques spécialisés 

http://droit.francophonie.org/ 
Droit francophone est le portail de diffusion libre du droit de l'Agence 
intergouvernementale de la francophonie. Vous y trouverez:  
• Un portail de plus de 3500 hyperliens juridiques évalués et commentés  
• Des collections juridiques nationales et régionales  
• Un moteur de recherche du Web juridique francophone  

http://www.servicedoc.info/mot.php3?id_mot=350  
Site Web de Juriblog avec moteur de recherche et répertoire des sites juridiques 

spécialisés. 
 

Maroc : 
http://ejustice.justice.gov.ma/justice/ 

Site Web du Ministère de la Justice au Maroc. 
http://www.ccdh.org.ma 

Site Web du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme au maroc. 
http://www.accpuf.org/mar/ 

Site web du Conseil constitutionnel au Maroc – le site web en général à 
http://www.accpuf.org/ de l’Association des cours constitutionnelles de 41 pays 



 119

ayant en partage l’usage de français contient une diversité de jurisprudence 
constitutionnelle parmi d’autres ressources. 

http://www.techno.net.ma/femmes/guide.htm 
Les droits de la femme musulmane au Maroc – avec un contrat de mariage type 
 

Algérie : 
http://www.mjustice.dz/ 

Site Web du Ministère de la Justice en Algérie. 
http://www.joradp.dz 
  االمانة العامة للحكومة و تتضمن اجلريدة الرمسية
http://www.apn-dz.org/ 

الس الشعيب الوطين       
http://www.majliselouma.dz/ 
   جملس   االمة
http://www.elmouradia.dz/ 
       رئاسة اجلمهورية 
http://www.coursupreme-dz.org 
  احملكمة العليا/
http://www.conseil-etat-dz.org/ 

جملس الدولة    
 
Tunisie: 
http://www.jurisitetunisie.com/textes/index.html  

Site avec Les codes et lois en texte intégral, les Documents en ligne, 
Jurisprudences et Thèses  
http://www.chambre-dep.tn/ 
 
En anglais : 
http://www.beliefnet.com/story/73/story_7375_1.html 
http://weekly.ahram.org.eg/2000/484/li1.htm 
http://family.jrank.org/pages/442/Egypt-Islamic-Marriage-Contract.html 
http://muslim-canada.org/prenuptial.pdf 
http://www.wluml.org/english/pubs/pdf/misc/talaq-i-tawfid-eng.pdf 
http://www.un-instraw.org/revista/hypermail/alltickers/fr/0334.html 
http://www.astrolabe.com/product/1897/Your_Islamic_Marriage_Contract.html 
http://www.jaffari.org/files/literature/Islamic%20Marriage%20Contract.pdf 
http://www.karamah.org/articles_marriage_contract.htm 
http://www.brandeis.edu/projects/fse/Pages/marriagecontracts.html 
http://www.minaret.org/azizah.htm 
http://www.niqabiparalegal.com/archives/2006/08/american_muslim.php 
http://www.wluml.org/english/newsfulltxt.shtml?cmd%5B157%5D=x-157-551952 
http://waf.gn.apc.org/journal8p29.htm 
http://www.islamfortoday.com/prenuptial.htm 
http://wluml.org/english/newsfulltxt.shtml?cmd[157]=x-157-562251 
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Promouvoir les droits humains des femmes au Maghreb 
 à travers l’utilisation stratégique du contrat de mariage 

 
Noms et contactes des partenaires : 

 
MAROC 

E-mail Telephone & Fax Adresse Association 
ma.menara@adedra 

 
 
  

Tel :  (212)24-84-76-11 
Fax : (212)24-84-70-35 

  

Avenue Mohamed V Zagora 
49500 Maroc  

Association de Développement de 
la vallée de Dra (ADEDRA) 

  

fr.yahoo@bouchaitza 
tafoukt_souss@gmail.com 

Tel : (212)28-22-25-49  
Gsm : (212)66-52-58-12 

 

Rue 358, n°22 Amsernat Agadir 
 
 

Association Tafoukt Souss pour le 
développement de la femme 

co.gmail@amal.association
m 

Tel&fax: (212)35-54-10-36 
 
 

Hay Takadoum, Rue 7 n°7 El 
Hajeb 

 
 

Association Amal pour la Femme 
et le Développement 

 

fr.yahoo@aedfmarrakech 
rf.yahoo@halimaoulami 

 

Tel: (212)24-40-43-79 
Fax: (212)24-40-97-07 
Gsm: (212)68-16-47-03 

Derb Gabss n°203, Sidi Youssef  
Ben Ali-Marrakech 

 
 
 

Association El Amane pour le 
développement de la femme 

 

fr.yahoo@tawaza_asso 
com.hotmail@martil_maya 

 

Gsm : (212)70-77-21-91 
Fax: (212)39-68-88-17 

 
 

Avenue Ibrahim Eroudani 
Immeuble Laamarti n°22 – Martil 

 
 

Association Tawaza pour le 
Plaidoyer de la Femme 
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fr.yahoo@2006ajakh Tel/Fax : (212)37-55-97-64 
Tel : (212)37-55-97-64 

 

32, Avenue Marrakech 
Khemisset  

 
 

Association des jeunes Avocats de 
Khemisset 

ALGERIE 
afepec@yahoo.fr 
 

Tel&Fax : ( 213)41 39-59-81  
Gsm : (213)71-21 31-96 

13, rue Monge, Oran 
Algérie 

Association Féminine pour 
l’Epanouissement de la personne 
et l’Exercice de la Citoyenneté 
(AFEPEC) 

km_taleb@yahoo.fr Tel/Fax : (213)43- 20-83-96 
Gsm : (213)62-09-21-85 

Adresse Postale : B.P.80. Poste 
Boudghène - 13000 Tlemcen 
Algérie 
 

Association Social ESPOIR-
TLEMCEN 

boutaleb_mf@hotmail.fr Gsm : (213) 77-14-03-789 
Fax : (213)-38-76-40-98 

Secteur Sanitaire de Skikda 
Etablissement Publique de Santé 
et de proximité Arkat Zohra-
Skikda 
Algérie 

Association El Hayat pour les 
sages femmes de Skikda 

amusnaw15@hotmail.com 
faroudjm@yahoo.fr 
Site web : 
www.amusnaw.new.fr 
 

Tel : (213)71-13-88-77 
Fax : (213) 26-41-14-78 
Gsm : (213)73-04 87-83 

B.P 123, Tizi Ouzou 
Algérie 

Association Amusnaw 

bnet_f_nsoumer@yahoo.fr 
zekirisabrina20@yahoo.fr 
 

Tel : (213)21-79-02-31 
Gsm : (213)50-04-27-82 

32, Rue Louis Roger 
Château 9 Albiar  
Alger - Algérie 

 

B’net Fatma Nsoumer 
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cherifi_as@hotmail.com 
 

Tel &fax : (213)21-77-38-68 
Gsm : 213-550-04-27-82 

32, Rue de Tripoli, Hussein Dey- 
Alger, Algérie 

Charifi Asma 
 Avocate 

TUNISIE 
ayari.wassila@yahoo.fr 
ftdc@planet.tn 
agro.services@planet.tn 

Tel : (216)71-84-32-62 
Fax : 216-71-78-25-13 
 

Siège 11, rue d’Irak 1002 
Lafayette 
Tunis 

Fondation Tunisienne pour le 
Développement Communautaire 

  Siège de Siliana Fondation Tunisienne pour le 
Développement Communautaire 

  Siège de Zaghouane Fondation Tunisienne pour le 
Développement Communautaire 

  Siège de Kasserine Fondation Tunisienne pour le 
Développement Communautaire 

semiamassoudi@yahoo.fr 
malek.kefif@laposte.net 
 

Tel& fax : (216)71-83-39-29 8 Rue aboudoulema par Rue de 
Palestine 
1002 Tunis 
 

Association Amal pour la Famille 
et l’Enfant  

 

fr.yahoo@saidagarrach 
 

Gsm : (216)20-57-51-09 
Fax : (216)71-83-15-25 

34, rue Charles de Gaule  
Tunis 

Saida Ben Garrach  
Avocate 

 



< <

< <

< <

< <

< <

< <

< <

âb—©a@À@c‹ÔäÛ@âböìÛa@À@knØã @Z@ @
xaëŒ@‡ÔÇ@xˆì¹
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  1 مفصل بشروط عقد الزواجمنوذج
  

  مجيعزواجهماإدراج يف عقد و اليت تنص على إمكانية الزوجني ) األسرة /إدراج املواد املعنية من قانون األحوال الشخصية(متاشيا مع 
  :اتفقا على التايل) قي املعلومات الضرورية عن الزوجنيإدراج أمساء و با(،  عليهااالتفاقالشروط املمكن 

  

I(  2مقتضيات عامة 
  

  3تذكري لتعريف الزواج: 1املادة 
  

  :مثال
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته اإلحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجني 

  ).األسرة املغريبقانون (طبقا ألحكام هذه املدونة 
  

عقد رضائي يتم بني رجل و امرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها املودة و الرمحة و التعاون و إحصان هو الزواج 
 )قانون األسرة اجلزائري(الزوجني و احملافظة على األنساب 

  

  4احلقوق و الواجبات املتبادلة بني الزوجني: 2املادة 
  

  :ني معا بيلتزم الزوج
o لعيش يف سالم و تفادي أن يضر أحدمهااملعاشرة باملعروف، تبادل االحترام، املودة، الرمحة، اإلعانة و املساعدة املتبادلني، ا 

 باألخر؛
o و تقاسم بالتساوي املهام ال املادية و املعنوية، و األسرةة و املسامهة يف احلفاظ و إمناء مصاحليالتعاون على تسيري الشؤون األسر

 املسؤوليات الالزمة من أجل ذلك؛
o التشاور يف اختاذ القرارات املتعلقة بتسيري الشؤون املادية و املعنوية لألسرة؛ 

 
 
 
  

                                                 
 صياغة عقد الزواج، من خالل تقدمي مقترحات ملواضع للمناقشة و أمثلة ميكن إدراجها هذا النموذج يهدف إىل إرشاد الزوجني خالل  1

يسعى باألساس إىل تذكري النساء حبقوقهم، تسهيل عملية التفاوض على عقد الزواج مع أزواجهم باإلضافة إىل تقدمي جلميع الفاعلني . كشروط
احللول . صياغة عقود الزواج، جمموعة من املواد املمكن اقتراحها من طرفهم على األزواجالعموميني و اخلواص على السواء املسئولني و املعنيني ب

األنسب و األكثر نفعا لكل زوجني تبقى رهينة بوضعيتهم، و بالتايل من األفضل لكل زوجني أن خيتاروا و يضمنوا عقد زواجهم شروطا جتيب 
شروط حتمي حقوق النساء، فلكل زوجني إذن أن يضيفا مجيع الشروط اليت يروا أكثر على حاجيام مع مراعاة اهلدف من خلق عقد زواج ب

هدا . ضرورية كما ميكنهم تعديل كل شرط من الشروط املتضمنة يف العقد خالل فترة الزواج حسب املتغريات املمكن أن تطرأ مع مرور الوقت
مجيع األزواج على استشارة أحد املختصني املهنيني من أجل التأكد من قانونية نشجع . النموذج لعقد الزواج ما هو إال مثال و ليس نصائح قانونية

  .مجيع الشروط النهائية اليت سيتم االتفاق ما بينهما على إدراجها يف عقد زواجهم
  . جلميع املواد اليت تليهماكونا مبثابة املرجع املفسر تتوجيه العالقة ما بني الزوجني و أن  دفان إىل تأطري عقد الزواج، 2 و 1 املادتان  2
  األسرة/ قتضيات املتضمنة يف قانون األحوال الشخصيةامل هذه املادة ميكن أن تأخذ مباشرة من  3
 هده املادة دف إىل وضع تذكري باملبادئ األساسية اليت جيب أن تؤطر العالقة ما بني الزوجني و ميكن استخالصها دون االقتصار عن قوانني  4

  .األسرة/ لشخصيةاألحوال ا
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  5الصداق :3املادة 
  

إدراج شكل (يقدم الزوج لزوجته صداقا عبارتا عن ) األسرة /إدراج املواد املعنية من قانون األحوال الشخصية(كما هو حمدد يف الفصول 
  ._____________قيمته اإلمجالية /مقداره ...) الصداق سواء كان نقدا، عينا أو ملكا عقار أو منقول

  .يقدم الصداق من طرف الزوج فقط لقيمته املعنوية و الرمزية كربهان على رغبته الفعلية يف تأسيس أسرة و العيش مبودة مع الزوجة
  

هو عبارة عن مؤخر الصداق جيب ________ املبلغ . املؤجل من الصداق_ _______تشهد الزوجة بأا توصلت شخصيا مبقدار 
  . مباشرة عند طلب دون أية شروطهاستيفائ

  

  .يف أن يطالبها بشيء مقابلهاملقدار الكلي للصداق هو ملكية مطلقة للزوجة، تتصرف فيه بكامل احلرية و ال حيق للزوج 
 

II(  مقتضيات خاصة بالعالقات الشخصية بني الزوجني 
  

  6عدم التعدد: 4املادة 
  

ال ، يتفق الزوجان على كون هذا الزواج هو زواجا )األسرة /إدراج املواد املعنية من قانون األحوال الشخصية(حسب مقتضيات الفصول 
  )إدراج اسم الزوجة( زوجة ثانية على زوجته اختاذو يلتزم الزوج بعدم يقبل التعدد 

  

  .بيت الزوجية: 5املادة 
  

  .على أن يكون مستقالاختيار مكان بيت الزوجية باتفاق مشترك بينهما بوجان يلتزم الز
    

 بغض مجيع األثاث املوجود من داخلهبيت الزوجية و يف  احلقوق اليت تضمن تواجد  دون اآلخر يفأحدمهايلتزم الزوجان بأن ال يتصرف 
  .النظر عن صاحب ملكية املرتل

  

  :حق الزوجة يف العمل: 6املادة 
  

 املتعلقة سواء ايف قرارازم الزوج بعدم التعرض بأي شكل من األشكال حلق الزوجة يف ممارسة حقها األساسي يف العمل و خاصة يلت
  .  طبيعته، شروطه، مكانه و توقيته،اختيار العمل الذي ترغب يف مزولته أو حقها يف االلتحاق بالعمل، متابعته أو التوقف عنهب
  

   التعليمحق الزوجة يف: 7املادة 
  

التعليم األكادميي، (يلتزم الزوج بعدم التعرض بأي شكل من األشكال حلق الزوجة يف ممارسة حقها األساسي يف التعليم جبميع أشكاله 
  .التعليم، توقيته و مكانه/طبيعة التكوين ، الدراسةموضوعاختيار ،  التوقف عنها،متابعة دراستها مبا يف ذلك) والتعليم املهين

  

                                                 
 أدرج الصداق يف هدا القسم األول من العقد من أجل حتديد املهمة األساسية و الرمزية منه بشكل واضح يف كونه ميثل سبب العقد و شرط  5

جد يف قسم منفصل اجلوانب األخرى املتعلقة باحلقوق املادية بني الزوجني خالل الزواج و بعد احنالل الزواج سيتم توأما رئيسي لصالحية العقد 
  .من هدا العقد

هذه املادة ال تتعلق فقط باحلاالت اليت يكون فيها التعدد قانونيا كاجلزائر و املغرب بل يتعلق أيضا حباالت الزواج املختلط حيث يكون الزوج   6
  .بلد يسمح بهمن إحدى الدول اليت تسمح بالتعدد و أيضا يف حاالت كون الزوجني من بلد مينع التعدد و يقيمان يف 
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 إذا  النفقات ستقتسم على الزوجني و على أية نسبة أو هذه كانت إذا حتديد ما ( الزوجة هي من مسؤولية تكوين/املرتبطة بتعليمات النفق
  ).ما كان أحدهم سيتكلف ا كليا

  

  حرية السفر والتنقل حبرية: 8املادة 
األساسي يف التنقل حبرية و بدون شروط مبا يف ذلك السفر يلتزم الزوج بعدم التعرض بأي شكل من األشكال حلق الزوجة يف ممارسة حقها 

  . داخل و خارج البلد، الزيارات العائلية
  

  .العائليتنظيم : 9املادة 
  

، العائليتنظيم ب الزوجني على أن مجيع القرارات املتعلقة يتفق) األسرة /إدراج املواد املعنية من قانون األحوال الشخصية(تطابقا و املواد 
  .، عدد األطفالالوالداتتباعد 

  

  .احلق يف السالمة اجلسدية و الذهنية: 10املادة 
  

 يلتزم الزوجني بعدم التعرض للطرف ،الواردة أعالهإضافة إىل حقوق و واجبات املتبادلة بني الزوجني الزواج و أهداف  و تعريف متاشيا
   .أو جنسيةة، جسديسواء كانت شفهية، عاطفية، أو لألطفال بسوء املعاملة /واآلخر 

  

   .األطفالب فيما يتعلق: 11املادة 
  

  احلضانة خبصوص 
  

  . و تعليمهمم العالقة الزوجية قائمة و ذلك من أجل السهر على مصاحلها دامتالزوجان ميارسان معا حضانة األطفال م
  

على و ذلك اعتمادا ط احلضانة املخصصة للزوجة املطالبة بإسقااختاذ أي إجراء من أجل بعدم منذ اآلن يلتزم األب يف حالة احنالل الزواج، 
) اخل... يف التشريعات الداخلية من قبيل زواج األم احلاضنة، تغيري حمل اإلقامة، السفراملتضمنةإدراج األسباب ( األسباب املخولة له قانونيا

  .صحة الطفلمب مباشرة بل سريتكز فقط على أسباب أخرى تتعلق
  

  .احلاضنة ال يعفيه من إلزامية توفري سكن للمحضونأن زواج األم يلتزم الزوج منذ اآلن على 
  

  الوالية و الوصايةخبصوص 
  

 العالقة الزوجية قائمة و مند اآلن و مبقتضى هدا العقد يعني الزوج الزوجة كوصية ما دامتالزوجان ميارسان معا الوالية على األبناء 
 .عليهم

  

  . عالقة سابقةعن املولودوناألطفال خبصوص 
  

حسن  من بني املواضيع املمكن إدراجها . من عالقة سابقةأو كالمها أبناءحد الزوجني أل فيما إذا كانهنا يتعلق األمر بإدراج شروط 
  )اخل...التكفل، النفقة، السكن، الرعاية(  اجتاه أبناء الطرف األول راملعاملة و مسؤوليات الطرف اآلخ

  

ة الزواج الذي يكون أحد أطرافها أما عازبة لطفل أو أطفال منت عالقة خارج مؤسسة الزواج  هذه املواضيع هي أكثر إحلاحية يف حال
 ميكن للزوج أن يفكر يف هذا الطفل كمستفيد من  احلالة أيضا هذهيف حبيث ال يكون هلؤالء األطفال حقوقا قانونية اجتاه أبيهم الطبيعي، 
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هبة ما أو أي شكل من األشكال الذي ميكن من خالله أن يضمن له نفقاته و حقوقه كأي وصيته، أو ترتيله مرتلة الورثة، أو متكينه من 
                                   .طفل آخر

  

 7 الطالق12املادة 
  

  .التزام الزوج بعدم اللجوء للطالق بدون سبب: االحتمال األول
  

من و ما يليه  48 و ما يليه من قانون األسرة املغريب و املواد 78املواد ( يلتزم الزوج بعدم اللجوء إىل الطالق بدون سبب كما هو وارد يف
   ).القانون اجلزائري

  

 آلداءيتعني على الزوج مباشرة . السلطات املعنية من طرف اإلذن له و جلأ إىل الطالق بدون سبب و مت احترام هذا الشرطيف حالة عدم 
 .كجزاء لعدم احترامه هلدا الشرط التعاقدي) إضافة إىل كيفية حتديد قيمته أو مبلغه -كية مل عينا، نقل،نقدا -شكلاليضاف هنا (لزوجته 

أو املتعة كتعويضني منصوص عليهما يف القانون  احملكمة كتعويض للزوجة عن الضرر الالحق ا ستقضي بهضاف إىل املبلغ الذي ي الذيو 
  .القاضيمينحان للزوجة بعد تقدير مبلغهما من طرف 

                                                                                                                                                 

  .متليك الزوجة حق إيقاع الطالق: االحتمال الثاين
  

متارسه دون قيد أو شرط و دون ) واد املعنية من قانون األسرة إدراج امل(متاشيا من خالل هذا العقد ميلك الزوج زوجته حق إيقاع الطالق 
  .صة هلا حسب القانون أو هذا العقدأن ميس ذلك بباقي احلقوق املخص

                                          

  . الطالق باخللعإيقاع: االحتمال الثالث
  

 يلتزم الزوجان من خالل هدا العقد على ) من القانون األسرة اجلزائري54 املادة  من قانون األسرة املغريب و و ما يليه115و املادة (متاشيا 
 نقدا، عينا، نقل -يضاف هنا الشكل(املتمثل يف و دون موافقة الزوج مقابل تعويض ) اخللع(أن الزوجة بإمكاا احلصول على الطالق 

صة هلا حسب القانون أو هذا باقي احلقوق املخصلذلك تنازل أو فقدان  على أن ال يشكل 8) إضافة إىل كيفية حتديد قيمته أو مبلغه-ملكية
  .العقد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
كما هو الشأن بالنسبة للتعدد فهذه املادة ال تتعلق فقط باحلاالت اليت الزال فيها الطالق بدون سبب بيد الزوج فقط قانونيا كما هو احلال   7

ع من الطالق و أيضا بالنسبة للجزائر و املغرب بل يتعلق أيضا حباالت الزواج املختلط  حيث يكون الزوج من إحدى الدول اليت تسمح دا النو
انطالقا من مقاربة املساواة يف األسري فإن الطالق بدون . يف حاالت كون الزوجني من بلد مينع هذا النوع من الطالق و يقيمان يف بلد يسمح به

ق املتوفرة و اليت ألخرى حول الطالاسبب سواء من طرف الزوج أو من طرف الزوجة من خالل التمليك أو اخللع ال جمال هلا نظرا للمقتضيات 
الطالق باالتفاق أو التراضي، الطالق بسبب، الطالق للشقاق، مبا فيها اإلخالل بالشروط (  أخرى للمطالبة بالطالق سبل متكن كال الزوجني من 
االختيارات املمكنة نظرا لكون القانون ينص عليها و لتقدمي مجيع  هذه االحتماالت كشروط أعالهغري أنه أدرجنا ) الواردة يف عقد الزواج

  .لألشخاص املعنية
  من البديهي أن يتم حتديد شيئا ضئيال بل رمزيا  8
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III( مقتضيات خاصة بالعالقات املالية للزوجني 
  

  .املواد اليت تنصب على احلقوق املالية ما بني الزوجني
  

د زواجهم حسب ظروفهم اخلاصة و ذلك فيما خيص احلقوق املالية ما بني الزوجني فإن كل زوجني سيقومان بصياغة مواد خاصة يف عق
ا السبب فإن املواد املقترحة أسفله أدرجت ال لتكون ذهل. بغية احلفاظ على املصاحل املادية لألسرة بشكل عادل مع محاية حقوق الطرفني

ء على األخذ بعني االعتبار مجيع فهي مبثابة آليات ملساعدة النسا. مبثابة مواد معيارية و جامدة حبيث ميكن تطبيقها بشكل عام و على اجلميع
  . من أجل التفاوض كما جيب على عقد زواج حيفظ حقوقهن خالل الزواج و حىت عند انتهائه ةالعناصر الالزم

  

 القرارات اليت جيب اختاذها   . ج
  

 :ةالزواج، يتوجب على الزوجني االتفاق على تنظيم عالقام املادية بشكل عادل فيما خيص النقاط التالي يف عقد
 

o هود املبذول يف أعباء األسرة مع توضيح كل /مسامهة كل واحد من الزوجني نقدا، عينا و: املسامهة يف أعباء األسرةأو با
 املصاريف اليت تدخل ضمن تعريف أعباء األسرة؛

o االلتزامات املالية للزوج جتاه الزوجة و األبناء خالل الزواج و بعد انتهائه؛ : إلزامية النفقة 
o  توزيع احلق يف )نقدا، منقوال، عقارا(حتديد املمتلكات الفردية و املمتلكات املشتركة : يف املمتلكات و توزيعهااحلق ،

أو املشتركة من طرف كل /ية ود التسيري و التصرف يف املمتلكات الفراالستعمال،املمتلكات خالل الزواج، القدرة على 
 ات بعد احنالله؛ واحد من الزوجني خالل الزواج و تقسيم املمتلك

  

  :بالنسبة للنقطتني األخريتني يتوجب التفكري ما أمكن يف ترتيب مقتضيات خبصوص: مالحظة
  

o املمتلكات املكتسبة من طرف كل واحد من الزوجني بشكل فردي قبل الزواج؛  
o من طرف الزوجني معا خالل الزواج؛ةاملمتلكات املكتسب   
o لزوجني بشكل فردي خالل الزواج؛املمتلكات املكتسبة من طرف كل واحد من ا  

 

 معايري لتسهيل اختاذ القرارات  . ح
  

 اخلطوط العريضة بشكل عادل و صياغة عقد زواج حول املمتلكات هذهمن بني املعايري اليت ميكن للزوجني أخدها بعني االعتبار للحسم يف 
  :جييب بالشكل األفضل على حاجيام، ميكننا ذكر

  

o أخر غري األجرمدخول أو ريع األجر بالنسبة لعمل مبقابل، أي (جني؟ ما هو مدخول كل طرف من الزو( 
o  ما هي املسامهة املالية و املعنوية و اجلسدية املبذولة من طرف كل واحد من الزوجني يف تسيري و تدبري املشاريع العائلية؟

 ...)األصل التجاري، الفالحة(
o األعمال املرتلية، تربية األطفال، العناية بأعضاء ( بأعباء األسرة؟ ماهي مسامهة كل طرف من الزوجني يف األعمال املتعلقة

  ...)العائلة املسننني و احملتاجني
o  القدرات و اإلمكانيات على (ما هي القدرات و اإلمكانيات املتوفرة لكل واحد من الزوجني و املرتبطة بالنقاط السالفة الذكر

 ). العمل
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o مثال، الزوجة اليت ستكون مضطرة لترك العمل أو الدراسة (نقاط السالفة الذكر طيلة الزواج هل هناك تغيريات حمتملة على ال
بعد الزواج أو عند الوالدة ميكنها املطالبة بتعويض عن املدخول املتخلى عنه؛ الزوجة اليت الزالت تدرس أثناء الزواج ستحصل 

 )االعتبار، اخلعلى عمل مأجور بعد إاء دراستها سيؤخذ أجرها اجلديد بعني 
o  اخل... من طرف الدائننيزمهدد بالبطالة، اإلفالس، احلج(هل أحد الزوجني له عمل أو أصل جتاري مهدد و غري قار؟ ( 
o  الديون، نفقة ( االلتزامات هذهما هي االلتزامات املالية لكل واحد من الزوجني أثناء الزواج و ما هي املتغريات احملتملة على

ا الدين الشخصي هو دين مترتب عليه فائدة مشتركة لألسرة، هل هناك ذهل ه...) خر أو و نفقة األبويناألبناء من زواج آ
 ا اخلصوص؟ذتغيريات حمتملة خالل الزواج 

o ما هي ممتلكات كل طرف من الزوجان أثناء الزواج؟ 
o ما هو املرياث احملتمل لكل طرف من الزوجني أثناء الزواج؟ 
o ية لكل طرف من الزوجني؟ما هو سن و الوضعية الصح.  

 

  القراراتهذهتدبري و ترتيب   . ج
  

يف بعض .  احتساب املبالغق و طراألداء كيفية -هنا يتعلق األمر بالطريقة األنسب الختيار شكل و كيفية التعويض املايل ما بني الزوجني 
  . حلظة الزواجحمددشرط بدل حتديد مبلغ تصاغ كاألحيان من األحسن مثال االتفاق على صيغة معينة 

  

o  من دخل الزوج؟ حسب مدة الزواج؟ % أية كيفية احتسابه؟ باالعتماد على :قيمتهما مبلغه أو  
o نقدا، عينا، حتويل ملكية عقار؟: ما الشكل الذي سيأخذه هدا التعويض 
o  و ألي فترة- بشكل دوري، شهري، سنوي، أم مبلغ إمجايل - لألداءاجلدولة الزمنية . 
o مراجعته بشكل دوري حسب ارتفاع نسبة املعيشة؟ مراجعته بشكل دوري حسب تغيريات يف :  التعويضكيف ميكن مراجعة

  )مثال فقدان عمل الزوج املؤدي، تزايد حاجيات املستفيد( وضعية الزوجني؟ 
 

 حترير و صياغة الشروط  . ح
  

  :نصح التايلفيما خيص صياغة و حترير الشروط حول العالقات املادية و املالية ما بني الزوجني، ي
  

o و ..." أو يتماشى و..." مطابق ل"ا الشرط هو ذكما هي احلال بالنسبة للعالقات الشخصية بني الزوجني، جيب تسجيل أن ه
 .إدراج املواد املعنية من القانون املعين

o ون هناك تعارض احلرص على أن يكون العقد حول العالقات املالية يتضمن جمموعة من الشروط منسجمة و متكاملة و أن ال يك
  .ما بينها

  

  املسامهة يف األعباء األسرية : 13املادة 
 

األعباء املرتلية ميكن تعريفها . يلتزم الزوجان على تقاسم بشكل عادل أعباء األسرة مع احترام مدخول كل واحد منهما و جمهودمها معا
 االلتزامات تضل قائمة هذه.  التكفل ماليا جبميع أفرادها و حاجياا اليت يتطلبها التسيري اليومي لألسرة واألفعالبكوا مجيع املصاريف و 

  .بقيام الزواج و حىت يف حالة السكن املستقل ما بني الزوجني لسبب أو آلخر
  

  .الزوجان يتشاركان يف األعباء األسرية بنسب تتماشى و األجر احملصل عليه من طرف كل واحد منهما: املقرح األول
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من أجره يف األعباء املرتلية مقابل العمل )  أقل%(الزوجة املتكفل باملهام و املسؤوليات من داخل املرتل يساهم ب / الزوج:يناملقترح الثا
  .الذي يقوم به يف املرتل

  

ألسرة اليت الزوجة اليت تشتغل مقابل أجر حتتفظ بكامل حرية التصرف يف أجرها و هي غري مطالبة باملسامهة يف مصاريف ا: املقترح الثالث
  .تبقى من مسؤولية الزوج

  

و الذي سيكون هلا ) تعويضا حيدد حسب الفقرة ج أعاله (بأداء إذا ما كانت زوجته ال تزاول عمال مؤدى عنه يلتزم الزوج :املقترح الرابع
  . مستقل عن نفقتهاو يف مقتضياا الشخصية دون أية شروط و ههاحلق املطلق يف استخدام

  

  مية السكن و نفقة الزوجة و األبناء بعد احنالل الزواجإلزا: 14املادة 
  

 نفقة و تعويض عن السكن للزوجة يتماشى و بأداءأثناء احنالل الزواج و بغض النظر عن نوع الطالق و الطرف الذي أوقعه يلتزم الزوج 
  ).تعويضا حيدد حسب الفقرة ج أعاله(شروط حياا السابقة للطالق و حسب 

  

 نفقة لألبناء تشمل سكناهم و نفقام، تتماشى بأداءلزواج و بغض النظر عن نوع الطالق و الطرف الذي أوقعه يلتزم الزوج أثناء احنالل ا
  ).تعويضا حيدد حسب الفقرة ج أعاله(و شروط حياا السابقة للطالق و حسب 

  

  .ممتلكات الزوجية: 15املادة 
  

 املمتلكات املكتسبة قبل الزواج  . أ
  

، عقارا كانت أو منقوال،  املكتسبة من كل زوج على حدة قبل الزواج هي ملك خاص له حيتفظ ا يسريها و يتصرف مجيع املمتلكات
  .فيها كما يشاء

 

  املمتلكات املكتسبة بعد الزواج  . ب
  

  : تبنيهمابعد الزواج يعلن الزوجني) عقار كان أو منقول(يف إطار تدبري املمتلكات املكتسبة من طرف الزوجني أو من طرف أحدمها 
  

  :االحتمال األول
  

 استعمال و حرية التصرف مبمتلكاته، سواء كانت عقار أو منقول، واملكتسبة جبميع األشكال إدارة، ،كل واحد من الزوجني حيتفظ مبلكية
  . املمتلكات بني الزوجنيهذهعند احنالل الزواج ال تقسم . خالل فترة الزواج

  

  :االحتمال الثاين
  

و املسجلة بامسه، أثناء احنالل  أثناء الزواج املكتسبةمبلكية، إدارة، استعمال و حرية التصرف مبمتلكاته جني حيتفظ كل واحد من الزو
  . املمتلكات بني الزوجنيهذهالزواج ال تقسم 

  

. ة املشتركة هلماكل املمتلكات األخرى املكتسبة خالل الزواج، من كال الزوجني أو من طرف واحد منهما فقط تندرج ضمن الذمة املالي
 كل واحد من الزوجني له احلق يف : ( املمتلكات تتم كالتايلهذه، استعمال و التصرف يف إدارةيتفق الزوجان على أن مجيع القرارات حول 
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تلكات  املمهذهأثناء احنالل الزواج، ).  التصرف مبفرده بعد تشاور مع الطرف اآلخر، أو الزوجان معا يقومان بدلك بشكل مشترك
  ). أخرى يتفق عليها الزوجني مع األخذ بعني االعتبار الفقرة ج أعاله%أو حسب (املشتركة سيتم اقتسامها ما بني الزوجني مناصفة 

عن طريق (ال تندرج ضمن املمتلكات املكتسبة مجيع املمتلكات املخصصة لالستخدام الشخصي أو املمتلكات اليت مت اكتساا جمانا 
  . من طرف أحد الزوجني خالل الزواج) اإلرث، اهلبة

  

  :االحتمال الثالث
  

يتفق الزوجان أن املمتلكات العقارية و املنقولة املذكورة أسفل ستندرج ضمن املمتلكات املشتركة هلما بغض النظر عن مالكها الفعلي أو 
الذي اقتناها 

___________________________________________________________________  
  

كل واحد من الزوجني له احلق يف : ( املمتلكات تتم كالتايلهذه، استعمال و التصرف يف إدارةيتفق الزوجان على أن مجيع القرارات حول 
 املمتلكات هذهأثناء احنالل الزواج، ).  التصرف مبفرده بعد تشاور مع الطرف اآلخر، أو الزوجان معا يقومان بدلك بشكل مشترك

  ). أخرى يتفق عليها الزوجني مع األخذ بعني االعتبار الفقرة ج أعاله%أو حسب (اقتسامها ما بني الزوجني مناصفة املشتركة سيتم 
  

 استعمال و حرية التصرف يف مجيع املمتلكات األخرى العقارية و املنقولة اليت ، إدارة، الزوجني حيتفظ بامللكية اخلاصةكل واحد من
  .ة الالئحهذهع الطرق و الغري واردة يف اكتسبها خالل فترة الزواج جبمي

  

  : االحتمال الرابع
  

  . أو منقولة، املكتسبة أثناء الزواج/ عقارية ومبلكية، إدارة، استعمال و حرية التصرف مبمتلكاته،كل واحد من الزوجني حيتفظ 
من أرباحه اخلالصة املكتسبة )  الزوجني أخرى يتفق عليها%أو حسب (غري أنه أثناء احنالل عقد الزواج فإن كل طرف يساهم مناصفة 

  9.خالل الزواج يف رأمسال الطرف اآلخر
  

من طرف أحد األزواج أثناء الزواج ) عن طريق اإلرث، اهلبة أو غريها(تستثىن من احتساب فارق األرباح مجيع املمتلكات املكتسبة جمانا 
  ) خالل الزواج

 

  :االحتمال اخلامس
  

يتفق . ل الزواج، من كال الزوجني أو من طرف واحد منهما فقط تندرج ضمن املمتلكات املشتركة هلماكل املمتلكات املكتسبة خال
كل واحد من الزوجني له احلق يف : ( املمتلكات تتم كالتايلهذه استعمال و التصرف يف إدارة،الزوجان على أن مجيع القرارات حول 

 املمتلكات هذهأثناء احنالل الزواج، ). ان معا يقومان بدلك بشكل مشتركالتصرف مبفرده بعد تشاور مع الطرف اآلخر، أو الزوج
  ). أخرى يتفق عليها الزوجني مع األخذ بعني االعتبار الفقرة ج أعاله%أو حسب (املشتركة سيتم اقتسامها ما بني الزوجني مناصفة 

  

عن طريق (صي أو املمتلكات اليت مت اكتساا جمانا ال تندرج ضمن املمتلكات املكتسبة مجيع املمتلكات املخصصة لالستخدام الشخ
  . من طرف أحد الزوجني خالل الزواج) اإلرث، اهلبة

                                                 
 عند الطالق 1ممتلكات الزوج  ( املقصود باألرباح هنا هو الفارق ما بني ممتلكات كل واحد من الزوجني حلظة الطالق و ممتلكاته عند الزواج 9
 أرباح الزوج األخر  يف املائة من فارق50يث كل واحد من الزوجني له احلق يف احلصول على حب) األرباح =  عند الزواج 1ممتلكات الزوج   -

  . األرباح اليت راكمها كل واحد منهما مع اآلخر أثناء الزواجتشاركو دلك دف 
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IV( مقتضيات ختامية  
  

  . العقدجزاءات عدم احترام: 16املادة 
  

كجزاء لعدم  مناسبا يرياهإدراج ما سيتفق عليه الزوجني و (ه يعدم احترام أو خرق أحد شروط العقد من طرف أحد الزوجني يترتب عل
  ).غريها...، و الذي ميكن أن يشمل مثال مبلغا ماليا، حتويل ملكية، متكني الزوجة من إيقاع الطالق دون قيد أو شرط،احترام شروط العقد

  
  10شروط ذات أثر رجعي: 17املادة 

   

).  مت فيه الزواجالذيإدراج التاريخ (واج  رجعي ليشمل تاريخ بداية الزتسري بأثر) إدراج املواد املعنية(يتفق الزوجان على كون املواد 
  . توقيع العقدبدءا من باقي املواد تسري بأثر فوري

  

  .تعديل هدا العقد:18املادة 
   . أي تعديل، إضافة، مراجعة، تنازل أو فسخ هلدا العقد جيب أن يكون كتابتا و موقع عليه من طرف الزوجني

                                                 
ين يودون احلصول على هدا الشرط دو أمهية خاصة بالنسبة لألزواج املتزوجني من فترة دون عقد زواج مفصل و متضمن لشروط و الذ  10

  واحد خالل زواجهم، فرجعية آثار الشروط ميكن أن تشمل باألساس املمتلكات يف حالة ما رغب األزواج بدلك




