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من نحن:
�شبكة �جلمعيات �لعاملة فى جمال حقوق �ملر�أة، وهي �شبكة منظمات غري حكومية نا�شطة فى جمال 

و�إطار  روؤية م�شرتكة  بناء  �إلى  ت�شعى  �أهلية  تاأ�ش�شت عام 2005 كمبادرة  �لأ�شرية،  �ملر�أة و�حلقوق 

للتعاون و�لعمل �مل�شرتك بني �جلمعيات �ملهتمة باحلقوق �لأ�شرية. وفى �ملرحلة �لأويل، �أولت �ل�شبكة 

وزيادة  و�لأبحاث  و�مل�شاندة  �لدعوة  �أن�شطتها  وت�شمنت  �لر�شمي  غري  �لزو�ج  بتد�عيات  �هتمامًا 

�لوعي وبناء �لقدر�ت. وتركز �ل�شبكة فى �ملرحلة �حلالية على �مل�شاهمة فى �جلهود �لر�مية لإ�شد�ر 

�إلى  �أطر�ف �لأ�شرة �مل�شرية. كما تطمح �ل�شبكة  �أ�شرة جديد وعادل يعك�س �حتياجات كل  قانون 

بناء �إطار عمل م�شتد�م يخدم ق�شايا �ملر�أة و�ملجتمع ب�شكل عام.

الر�ؤية:
جمتمع و�ع يرتكز على قيم �ملو�طنة و�لعد�لة �لجتماعية و�لكر�مة �لإن�شانية و�حرت�م حقوق �لن�شاء 

و�لأ�شرة.

الر�سالة:
 حتالف جمعيات �أهلية قوى ومرت�بط وفعال يعمل بالتعاون مع �ل�شركاء من �أجل خلق بنية قانونية 

مو�تية لتحقيق �لعد�لة و�حلقوق �لإن�شانية للن�شاء و�لأ�شرة وبخا�شة فى جمال �لأحو�ل �ل�شخ�شية 

و�لعالقات �لأ�شرية. 

اجلمعيات الأع�ساء:

موؤ�ش�شة حلو�ن لتنمية �ملجتمع )ب�شاير(
جمعية �ملر�أة �ل�شيناوية
جمعية �ملر�أة و�لتنمية 
 جمعية �ملر�أة و�ملجتمع

�جلمعية �مل�شرية للتنمية �ل�شاملة 
 �جلمعية �مل�شرية للنهو�س بامل�شاركة �ملجتمعية 

مركز ق�شايا �ملر�أة �مل�شرية 
ملتقي تنمية �ملر�أة 

�لهيئة �لقبطية �لإجنيلية للخدمات �لجتماعية
�ملوؤ�ش�شة �مل�شرية لتنمية �لأ�شرة

هيئة كري، م�شر
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متهيد:
يتعلق  ما  فى  �ملر�أة  �لعاملة فى جمال حقوق  �شبكة �جلمعيات  روؤية  ليعرب عن  �لدليل  ي�شدر هذ� 

مب�شاألة �إ�شالح قانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية فى م�شر. وياأتي هذ� �لعمل فى �إطار �لهدف �لرئي�شي 

للمنظمات، وهو �مل�شاركة فى �إدخال تعديالت على قانون �لأ�شرة بحيث يو�كب �لتطور�ت و�لتغري�ت 

�أو  �لزوجية  �لعالقة  �نعقاد  حال  لأع�شائه،  و�ل�شتقر�ر  �لأمان  يحقق  مبا  �ملعا�شر  جمتمعنا  فى 

�نحاللها، ويرتكز على مبادئ �ملو�طنة وحقوق �لإن�شان، وي�شتلهم �لروؤية �مل�شتنرية و�لفهم �ل�شحيح 

ملا تدعو �إليه �لأديان �ل�شماوية. 

وتتلخ�س روؤية هذه �ملنظمات فى �أن ��شتقر�ر �لأ�شرة �مل�شرية يعود بالفائدة على �لأ�شرة و�ملجتمع 

على �لنحو �لتايل:

عند  �أو  �لزوجية  ر�بطة  قيام  حال  �شو�ء  و�لطماأنينة  بال�شتقر�ر  �أفر�دها  كل  لينعم  �لأ�شرة:  على 

�نف�شام عر�ها. 

مما  باأدو�رهم  و�لقيام  �لتز�ماتهم  �أد�ء  على  قادرين  �لأ�شرة  �أفر�د  كل  يكون  حيث  �ملجتمع:  على 

يعود بالفائدة على �ملجتمع باأ�شره، هذ� بالإ�شافة �إلى �حلد من م�شكالت �أخرى نف�شية و�جتماعية 

و�قت�شادية تثبت �لدر��شات �حلالية مدى خطورتها وكلفتها على �ملجتمع ككل.

�إننا جميعا نرى �لأثر �ل�شيئ لعدم ��شتناد �لقانون �حلايل ب�شكل كامل على مبد�أ �لعد�لة و�مل�شاو�ة، 

�لتطلع  كان  لذ�  ككل،  �لأ�شرة  على  �أي  و�لأطفال،  للرجال  �أي�شًا  ولكن  للن�شاء  بالن�شبة  فقط  لي�س 

لإ�شالح كل �لت�شريعات �لوطنية �لتي حتكم �لأحو�ل �ل�شخ�شية لالأ�شرة �مل�شرية. 

ومن خالل هذ� �لدليل تاأمل �جلمعيات �لأع�شاء فى �لإ�شهام فى دعم �لروؤى �لقانونية �لقائمة على 

�لعد�لة و�لإن�شاف فى جمال �لأ�شرة و�لأحو�ل �ل�شخ�شية، وتاأمل �أن يكون هذ� �لدليل �أد�ة تو��شل 

مع �جلهات �لت�شريعية �حلكومية وكذلك غري �حلكومية �ملعنية باإ�شالح قو�نني �لأحو�ل �ل�شخ�شية 

فى م�شر، و�أن يعتد بهذ� �لدليل �شمن �ملرجعيات �ملعتمد عليها عند �إعد�د ن�شو�س هذ� �لقانون 

�ملهم.
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مقدمة:
�أبرز �مل�شرع �لد�شتوري �مل�شري �أربعة مقومات �جتماعية �أ�شا�شية يقوم عليها �ملجتمع، هي �لت�شامن 

�لجتماعي من ناحية، ورعاية �لأ�شرة من ناحية ثانية، وحق �لعمل من ناحية ثالثة، و�أخريً� �حلق 

�أهمية �حلفاظ على كيان �لأ�شرة  �لتا�شعة على  �لد�شتور �مل�شري فى مادته  �أكد  �لتعليم. وقد  فى 

حيث �أ�شار �إلى �أن »�لأ�شرة �أ�شا�س �ملجتمع، قو�مها �لدين و�لأخالق و�لوطنية، وحتر�س �لدولة على 

�حلفاظ على �لطابع �لأ�شيل لالأ�شرة �مل�شرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تاأكيد هذ� �لطابع 

وتنميته فى �لعالقات د�خل �ملجتمع �مل�شري«. 

وعلى هذ� �لأ�شا�س، قام �مل�شرع �مل�شري ب�شياغة �أو تطوير �لعديد من �لقو�نني و�لت�شريعات �لتي 

�مل�شرع  �إلى مبتغى  �لو�شول  بغية  �ل�شخ�شية  �لأحو�ل  قانون  �لأ�شرية حتت م�شمى  �لعالقات  تنظم 

�لد�شتوري من �شيانة �لأ�شرة �مل�شرية.

�لقانوين  �ل�شكل  تنظم  �لتي  �لقانونية  �لقو�عد  جمموعة  مبثابة  �ل�شخ�شية  �لأحو�ل  قانون  ويعترب 

�أهمية خا�شة ينفرد بها عن جميع  �لقانون  �أفر�دها. ولهذ�  �أ�شرة و�لعالقات �ملختلفة بني  لتكوين 

�لقو�نني لكونه �لقانون �لوحيد �ملعني بجميع �أفر�د �لأ�شرة و�ملجتمع ب�شفه عامة من رجال ون�شاء 

و�أبناء، وينظم جميع حقوقهم وو�جباتهم ِقَبل بع�شهم �لبع�س.

ر فيهم جميعا تاأثرًي� مبا�شًر�، وفى �ملر�أة على وجه �خل�شو�س لأن حقوقها قد   ومن ثم، فاإنه يوؤثِّ

�لتي  �لقو�نني  �أقدم  من  �لقانون  هذ�  ويعد  للقانون.  �لفعال  �لتطبيق  غياب  ب�شبب  تعطل  �أو  تهدر 

�أحكامها ب�شكل مبا�شر من �ل�شريعة  �شنها �مل�شرع �مل�شري ول تز�ل باقية حتى �لآن و�لتي ت�شتمد 

�لإ�شالمية وم�شادرها. ومن �جلدير بالذكر، �أن هذه �ملرجعية لي�شت للقانون �مل�شري فقط ولكنها 

�أنه  �إل  �لإ�شالمية،  �لدول  �ل�شخ�شية فى خمتلف  �لأحو�ل  �لأ�شا�شية جلميع قو�نني  �ملرجعية  متثل 

على �لرغم من �حتاد �مل�شدر فال يخفى على قا�ٍس �أو د�ٍن �أن هناك �ختالفات و��شحة فى �أحكام 

قو�نني �لأحو�ل �ل�شخ�شية فى خمتلف �لدول �لإ�شالمية لي�س فقط من حيث �لن�س، ولكن �أي�شا فى 

تطبيقات هذه �لقو�نني د�خل �لدولة �لو�حدة، وترجع هذه �لختالفات ل�شببني �أ�شا�شيني:
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�ختالف �ملرجعية �لفقهية لكل دولة و�ختالف �أحكام كل مذهب فى �مل�شاألة �لو�حدة. 	•
�ختالف �لروؤى حول فهم �أحكام �لقو�نني ممن يتولى تطبيقها، فالق�شاة د�خل �لدولة �لو�حدة 	•

�آخرين  وتف�شري  ب�شكل  �آخرون  يتناولها  �أن  وميكن  معينني،  وتف�شري  ب�شكل  ما  ق�شية  يتناولون 
�ملو�د  تناولهم لن�شو�س  �لقانون فى  �إلى تف�شري فقهاء  خمتلفني، بل قد ميتد هذ� �لختالف 
بالتعليق، وهذ� ناجت عن �ختالف فى فهم ن�شو�س �لقانون �لذي �أحال فى �أغلب �أحكامه للفقه 

�لإ�شالمي �لو��شع دون ن�س مبا�شر.

وملا كانت �لقو�نني، ب�شفة عامة تت�شم باحليوية، ومن ثم تتغري وتعدل لتلبي �لحتياجات �جلديدة 

ول�شد ما قد يكون فيها من ثغر�ت، فاإن قانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية ملا له من �أهمية كما �شبق �لذكر، 

�أولى باأن يخ�شع لهذ� �لتغيري ليلبي �لحتياجات و�لثقافات �ملتغرية �شيما بعدما �أثبت �لو�قع �لعملي 

�أن هناك ق�شور� فى �لعديد من مو�ده، فكان لبد من �لت�شدي لذلك مبحاولة تعديل هذ� �لقانون 

مع �للتز�م ب�شو�بط معينة منها: 

�لعتماد على �لتف�شري �مل�شتنري لأحكام �ل�شريعة �لإ�شالمية مع �لتم�شك مببادئها، و�أل تكون هناك 

�أي حمظور�ت فى نقا�س �أي من بنوده. كما يجب �أن ن�شعى لإيجاد حلول ملا يتعر�س له هذ� �لقانون 

من �إ�شكاليات، و�أخري�، �أل ي�شادر �أحد على ر�أي �لآخر، �شيما و�أن رجال �لدين يفاخرون وبحق �أن 

�لأديان �ل�شماوية هي �أكرث من ح�س و�عتمد على �لفكر و�حلجة و��شتنكر ونفى �لإكر�ه و�لنفر�د 

ونحن  و�لتعقل  بالتفكر  ياأمرنا  فالإ�شالم  �لعقل.  �إمكانيات  �أق�شى  ��شتخد�م  من  فالبد  بالر�أي، 

جديدة  �أ�ش�س  �إر�شاء  فى  ي�شهم  لالأ�شرة  ت�شريع  �إلى  �لو�شول  بهدف  دربه  �شلوك  جاهدين  نحاول 

للعالقات �لعائلية تقوم على مبادئ �مل�شاركة و�مل�شاو�ة و�لحرت�م و�لتفاهم، ويحقق م�شتوى �أف�شل 

من �ل�شمانات حلقوق كل �أفر�د �لأ�شرة بناء على �لحرت�م �لكامل لقو�عد �مل�شاو�ة و�لعدل و�حلرية 

و�لتع�شف وت�شييق �خلناق على كل فر�س �ل�شتغالل و�لإ�شاءة،  �إلى رفع �لظلم  و�لقانون، ويهدف 

ويكفل �حلد من ظاهرة �لعنف �لأ�شري �شيما �أن �لدين �لإ�شالمي دين ي�شر ولي�س دين ع�شر؛ كما 

�أن �لأحكام �مل�شتمدة منه فى �لقانون �حلايل هي من و�شع �لفقهاء ورجال �لدين، وهوؤلء ب�شر من 

�ملت�شور �أن يخطئو� وي�شيبو�، ومن �ملت�شور �أن تكون �آر�وؤهم �شاحلة لزمان ومكان بعينه ولكنها قد 

ل ت�شلح لزمان ومكان �آخر، فمن �لتجني على �لأحكام �أخذها بعيدً� عن زمانها ومكانها.
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�إل مبد�ولة و��شعة بني  �أف�شل �ل�شيغ و�لأحكام ل�شياغة هذ� �لقانون ل يتّم  �إلى  وملا كان �لو�شول 

�حلو�ر  يلعبه  �لذي  �ملهم  للدور  نظرً�  �حلكومية  �جلهات  �نفر�د  وعدم  �ملتباينة ،  �لآر�ء  �أ�شحاب 

�ل�شلبيات وتع�شيد  �أن يديل جميع �ملعنيني بدلوهم لتالفى  فى معاجلة �لق�شايا �ملعلقة، كان لبد 

�لإيجابيات فى هذ� �لقانون. ولنا فى ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم �أ�شوة ح�شنة فما كان يختار �أمرً� 

غم عليه فيه �إل وي�شت�شري �شحابته ر�شو�ن �هلل عليهم، ومن هنا فهي دعوة لنبذ �خلالف و�لتع�شب 

لآر�ء قد ل تلبي م�شلحة �ملجتمع �حلالية و�حتياجاته. ولذلك، فقد �أجمعت �شبكة �جلمعيات �لعاملة 
فى جمال حقوق �ملر�أة فى م�شر �أن تكون مرجعيتها فى �إ�شالح هذ� �لقانون �لآتي:

�لو�قع �حلايل لالأ�شرة و�ملجتمع، وما يكتنفه من م�شاكل و�أمور يجب مو�جهتها �شريعًا وب�شكل     	•
خالق.

من 	• للم�شتحدثات  �لت�شدي  على  ي�شاعد  مبا  �لإ�شالمية  لل�شريعة  �مل�شتنرية  �لتف�شري�ت 
�لإ�شكاليات.

�ملو�ثيق �لدولية �لتي �شدقت عليها م�شر و�لتي ت�شمن �حلياة �لكرمية جلميع �أفر�د �لأ�شرة.	•
�ملنازعات  وحل  �لأ�شرة  بناء  فى  ي�شاهم  عد�لة  �أكرث  �أ�شرة  قانون  �أجل  من  معًا  فلنعمل  ثم،  ومن 

�لأ�شرية و�حلد منها.

تو�شح �إح�شائية حديثة �شادرة عن �جلهاز �ملركزي للتعبئة و�لإح�شاء وقوع �أكرث من )240 
طالق  )90000 حالة  �أي  دقائق  �شتة  كل  طالق  حالة  وقوع  مبعدل  �أي  يوميًا(  طالق  حالة 
�شنويًا(. كما �أثبت �لو�قع �لعملي، �رتفاع ن�شب دعاوى �إثبات �لن�شب �لتي تعد ترتيبًا منطقيًا 
وجمهويل  �ل�شو�رع  �أطفال  �أعد�د  �رتفاع  وكذ�  �لعرفى،  �لزو�ج  ظاهرة  �نت�شار  على  وحتميًا 
�لن�شب وتنوع وت�شاعد جر�ئم �لأطفال وحالت �لعنف �لأ�شرى. هذ� �إلى جانب تف�شى ظو�هر 
بن�شب  �ملحارم  زنا  حالت  وتنامي  و�لأطفال  بالن�شاء  �جلن�شي  كالتحر�س  بغي�شة  جمتمعية 
بلغت حدود �لظاهرة. ي�شاف �إلى ذلك، �رتفاع �أعد�د �لأ�شر �لتي تعولها �ملر�أة مبفردها، مع 
�لأخذ فى �لعتبار �رتفاع ِن�شب م�شاركة �ملر�أة فى �لإنفاق علي �لأ�شرة مثلها مثل �لرجل حال 
وجود �لزوجية. ومن ثم، فاإن ذلك يتطلب ترتيب �لأور�ق للوقوف على مدى تلبية منظومة 
قو�نني �لأحو�ل �ل�شخ�شية �حلالية لحتياجات ومطالب �لأ�شرة وو�شع ت�شور �أف�شل مل�شتقبل 

�لأ�شرة على �أر�س هذ� �لوطن.
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يت�شمن هذ� �لدليل �أهد�فا مبا�شرة و�أخرى غري مبا�شرة:

اأ�ًل: الأهداف املبا�سرة:
لفت نظر �ملجتمع و�ملهتمني بق�شايا �لأ�شرة نحو �أهمية قانون �لأ�شرة. 	•
�إلقاء �ل�شوء ب�شكل عملي على �مل�شكالت �لتي مل تتطرق لها قو�نني �لأ�شرة �ملطبقة حاليا.	•
�أو تطبيقات �لقو�نني �حلالية 	• �إلقاء �ل�شوء ب�شكل عملي على �مل�شكالت �لناجمة عن ن�شو�س 

�ملعنية بالأ�شرة. 
و�شع �أطر ومعايري ميكن �ل�شرت�شاد بها ملن يرغب من �جلهات �حلكومية �أو �لأهلية فى �لعمل 	•

على تعديل قو�نني �لأ�شرة. 
و�شع جتارب بع�س �لدول فى معاجلة بع�س م�شاكل هذ� �لقانون �ملهم حتت ب�شر �لعاملني على 	•

�لتعديل، و�ل�شتعانة مبا ينا�شب جمتمعنا، وما يفيده فى حل م�شكلة تفكك �لأ�شرة �مل�شرية. 
جتميع كل �لت�شريعات �ملتعلقة بالقانون لتكون حتت ب�شر �ملتدخل بالتعديل .	•

ثانياً: الأهداف غري املبا�سرة:
لفت �لنظر لأهمية �لعمل �لت�شاركي ومدى قدرته على �لنجاح.	•
تفعيل لغة �حلو�ر بو�شفها و�شيلة مثالية حلل �لق�شايا �ملعلقة.	•
تنمية ثقافة �حلو�ر فى عقلية �ملتناولني لأية ق�شايا مت�س �لأ�شرة و�ملجتمع.	•
�لحتياجات 	• عن  و�لتعبري  �لأفكار  لتوحيد  تبنيه  �ملدين  للمجتمع  ميكن  �لذي  �لدور  �إظهار 

�ملجتمعية.
�لتعامل مع �لق�شايا �ملتعلقة 	• �لعربية و�لإ�شالمية فى  �لبلد�ن  �إلقاء �ل�شوء على جتارب بع�س 

بالأ�شرة.
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القوانني التي تنظم م�سائل 
الأحوال ال�سخ�سية فى م�سر
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 لقد تعددت قو�نني �لأحو�ل �ل�شخ�شية فى م�شر وكرثت و�أدخل عليها �لعديد من �لتعديالت و�شدر 

ب�شاأنها عدد هائل من �لقر�ر�ت و�للو�ئح �لتنفيذية، �لأمر �لذي جعل من �لأهمية مبكان بيان تلك 

�لقو�نني، وما طر�أ عليها من تعديالت حتى �لآن، وما �شدر ب�شاأنها من قر�ر�ت حتى ميكن �لوقوف 

على �آخر ما و�شلت �إليه وما هو مطبق بالفعل حاليًا لو�شعها �أمام من يعمل على �إعد�د تعديالت على 

هذ� �لقانون، حتى يكون ملما مبا يعمل عليه. وتنق�شم هذه �لقو�نني لق�شمني:
�إجر�ئي ينظم �لإجر�ء�ت �لتي يجب �تباعها فى تنظيم �لأمر وتنفيذه.	•
مو�شوعي ينظم حكم �لقانون فى �لأمر ذ�ته.	•

 و�شنتناول هذه �لقو�نني وفقا للت�شل�شل �لتاريخي.

اأ�ل: قوانني �قرارات الأحوال ال�سخ�سية الإجرائية
قانون رقم 1 ل�شنة 2000 باإ�شد�ر قانون تنظيم بع�س �أو�شاع و�إجر�ء�ت �لتقا�شي فى م�شائل �لأحو�ل 

�شريانه  وبد�أ   2000/  1/  29 بتاريخ  )مكرر(   4 رقم  بالعدد  �لر�شمية  باجلريدة  ن�شر  �ل�شخ�شية 

�عتبارً� من 3/1 /2000. و�ألغى �لعمل بالئحة ترتيب �ملحاكم �ل�شرعية �ل�شادرة باملر�شوم بقانون 

رقم 78 ل�شنة 1931، وكذلك �لقو�نني �ملرتبطة به �لو�ردة بالكتاب �لر�بع من قانون �ملر�فعات �ملدنية 

و�لتجارية �مل�شاف �إلى �لقانون رقم 77 ل�شنة 1949، وكذلك �لقو�نني �أرقام 462 ل�شنة 1955، و628 

�أحكام  تنظيم  فى  �إتباعها  �لو�جب  �لإجر�ء�ت  لئحة  �ألغيت  كما   ،1976 ل�شنة  و62   ،1955 ل�شنة 

�ملحاكم �ل�شرعية �ل�شادرة �شنة 1907.
ما �رد على ذلك القانون من تعديالت لحقة:

قانون رقم 91 ل�شنة 2000 بتعديل بع�س �أحكام قانون تنظيم �أو�شاع و�إجر�ء�ت �لتقا�شي   .1
فى م�شائل �لأحو�ل �ل�شخ�شية �ل�شادر بالقانون رقم 1 ل�شنة 2000 ن�شر باجلريدة �لر�شمية 

بالعدد رقم 20 )تابع �أ(بتاريخ 18 /5 /2000.
قانون رقم 10 ل�شنة 2004 باإ�شد�ر قانون �إن�شاء حماكم �لأ�شرة ن�شر باجلريدة �لر�شمية   .2

بالعدد رقم )12تابع �أ( بتاريخ 18 /3 /2004.
باإن�شاء �شندوق نظام تاأمني �لأ�شرة ن�شر باجلريدة �لر�شمية  قانون رقم 11 ل�شنة 2004   .3

بالعدد رقم 12 )تابع �أ( بتاريخ 18 /3 /2004.
قر�ر وزير �لعدل رقم 2 ل�شنة 1955 بالئحة �ملاأذونني ن�شر بالوقائع �مل�شرية بالعدد رقم 3   .4
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ملحق( بتاريخ 10 /1 /1955 وبد�أ �شريانه �عتبارً� من ذ�ت �لتاريخ )�شاٍر ومعدل( و�دخل 
عليه �لعديد من �لتعديالت.

ثانيا: قوانني �قرارات الأحوال ال�سخ�سية املو�سوعية
قانون رقم 25 ل�شنة 1920 باأحكام �لنفقة وبع�س م�شائل �لأحو�ل �ل�شخ�شية ن�شر بالوقائع  �أ. 

�مل�شرية بالعدد رقم 61 بتاريخ 15 /7 /1920 وبد�أ �شريانه من ذ�ت �لتاريخ.
ما �رد على ذلك القانون من تعديالت لحقة:

قانون رقم 33 ل�شنة 1926 بتعديل �ملادة �لثالثة من �لقانون رقم 25 ل�شنة 1920 و�إ�شافة   .1
مادة �أخرى هي �ملادة �لثالثة مكررة.

قانون رقم 25 ل�شنة 1929 بتعديل بع�س �أحكام قو�نني �لأحو�ل �ل�شخ�شية.  .2

قانون رقم 44 ل�شنة 1979 بتعديل بع�س �أحكام قو�نني �لأحو�ل �ل�شخ�شية.  .3
قانون رقم 100 ل�شنة 1985 بتعديل بع�س �أحكام قو�نني �لأحو�ل �ل�شخ�شية.  .4

قانون رقم 25 ل�شنة 1929 خا�س ببع�س �أحكام �لأحو�ل �ل�شخ�شية ن�شر بالوقائع �مل�شرية  ب. 

بالعدد رقم 27 بتاريخ 25 /3 /1929، وبد�أ �شريانه من ذ�ت �لتاريخ.
ما �رد على ذلك القانون من تعديالت لحقة:

قانون رقم 103 ل�شنة 1958 فى �شاأن تعديل �ملادتني 21 و 22 من �ملر�شوم بقانون رقم 25   .1
ل�شنة 1929�خلا�س ببع�س �أحكام �لأحو�ل �ل�شخ�شية.

قانون رقم 100 ل�شنة 1985 بتعديل بع�س �أحكام قو�نني �لأحو�ل �ل�شخ�شية.  .2
�أحكام  ببع�س  بقانون خا�س  �ملر�شوم  �أحكام  بع�س  بتعديل  ل�شنة 1992   33 رقم  قانون   .3

�لأحو�ل �ل�شخ�شية وقانون �لتقاعد و�لتاأمني و�ملعا�شات للقو�ت �مل�شلحة.
قانون رقم 4 ل�شنة 2005 بتعديل �ملادة )20( من �ملر�شوم بقانون رقم 25 ل�شنة 1929   .4
�أحكام م�شائل �لأحو�ل �ل�شخ�شية �ملعدل بالقانون رقم  �لنفقة وبع�س  باأحكام  �خلا�س 

100 ل�شنة 1985.
 1929 ل�شنة   25 رقم  بقانون  �ملر�شوم  �أحكام  بع�س  بتعديل   2006 ل�شنة   2 رقم  قانون   .5

�خلا�س ببع�س �أحكام �لأحو�ل �ل�شخ�شية.
حكم حمكمة د�شتورية 5 ل�شنة 8 ق بعدم د�شتورية �ملادة 18 مكرر ثالثًا - �مل�شافة بالقانون   .6
رقم 100 ل�شنة 1985 بتعديل بع�س �أحكام قو�نني �لأحو�ل �ل�شخ�شية حكم �إيقاف جزئي. 
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ب�شاأن  1979ـ  ل�شنة   2445 رقم  �لعدل  وزير  قر�ر  خالل  من  تف�شري�ت  عليه  وردت  كما 
بقانون  للمر�شوم  تنفيذ�  �ملطلقة  �إلى  �لطالق  �إ�شهاد  ت�شليم  و  �إعالن  و�إجر�ء�ت  �أو�شاع 

رقم 52 ل�شنة 1929 �خلا�س ببع�س �أحكام �لأحو�ل �ل�شخ�شية.

قانون رقم 118 ل�شنة 1952 بتقرير حالت ل�شلب �لولية على �لنف�س ن�شر بالوقائع �مل�شرية  ت. 

بالعدد رقم 118 )ملحق( بتاريخ 4/ 8/ 1952 وبد�أ �شريانه من ذ�ت �لتاريخ.

قانون رقم 119 ل�شنة 1952 باأحكام �لولية على �ملال ن�شر بالوقائع �مل�شرية بالعدد رقم  ث. 

118 )ملحق( بتاريخ 4 /8 /1952 وبد�أ �شريانه من ذ�ت �لتاريخ.

قانون رقم 100 ل�شنة 1985 بتعديل بع�س �أحكام قو�نني �لأحو�ل �ل�شخ�شية ن�شر باجلريدة  ج. 

�لر�شمية بالعدد رقم 27 )تابع( بتاريخ 4 /7 /1985 وبد�أ �لعمل به �عتبارً� من ذ�ت �لتاريخ 

)�شاٍر وله حكم �إيقاف جزئي(.
ما �رد على ذلك القانون من تعديالت لحقة:

ل�شنة 1985  رقم 100  للقانون  ��شتدر�ك  ل�شنة 1985   4 رقم  �لقر�ر  �إ�شتدر�ك مبوجب   .1
بتعديل بع�س �لأحكام �خلا�شة بالأحو�ل �ل�شخ�شية.

حكم �ملحكمة �لد�شتورية رقم 5 ل�شنة 8 ق بعدم د�شتورية �ملادة 18 مكرر ثالثا - �مل�شافة   .2

بالقانون رقم 100 ل�شنة 1985 بتعديل بع�س �أحكام قو�نني �لأحو�ل �ل�شخ�شية )حكم �إيقاف 

جزئي(.

ما ورد بالقانون �ملدين رقم )131 ل�شنة 1948(: د. 
مادة 12: يرجع فى ال�صروط املو�صوعية ل�صحة الزواج اإلى قانون كل من الزوجني.

مادة 13)1(: ي�شري قانون �لدولة �لتي ينتمي �إليها �لزوج وقت �نعقاد �لزو�ج على �لآثار �لتي 

يرتبها عقد �لزو�ج، مبا فى ذلك من �أثر بالن�شبة �إلى �ملال. �أما �لطالق في�شري عليه قانون 

�لدولة �لتي ينتمي �إليها �لزوج وقت �لطالق، وي�شري على �لتطليق و�لنف�شال قانون �لدولة 

�لتي ينتمي �إليها �لزوج وقت �لدعوى.

مادة 14: فى �لأحو�ل �ملن�شو�س عليها فى �ملادتني �ل�شابقتني �إذ� كان �أحد �لزوجني م�شريا 

وقت انعقاد الزواج، ي�صري القانون امل�صري وحده، فيما عدا �صرط الأهلية للزواج.
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مادة 15: ي�شري على �لإلز�م بالنفقة فيما بني �لأقارب، قانون �ملدين بها.

و�لقو�مة وغريها من  و�لو�شاية  بالولية  �ملو�شوعية �خلا�شة  �مل�شائل  ي�شري على  مادة 16: 

�لنظم �ملو�شوعة حلماية �ملحجور عليهم و�لغائبني، قانون �ل�شخ�س �لذي جتب حمايته.

�إلى ما بعد �ملوت،  مادة 17 )1(: ي�شري على �ملري�ث و�لو�شية و�شائر �لت�شرفات �مل�شافة 

قانون �ملورث �أو �ملو�شي �أو من �شدر منه �لت�شرف وقت موته.

ومع ذلك ي�شري على �شكل �لو�شية، قانون �ملو�شي وقت �لإي�شاء �أو قانون �لبلد �لذي متت فيه 

�لو�شية، وكذلك �حلكم فى �شكل �شائر �لت�شرفات �مل�شافة �إلى ما بعد �ملوت. 
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املبادئ التي يجب اأن يقوم عليها قانون الأ�سرة الأكرث عدالة:
هناك جمموعة من �ملبادئ يجب �أن تكون �ملرجع �لرئي�شي لكل من يدخل جمال �لتعديل �أو �لتغيري 

فى قو�نني �لأحو�ل �ل�شخ�شية وهى :
)اأ( اإعمال مواد الد�ستور امل�سري �تفعيلها �بخا�سة:

�لن�سء  وترعى  و�لطفولة،  �لأمومة  حماية  �لدولة  )تكفل  �أن  على  تن�س  و�لتي   )10( �ملادة 
و�ل�شباب، وتوفر لهم �لظروف �ملنا�شبة لتنمية ملكاتهم(.

�لقانون �شو�ء، وهم مت�شاوون فى �حلقوق  �أن )�ملو�طنون لدى  و�لتي تن�س على  �ملادة )40( 
�أو  �لدين  �أو  �للغة  �أو  �لأ�شل  �أو  �جلن�س  ب�شبب  ذلك  فى  بينهم  متييز  ل  �لعامة،  و�لو�جبات 

�لعقيدة(.

)ب( املرجعية فى مواد القانون ملبادئ ال�سريعة الإ�سالمية:
وذلك بقر�ءة م�شتنرية للن�س مبعنى �لقر�ءة بعني على �لن�س ودللته وتف�شري�ته، وعني �أخرى 

�أن  يجب  ولذلك  وزمان.  مكان  لكل  �ل�شريعة �شاحلة  مبادئ  �أن  باعتبار  وتغري�ته  �لو�قع  على 
ير�عى �لآتى:

�لتفرقة بني �ل�شريعة و�لفقه، فالأولى ملزمة لأنها وحي �هلل �إلى نبيه حممد و�لثاين هو   .1
�إجتهاد �إن�شاين فى تف�شري �لن�شو�س، وهو جهد ميكن �أن ي�شيب �أو يخطئ.

مر�عاة عدم �لتقيد باأي مذهب من �ملذ�هب �لفقهية على حدة و�لأخذ باأي�شر �لأحكام   .2
لقو�نني  �شنه  عند  �مل�شري  �مل�شرع  على  م�شتحدث  غري  �ملبد�أ  وهذ�  مذهب  كل  د�خل 
�لأحو�ل �ل�شخ�شية �مل�شرية، فرغم �أن �لقانون �مل�شري ياأخذ باملذهب �حلنفى ،فاإنه 
�لأخذ  �ملثال  �شبيل  على  �أخرى؛  ملذ�هب  ��شتناد�  يخالفه  �لأحكام مبا  بع�س  فى  ياأخذ 
مبذهب ابن حنبل فى ال�صروط امل�صافة لعقد الزواج وكذلك الأخذ باملذهب املالكي فى 
�إلز�م �لزوج بنفقات عالج �لزوجة، وغريه من �ملو�قف �ملختلفة د�خل �لقانون �مل�شري. 
�شتناد �يل �لقو�عد �ل�شرعية �مل�شتقر عليها وتف�شريها بالطريقة �لتي حتقق �مل�شلحة  �لإ  .3
�لف�شلي لالأ�شرة ومنها علي �شبيل �ملثال ل �حل�شر “ �ل�شرر يز�ل – �ل�شرر ل يز�ل 

مبثله – �حلاجة تنزل منزلة �ل�شرورة – ل �شرر ول �شر�ر”.

)ج( املواثيق الد�لية امل�سدق عليها �توافق القانون معها:
و�أفر�دها  بالأ�شرة  وتتعلق  م�شر  عليها  �شدقت  �لتي  �لدولية  للمو�ثيق  حمايدة  بعني  بالنظر 
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د�شتورية  مرجعية  �ملبد�أ  ولهذ�  معها  تتنافى  ول  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  مبادئ  تر�شى  جندها 

وقانونية:

�ملرجعية �لد�شتورية: وردت فى �ملادة 151 من �لد�شتور و�لتي ن�شت على �أن “رئي�س �جلمهورية 

يربم �ملعاهد�ت، ويبلغها جمل�س �ل�شعب م�شفوعة مبا ينا�شب من �لبيان. وتكون لها قوة �لقانون 

بعد �إبر�مها و�لت�شديق عليها ون�شرها وفقا لالأو�شاع �ملقررة.”

�ملرجعية �لقانونية: وردت فى �ملادة �لأولى من قانون �لطفل 12 ل�شنة 1996 �ملعدل بالقانون 

126 ل�شنة 2008 و�لتي ن�شت على �أن )تكفل �لدولة، كحد �أدنى، حقوق �لطفل �لو�ردة باتفاقية 

حقوق �لطفل وغريها من �ملو�ثيق �لدولية ذ�ت �ل�شلة �لنافذة فى م�شر(. وذلك لكون جميع 

تلك �ملو�ثيق �أوردت مادة تلزم �لدول �مل�شدقة عليها �أن تعدل قو�نينها لتتفق مع ما ورد بها .

�جلهات  على  تعر�س  مب�شر  عليها  �لت�شديق  قبل  �لدولية  �ملو�ثيق  �أن  هنا  بالذكر  و�جلدير 

�ملعنية ومنها �ملوؤ�ش�شات �لدينية �لتي تبدى ر�أيها، و�إذ� �عرت�شت على ن�س فيها يتم �لتحفظ 

عليه وهذ� يعنى �أن ما مل يتحفظ عليه له �شنده �لديني و�ملجتمعي.

)د( ا�ستخدام كلمات �عبارات �ا�سحة �مي�سرة:
�لغمو�س  �أو  �للب�س  تثري  قد  �لتي  �أو  عليها  �ملختلف  و�مل�شطلحات  �لألفاظ  عن  �لبتعاد  يجب 

و�لتي حتمل بني طياتها عبار�ت تقلل من �شاأن �أي من �أفر�د �لأ�شرة كا�شتخد�م �لعبار�ت غري 

�شتعمال �ليومي للمجتمع �ملعا�شر مثل: )�إحتبا�شه لها – �لتمتع  �ملالئمة وغري �لد�رجة فى �لإ

بها – �شلمت نف�شها له- ��شتمتع بها...�لخ(.

�ستخدام القا�سي ل�سلطته التقديرية: )ه( ��سع اطر �معايري لإ
�لأحكام  بع�س  �أن  �إل  �ملتقا�شني  منها  ي�شتفيد  نعمة  للقا�شي  �لتقديرية  �ل�شلطة  كانت  و�إن 

�أل  على  �ملتعة  قيمة  �شلطة حتديد  �لقا�شي  �مل�شرع  �أعطى  فمثاًل  هذ�،  عك�س  تثبت  �لق�شائية 

تقل عن نفقة �شنتني، ولذلك جند �أغلب �لق�شاة يق�شون بنفقة �ل�شنتني دون �لنظر لطول مدة 

�لزو�ج قبل �لطالق. ومن ثم يجب و�شع �أطر ومعايري لتلك �ل�شلطة دون منعها مع �لتو�شية فيما 

بعد ب�شرورة تكثيف �لتدريب للق�شاة ل�شمان ح�شن ��شتخد�مها ملا �شرعت من �أجله.
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)�( اإعطاء امل�سلحة العامة الأ�لوية:
هذ� فى �حلالت �لتي يكون من �ملمكن حتقيق ذلك، مثلما فعل �مل�شرع �مل�شري فى �شاأن توثيق 

�مل�شلحة  ولكن مرجعيته  دينية  �أي مرجعية  له  لي�س  �لن�س  فهذ�  به  �لزو�ج لالعرت�ف  عقود 

�لعامة.

)�س( الجتهادات القانونية العاملية �الإقليمية فى جمالت قانون الأ�سرة �الأحوال 
ال�سخ�سية:

لعام  �لتون�شي  �لقانون  �لتعديالت،  �إعد�د  عتبار عند  �لإ فى  توؤخذ  �أن  يجب  �لتي  �لقو�نني  من 

2004( لعام  �جلديد  �ملغربي  و�لقانون  �لتون�شي(؛  �لأ�شرة  )جملة   1999 فى  و�ملعدل   1956

مدونة �ملغرب(.

)ح( الرتاث الق�سائي �الفقهي امل�سري امل�ستنري؛ فى جمال قوانني الأ�سرة �الأحوال 
ال�سخ�سية:

فهناك �أحكام �شادرة من حمكمة �لنق�س لبد من �لهتد�ء بها مثل �حلكم �ل�شادر منها فى 

عام 1931 ب�شاأن حق تاأديب �لزوج لزوجته وجترميه �إذ� ترك �أي �آثر.

)ط( مرجعية الواقع:
عتبار لأنها تتجلى من خالل تر�كمات �لعمل �لتنموي  هذه �ملرجعية لبد من و�شعها فى عني �لإ

�لعلمية  و�لدر��شات  �لإح�شائيات  خالل  من  �ملجتمع  �حتياجات  عن  ب�شدق  تعرب  �لتي  وهى 

للو�قع �مل�شري �حلايل.

)ك( اأن يهدف قانون الأ�سرة اإلى حتقيق الآتي:
�إعالء  �مل�شرتكة،  �مل�شئولية  �ملتبادل،  �لإحرت�م  و�لإن�شاف،  �لعد�لة  �لتمييز،  وعدم  �مل�شاو�ة 

م�شلحة �لطفل فى حالت �خلالف بني �لو�لدين، حماية حقوق جميع �أطر�ف �لعالقة �لزوجية.
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مناذج لق�سايا توؤخذ بعني 
عتبار حال ��سع التعديالت الإ
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�إذ� كانت �شبكة �جلمعيات �لعاملة فى جمال حقوق �ملر�أة ت�شعى �إلى تغيري قانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية 

باأكمله، �إل �أنها �رتاأت �أل تنفرد بالتعديالت وت�شعى �إلى م�شاعدة �لر�غبني فى �لقيام بعمل �شبيه، 

باأن قدمت لهم هذ� �لدليل عله يي�شر لهم ما يطمحون �إليه. وحتى يكون �لدليل عمليا، فقد مت تبنى 

�أحكامها جدل قانوين وجمتمعي وحتتاج لتعديل لتكون مبثابة  بع�س �لق�شايا �لتي ثار حول بع�س 

مناذج عملية يرجع �إليها عند �لإقد�م على �لتعديل: 
�خلطبة	•
�لزو�ج	•
�لطاعة	•
�لنفقة	•
�حل�شانة	•
�لروؤية	•
�لطالق و�لتطليق	•
�خللع	•
تعدد �لزوجات	•
�لرثوة �مل�شرتكة	•

��سيتم تنا�ل تلك النماذج من حيث:
�لتعريف	•
�لو�شع �لقانوين �حلايل ب�شاأنها	•
ما �أثري ب�شاأنها من �إ�شكاليات	•
�حللول �ملقرتحة	•
بع�س مناذج معاجلة تلك �حلالة بقو�نني عربية ميكن �ل�شتفادة مبا حتويه من �أحكام	•
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)1( اخلطبة
التعريف باخلطبة

�خلطبة هي: وعد غري ملزم بزو�ج رجل بامر�أة حتل له �شرعًا فهي من مقدمات �لزو�ج، وقد �شرعها 

اهلل قبل الرتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجني على الآخر، ويكون الإقدام على الزواج 

على هدى وب�شرية.

الن�س فى القانون احلايل
مل تتناول �لقو�نني �حلالية لالأحو�ل �ل�شخ�شية �خلطبة فى مو�دها ب�شكل �شريح وذلك من �شاأنه �أن 

يطرح عالمات ��شتفهام �إذ ما حدث نز�ع قانوين ب�شاأنها. ومن �لن�شو�س �لقليلة �لتي تعر�شت للخطبة 

و�آثارها ب�شكل غري مبا�شر �ملادة )9( من �لقانون رقم 1 ل�شنة 2000 حني ن�شت على �أنه: “تخت�س 

�ملحكمة �جلزئية بنظر �مل�شائل �لو�ردة بهذه �ملادة ومبر�عاة �أحكام �ملادة )52( من هذ� �لقانون، يكون 

حكمها فى �لدعاوى قابال للطعن بال�شتئناف ما مل ين�س �لقانون على نهائيته، وذلك كله على �لوجه 

�لتايل، ويرد فى ن�س �ملادة دعاوى �ملهر و�جلهاز و�لدوطة و�ل�شبكة وما فى حكمها.”

الإ�سكالية فى القانون احلايل
عدم تنظيم �لقو�نني �حلالية لأحكام �خلطبة و�آثارها جعل ما �أثري ب�شاأنها يخ�شع لتقدير�ت خمتلفة 

تختلف باختالف فكر �لقائم بالتعامل ب�شاأنها وثقافته )قا�س �أو حمام، م�شلح، حمكم. �إلخ(. ومن 

�لإ�شكاليات �لتي ميكن �أن ترتتب على �خلطبة ومل يتدخل �مل�شرع بن�س ينظمها ما يلي:
�لتعريف �لقانوين للخطبة و�لآثار و�للتز�مات �لتي ترتتب عليها.	•
مدى �إلز�مية �خلطبة لطرفيها.	•
�لآثار �لتي ترتتب على ف�شخ �خلطبة �شو�ء بالإر�دة �ملنفردة لأحد طرفيها �أو باتفاق كالهما.	•
هل ي�شتحق �ملت�شرر من ف�شخ �خلطبة تعوي�س ملا �أ�شابه من �أ�شر�ر نف�شية �أو مادية؟	•
جهة �لإخت�شا�س مبا يثار حولها من نز�ع قانوين، هل هو ق�شاء �لأحو�ل �ل�شخ�شية؟ �أم �أن هذ� 	•

�لنز�ع مدين ومن ثم تخت�س به �ملحاكم �ملدنية؟
�أثر خطبة �ملر�أة �ملعتدة من زو�ج �شابق، وهل هناك �لتز�مات عند ف�شخ تلك �خلطبة.	•
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املقرتح للتغلب على تلك الإ�سكالية
�أن يت�شمن قانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية ن�شو�شا تتعلق بالآتي:

�لتعريف �لقانوين للخطبة باأنها جمرد وعد غري ملزم بالزو�ج ولي�شت عقدً� ملزمًا و�لعدول عن 	•
هذ� �لوعد حق من �حلقوق �لتي ميلكها كل من �خلاطب و�ملخطوبة.

تنظيم رد �لهد�يا و�ل�شبكة عند ف�شخ �خلطبة.	•
�أو �شبب 	• تعوي�س من ت�شرر ماديًا ومعنويًا من جر�ء ف�شخ خطبته بدون ر�شاه  تنظيم م�شاألة 

يرجع �إليه وتقديره. 
خت�شا�س ملا يثار ب�شاأن �خلطبة و�آثارها ملحاكم �لأ�شرة.	• حتديد �لإ

مناذج ن�سو�س قانونية تعالج الإ�سكالية بقوانني د�ل عربية م�سلمة
قانون الأ�سرة الكويتي

�ملادة رقم 2: �خلطبة ل تلزم بالزو�ج، ومثلها �لوعد به، وقب�س �ملهر، وقبول �أو تبادل �لهد�يا.

�ملادة رقم 3:
لكل من طرفى �خلطبة �أن يعدل عنها. �أ- 

�إذ� مل يح�شل عدول، وتزوجت �ملخطوبة باآخر، فال يف�شخ �لزو�ج. ب- 

�ملادة رقم 4:
�إذ� عدل �حد �لطرفني عن �خلطبة، فللخاطب �أن ي�شرتد �ملهر �لذي �أد�ه �أو قيمته يوم  �أ- 

قب�شه �إن تعذر رد عينه.
يعترب من �ملهر، �لهد�يا �لتي جرى �لعرف باإعتبارها منه. ب- 

�إذ� ��شرتت �ملخطوبة مبقد�ر مهرها �أو بع�شه جهاز�، ثم عدل �خلاطب، فلها �خليار  ج- 
بني �إعادة �ملهر، �أو ت�شليم ما ي�شاويه كال �أو بع�شا من �جلهاز وقت �ل�شر�ء.

�ملادة رقم 5: اإذا عدل احد الطرفني عن اخلطبة، ولي�س ثمة �صروط اأو عرف:
فان كان عدوله بغري مقت�س، مل ي�شرتد �شيئا مما �أهد�ه �إلى �لآخر. �أ- 

و�ن كان �لعدول مبقت�س، ��شرتد ما �أهد�ه �إن كان قائما �أو قيمته يوم �لقب�س �إن كان  ب- 
هالكا �أو م�شتهلكا.
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�ملادة رقم 6:
�إذ� �نتهت �خلطبة بعدول �لطرفني، فاإن كان ب�شبب من �حدهما، �عترب عدول �لآخر  �أ- 
مبقت�س، وطبقت �لفقرة ب من �ملادة �ل�شابقة و�إل ��شرتد كل منهما ما �أهد�ه �أن كان 

قائما.
و�إذ� �نتهت بالوفاة �أو بعار�س حال دون �لزو�ج، مل ي�شرتد �شيء من �لهد�يا. ب- 

�ملادة رقم 7: فى جميع �لأحو�ل ل ترد �لهد�يا �لتي ل بقاء لها.

تعج �ملحاكم بالعديد من ق�شايا �خلطبة �لتي ينق�شم �لق�شاة ب�شاأنها حال �لتعامل معها، فمنهم من 
يرد �ل�شبكة فى جميع �لأحو�ل ومنهم من يحيل �لدعوى للتحقيق لإثبات �ملت�شبب فى ف�شخ �خلطبة 
�إلى �لختالف �لبني فى �لأحكام ب�شاأن  وبالتايل يرتتب �لإ�شتحقاق وفقًا لهذ� �لأمر، وهو ما يوؤدي 

تلك �مل�شاألة .
ففى حني جند �أن بع�س �أحكام حمكمة م�شر �لقدمية عام 2007 قامت برد �ل�شبكة للمدعي بدون 
حتقيق تاأ�شي�شًا على حق �خلاطب فى ��شرتد�دها فى جميع �لأحو�ل،  جند �أن حمكمة �شبني �لكوم 
للتحقيق لبيان  باإحالة �لدعوى  �أحكامها لعام 2009 تق�شي، وقبل �لف�شل فى �ملو�شوع،  فى معظم 
�ملت�شبب فى ف�شخ �خلطبة وهو ما يو�شح �لتباين فى �لأحكام. ومما ل�شك فيه، �أن هذ� �لتباين يثري 

�للغط فى نفو�س �ل�شادر لهم تلك �لأحكام و�ملتابعني لها على �ل�شو�ء.
�من بني الق�سايا العملية لهذه احلالة:

• �أنه 	 �أنه �كت�شف   �إل  قام �خلاطب بتقدمي هدية �خلطبة ملخطوبته عبارة عن م�شغولت ذهبية 
�لعيب بف�شخ �خلطبة ورفع دعوى  �أثر معرفته بهذ�  �أُخفى عليه عيب باملخطوبة فقام على  قد 
ل�شرتد�د �لهدية لرجوع �شبب ف�شخ �خلطبة للمخطوبة فى �أنها قد �أخفت ما بها من عيب عن 

�خلاطب، ومت رف�س �لدعوى.
• �لدعوى رقم 532 ل�شنة 2006 �أ�شرة - �لعمر�نية �أقامها خاطب طالب فيها �حلكم له بالرجوع 	

فى هبته )�شبكة( و��شرتد�دها، وق�شي برف�س �لدعوى. 
• �لدعوى 629 ل�شنة 2008 �أ�شرة - م�شر �جلديدة طالب �ملدعى باإلز�م �ملدعى عليها برد �ل�شبكة 	

وم�شروفات �خلطوبة، وق�شي له بذلك.
• �إلز�م مطلقها 	 �أقامتها مطلقة طالبت فيها  �أ�شرة - م�شر �جلديدة  �لدعوى 301 ل�شنة 2009 

بت�شليمها �ل�شبكة �لتي ��شتولى عليها قبل �لطالق. 
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)2( الز�اج
التعريف بالز�اج

مو�نع  بينهما  ولي�شت  بالغني  و�نثى  ذكر  �شخ�شني  بني  �لدو�م  �شفة  له  ر�شائي  عقد  هو:  �لزو�ج 

و�إن�شاء  �لإن�شاين  �لنوع  وحفظ  �لتنا�شل  �لأ�شمي  وهدفه  م�شرتكة  �أ�شرة  بناء  بهدف  �شرعية 

�أزو�جا  �أنف�شكم  من  لكم  خلق  �أن  �آياته  )ومن  تعالى:  قال  �لزوجني.  برعاية  م�شتقرة،  �أ�شرة 

)21 )�لآية  �لروم  يتفكرون(  لقوم  لآيات  ذلك  فى  �إن  ورحمة  مودة  بينكم  وجعل  �إليها   لت�شكنو� 

�أبو زهرة فى كتابه �لأحو�ل �ل�شخ�شية، �س 19. بقوله:“هو عقد يفيد  وقد عرفه �لعالمة �لإمام 

حل �لع�شرة بني �لرجل و�ملر�أة وتعاونهما، ويحدد لكليهما ما له من حقوق وما عليه من و�جبات”.

الن�س فى القانون احلايل
ل يوجد ن�س فى �لقانون �حلايل يعرف �لزو�ج و�أحكامه و�شروطه مكتفيا بالأخذ باأرجح �لأقو�ل فى 

مذهب �أبى حنيفة كما ورد بن�س �ملادة �لثالثة من مو�د �إ�شد�ر �لقانون 1 ل�شنة 2000.

الإ�سكالية فى القانون احلايل
على �لرغم من �أن �لزو�ج ي�شكل حمورً� رئي�شيًا لقانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية فاإن �لقانون مل يتناوله 

بالقدر �لكافى. ولذ� يجب �أن يكون �لزو�ج حمور �هتمام من �لناحية �لت�شريعية ب�شئ من �لتف�شيل 

حيث �أنه:
ل يوجد تعريف فى �لقانون للزو�ج مما نتج عنه �إنت�شار �لعديد من �أنو�ع �لزو�ج �لتي مل ينظمها 	•

�لقانون )�لعرفى و�لقبلي، و�ل�شني....�إلخ(
مل يحدد �لقانون ب�شكل مبا�شر �لآثار �ملرتتبة على عدم توثيق عقود �لزو�ج مما عدد �لإ�شكاليات 	•

�ملرتتبة على ذلك )�ملري�ث و�لن�شب و�حلقوق �لزوجية، �إلخ(، بل جعل �لدعاوى �لنا�شئة عن 
�لزو�ج غري �ملثبت مبحرر ر�شمي ل ت�شمع وجعل �لطالق من هذ� �لزو�ج ي�شمع.

عدم وجود ن�س �شريح ب�شاأن وجوب وعدم وجوب ولية فى �لزو�ج مما �أدى لختالف �لأخذ 	•
بالولية من ماأذون لآخر.
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ميكن  بي�شاء  م�شاحة  على  يحتوى  زو�ج  عقد  �إ�شد�ر   2000 عام  فى  مت  قد  �نه  من  �لرغم  وعلى 

اأغلب  اأي �صروط يريدونها، فاإنها ل ت�صتخدم فى معظم احلالت ومع  للزوجني ا�صتعمالها لإدراج 
�لزوجات و�لأزو�ج وذلك لعدة �أ�شباب منها:

عدم توافر وعي قانوين كاف بهذه ال�صروط واأهميتها.  .1
الثقافة املجتمعية التي ترف�س مثل تلك ال�صروط.  .2

اإحجام املاأذون عن التوعية باأهمية هذه ال�صروط لكل من الزوجني ووالديهما حتى يرفع    .3
احلرج عنهم وي�صجعهم على اإبداء الرغبة فى و�صع ال�صروط التي قد يرونها منا�صبة.

املقرتح للتغلب على تلك الإ�سكالية
تي: يجب �أن يت�شمن �لقانون �لآ

تعريف �لزو�ج و�شروطه بن�س �لقانون.	•
معاجلة ظاهرة �لزو�ج غري �لر�شمي )عرفى، قبلي، �شني...( ب�شكل قانوين مت�شق فى ن�س 	•

�لقانون.
�لتم�شك باحلد �لأدنى لعمر �لر�غبني فى �لزو�ج وهو 18 عاما مع و�شع عقاب جنائي ر�دع على 	•

من يخالف ذلك.
�شمان عدم تعر�س �أي من �لرجل و�ملر�أة لل�شغط �أو �لتدخل �خلارجي بهدف تزويجهم، و�أن 	•

يعترب �أي عقد زو�ج مور�س فيه �لإكر�ه �أو �ل�شغط لغيًا؛ ويعاقب �لقانون �لأطر�ف �لتي مار�شت 
�ل�شغط مبا فيها دفع تعوي�شات للطرف �ملت�شرر. 

تقنني تعدد �لزوجات؛ وي�شمح به وفقا ل�شو�بط يقدرها �لق�شاء )لتفا�شيل �أكرث �نظر �جلزء 	•
�خلا�س بتعدد �لزوجات(. 

�شن  متو�شط  �رتفاع   ،2008 لعام  �لب�شرية  �لتنمية  تقرير  فى  وردت  �لتي  يجابية  �لإ �ملوؤ�شر�ت  من 
�لزو�ج للفتيات �إلى ) 20.4 عاما(.

�إلى �أن ن�شبة �لن�شاء �لالئي تزوجن قبل �شن )18( عاما كانت حو�يل )44%( فى  وجتدر �لإ�شارة 
عام 1992، وقد تر�جعت هذه �لن�شبة فى عام 2005 �إلى)34 %(. كما يتبني من �لأرقام �ل�شابقة �أن 
لتز�م ب�شن �لزو�ج، لكن ما ك�شفت عنه عمليات �لر�شد �لو�قعي  هناك حالة من �لتقدم باجتاه �لإ
ت�شري �إلى �أن هذ� �لتقدم ترجع �أ�شبابه ل�شوء �لأو�شاع �لقت�شادية، ولي�س نتيجة حلدوث تغيري فى 
على  �شحية  �أ�شر�ر  من  عليه  ينطوي  ملا  �ملبكر  للزو�ج  ر�ف�شه  مو�قف  تبنى  �أو  �ملجتمع،  �جتاهات 

�لأمهات و�لأطفال )تقرير �لتنمية �لب�شرية 2008(.
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عدم ا�صرتاط الولية خا�صة بعد رفع �صن الزواج وفيه يكون الطرفان مكتملي الأهلية الت�صاقًا 	•
مع �ملذهب �حلنفى.

تو�شيح متى يعد �لزو�ج باطاًل و�لآثار �ملرتتبة على ذلك.	•
�صروط 	• اأحد  اإن  حيث  ر�صاها  بدون  الرجعي  الطالق  بعد  الزوجة  اإرجاع  يتم  األ  على  الن�س 

�لزو�ج �لأ�شا�شية هي �لر�شا.
الن�س على اإلزامية اإخطار املقدمني على الزواج بحقهما فى و�صع �صروط بالوثيقة ب�صاأن احلق 	•

فى �لعمل و�لتعليم، وو�شع �لأطفال عند �لنف�شال، و�لإقامة عند �لنف�شال، وتق�شيم ما تكون 
لهما  وتي�صري ذلك  ول يحرم حالًل،  اآخر ل يحل حراًما  �صرط  اأي  اأو  الزواج،  اأثناء  ثروة  من 

مبناأى عن �ملانع �لأدبي.
ذكر �حلقوق و�لو�جبات لكال �لطرفني فى حالة �إنف�شالهما.	•
تنظيم م�شاركة �لزوجني فى �لولية علي نف�س �ل�شغري وماله �أثناء �لزو�ج وبعد �لطالق.	•
�أثناء �حلياة �لزوجية بني 	• �لتنظيم �لقانوين، بجانب ن�شر ثقافة �قت�شام �لرثوة �لتي تر�كمت 

�ملر�أة  عمل  هنا  )ونعترب  �لرثوة  هذه  تر�كم  فى  مبجهوده  �شارك  كالهما  �إن  حيث  �لزوجني 
باملنزل مبثابة عمل له قيمة مادية حتت�شب كم�شاركتها فى تر�كم �لرثوة �أثناء فرتة �لزوجية( 

مناذج ن�سو�س قانونية تعالج الإ�سكالية بقوانني د�ل عربية م�سلمة:
قانون الأ�سرة الكويتي:

�ملادة رقم 40 :
�أ- اإذا اقرتن عقد الزواج ب�صرط ينافى اأ�صله بطل العقد.

اإذا اقرتن ب�صرط ل ينافى اأ�صله، ولكن ينافى مقت�صاه، اأوكان حمرما �صرعا بطل 	•
ال�صرط و�صح العقد.

واإذا اقرتن ب�صرط ل ينافى اأ�صله ول مقت�صاه، ولي�س حمرما �صرعا �صح ال�صرط 	•
ووجب الوفاء به، فاإن مل يوف به كان للم�صروط له حق طلب الف�صخ.

ي�صري حكم الفقرة ال�صابقة عند فوات الو�صف املعني امل�صروط فى اأحد الزوجني.	•

�ملادة رقم 41: يجب اأن يكون ال�صرط م�صجال فى وثيقة العقد.



24

لة
دا

 ع
ثر

ك
ل أ

ام
ك

مت
ة 

سر
ن أ

نو
قا

اد 
عد

 إل
دي

شا
 إر

ل
لي

د

• �لدعوى 58 ل�شنة 2009 �أ�شرة – �لعجوزة، حملت دعوى �أقامتها زوجة م�شرية تزوجت 	
�إعمال لن�س �ملادة  �إثبات �لزوجية وق�شى برف�شها  من �شعودي بعقد عرفى ورغبت فى 
551 من �لقانون �ملدين �لتي ن�شت على عدم جو�ز �ل�شلح فى �مل�شائل �ملتعلقة بالأحو�ل 

�ل�شخ�شية.
• �إثبات 	 �ملدعى  فيها  يرغب  دعوى  حملت  حلو�ن   - �أ�شرة   2007 ل�شنة   878 رقم  �لدعوى 

�آخر فاأقام دعوى زنا  �أنها تزوجت من  له  – حيث تبني  زو�جه من �ملدعى عليها عرفيًا 
فطلبت منه �ملحكمة �جلنائية �إثبات �لزو�ج منها �أوًل.

• �لدعوى رقم 588 ل�شنة 2008 �أ�شرة - �خلليفة طلبت فيها �ملدعية �إثبات زو�جها �لعرفى 	
من �ملدعى عليه �لذي �أنكره.

• �ملدعى 	 باإلز�م  طالبت  �ملدعية  �أقامتها  �جلديدة  �أ�شرة م�شر   2007 ل�شنة   874 �لدعوى 
عليه �أن يوؤدى لها مائتي �ألف جنية قيمة �ل�شد�ق �مل�شمى بينهما وقدمت �شهود وق�شى لها 
بذلك وتاأيد �إ�شتئنافيا رغم �إنكار �ملدعى عليه و�شهوده، وفى و�قعة �أخرى رف�شت حمكمة 

مدينة ن�شر هذ� �لطلب.
• �أطفال 	 �ملاأذونني لتزويج  �لعديد من �لدعاوى �جلنائية �شد بع�س  �لعامة  �لنيابة  حركت 

دون �ل�شن �لقانوين ودفعا بح�شولهم على �أذن من �لقا�شي بادعاء �أن �لقا�شي ولى من 
ل ولى له.

• ن�شرت جريدة �لأهر�م بعددها 44937 فى 18 دي�شمرب 2009 �س )9( بيان �لنائب �لعام 	
ب�شاأن �شبط 9351 حالة زو�ج �أطفال موثقة مبعرفة �ملاأذونني فى �لفرتة من يناير حتى 
�ل�شحف  تناولت  وقد  لذلك.  �لطفل  وقانون  �لعقوبات  قانون  نوفمرب 2009 رغم جترمي 

�لأحكام �ملوقعة على �ملخالفني �لتي و�شلت �إلى �لغر�مة مائة جنيها.
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)3( الطاعة
التعريف بالطاعة

متقابلة، فحني  وو�جباتها  �لزوجية  قد جعلت حقوق  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  كانت  ملا  قانونيًا  �لطاعة 

�ألزمت �لزوج بالإنفاق على زوجته فى حدود ��شتطاعته �أوجبت على �لزوجة طاعته، ومظهر هذه 

�لطاعة �أن ت�شتقر فى م�شكن �لزوجية �لذي هياأه لها �شريطة �أن تكون �آمنة على نف�شها ومالها به، 

و�لقانون قرر �أن عدم �لتز�م �أحد �لأطر�ف بو�جباته فى هذ� �ل�شاأن يرتتب عليه فقده حلقه �ملقابل. 

فاإذ� �أخلت �لزوجة بال�شتقر�ر فى �مل�شكن �لآمن للزوجية تفقد حقها فى �إنفاق �لزوج عليها، ويطلق 

على �ل�شتقر�ر فى م�شكن �لزوجية )�لطاعة( وعدم �ل�شتقر�ر يطلق عليه لفظ )نا�شز( فى �لأولى 

يلزم �لزوج بالإنفاق وفى �لثانية ل يلزم بالإنفاق. و�جلدير بالذكر �أنه قبل �شدور �لقانون رقم 100 

ل�شنة 1985 كان يجوز للزوج �أن يقيم دعوى على �لزوجة �لتي ترتك منزل �لزوجية ليجربها على 

�لعودة �إليه وينفذ بالقوة �جلربية و�ألغي هذ� �لن�س لإجحافه وتناق�شه مع �لدين و�لثقافة.

الن�س فى القانون احلايل
نظمتها ن�س �ملادة 11 م ثانيًا من �لقانون 25 ل�شنة 1929 �ملعدلة بالقانون 100 ل�شنة 1985:

وتعترب  �لمتناع.  تاريخ  من  �لزوجة  نفقة  توقف  حق  دون  �لزوج  طاعة  عن  �لزوجة  �متنعت  “�إذ� 
ممتنعة دون حق �إذ� مل تعد ملنزل �لزوجية بعد دعوة �لزوج �إياها للعودة باإعالن على يد حم�شر 

ل�شخ�شها �أو من ينوب عنها، وعليه �أن يبني فى هذ� �لإعالن �مل�شكن”.

الإ�سكالية فى القانون احلايل
�أ�شبحت �لطاعة مدعاة للكيد للزوجات من قبل �لأزو�ج للهروب من �للتز�مات �ملالية قبلهم.	•
�لعرت��س على �إنذ�ر �لطاعة يجب �أن يكون خالل 30 يوما من تاريخ �لإعالن بالإنذ�ر، ويتطلب 	•

يوما مما يجعل  �لأمر خالل 15  يبت فى  و�لذي  �لت�شوية  �لأمر على مكتب  �لعرت��س عر�س 
�لعديد من �لدعاوى معر�شًا لعدم �لقبول لرفعها بعد �مليعاد حيث ي�شل �لإعالن للزوجة وتبحث 

عن حمامى وتلجاأ ملكتب �لت�شوية كل هذ� من �لثالثني يوما.
�شعوبة �إثبات عدم �أمانة �لزوج على نف�س �لزوجة �لتي ترف�س �لطاعة ومالها.	•
�شعوبة �إثبات عدم مالءمة م�شكن �لطاعة �إذ� كان قد ��شتبدل مبنزل �لزوجية.	•
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توجيه �لإنذ�ر على عنو�ن غري �شحيح ليح�شل �لزوج على حكم �لن�شوز، �لذي ي�شعب �إلغاوؤه، 	•
ليتهرب من �للتز�مات �ملالية.

تعدد �لإنذ�ر�ت �لتي يوجهها �لزوج للزوجة فى فرت�ت متقاربة حيث يوجه �إنذ�ًر� قبل �لف�شل 	•
فىما �أر�شله من �إنذ�ر. 

�لمتهان �لذي ي�شببه لفظ �لنا�شز على �ملر�أة �شيما �أن �ملجتمع مل ين�َس �لآثار �لتي كان يرتبها 	•
�أي�شا ميتد للفظ �لطاعة �لذي قد يوؤثر على كر�مة  �لقانون على من كانت تعد نا�شزً�. وهذ� 

�ملر�أة فهناك �ألفاظ حتقق �لهدف ول توؤثر بال�شلب مثل �للتز�م �ملتبادل.

املقرتح للتغلب على تلك الإ�سكالية
لفظ 	• من  بدل  �لإخالل  وبلفظ  �لطاعة  لفظ  من  بدل  �ملتبادلة  �للتز�مات  بلفظ  �ل�شتعا�شة 

�لن�شوز مع �إبقاء �لآثار �ملرتتبة على كالهما.
�لن�س بالقانون على �أن �لعرت��س على �لإنذ�ر خالل ثالثني يوما تبد�أ من تاريخ �نتهاء �ملدة 	•

�ملقررة ملكتب ت�شوية �ملنازعات. 
�لن�س على عدم قبول �لإنذ�ر �ملوجة من �لزوج �إذ� كان هناك �إنذ�ر ماز�ل متد�وًل باملحاكم ومل 	•

ي�شدر فيه حكم نهائي �أو �نق�شت مو�عيد جتديده �إذ� كان قد �شطب.
ربط �حلكم برف�س هذه �لدعوى بغر�مات مالية للحيلولة دون �إ�شاءة ��شتخد�م هذ� �حلق.	•

 �لدعوى رقم 201 ل�شنة 2009 �أ�شرة م�شر �جلديدة:
 �أقامتها �لزوجة لالعرت��س على �إنذ�ر طاعة و�أثبتت فيها �أنها كانت تقيم مبنطقة �لعجوزة، 
و�أن �مل�شكن �ملطلوب طاعتها به مبنطقة مهجورة مبنطقة �لعبور مما دفعها لطلب �لتطليق 

ل�شتحكام �لنفور.
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مناذج ن�سو�س قانونية تعالج الإ�سكالية بقوانني د�ل عربية م�سلمة
مد�نة الأ�سرة املغربية:

�ملادة 51: �حلقوق و�لو�جبات �ملتبادلة بني �لزوجني:
�لتعدد،  عند  وت�شوية  وعدل  زوجية  معا�شرة  من  ت�شتوجبه  مبا  �ل�شرعية  �مل�شاكنة   .1

و�إح�شان كل منهما و�إخال�شه لالآخر، بلزوم �لعفة و�شيانة �لعر�س و�لن�شل.
�ملعا�شرة باملعروف، وتبادل �لإحرت�م و�ملودة و�لرحمة و�حلفاظ علي م�شلحة �لأ�شرة  .2

حتمل �لزوجة مع �لزوج م�شئولية ت�شيري ورعاية �شئون �لبيت و�لأطفال.  .3
�لت�شاور فى �إتخاذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة بت�شيري �شئون �لأ�شرة و�لأطفال وتنظيم �لن�شل  .4

و�إ�شتز�رتهم  وز�يارتهم  و�إحرت�مهم  وحمارمه  �لآخر  لأبوي  منهما  كل  معاملة  ح�شن   .5
باملعروف.

حق �لتو�رث بينهما.  .6
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)4( النفقة
التعريف بالنفقة

هي كل ما يحتاج �إليه �لإن�شان من طعام وك�شوة و�شكن وخدمة مبا يعينه على �حلياة ويكفيه �شوؤ�ل 

�لغري. وجتب نفقة �لزوجة على �لزوج �أثناء �لعالقة �لزوجية طاملا مل يتو�فر �شبب لوقفها –كما �أن 

�لأب ملتزم بنفقة �أبنائه.

الن�س فى القانون احلايل
تى: ورد تنظيم �أحكام �لنفقة فى �لقانونني 25 ل�شنة 20 و 25 ل�شنة 29 كالآ

القانون 25 ل�سنة 1920
مادة 1: جتب �لنفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ �لعقد �ل�شحيح �إذ� �شلمت نف�شها �إليه ولو 

حكما حتى لو كانت مو�شرة �أو خمتلفة معه فى �لدين، ول مينع مر�س �لزوجة من ��شتحقاقها 

للنفقة. وت�شمل �لنفقة �لغذ�ء و�لك�شوة و�ل�شكن وم�شاريف �لعالج وغري ذلك مما يق�شي به 

�ل�شرع. ول جتب �لنفقة للزوجة �إذ� �رتدت، �أو �متنعت خمتارة عن ت�شليم نف�شها دون حق �أو 

��شطرت �إلى ذلك ب�شبب لي�س من قبل �لزوج، �أو خرجت دون �إذن زوجها.
وال يعترب �سبًبا ل�سقوط نفقة الزوجة:

بحكم 	• فيها ذلك  يباح  �لتي  �لأحو�ل  فى  زوجها  �إذن  دون  �لزوجية  م�شكن  خروجها من 
�ل�شرع مما ورد به ن�س �أو جري به عرف �أو ق�شت به �شرورة.

اأن ا�صتعمالها لهذا احلق امل�صروط م�صوب باإ�صاءة 	• خروجها للعمل امل�صروع ما مل يظهر 
��شتعمال �حلق، �أو مناف مل�شلحة �لأ�شرة وطلب منها �لزوج �لمتناع عنه.

وتعترب نفقة �لزوجة دينا علي �لزوج من تاريخ �متناعه عن �لإنفاق مع وجوبه، ول ت�شقط �إل 

بالأد�ء �أو �لإبر�ء. ول ت�شمع دعوي �لنفقة عن مدة ما�شية لأكرث من �شنة نهايتها تاريخ رفع 

�لدعوي، ول يقبل من �لزوج �لتم�شك باملقا�شة بني نفقة �لزوجة وبني دين له عليها �إل فيما 

يزيد علي ما يفى بحاجتها �ل�شرورية. ويكون لدين نفقة �لزوجة �إمتياز علي جمع �أمو�ل �لزوج، 

ويتقدم فى مرتبته علي ديون �لنفقة �لخرى.
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تاريخ  من  �ل�شابقة  �ملادة  فى  كما  دينا  نفقتها  تعترب  �لنفقة  ت�شتحق  �لتي  �ملطلقة   :2 مادة 

�لطالق.

�إذ� �متنع �لزوج عن �لإنفاق على زوجته، فاإن كان له مال ظاهر نفذ �حلكم علية  مادة 4: 

بالنفقة فى ماله فاإن مل يكن له مال ظاهر ومل يقل �إنه مع�شر �أو مو�شر، ولكن �أ�شر على عدم 

�لإنفاق طلق عليه �لقا�شي فى �حلال، و�إن �دعى �لعجز ومل يثبته طلق عليه حال و�إن �أثبت 

�أمهله مدة ل تزيد على �شهر، فاإن مل ينفق طلق عليه بعد ذلك.

�إذ� كان �لزوج غائبا غيبة قريبة فاإن كان له مال ظاهر نفذ �حلكم عليه بالنفقة  مادة 5: 

فى ماله، و�إن مل يكن له مال ظاهر �أعذر عليه �لقا�شي بالطرق �ملعروفة و�شرب له �أجال، 

فاإن مل ير�شل ما تنفق منه زوجته على نف�شها �أو لن يح�شر لالإنفاق عليها طلق عليه �لقا�شي 

بعد م�شي �لأجل. فاإن كان بعيد �لغيبة ل ي�شهل �لو�شول �إليه، �إن كان جمهول �ملحل �أو كان 

مفقود� وثبت �أن ل مال له تنفق منه �لزوجة طلق عليه �لقا�شي، وت�شري �أحكام هذه �ملادة 

على �مل�شجون �لذي يع�شر بالنفقة.

ي�شاره  ثبت  �إذ�  زوجته  يرجع  �أن  وللزوج  رجعيًا  يقع  �لإنفاق  لعدم  �لقا�شي  تطليق   :6 مادة 

و��شتعد لالإنفاق فى �أثناء �لعدة، فاإن مل يثبت ي�شاره ومل ي�شتعد لالإنفاق مل ت�شح �لرجعة.

القانون 25 ل�سنة 1929
نظمت �لنفقة �ملادتني 16، 18 مكرر ثانيًا حيث ن�س على �أن:

تقدر نفقة �لزوجة بح�شب حال �لزوج وقت ��شتحقاقها ي�شرً� �أو ع�شرً� على �أل تقل �لنفقة 	•
فى حالة �لع�شر عن �لقدر �لذي يفى بحاجتها �ل�شرورية.

للزوجة 	• يفر�س  �أن  �شروطه  وتوفر  �لنفقة  ��شتحقاق  �شبب  قيام  حالة  فى  �لقا�شي  وعلى 
ول�شغارها منه فى مدى �أ�شبوعني على �لأكرث من تاريخ رفع �لدعوى نفقة موؤقتة )بحاجتها 
�إلى حني �حلكم بالنفقة بحكم و�جب  �ل�شرورية( بحكم غري م�شبب و�جب �لنفاذ فورً� 

�لنفاذ.
وللزوج �أن يجرى �ملقا�شة بني ما �أد�ه من �لنفقة �ملوؤقتة وبني �لنفقة �ملحكوم بها عليه نهائيا، 	•

بحيث ل يقل ما تقب�شه �لزوجة و�شغارها عن �لقدر �لذي يفى بحاجاتهم �ل�شرورية.
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�إذ� مل يكن لل�شغري مال فنفقته على �أبيه، وت�شتمر نفقة �لأولد على �أبيهم �إلى �أن تتزوج 	•
�لبنت �أو تك�شب ما يكفى نفقتها، و�إلى �أن يتم �لبن �خلام�شة ع�شرة من عمره قادر� على 
�لك�شب �ملنا�شب، فاإن �أمتها عاجز� عن �لك�شب لآفة بدنية �أو عقلية �أو ب�شبب طلب �لعلم 

�ملالئم لأمثاله ول�شتعد�ده، �أو ب�شبب عدم تي�شري هذ� �لك�شب ��شتمرت نفقته على �أبيه.
فى 	• �لعي�س  لالأولد  يكفل  ومبا  ي�شاره  بقدر  لهم  �مل�شكن  وتوفري  �أولده  بنفقة  �لأب  يلتزم 

�مل�شتوى �لالئق باأمثالهم.
ت�شتحق نفقة �لأولد على �أبيهم من تاريخ �متناعه عن �لإنفاق عليهم.	•
�شندوق 	• ب�شاأن   2004 ل�شنة   11 �لقانون  �لأ�شرة  تاأمني  �شندوق  من  �لنفقة  �شرف  ينظم 

تاأمني �لأ�شرة 

الإ�سكالية فى القانون احلايل
�صرط عدم قبول دعوى النفقة اإل عن �صنة �صابقة على رفع الدعوى ي�صيع حقوق الزوجة، �صيما 	•

�شرعة  �أن  �ملعلوم  ومن  �لإنفاق،  عدم  مبجرد  للمحكمة  �للجوء  ل�شرعة  �لزوجة  يدعو  هذ�  �أن 
و�شول �لنز�ع للمحاكم يقلل فر�س �إعادة �لتوفيق.

ظل 	• فى  �حلرة  �لأعمال  �أ�شحاب  من  �لزوج  كان  �إذ�  وخا�شة  �لنفقة  �أحكام  تنفيذ  �شعوبة 
�لإجر�ء�ت �لبريوقر�طية ل�شندوق تاأمني �لأ�شرة �أو عند جتاوز مبلغ �حلكم ما يتبناه �شندوق 

تاأمني �لأ�شرة.
�ملنازعات 	• ت�شوية  مكتب  من  �ل�شادرة  �ل�شلح  حما�شر  تنفيذ  �لأ�شرة  تاأمني  �شندوق  رف�س 

�لأ�شرية.
قلة �ملبالغ �ملحكوم بها و�لتي ل تكفى ملو�جهة �ل�شروريات �لأولية للحياة.	•
�شعوبة �إثبات �لأ�شول �ملالية للزوج �أو �لدخل �لذي يح�شل عليه، وعدم تفعيل دور نيابة �لأ�شرة 	•

فى هذ� �لأمر بالرغم من �لن�س عليه فى قانون حمكمة �لأ�شرة.
رفع دعوى حب�س لعدم �شد�د متجمد �لنفقة يعترب �إعادة لذ�ت �إجر�ء�ت حكم �لنفقة مما ي�شكل 	•

عبئًا ماليًا ونف�شيًا على �لزوجة و�لأولد، ويطيل �أمد �لتقا�شي خا�شة �أن دعاوى �حلب�س ل يتم 
احلكم فيها باحلب�س اإذا ورد التحري بالقدرة على ال�صداد على اأق�صاط .

عدم �لعرت�ف بال�شيغة �لتنفيذية ملحا�شر مكاتب �لت�شوية فى دعاوى �حلب�س للنفقة.	•
طول �أمد �لتقا�شي لعر�س �ل�شلح و�إعادة �لإعالن رغم عدم وجود مربر له فى هذه �لدعاوى.	•
عدم قبول دعوى �لنفقة �إذ� رفعت من غري �لطفل �لذي �أمت 15 عاما.	•
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مل يفرد �مل�شرع مل�شاريف �لدر��شة و�لعالج و�لزو�ج وبدل �لفر�س و�لغطاء ن�شًا �شريحًا يقي 	•
من �للغط و�لت�شارب بني �أحكام �لق�شاء �للهم �إل ن�شه على م�شاريف �لعالج فى �ملادة �لأولى 
من �لقانون 52 ل�شنة 1929. �إل �أن عبارة هذ� �لن�س جاءت مبهمة يفهم منها �أن ق�شد �مل�شرع 
من م�شاريف �لعالج �عتبارها عن�شًر� من عنا�شر نفقة �لزوجة على زوجها فى حني �أن �مل�شرع 

مل يق�شد ذلك مطلقًا.
�قد اأدى ذلك اإلى النتائج الآتية:

�رتفاع ن�شبة �ملر�أة �ملعيلة فى �ملجتمع.	•
��شطر�ر معظم �ل�شيد�ت خا�شة �أن معظمهن فقري�ت و�أميات وغري موؤهالت للعمل فى 	•

�لأعمال �لهام�شية خارج نطاق �حلماية �لت�شريعية )�أي دون تاأمني �جتماعي �أو �شحي(، 
�أو  لعملها  �ملر�أة  �أد�ء  على  �شلبًا  يوؤثر  �لذي  �لأمر  و�لعنف،  �لأخطار  لبع�س  تعر�شهن  مع 
�لتاأثري عليها وعلى �أولدها كذلك نف�شيا و�شحيا، وبالتايل على �ملجتمع ككل مما يت�شبب 

فى تاأخري عملية �لتنمية �ملن�شودة. 
�إنت�شار ظاهرة �أطفال �ل�شو�رع و�لأطفال بال ماأوى حيث ثبت �أن معظم هوؤلء �لأطفال من 	•

�لأ�شر �ملفككة.
�رتفاع ن�شبة �لت�شرب من �لتعليم حيث ثبت �أن �لتفكك �لأ�شري يوؤدى �إلى �شعوبة �لتح�شيل 	•

�لدر��شي وبالتايل �إلى ت�شرب �لأطفال من �لتعليم.
عمالة �لأطفال حيث يوؤدى عدم �إنفاق �لزوج وتاأخر تنفيذ حكم �لنفقة �إلى خروج �لأطفال 	•

للعمل حتى و�إن كانت �أعمال خطرة لكي يعول نف�شه �أو باقي �لأ�شرة.
�ملبالغ �ملحكوم بها تكون �شئيلة ل تفى بحاجة �ل�شغري من �حتياجات �شرورية وتعليم مما 	•

يدفعه للعمل حتى يو��شل تعليمه �إل �أن هذ� ل يعني �نتفاء حاجته �إلى �إنفاق �أبيه. وحينما 
يقدم �لآباء ما يفيد عمل �لأبن ت�شقط �ملحكمة �لنفقة �ملحكوم بها دون بحث ودر��شة، مما 

يوؤدي �إلى ت�شرب هوؤلء �لأبناء من �لتعليم.
�إثارة �ل�شكوك حول دور مكتب ت�شوية �ملنازعات بعد رف�شه تنفيذ حما�شر �ل�شلح �لتي يتم 	•

�لتفاق عليها، مما يعطل �لهدف �لذي �أن�شئ من �أجله.
يخلط �لكثري من �لق�شاة و�ملتقا�شني بني �لنفقة من جهة وبني م�شاريف �لعالج و�لدر��شة 	•

و�لزو�ج وبدل �لفر�س و�لغطاء من ناحية �أخرى. وفى كثري من �لأحيان، ت�شيع �حلقوق ب�شبب 
هذ� �خللط وعدم �إفر�د ن�س م�شتقل لكل من هذه �لبنود وهو ما ي�شتدعي تدخل �مل�شرع.
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يحدث، فى دعاوى �حلب�س، �لكثري من �خللط ب�شاأن معيار �لقدرة على �ل�شد�د ويعزون 	•
ذلك للقدرة على �ل�شد�د دفعة و�حدة، �أما �إذ� ورد �لتحري بعدم �ملقدرة على �ل�شد�د دفعة 
اأق�صاط ل يتم حب�س من امتنع عن ال�صداد وكاأننا نكافئ من يتقاع�س  واحدة واإمنا على 
عن ال�صداد فرتة كبرية ثم ياأتي التحري بال�صداد على اأق�صاط فال يحب�س، وبالتايل يعطل 
اأول  اأق�صاط وي�صدد املدعى عليه  الن�س. وكذلك احلال عندما يرد احلكم بال�صداد على 

ق�شط ثم ميتنع عن �شد�د �لباقي فال يحب�س �أي�شًا.
�أو زوجته �جلديدة فى نز�ع ق�شائي 	• �أو �إحد�هما  �أبويه  �أو �ملطلق باإقحام  قد يقوم �لزوج 

مفتعل باإقامة دعوى نفقة حتى يقت�شمو� مع �ملطلقة و�أبنائها من مطلقها قدر�ته �ملالية عند 
حتديد مقد�ر �لنفقة.

املقرتح للتغلب على تلك الإ�سكالية
�لن�س على حق �لزوجة فى طلب نفقة �لزوجية ملدة �أكرث من �شنة �شابقة على �إقامة �لدعوى 	•

�أ�شوة مبا هو مقرر لل�شغري ب�شاأن �ملطالبة بالنفقة ملدة �شابقة �أكرث من �شنة على �إقامة �لدعوى 
طاملا �أثبتت حقها فى ذلك.

ا�صتثناء دعاوى النفقات من �صرط عر�س ال�صلح فى ق�صايا النفقة.	•
�إلز�مية �لق�شاء بالنفقة �ملوؤقتة عند �إقامة �لدعوى “حتى لو مل تطلب”. وميكن �أن يلتزم بها 	•

�شندوق تاأمني �لأ�شرة حلني فر�س �لنفقة باحلكم.
و�شع حد �أدين للنفقة ي�شاوى حد �لكفاف دون �لنظر لقدر�ت �مللتزم بها ماليا، على �أن يتحمل 	•

�شندوق تاأمني �لأ�شرة �لفارق بني قدرة �مللتزم وحد �لكفاف مع �لن�س على ذلك فى �حلكم.
�إلغاء �إعادة �لإعالن لعدم �إطالة �أمد �لتقا�شي.	•
تنظيم 	• مع  �لمتناع  – و�حلب�س عند  بالأد�ء  – �للتز�م  بالنفقة  �ل�شادر  يت�شمن �حلكم  �أن 

�لتوفيق ما بني مدة �حلب�س و�ل�شتمر�ر فى عدم �ل�شد�د.
ل يقبل طلب �لزيادة فى �لنفقة �ملتفق عليها، �أو �ملقررة ق�شائيا �أو �لتخفي�س منها، قبل م�شي 	•

�شنة من �لتفاق �أو �حلكم.

مناذج ن�سو�س قانونية تعالج الإ�سكالية بقوانني د�ل عربية م�سلمة
مد�نة الأ�سرة املغربية:

�ملادة رقم 51: �حلقوق و �لو�جبات �ملتبادلة بني �لزوجني:
�أ. حتمل �لزوجة مع �لزوج م�شئولية ت�شيري ورعاية �شئون �لبيت و�لأطفال
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قانون الأ�سرة الكويتي:
�ملادة رقم 77:

�أ. جتوز زيادة �لنفقة ونق�شها بتغري حال �لزوج �أو �أ�شعار �لبلد.
ل ت�شمع دعوى �لزيادة �أو �لنق�س قبل م�شى �شنة على فر�س �لنفقة �إل فى �حلالت 	•

�ل�شتثنائية �لطارئة.
تكون �لزيادة �أو �لنق�س من تاريخ �حلكم.	•

تاريخ رفع  نهايتهما  �شابقة تزيد على �شنتني  بها عن مدة  �لدعوى  ت�شمع  �ملادة رقم 78: ل 
�لدعوى، �إل �إذ� كانت مفرو�شة بالرت��شي.

قة
نف

ال

• لو 	 باحلب�س حتى  �لقدمية خالل عام 2007 حتكم  �أحكام حمكمة م�شر  �أن معظم  نرى  فى حني 
تخلف املدعى عليه عن �صداد ق�صط واحد من الأق�صاط جند حماكم عديدة تق�صي برف�س الدعوى 

ملجرد ورود التحري بالقدرة على ال�صداد على اأق�صاط.
• �شحر، يعمل زوجها بوظيفة ماأمور� فى �شر�ئب �ملبيعات ويتقا�شى ر�تبا يقرب من 2000 جنيها، 	

ولديه �شقتني متليك يقوم بتاأجريهما، وحمل جتارى بو�شط مدينة �لقاهرة، �لأمر �لذي يوؤكد �أن 
�ملدعى مو�شر �حلال �إل �أن هيئة �ملحكمة قد ق�شت بنفقة للمدعية و�شغارها مببلغ 250 جنيها فقط.

• كانت كوثر قد ح�شلت على حكم بالنفقة على زوجها ومت ��شتالم �ل�شيغة �لتنفيذية بعد �إعالنها 	
للقيام بالتنفيذ عن طريق بنك نا�شر �إل �أن �لبنك طالبها ب�شهادة من �ملح�شرين باإمتام �لإعالن.

• و�أجر ح�شانة 	 ثالثون جنيها  بنفقة �شغري  فيها  ق�شى  �ملعادى   - �أ�شرة  ل�شنة 2006   670 �لدعوى 
ع�شرة جنيهات.
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)5( احل�سانة
التعريف باحل�سانة

هي ولية �لرتبية، وهدفها �لقيام على حفظ وتربية �ل�شغري �لذي يحتاج لرعاية من ماأكل وملب�س 

وتنظيف وحماية من �لأخطار. و�حل�شانة من و�جبات �لأبوين معا ماد�مت عالقة �لزوجية قائمة 

و�لأ�شل فيها م�شلحة �ل�شغري.

الن�س فى القانون احلايل
نظم �لقانون �حلايل �حل�شانة فى �ملادة 20 من �لقانون 25 ل�شنة 1929 �مل�شتبدلة بالقانون 100 

ل�شنة 1985 و�لقانون 4 ل�شنة 2005 و�لتي تن�س على:

“ينتهي حق ح�شانة �لن�شاء ببلوغ �ل�شغري �أو �ل�شغرية �شن �خلام�شة ع�شرة، ويخري �لقا�شي �ل�شغري 
�أو �ل�شغرية بعد بلوغ هذه �ل�شن فى �لبقاء فى يد �حلا�شنة دون �أجر ح�شانة حتى يبلغ �ل�شغري �شن 

�لر�شد وحتى تتزوج �ل�شغرية. ويثبت �حلق فى �حل�شانة لالأم ثم للمحارم من �لن�شاء، مقدمًا فيه 

من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتربً� فيه �لأقرب من �جلهتني على �لرتتيب �لتايل: �لأم، 

فاأم �لأم و�إن علت، فاأم �لأب و�إن علت، فالأخو�ت �ل�شقيقات، فالأخو�ت لأم، فالأخو�ت لأب، فبنت 

لأب،  �لأخت  فبنت  �لأخو�ت،  فى  �ملتقدم  بالرتتيب  فاخلالت  لأم،  �لأخت  فبنت  �ل�شقيقة،  �لأخت 

فبنات �لأخ بالرتتيب �ملذكور، فالعمات بالرتتيب �ملذكور، فخالت �لأم بالرتتيب �ملذكور، فخالت 

�لأب بالرتتيب �ملذكور، فعمات �لأم بالرتتيب �ملذكور، فعمات �لأب بالرتتيب �ملذكور”. 

فاإذ� مل توجد حا�شنة من هوؤلء �لن�شاء، �أو مل يكن منهن �أهل للح�شانة، �أو �نق�شت مدة ح�شانة 

�لن�شاء، �نتقل �حلق فى �حل�شانة �إلى �لع�شبات من �لرجال بح�شب ترتيب �ل�شتحقاق فى �لإرث، مع 

مر�عاة تقدمي �جلد �ل�شحيح على �لأخوة. فاإذ� مل يوجد �أحد من هوؤلء، �نتقل �حلق فى �حل�شانة 

�إلى حمارم �ل�شغري من �لرجال غري �لع�شبات على �لرتتيب �لآتي:

�جلد لأم، ثم �لأخ لأم، ثم �بن �لأخ لأم، ثم �لعم ثم �خلال �ل�شقيق، فاخلال لأب، فاخلال لأم.



35

نة
ضا

حل
ا

الإ�سكالية فى القانون احلايل
تو�جه �لقر�ر�ت �ل�شادرة من �لنيابة بح�شانة �ل�شغري فى كثري من �لأحيان بلدد وحيل من 	•

جانب من بيده �ل�شغري ليمنع �لطرف �لثاين من تنفيذ �لقر�ر.
ترتيب �لأب فى �حل�شانة متاأخر ب�شورة كبرية مما ينتهك حق �لأب فى �إمكانية رعاية طفله.	•
ترتك �لأم ح�شانة �ل�شغري للتزوج وعند طالقها ت�شرتده دون مر�عاة م�شلحة �ل�شغري ومدى 	•

تقبله لذلك.
ملجرد زو�ج �لأم من �أجنبي عن �ل�شغري يفقد �ل�شغري ح�شانتها دون مر�عاة لإحتياجه لها وما 	•

�أمل به من ظروف خا�شة مثل �شغر �شنة ومر�شه ..�إلخ.

املقرتح للتغلب على تلك الإ�سكالية
كل ما تقدم يتطلب تدخل �مل�شرع لإجر�ء �إدخال تعديالت ت�شمن �لآتي:

ل مينع زو�ج �لأم �حلا�شنة من ح�شانة �شغارها �إذ� كان ذلك فى م�شلحة �لطفل فى ظروف 	•
خا�شة )ذو �إعاقة – �شغر �شنه �إلى 7 �شنو�ت – مر�س يحتاج لرعايتها ..�إلخ( على �أل ت�شتحق 
فى تلك �حلالة �أجر م�شكن ح�شانة، وفى غري ذلك يرتك هذ� لتقدير �لقا�شي وم�شلحة �لطفل.

�مل�شلحة 	• يحقق  مبا  لالأم  �لتايل  ليكون  �ل�شغري  ح�شانة  من  �لأب  ترتيب  فى  �لنظر  �إعادة 
�لف�شلى للطفل.

تفعيل ن�س �ملادة 292 من قانون �لعقوبات و�لتي تن�س علي �أن يعاقب باحلب�س مدة ل تتجاوز 	•
مبوجب  �لغر�مة  لعقوبة  �لأق�شى  �حلد  )رفع  جنيها  خم�شمائة  على  تزيد  ل  بغر�مة  �أو  �شنة 
�أي  على خم�شني جنيها م�شريًا(  تزيد  ل  �لتعديل  قبل  وكانت  ل�شنة 1982،   29 رقم  �لقانون 
�لو�لدين �أو �جلدين �إذ� مل ي�شلم ولده �ل�شغري �أو ولد ولده �إلى من له �حلق فى طلبه بناء على 
قر�ر من جهة �لق�شاء �شادر ب�شاأن ح�شانته �أو حفظه، وكذلك �أي �لو�لدين �أو �جلدين خطفه 
بنف�شه �أو بو��شطة غريه ممن لهم، مبقت�شى قر�ر من جهة �لق�شاء حق ح�شانته �أو حفظه ولو 

كان ذلك بغري حتايل �أو �إكر�ه.

مناذج ن�سو�س قانونية تعالج الإ�سكالية بقوانني د�ل عربية م�سلمة
قانون الأ�سرة البحريني

�ملادة )89( : 
�أ. يقرر �لقا�شي ح�شانة �لأم للولد ح�شب ما تقت�شيه م�شلحة �لولد.
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د. تعود �حل�شانة ملن �شقطت عنه متى ز�ل �شبب �شقوطها.

�ملادة )91( : 
�شتعانة بذوي �لخت�شا�س و�خلربة فى �ل�شئون �لنف�شية و�لجتماعية عند  ج. للقا�شي �لإ

�حلكم بتقرير �حل�شانة مر�عاة للم�شلحة �لف�شلى لالأولد.

قانون الإمارات العربية املتحدة املادة رقم 146
يثبت حق ح�شانة �لطفل لالأم ثم للمحارم من �لن�شاء مقدمًا فيه من يديل بالأم على من يديل 

�أن  على  �لتايل،  �لرتتيب  على  �لأب  با�شتثناء  وذلك  �جلهتني  من  �لأقرب  فيه  ومعتربً�  بالأب 

ير�عي �لقا�شي عند �لبت فى ذلك م�شلحة �ملح�شون:
�أ- �لأم

ب- �لأب

ج- �أم �لأم و�إن علت

د- �أم �لأب و�إن علت

ه- �لأخو�ت بتقدمي �ل�شقيقة ثم �لأخت لأم، ثم �لأخت لأب

و- بنت �لأخت �ل�شقيقة

ز- بنت �لأخت لأم

ح- �خلالت بالرتتيب �ملتقدم فى �لأخو�ت

ط- بنت �لأخت لأب

ي- بنات �لأخ بالرتتيب �ملتقدم فى �لأخو�ت

ك- �لعمات بالرتتيب �ملذكور

ل- خالت �لأم بالرتتيب �ملذكور

م- خالت �لأب بالرتتيب �ملذكور

ن- عمات �لأم بالرتتيب �ملذكور

�س- عمات �لأب بالرتتيب �ملذكور
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• ي�شطدم �لعديد من منازعات ت�شليم �ل�شغار بعر�قيل حال تنفيذها وهو ما ي�شتدعي 	
�ل�شغري  ت�شليم  يتم  حتى  �ل�شرطة”  طريق  “عن  �لعامة  للنيابة  تنفيذها  يخ�شع  �أن 

لل�شادر ل�شاحله �لقر�ر و�أل يتم �لتنفيذ من قبل قلم �ملح�شرين.
• بانتز�ع 	 ذلك  بعد  ي�شدم  ثم  زوجته  بوفاة  �لأب  ي�شدم  قد  �لق�شايا،  من  �لعديد  فى 

�أو من يليها حتى ي�شل �ل�شغار  �ل�شغار من ح�شانته ليكونو� فى ح�شانة �جلدة لأم 
حل�شانته، وغالبًا ل ي�شلون وفقًا للرتتيب �حلايل �إل فى حالت نادرة.

• فى كثري من �لأحيان تطلق �لأم من �لزوج �لأجنبي عن �ل�شغري بغية ��شرتد�د �ل�شغري 	
مرة �أخرى وقد يكون فى ذلك �شرر لل�شغري فقد يكون فى بقائه لدى �حلا�شن �جلديد 
م�شلحة له، وقد يكون من �ملزعج لل�شغري �أن يتم تربيته فى �أجو�ء خمتلفة من فرتة 

لأخرى مما يوؤثر على تربيته وتن�شئته �لتن�شئة �ملرجوة.
• �لدعوى رقم 36 ل�شنة 2008 �أ�شرة - م�شر �جلديدة �أقامتها زوجة �أجنبية �جلن�شية 	

قبل زوجها �مل�شري بطلب ح�شانة �شغريها منه ورغم �شدور قر�ر �لنيابة باأحقيتها 
فى ذلك رف�شت �ملحكمة طلبها.
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)6( الر�ؤية
التعريف بالر�ؤية

ن �لطرف �لذي بح�شانته �ل�شغري �لطرَف �لآخر من روؤية �ل�شغري. وهدف �لروؤية توطيد  هي �أن مُيكِّ

�شلة �لرحم وهي حق لالأ�شول و�لفروع.

الن�س فى القانون احلايل
نظم �لروؤية ن�س �ملادة 20 من �لقانون 25 ل�شنة 1929

“ولكل من �لأبوين �حلق فى روؤية �ل�شغري �أو �ل�شغرية ولالأجد�د مثل ذلك عند عدم وجود �لأبوين. 
و�إذ� تعذر تنظيم �لروؤية �تفاقًا، نظمها �لقا�شي على �أن تتم فى مكان ل ي�شر بال�شغري �أو �ل�شغرية 

نف�شيًا. ول ينفذ حكم �لروؤية قهرً�، ولكن �إذ� �متنع من بيده �ل�شغري عن تنفيذ �حلكم بغري عذر 

�أنذره �لقا�شي فاإن تكرر منه ذلك جاز للقا�شي بحكم و�جب �لنفاذ نقل �حل�شانة موؤقتًا �إلى من يليه 

من �أ�شحاب �حلق فيها ملدة يقدرها”.

الإ�سكالية فى القانون احلايل
تعنت من بيده �ل�شغري ومنع �لطرف �لآخر من روؤيته �نتقامًا منه.	•
تعنت من بيده �ل�شغري ورف�شه �أن يكون مكان �لروؤية هو �ملكان �لذي �ختاره �لطرف �لآخر حتى 	•

و�إن كان هو �ملكان �لأف�شل و�لأ�شلح لنف�شية �ل�شغري.
عدم تاأهيل �مل�شرفني �لإجتماعيني �حلا�شرين �أثناء تنفيذ حكم �لروؤية تاأهياًل �شحيحًا حيث 	•

ميكن عن طريق هوؤلء تنقية �لأجو�ء بني طرفى �لروؤية مبا ي�شيع �لبهجة فى نف�شية �ل�شغري 
وي�شعره بالأمان.

عدم �أحقية �جلد و�جلدة و�لأقارب فى روؤية �ل�شغري مما يقطع �شالت �لرحم بينهم.	•
حكم 	• على  يح�شل  فقد  �لآخر،  �لطرف  من  للكيد  �لروؤية  �أحكام  �لأطر�ف  �أحد  ي�شتخدم  قد 

�نتهاء  �أو يذهب قبل  للمكان �ملحدد، ول يذهب  �لتوجه  بيده �ل�شغري على  بالروؤية ويلزم من 
�ملوعد بدقائق لإثبات �ن�شر�ف �لطرف �حلا�شن لالإ�شر�ر به. 

املقرتح للتغلب على تلك الإ�سكالية
�شر�ف على تنفيذ �أحكام �لروؤية و�أماكن تنفيذها.	• تنظيم �ملر�قبة و�لإ
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تنظر ق�شايا �لروؤية على درجة و�حدة )ل ت�شتاأنف(، �أو يخت�س بها قا�شى �لأمور �لوقتية.	•
�لن�س على حق �لأجد�د و�لأعمام و�لعمات و�لأخو�ل و�خلالت روؤية �ل�شغري و�ل�شغرية ولو مع 	•

وجود �لو�لدين ومبر�عاة م�شلحته �لف�شلى.
منه 	• حكم  �شدور  حلني  وقتية  قر�ر�ت  �إ�شد�ر  فى  �إخت�شا�س  �شاحبة  �لعامة  �لنيابة  جعل 

للخ�شومة �شاأنها �شاأن منازعات �حليازة وقر�ر�ت ت�شليم �ل�شغري.
فر�س عقوبات �أغلبها مالية ملن ميتنع عن تنفيذ �لقر�ر �أو �حلكم �ل�شادر بالروؤية بالإ�شافة 	•

للعقوبات �لأخرى �لتي ن�س عليها �لقانون.
و�لق�شرية 	• �لطويلة  �لعطالت  خالل  �ملح�شون  ��شت�شافة  فى  �حلا�شن  غري  حق  على  �لن�س 

مر�عيا فى ذلك �مل�شلحة �لف�شلى للطفل مع توفري �ل�شمانات �لكافية لعدم ��شتبقاء �ل�شغري 
فى يد غري �حلا�شن بعد �نتهاء تلك �ملدة، وتغليظ �لعقوبة �أكرث مما هي �لآن فى قانون �لعقوبات 

مادة 292 ملن �إ�شت�شاف �لطفل ومل يرجعه �يل �حلا�شن.
ل يتم �شفر �ل�شغري بدون �إذن �حلا�شن فى حالة �لإ�شت�شافة.	•

مناذج ن�سو�س قانونية تعالج الإ�سكالية بقوانني د�ل عربية م�سلمة
قانون الأ�سرة البحريني 

�ملادة )93(: 
لالأب �أو �لأم �إذ� مل يكن حا�شنًا حق �لزيارة و�لإ�شتز�رة للولد ح�شبما ير�ه �لقا�شي �أو  �أ. 

بالنحو �لذي ل ي�شر بالطفل نف�شيا.

ل ينفذ حكم �لزيارة قهرً�، فاإذ� �أمتنع من بيده �ل�شغري عن تنفيذ �حلكم بدون عذر  ب. 

نقل  للمحكمة ب�شفة م�شتعجلة  �أخرى جاز  تكرر منه ذلك مرة  فاإن  �لقا�شي،  �نذره 

�حل�شانة موؤقتا �إلى من يليه من �أ�شحاب �حلق فيها مدة تقررها �ملحكمة ويكون هذ� 

�حلكم م�شمول بالنفاذ �ملعجل.

قانون الأ�سرة الإماراتي
�ملادة رقم )154(: �إذ� كان �ملح�شون فى ح�شانة �أحد �لأبوين فىحق لالآخر زيارته و�إ�شتز�رته 
و�إ�شت�شحابه ح�شبما يقرر �لقا�شي على �أن يحدد �ملكان و�لزمان و�ملكلف باإح�شار �ملح�شون.
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• �أحد �لأطر�ف 	 �أمام �ملحاكم ت�شتمد وجودها من تعنت  �لق�شايا �ملنظورة  �لعديد من 
وهو ما يظهر جليًا من �لعرت��س على مكان �لروؤية ملجرد �لعرت��س لي�س �إل.

• �لدعوى رقم 401 ل�شنة 2009 مركز �شبني، و�لتي �أقامها �أب لروؤية �شغريه مثلت �لأم 	
ومل تطلب فيها طلبًا و�حدً� ومت حجز �لدعوى للحكم، فلماذ� مل يتم �لأتفاق على �لروؤية 
بدًل من �إحالة �لدعوى للمحكمة كما فى هذ� �لفر�س؟ وجتدر �لإ�شارة �أن �لدعوى قد 
مت �إحالتها ملكتب �لت�شوية قبل �إحالة �لدعوى للمحكمة ومل تتم �لت�شوية على �لرغم من 

�أن مكان �لروؤية مل يتغري فى �لدعوى عنه �أمام مكتب �لت�شوية.
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)7( الطالق �التطليق
التعريف بالطالق �التطليق

مقامه  تقوم  بعبارة  �أو  �ل�شريح  �لطالق  بلفظ  �ل�شحيحة  �لزوجية  ر�بطة  حل  هو  �شرعًا  �لطالق 

من  �لنوع  هذ�  على  تطلق  �لتى  �مل�شطلحات  ومن  نائبه.  �أو  �لزوج  وهو  ت�شدر ممن ميلكه  �شرعا 
�لطالق �لآن :

�لطالق بالإر�دة �ملنفردة 	•
�لطالق �لتع�شفى 	•

والتطليق هو طلب الزوجة تطليقها من زوجها عن طريق اللتجاء للق�صاء بتوافر �صروط حمددة.
و�لطالق �أو �لتطليق ثالثة �أنو�ع: رجعي، بائن بينونة �شغرى، بائن بينونة كربى:

�لطالق �لرجعي: ل يقع به �إل طلقة و�حدة و ميلك �لزوج بعد �إيقاعه �إعادة مطلقته للزوجية 	•
�أثناء عدتها من غري حاجة �إلى عقد جديد ر�شيت بذلك �لزوجة �أم مل تر�َس.

بائن بينونة �شغرى: وهو �لذي ل ي�شتطيع �لزوج مر�جعة �لزوجة فيه �إل بر�شاها وبعقد ومهر 	•
جديدين �شو�ء كان ذلك فى �لعدة �أو بعدها.

بائن بينونة كربى: وهو �ملكمل للثالث وبعده ل ي�شتطيع �لزوج مر�جعة �لزوجة �إل بعد تزوجها 	•
�لزو�ج  ذلك  ينتهي  ثم  حقيقيا  دخول  بها  �جلديد  �لزوج  ودخول  �شحيحا  زو�جا  �آخر  بزوج 

�جلديد بتطليقها و�إنتهاء عدتها �أو مبوت زوجها.

الن�س �الإ�سكالية فى القانون احلايل
)اأ( الطالق:

الن�س بالقانون احلايل

ل يوجد ن�س مبا�شر فى �لقانون �حلايل يعرف �لطالق فيما عد� طالق �ل�شكر�ن )مادة 1( 

�إلى  و�لطالق �ملعلق )�ملادة 2( من �لقانون 25 ل�شنة 1929. لذلك يرجع فى �شاأن �لطالق 

�أرجح �لأقو�ل فى مذهب �لإمام �أبى حنيفة عماًل بن�س �ملادة �لثالثة من مو�د �إ�شد�ر �لقانون 

1 ل�شنة 2000 . ويرجع �لبع�س للفتاوى �ل�شادرة عن علماء �لدين.
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الإ�سكاليات:

تعنت �لزوج فى �إ�شتعمال حقه فى �لطالق.	•
رغم �أن �لقانون �ألزم �لزوج بتوثيق �لطالق فى مدة �أق�شاها 30 يوما من تاريخ �لطالق، 	•

فاإن �لزوج يعمد فى بع�س �لأحيان �إلى عدم توثيق �لطالق �ل�شفهي فتلجاأ �لزوجة لإقامة 
دعوى �إثبات �لطالق، و�حلد �لأدنى لدليل �لإثبات �شهادة �ل�شهود وقد ل جتد �شهوًد� لتلك 

�لو�قعة فغالبا ما حتدث خلف �لأبو�ب �ملغلقة. 
عند توثيق �لطالق �ل�شفهي يكون هناك عدتان للمر�أة )�شرعية و�لتي حت�شب من تاريخ 	•

�إيقاع �لطالق، و�لثانية قانونية و�لتي حت�شب من تاريخ توثيق �لطالق(
يلجاأ بع�س �لأزو�ج لعدم �إعالم �لزوجة باإيقاع طالقها، ثم تتبني ذلك بعد وفاته وحترم 	•

من �ملري�ث. وقد يكون قد ��شتمر معا�شرً� لها رغم تطليقه لها دون علمها. 
فتاوى 	• على  ب�شاأنها  ويعتمد  لألفاظه  وفقًا  و�آثاره  �لطالق  نوع  حول  �إ�شكاليات  ��شتحد�ث 

تختلف باختالف �لعامل �لذي يفتى. 

)ب( التطليق:
يختلف موقف �لقانون منه و�لإ�شكالية �ملرتتبة عليه وفقًا لنوع �لتطليق وهى كالآتي:

�أوًل: �لتطليق للحب�س: ن�س �ملادة 14 من �لقانون 25 ل�شنة 1929
“لزوجة �ملحبو�س �ملحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث �شنني فاأكرث �أن تطلب 
�إلى �لقا�شي بعد م�شى �شنة من حب�شه �لتطليق عليه بائنًا لل�شرر ولو كان له مال ت�شتطيع �لإنفاق 

منه”.
�لإ�شكالية:

اأن تكون املدة املحكوم بها 3 �صنوات، واأن مي�صي عام على تنفيذ احلكم جمحف 	• �صرط 
باملر�أة، وخا�شة �لتي ل ت�شتطيع حتمل ذلك لطول �ملدة، و�لتي قد ت�شتغرق �أحيانًا �شنني 
طويلة حلني �لقب�س على �لزوج �أو تنفيذه �حلكم. وقد “�شاأل �شيدنا عمر بن �خلطاب عن 
�لفرتة �لتي ت�شتطيع �ملر�أة حتمل غياب زوجها فاأجابته حف�شة 4 �شهور”. مع �لعلم باأن 

�لقانون جتاهل �لزوج �لذي يعتقل مددً� كبرية.
�لقانون ملن يحكم على زوجها باأحكام متعددة فى فرت�ت متتالية ول ت�شل كل 	• مل ينظر 

و�حدة منها �إلى �لثالثة �شنو�ت.
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ثانيًا: �لتطليق لل�شرر: ن�س �ملادة 6 من �لقانون 52 ل�شنة 1929
“�إذ� �أدعت �لزوجة �إ�شر�ر �لزوج بها مبا ل ي�شتطاع معه دو�م �لع�شرة بني �أمثالهما يجوز لها 
�إذ� ثبت �ل�شرر وعجز  �أن تطلب من �لقا�شي �لتفريق، وحينئذ يطلقها �لقا�شي طلقة بائنة 
عن �لإ�شالح بينهما فاإذ� رف�س �لطلب ثم تكررت �ل�شكوى ومل يثبت �ل�شرر بعث �لقا�شي حكمني 

وق�شى على �لوجه �ملبني باملو�د )7، 8، 9، 10 ، 11(”.
�لإ�شكالية:

�صعوبة اإثبات ال�صرر مثل واقعة ال�صرب مثاًل لكون القانون ا�صرتط �صاهدين لتلك الواقعة، 	•
وفى �لأغلب يكون �ل�شرب فى �أماكن ل يتو�جد فيها �إل �لزوجني فى �لوقت �لذي ل يعتد 

فيه �لقانون ب�شهادة �لولد و�لو�لد. 
�لتمييز بني �مر�أة و�مر�أة رغم ت�شابه �ل�شرر �لو�قع عليهما، حيث ��شرتطت �ملادة 6 من 	•

�لقانون 20 ل�شنة 1925 �أن يكون �ل�شرر مما ي�شتحيل معه �ل�شتمر�ر بني �أمثالها، حيث 
�لوعي  مل�شتوى  طبقا  لها  �شررً�  و�ل�شب  و�لإهانة  �ل�شرب  يعترب  و�مر�أة  �مر�أة  بني  فرق 

باحلقوق وعو�مل �جتماعية ونف�شية �أخرى.

ثالثًا: �لتطليق للمر�س “�لعيب”: ن�س �ملادة 9 من �لقانون 52 ل�شنة 1920
عيبًا م�شتحكمًا ل ميكن �لربء  به  وجدت  �إذ�  زوجها  وبني  بينها  �لتفريق  تطلب  �أن  “للزوجة 
منه �أو ميكن �لربء منه بعد زمن طويل ول ميكنها �ملقام معه �إل ب�شرر كاجلنون �أو �جلذ�م �أو 
�لرب�س �شو�ء كان ذلك �لعيب بالزوج قبل �لعقد ومل تعلم به �أم حدث بعد �لعقد ومل تر�َس به، 
فاإن تزوجته عاملة بالعيب �أو حدوث �لعيب بعد �لعقد ور�شيت به �شر�حة �أو دللة بعد علمها فال 

يجوز �لتفريق.”.
�لإ�شكالية:

اأن يرباأ من املر�س من عدمه فيه ظلم 	• اإمكانية  ا�صرتاط ال�صرب ملدة طويلة للتحقق من 
لبع�س ال�صيدات الالتي ل ت�صتطعن التحمل مما يوؤدي اإلى �صغوط نف�صية و�صحية عليهن 

�أو �لجتاه �إلى �شلوك يغ�شب �هلل.
ا�صرتاط األ تكون عاملة باملر�س اأو العيب قبل العقد، اأو علمت ور�صيت اأي�صا فيه اإجحاف 	•

بحق �ملر�أة �لتي تكت�شف من �ملعا�شرة �لفعلية عدم قدرتها علي �إ�شتكمال �لزو�ج مما قد 
يوؤدي �إلى �لنتائج �ل�شابقة.
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ر�بعًا: �لتطليق للغيبة
ن�س �ملادة 21 من �لقانون 52 ل�شنة 1929:“�إذ� غاب �لزوج �شنة فاأكرث بال عذر مقبول 	•

كان  ولو  عنها  بعده  من  ت�شررت  �إذ�  بائنًا  تطليقها  �لقا�شي  �إلى  تطلب  �أن  لزوجته  جاز 
له مال ت�شتطيع �لإنفاق منه.”

ن�س �ملادة 31 من ذ�ت �لقانون:“�إن �أمكن و�شول �لر�شائل �إلى �لغائب �شرب له �لقا�شي 	•
�أجاًل و�أعذر �إليه باأنه يطلقها عليها �إن مل يح�شر لالإقامة معها �أو ينقلها �إليه �أو يطلقها.”، 
فاإذ� �نق�شى �لأجل ومل يفعل ومل يبد عذرً� مقبوًل فرق �لقا�شي بينهما بطلقة بائنة، و�إن 

مل ميكن و�شول �لر�شائل �إلى �لغائب طلقها �لقا�شي عليه بال �أعذ�ر و�شرب �أجل.
�لإ�شكالية:

طول �ملدة �ملن�شو�س عليها بالقانون لأعتبار غياب �لزوج مربرً� للتطليق.	•
و�شع �لقانون �شروطا للتطليق للغيبة وهي )�أن تكون قد مرت �شنة �أو �أكرث على �لغيبة - �أن 	•

يكون فى بلد �آخر - �لغيبة بدون عذر مقبول - ت�شررت فعال من بعده عنها(.
قد تكون تلك ال�صروط جمحفة فى بع�س الأحيان، فقد يكون بذات البلد ولكنه ل يذهب 	•

�إليها، �أو ما يعتربه عذر مقبول ل تعتربه هي كذلك مثل من يعمل باخلارج ع�شر�ت �ل�شنو�ت 
بادعاء تاأمني م�شتقبل �لأبناء.....(. �ل�شق �لأول نظمه �لطالق للهجر، و�لثاين يق�شي فيه 

�لق�شاة بالتطليق.
ترك �ملحكمة للزوج مهلة للعودة بعالقته مع زوجته �أو نقلها �إليه بجهة �إقامته دون خ�شوعها 	•

لقو�عد قانون �ملر�فعات مما يطيل �أمد �لتقا�شي.

خام�شًا: �لتطليق للزو�ج باأخرى
مادة 11 مكررة: “على �لزوج �أن يقر فى وثيقة �لزو�ج بحالته �لجتماعية، فاإذ� كان متزوجا 

فعليه �أن يبني فى �لإقر�ر ��شم �لزوجة �أو �لزوجات �لالتي فى ع�شمته وحمل �إقامتهن وعلى 

�ملوثق �إخطارهن بالزو�ج �جلديد بكتاب م�شجل مقرون بعلم �لو�شول. ويجوز للزوجة �لتي 

تزوج عليها زوجها �أن تطلب �لطالق منه �إذ� حلقها �شرر مادي �أو معنوي يتعذر معه دو�م 

فاإذ� عجز  عليها.  يتزوج  �أل  �لعقد  فى  عليه  ��شرتطت  قد  تكن  ولو مل  �أمثالها،  بني  �لع�شرة 

�لقا�شي عن �لإ�شالح بينهما يكون طالقها عليه طلقة بائنة، وي�شقط حق �لزوجة فى طلب 

�لتطليق لهذ� �ل�شبب من مت�شي �شنة من تاريخ علمها �لزو�ج باأخرى، �إل �إذ� كانت قد ر�شيت 
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بذلك �شر�حة �أو �شمنا، ويتجدد حقها فى طلب �لتطليق كلما تزوج باأخرى. و�إذ� كانت �لزوجة 

�جلديدة مل تعلم �أنه متزوج ب�شو�ها ثم ظهر �أنه متزوج فلها �أن تطلب �لتطليق لذلك”.
�لإ�شكالية:

�شعوبة �إثبات �لزو�ج �لثاين للرجل �إذ� كان زو�جًا عرفيًا.	•
اإنه كثريًا ما 	• املراأة حيث  اأي�صًا حق  الدعوى خالل �صنة من علمها ي�صيع  اأن ترفع  �صرط 

يطلب من �ملر�أة طبقًا للعرف �ل�شرب على زوجها �أمال فى �إ�شالح حاله، مما قد يوؤدي �إلى 
�شياع فرتة �ل�شنة �لتي ��شرتطها �لقانون.

�لتمييز بني �ملر�أة و�ملر�أة طبقا للحالة �لجتماعية و�لتعليمة و �عتبار �لزو�ج باأخرى �شررً� 	•
حمققا لو�حدة دون �لأخرى.

ل ي�شتطيع �لرجل �لعدل بني �لزوجتني �أو �أولده منهما �أو ل تتو�فر �لقدرة �ملالية لإعالة 	•
بني  يكون  ما  وكثريً�  نف�شيًا،  م�شوه  �لأبناء  من  جيل  ظهور  �إلى  يوؤدى  مما  معا  �لأ�شرتني 
�لأطفال  عمالة  �إلى  �أي�شا  يوؤدى  وقد  ونز�عات،  وكر�هية  بغ�س  �لأ�شقاء  غري  �لأخو�ت 

و�لت�شرب من �لتعليم كما �شبق �لقول.

املقرتح للتغلب على تلك الإ�سكالية
الطالق:

�لزوج  ميار�شه  �لزوجية،  مليثاق  حل  مبثابة  ليكون  بالطالق  �ملق�شود  وتفعيل  تعريف  يتم  �أن 
و�لزوجة، كل بح�شب �شروطه حتت مر�قبة �لق�شاء وطبقًا لأحكام هذ� �لقانون مع �لتاأكيد على 

ما يلي:
• �أن �لطالق هو حق �أ�شيل للزوج ولكن عند �لرغبة فى �إيقاعه وجب على �لزوج �للجوء 	

�ملقررة  �مل�شتحقات  بكافة  ُيق�شى  �أن  على  و�إثباته،  �لطالق  هذ�  لإيقاع  �لق�شاء  �إلى 
للزوجة و�لأبناء �ملرتتبة على عقد �لزو�ج و�لتطليق.

• توقيع جز�ء عند عدم �إثبات �لطالق �أمام �لقا�شي.	
• �ل�شماعية 	 �ل�شهادة  و�إعتماد  �ل�شهود  ب�شهادة  �ل�شفهي  �لطالق  �إثبات  �إجر�ء�ت  تي�شري 

ب�شاأنه �شمعيًا من �لزوج.
• اإعتبار كل اإخالل ب�صرط فى عقد الزواج �صررًا مربرًا لطلب التطليق.	
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التطليق:
التطليق للز�اج باأخرى:

للزوجة طلب �لتطليق مبجرد قيام �لزوج بالزو�ج من �أخرى ب�شرف �لنظر عن حتقق �ل�شرر، 

و�إعتبار �ل�شرر متحقق مبجرد �لزو�ج من �أخرى دون طلب �إثباته.

الطالق للغيبة:

تخفي�س �ملدة �لتي ��شرتطها �مل�شرع لتلجاأ �لزوجة �إلى �ملحكمة لطلب �لتطليق �إلى �شتة �شهور 	•
فقط.

�إخ�شاع �أعذ�ر �لزوج للرجوع لالإقامة مع زوجته �أو نقلها �إليه لقو�عد قانون �ملر�فعات.	•
�إعتبار جلوء �لزوجة لطلب �لتطليق هو دليل قطعي علي �لت�شرر.	•

التطليق للمر�س »العيب«:

عدم حرمان �لزوجة �لتي تزوجت من �شخ�س به مر�س وتعلم به قبل �لزو�ج من طلب �لتطليق 
للمر�س طاملا �أثبتت بالقو�عد �لعامة �أنها ل ت�شتطيع �ل�شتمر�ر فى �لزو�ج ب�شبب هذ� �ملر�س؛ 

�أي �إن �لعلم �ل�شابق ل يحرمها طلب �لتطليق.

التطليق حلب�س الز�ج:

ُيكتفى لكي تلجاأ الزوجة اإلى الق�صاء لطلب التطليق ب�صبب حب�س الزوج ب�صرط واحد وهو 	•
�أن يكون قد �شدر على �لزوج حكم بعقوبة نهائية مقيدة للحرية ب�شرف �لنظر عن تنفيذ 

هذ� �حلكم حال هربه من �لإقامة مب�شكن �لزوجية.
لنظر ملن ي�شدر �شده عقوبات متفرقة مقيدة للحرية ل ت�شل �إلى ثالث �شنو�ت بني فرت�ت 	•

متفاوتة )م�شجل �شرقات/خطر..�إلخ(. 

التطليق لل�سرر:

�لثابت بحكم نهائي بتحقيق يتوله ع�شو نيابة فور قيد �لدعوى وقبل 	• �إثبات �ل�شرر غري 
تد�ولها باملحكمة.

ي�شمح ب�شهادة �لأب و�لأم و�لأبناء وذلك على �شبيل �ل�شرت�شاد على �أن يكون �لتقدير فى 	•
�لنهاية للقا�شي.
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• لها 	 �لزوج  تطليق  لإثبات  �ملدعية  �أقامتها  بولق،   – �أ�شرة   2007 ل�شنة  رقم1092   �لدعوى 
�إذ� ما كان قد  �إيقاعه للطالق فرف�شت �لدعوى.  وقدمت �شهود�، وحلف �لزوج �ليمني بعدم 

�أوقع �لطالق بالفعل، فهل ت�شتمر �حلياة �لزوجية بينهما خمالفة لل�شرع؟.
• �أقامتها �ملدعية تطلب تطليقها لل�شرر 	 �أ�شرة - عني �شم�س،  �لدعوى رقم 1593 ل�شنة 2004 

لتعدى �لزوج عليها بال�شرب بعد زو�ج ��شتمر ثالثون عاما وق�شى فيها بالتطليق فى 2005، 
بعد  فيه  يف�شل  بالأ�شتئناف حتى 2009 ومل  يتد�ول  يز�ل  ول  �ملحكوم عليه �حلكم  و��شتاأنف 
و�إدخال  وجتديد  �شطب  من  عليه  �ملحكوم  حمامى  �إليها  جلاأ  �لإجر�ء�ت  من  جلملة  نتيجة 

وحتقيق.
• وطلبت 	 �لزوج  �لزوجة �شد  �أقامتها  �أ�شرة - م�شر �جلديدة،  ل�شنة 2009  رقم 201  �لدعوى 

تطليقها منه لل�شرر بعد زو�ج ��شتمر ثالثة �أ�شهر كان يتعدى خاللها عليها بال�شرب وق�شى 
فيها بالطالق فى �قل من ثالثة �أ�شهر.
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)8( اخللع
التعريف باخللع

�خللع فى �لقانون هو نوع من �لتطليق مقرر للزوجة �لتي �شاق بها �حلال من �ل�شتمر�ر فى �حلياة 

�لزوجية دون �أن تتكبد عناء �إف�شاء �أ�شر�ر حياتها �لزوجية وت�شجيله مب�شابط ق�شائية - وي�شرتد 

مبوجبه �لزوج ما قدمه من �أمو�ل ويرفع عن كاهله عبء �حلقوق �ملالية �ل�شرعية للزوجة بعد ذلك 

فيزول عنه بذلك �أي �شرر( �ملذكرة �لإي�شاحية للقانون 1 ل�شنة 2000(. و�شند ذلك قوله تعالى :  

فاإِْن ِخْفُتْم �أََلّ ُيِقيَما ُحُدوَد َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما �ْفَتَدْت به)�لآية 229 من �شورة �لبقرة(.

قال:  بن عبا�س  و�شلم، فعن عبد �هلل  عليه  ر�شول �هلل �شلى �هلل  تطبيق ذلك فى حياة  وقد ظهر 

جاءت �مر�أة ثابت بن قي�س بن �شما�س �إلى ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم، فقالت: يا ر�شول �هلل، 

�إين ما �أعتب عليه فى خلق ول دين، ولكني �أكره �لكفر فى �لإ�شالم، فقال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه 

و�شلم “�أتردين عليه حديقته ؟” قالت: نعم،  فقال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم: “�قبل �حلديقة 

وطلقها تطليقة”وكان هذ� �أول خلع فى �لإ�شالم. 

ن�سه فى القانون احلايل
�ملادة 20 من �لقانون رقم 1 ل�شنة 2000 ب�شاأن تنظيم بع�س �أو�شاع و�إجر�ء�ت �لتقا�شي فى م�شائل 

�لأحو�ل �ل�شخ�شية هي �لأ�شا�س �لقانوين لنظام �خللع حيث تن�س على:

“للزوجني �أن يرت��شيا فيما بينهما علي �خللع، فاإن مل يرت��شيا عليه و�أقامت �لزوجة دعو�ها بطلبه 
و�فتدت نف�شها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها �ملالية �ل�شرعية، وردت عليه �ل�شد�ق 

�لذي �أعطاه لها،حكمت �ملحكمة بتطليقها عليه. ول حتكم �ملحكمة بالتطليق للخلع �إل بعد حماولة 

�ل�شلح بني �لزوجني وندبها حلكمني ملو�لة م�شاعي �ل�شلح بينهما خالل مدة ل جتاوز ثالثة �أ�شهر، 

على �لوجه �ملبني بالفقرة �لثانية من �ملادة )18( و�لفقرتني �لأويل و�لثانية من �ملادة)19( من هذ� 

�لقانون، وبعد �أن تقرر �لزوجة �شر�حة �أنها تبغ�س �حلياة مع زوجها و�أنه ل �شبيل ل�شتمر�ر �حلياة 

�لزوجية بينهما وتخ�شي �أل تقيم حدود �هلل ب�شبب هذ� �لبغ�س”.
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حقوقهم.  من  حق  اأي  اأو  نفقتهم  اأو  ال�صغار،  ح�صانة  اإ�صقاط  اخللع  مقابل  يكون  اأن  ي�صح  ول 

�لأحو�ل غري قابل للطعن  بائن، ويكون �حلكم فى جميع  �لأحو�ل طالق  ويقع باخللع فى جميع 

قانوين  كاأ�شا�س  �خللع  نظام  تقرر  �ملادة  هذه  ومبوجب  �لطعن،  طرق  من  طريق  باأي  عليه 

�أحكام و�إجر�ء�ت تنظمه. �شحيح له 

الإ�سكالية فى القانون احلايل
ذهبت بع�س اأحكام املحاكم اإلى ا�صرتاط قيام الزوجة بالتنازل عن احلقوق القانونية كاملة 	•

ومنها قائمة �أعيان �جلهاز، رغم �أنها لي�شت من �حلقوق �ل�شرعية �لو�جب �لتنازل عنها ولكنها 
حقوق مدنية. 

هناك بع�س دو�ئر ق�شائية ت�شر على �أن حت�شر �ملدعية بنف�شها ملناق�شتها فى �أ�شباب �خللع 	•
وهذ� يفرغ �خللع من م�شمونه، كما �أنه خمالف لل�شرع حيث ن�س �حلديث �ل�شريف على �أنها ل 

تعيب عليه خلقًا ولكن تخاف �أل تقيم حدود �هلل فهذ� فقط مربر �خللع.
�لختالف حول حق �لزوجة غري �ملدخول بها فى �إقامة تلك �لدعوى.	•
�لختالف حول �إ�شتحقاق �لزوجة �ملطلقة خلعًا لأجر ح�شانة و�أجر م�شكن ح�شانة.	•
�لختالف حول �إ�شتحقاق طالبة �لتطليق باخللع لنفقة زوجية �أثناء رفع دعوى �خللع.	•

املقرتح للتغلب على تلك الإ�سكالية
�إر�شاء �ملبادئ و�ملفاهيم �لقانونية عما يعترب مهرً� ويلزم رده للحكم باخللع.	•
�لعمل على تق�شري �أمد �لتقا�شي فى م�شائل �خللع ويكون هذ� من خالل ما يلي: 	•

�إلغاء �إعادة �لإعالن.  -
عدم وجود �شرورة حل�شور �ملدعية �أمام �ملحاكم، و�لكتفاء بدل من ذلك بتوكيل خا�س يبيح   -

هذ� �لإقر�ر.
�إلغاء عر�س �ل�شلح حيث �أنه قد طرح �أمام مكتب �لت�شوية.  -

�إثبات 	• على  فيها  �ملحكمة  دور  ينح�شر  �إجر�ئية  دعوى  خلعا  �لتطليق  دعوى  �أن  على  �لتاأكيد 
عنا�شرها من طلب �لزوجة �لتطليق خلعًا، و�أنها تخ�شى �أل تقيم حدود �هلل، وترد ما دفع لها 
ملا  �لنظر  دون  و�ملالية،– هذ�  �ل�شرعية  حقوقها  جميع  عن  وتتنازل  بالكتابة،  ثابت  مهر  من 

ي�شتقر فى يقني �ملحكمة من عدم وجود خطاأ من قبل �لزوج.
�لتاأكيد على حق �لزوجة غري �ملدخول بها فى �إقامة تلك �لدعوى.	•
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�لتاأكيد على �إ�شتحقاق �لزوجة �ملطلقة خلعًا لأجر ح�شانة و�أجر م�شكن ح�شانة 	•
�لتاأكيد على �إ�شتحقاق طالبة �لتطليق باخللع لنفقة زوجية �أثناء رفع دعوى �خللع وحتى �حلكم.	•

مناذج ن�سو�س قانونية تعالج الإ�سكالية بقوانني د�ل عربية م�سلمة
قانون الأ�سرة الكويتي

�ملادة 69: �إذ� �ختلف �لزوجان فى مقد�ر �ملهر �مل�شمى، فالبينة على �لزوجة، فاإن عجزت كان 

�لقول للزوج بيمينه �إل �إذ� �دعى ما ي�شلح �أن يكون مهرً� ملثلها عرفا، فىحكم مبهر �ملثل، 

وورثة  �لزوجني  �أحد  ي�شري ذلك عند �لختالف بني  �لزوجة.  �دعته  ما  يزيد على  �أل  على 

�لآخر، �أو بني ورثتهما.

مد�نة الأ�سرة املغربية
وقع  خولعت  �إذ�  �لقانوين  �لر�شد  �شن  دون  و�لتي  نف�شها،  عن  �لر�شيدة  تخالع   :116 �ملادة 

�لطالق، ول تلزم ببذل �خللع �إل مبو�فقة �لنائب �ل�شرعي.

ول  تع�شف  دون  �خللع،  فى  بدًل  يكون  �أن  �شلح  �شرعًا،  به  �لإلتز�م  �شح  ما  كل  �ملادة 118: 

مغالة.

�ملادة 119: ل يجوز �خللع ب�شيء تعلق به حق �لأطفال �أو بنفقتهم �إذ� كانت �لأم مع�شرة.

�إلى �ملحكمة  �إذ� �تفق �لزوجان على مبد�أ �خللع، و�ختلفا فى �ملقابل، رفع �لأمر  �ملادة 20: 

ملحاولة �ل�شلح بينهما، و�إذ� تعذر �ل�شلح، حكمت �ملحكمة بنفاذ �خللع بعد تقدير مقابله، 

مر�عية فى ذلك مبلغ �ل�شد�ق، وفرتة �لزو�ج، و�أ�شباب طلب �خللع، و�حلالة �ملادية للزوجة.
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• �إلى حتول معظم ق�شايا 	 يظهر تر�جع ملمو�س فى معدلت ق�شايا �لطالق، وقد يرجع هذ� 
�لطالق �إلى ق�شايا خلع، حيث �نخف�شت معدلت �لطالق فى م�شر فى عام 2004 - �لذي 
�شدر فيه قانون �خللع - فبلغت ن�شبتها 0.9 %، فى حني كانت معدلت �لطالق فى �لأعو�م 
نخفا�س  �ل�شابقة بد�ية من عام  2000وحتى عام 2004 حو�يل 1.1 %. وميكن تف�شري ذلك �لإ
�إلى �شهولة �إجر�ء�ت �خللع عن �لتطليق، وجلوء �لكثري من �حلالت �إليه للتخل�س من روتني 

وتعقيد�ت �ملحاكم.

• �شحر مدعية �أقامت دعوى تطليق خلعًا وتد�ولت �لدعوى باجلل�شات وبجل�شة حجز �لدعوى 	
للحكم فوجئت بح�شور �ملدعى عليه ليدعى ب�شورية مقدم �ل�شد�ق و�إن دفع مبلغا �أكرب من 
�ملدون بالق�شيمة ليطيل �أمد �لتقا�شي وقد ��شتجابت �ملحكمة لذلك ومت تاأجيل �لدعوى لإثبات 

هذ�.
• �أقامت مدعية �أخرى دعوى خلع وتد�ولت �لدعوى باجلل�شات وطلبت �ملحكمة ح�شور �ملدعية 	

ف�شاألتها  بالق�شيمة  �ملدون  باأنه  فاأجابت  تنازلها عن حقوقها - مقدم �شد�قها  ل�شوؤ�لها عن 
�ح�شرها  �لتي  باملنقولت  فاأجابت  كجهاز  �لزوج  �ح�شرها  �لتي  �ملنقولت  عن  �ملحكمة 

فاألزمتها �ملحكمة برد تلك �ملنقولت باعتبارها مقدم �ل�شد�ق �ملدون بالق�شيمة.

• فى حني حملت �لدعوى رقم 155 ل�شنة 2006 �أ�شرة - باب �ل�شعرية، طلب �ملدعية تطليقها 	
خلعًا وردت جنيها و�حدً� كما هو مدون بوثيقة �لزو�ج كمقدم �شد�ق. ورغم دفع �لزوج ب�شورية 
�ملبلغ ومطالبته مببلغ ثمانية �ألف جنية، طلقت �ملحكمة �لزوجة خلعا مما دفع �لزوج لإقامة 
دعوى مدنية برقم 49 ل�شنة 2007 �أ�شرة - باب �ل�شعرية لأ�شرتد�د مقدم �ل�شد�ق �حلقيقي 
فق�شت حمكمة �لأ�شرة بعدم �إخت�شا�شها و�إحالتها للمحكمة �ملدنية، فا�شتاأنف �ملدعى �حلكم 
وق�شى برف�شه و�خت�شا�س حمكمة �لأ�شرة و�لتي ق�شت بجل�شة 25 /1 /2009 بعدم جو�ز 
نظر �لدعوى ل�شابقة �لف�شل فيها معتربه �أن �لف�شل فى �خللع وقبول �جلنية كمقدم �شد�ق 
ف�شل فى مقد�ر مقدم �ل�شد�ق فال يجوز �إعادة عر�س �لأمر ب�شاأنه مرة �أخرى على �ملحكمة.

• تناق�س �لأحكام �لق�شائية فى �شاأن مدى �إ�شتحقاق �لزوجة لنفقة زوجية من تاريخ �إقامة دعوى 	
�خللع وحتى �لف�شل فيها.

• تناق�س �لأحكام �لق�شائية فى �شاأن �إعتبار �أجر �حل�شانة و�لر�شاعة وم�شكن �حل�شانة من 	
�حلقوق  تلك  غري  من  �إعتبارها  �أم  مبخالعتها  ليق�شى  �لزوجة  عنها  تنازلت  �لتي  �حلقوق 

فيق�شى بها.
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)9( تعدد الز�جات
التعريف بتعدد الز�جات

هو جمع �لرجل بني �أكرث من زوجة وبحد �أق�شى �أربعة فى وقت و�حد.

الن�س فى القانون احلايل
ل يوجد �أي تنظيم ب�شاأن تعدد �لزوجات �شوى ن�س �ملادة 11 مكرر من �لقانون 25 ل�شنة 1929 �لتي 

تن�س على �أنه:

معنوي  �أو  مادي  �شرر  حلقها  �إذ�  منه  �لطالق  تطلب  �أن  زوجها  عليها  تزوج  �لتي  للزوجة  “يجوز 
يتعذر معه دو�م �لع�شرة بني �أمثالها ولو مل تكن قد ��شرتطت عليه فى �لعقد �أل يتزوج عليها. فاإذ� 

عجز �لقا�شي عن �لإ�شالح بينهما، فعليه طالقها طلقة بائنة. وي�شقط حق �لزوجة فى طلب �لتطليق 

لهذ� �ل�شبب مب�شي �شنة من تاريخ علمها �لزو�ج باأخرى �إل �إذ� كانت قد ر�شيت بذلك �شر�حة �أو 

�شمنا. ويتجدد حقها فى طلب �لتطليق كلما تزوج باأخرى. و�إذ� كانت �لزوجة �جلديدة مل تعلم �أنه 

متزوج ب�شو�ها ثم ظهر �أنه متزوج فلها �أن تطلب �لتطليق كذلك”.

الإ�سكالية فى القانون احلايل
قد يلجاأ �لزوج للزو�ج من زوجة ثانية ويرتك زوجته �لأولى و�شغارها منه بال نفقة ول منفق 	•

رغم ي�شاره.
قد يلجاأ �لزوج للزو�ج من زوجة ثانية ويرتك زوجته �لأولى و�شغارها منه بال نفقة ول منفق 	•

رغم عدم قدرته على �لإنفاق على �أكرث من �أ�شرة، مما يوؤثر �شلبًا على �لأ�شرتني معا.
ثبت من �لو�قع �لعملي وجود �لعديد من حالت �نحر�ف للزوجة �لأولى ب�شبب �حلاجة �يل �ملال 	•

وب�شبب ترك �لزوج لهذه �لزوجة دون م�شدر دخل تنفق منه على نف�شها وعلى �شغارها.
يرتتب على قيام �لزوج بالزو�ج من �أخرى ترك �أولده  و��شتقر�ره مع زوجته �لثانية فى مكان 	•

�آخر مما يعر�شهم �إلى �لنحر�ف ب�شبب عدم �لرقابة عليهم.
�لت�شرب من �لتعليم �لذي ينتج عن قيام �لزوج بالزو�ج من �أخرى وترك زوجته �لأولى و�إهمال 	•

�شغارها. 
�لعد�وة و�لبغ�شاء �لتي عادًة ما تن�شاأ بني �لإخوة و�لأخو�ت من زيجات خمتلفة مما يوؤثر �شلبًا 	•
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املقرتح للتغلب على تلك الإ�سكالية
�لإذن 	• �إ�شد�ر  �شبيل  فى  �ملحكمة،  – وعلى  �ملحكمة  بالتعدد عن طريق  �لإذن  يكون  �أن  يجب 

بالتعدد، مر�عاة ما يلي:
�ل�شتثنائية  �ملو�شوعية  �لأ�شباب  فيه  ثابت  �إليها  مقدم  مكتوب  طلب  هناك  يكون  �أن   -
للطالب �لتي دعته لطلب �لزو�ج و�أن يرفق بهذ� �لطلب �لو�شع �ملادي و�ل�شحي له موؤيد� 

بامل�شتند�ت. 
مينع �لتعدد �إذ� خيف عدم �لعدل بني �لزوجات.   -

-  مينع �لتعدد �إذ مل يكن لطالبه �ملو�رد �لكافية لإعالة �أ�شرتني و�شمان جميع �حلقوق من 
نفقة و�إ�شكان وم�شاو�ة فى جميع �أوجه �حلياة. 

�إذ� كان لبد من �لتعدد يلزم �لزوج باحلقوق �ملالية للزوجة �لأولى قبل �لإذن له بالتعدد.  -
�إذ� مل تو�فق �لزوجة �لأولى على �لتعدد وطلبت �لطالق تطلق ويق�شى لها بذ�ت �حلكم   -

بامل�شتحقات �ملالية لها ولأبنائها.

مناذج ن�سو�س قانونية تعالج الإ�سكالية بقوانني د�ل عربية م�سلمة
مد�نة الأ�سرة املغربية:

�ملادة 40: مينع التعدد اإذا خيف عدم العدل بني الزوجات، كما مينع فى حالة وجود �صرط 

من �لزوجة بعدم �لتزوج عليها.

�ملادة 41: ل تاأذن �ملحكمة بالتعدد:
�إذ� مل يثبت لها �ملربر �ملو�شوعي �ل�شتثنائي.	•
نفقة 	• من  �حلقوق  جميع  و�شمان  �لأ�شرتني،  لإعالة  �لكافية  �ملو�رد  لطالبه  تكن  مل  �إذ� 

و�إ�شكان وم�شاو�ة فى جميع �أوجه �حلياة.

جملة الأ�سرة التون�سية:
�لف�شل )18(: كل من تزوج وهو فى حالة �لزوجية وقبل فك ع�شمة �لزو�ج �ل�شابق يعاقب 
�أن  ولو  �لعقوبتني  باإحدى  �أو  فرنك  �ألف  و�أربعون  مائتان  قدرها  وبخطية  عام  ملدة  بال�شجن 

�لزو�ج �جلديد مل يربم طبق �أحكام �لقانون.
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• �ختالف �لفقهاء حول موعد ن�شوء حق �لزوجة فى �لطالق لقرت�ن زوجها باأخرى، وهل 	
ي�صرتط اأن يكون قد دخل بالأخرى اأم يكفى اأن يكتب عليها – وما �ملوقف من خطبته 

لأخرى.
• ل يعطى �لقانون �حلايل �لزوجة حق �لطالق لقرت�ن زوجها باأخرى �إل �إذ� ثبت �إ�شابتها 	

ب�شرر مادي �أو �أدبي، �لأمر �لذي يتطلب �لكثري من �لوقت و�جلهد، ويختلف تقديره من 
قا�س لآخر كما ك�شف عنه �لو�قع �لعملي باملحاكم. ومثال على ذلك، �حلكم �ل�شادر فى 
�لدعوى 422 ل�شنة 102 ق حيث ق�شى برف�س �لدعوى لعدم ثبوت �ل�شرر. وقد ذهبت 
حمكمة �لنق�س �إلى �أن دخول �لزوج بزوجته �لأخرى بذ�ت م�شكن �لزوجة �لأولى وعلى 
منقولتها ل يعد �شررً� للزوجة طالبة �لتطليق )�لطعن 683 ل�شنة 57 ق جل�شة 28 /4 

.) 2007 /
• �لأولى فى 	 �لزوجة  �أو حتايال ي�شقط حق  �قتناعًا  �لزوج بتطليق �لزوجة �جلديدة  قيام 

طلبها ( �حلكم �ل�شادر فى �لدعوى 2232 ل�شنة 2891 جل�شة 25 /1 /1983 حمكمة 
�شمال �لقاهرة(.
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)10( الرث�ة امل�سرتكة
التعريف بالرث�ة امل�سرتكة

هي �ملبالغ �أو �لعقار�ت �لتي تتكون �أثناء قيام �لعالقة �لزوجية نظري عمل �لزوج �أو �لزوجة )و�إن كانت 

ربة منزل( و��شتثمار�تهما، وي�شتثنى من ذلك �أية �أمو�ل �أو عقار�ت مت تكوينها خارج �إطار �لزوجية 

مثل �ملري�ث.

الن�س فى القانون احلايل
ل يوجد تنظيم له و�إن كانت �ملادة 33 من لئحة �ملاأذونني �مل�شافة  فى 2005 تبيح للطرفني �لتفاق 

ب�صاأنها فى �صروط وثيقة الزواج.

الإ�سكالية فى القانون احلايل
ل توجد ن�شو�س قانونية تنظم م�شاألة ملكية �لرثوة �مل�شرتكة للزوجة بعد �لزو�ج.	•
عدم وجود م�شكن للزوجة فى حالة طالقها وهى لي�شت حا�شنة.	•
قد ي�شار �أحد �لطرفني نظري ��شتيالء �لطرف �لآخر على جهده �أو ماله �أثناء �لزو�ج.	•
�إهد�ر قيمة عمل �ملر�أة فى �ملنزل وتربية �لأبناء.	•

املقرتح للتغلب على تلك الإ�سكالية
لبد من تدخل �مل�شرع بن�شو�س قانونية تنظم هذه �مل�شاألة �آخذين فى �لعتبار �ملبادئ �لآتية:

متتع كل من �لزوج و�لزوجة بذمة مالية م�شتقلة وعدم دخول �لرثو�ت �لتي تكونت خارج �إطار وقت 	•
�لزوجية فى �لرثوة �مل�شرتكة، مثل تلك �لتي كانت نتيجة مري�ثه من �لأهل – �أعمال و��شتثمار�ت 

�شابقة على �لزو�ج.....(. 
يتم �لتفاق على كيفية �إمتالك �لرثوة �مل�شرتكة ون�شبة كل من �لزوجني فيها �شو�ء مت ذلك فى 	•

عقد �لزو�ج �أو فى �أي عقد �آخر.
على 	• م�شتقل  �أي عقد  �أو  زو�جها  ين�س عقد  ومل  تع�شفى،  ب�شكل  زوجها  �لتي طلقها  للزوجة 

�لرثوة  من  ُيح�شل  و�لذي  حقها  على  �حل�شول  فى  �حلق  �مل�شرتكة،  �لرثوة  بنظام  �لأخذ 
�لزو�ج. �أثناء  �لزوج  جناها  �لتي 

على �أن يوفق �مل�شرع بني �أحكام �قت�شام �لرثوة �مل�شرتكة و�للتز�مات �ملرتتبة على �لطالق 	•
�لأطر�ف.  �أحد  على  غنب  حدوث  عدم  ل�شمان  لالأبناء،  �ملالية  �مل�شتحقات  ب�شاأن  �شيما 



56

لة
دا

 ع
ثر

ك
ل أ

ام
ك

مت
ة 

سر
ن أ

نو
قا

اد 
عد

 إل
دي

شا
 إر

ل
لي

د

مناذج ن�سو�س قانونية تعالج الإ�سكالية بقوانني د�ل عربية م�سلمة
مد�نة الأ�سرة املغربية املادة 49 :

لكل و�حد من �لزوجني ذمة مالية م�شتقلة عن ذمة �لآخر، غري �أنه يجوز لهما فى �إطار تدبري 	•
�لأمو�ل �لتي �شتكت�شب �أثناء قيام �لزوجية، �لتفاق على ��شتثمارها وتوزيعها.

ي�شمن هذ� �لتفاق فى وثيقة م�شتقلة عن عقد �لزو�ج.	•
يقوم �لعدلن باإ�شعار �لطرفني عند زو�جهما بالأحكام �ل�شالفة �لذكر.	•
�إذ� مل يكن هناك �تفاق فىرجع للقو�عد �لعامة لالإثبات، مع مر�عاة عمل كل و�حد من �لزوجني 	•

وما قدمه من جمهود�ت وما حتمله من �أعباء لتنمية �أمو�ل �لأ�شرة.
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قائمة مبطبوعات �سبكة اجلمعيات العاملة يف جمال حقوق املراأة
• �لأ�شرة �مل�شرية وق�شايا �لأحو�ل �ل�شخ�شية ) در��شة حتليلية 	

�إح�شائية(
• حكايات ن�شاء من م�شر... حول قانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية علي 	

�أل�شنة �ل�شيد�ت

اجلمعية امل�سرية لتنمية الأ�سرة

• �خللع بني �ل�شيا�شة و�لإعالم	 اجلمعية امل�سرية للتنمية ال�ساملة

•  من ق�شايا �ملر�أة: 	
 �لولية و�لو�شية

�شالم  �لقو�مة يف �لإ
 تعدد �لزوجات

 �لطالق �لغيابي
�شهادة �ملر�أة

مركز ق�سايا املراأة امل�سرية

• رجال ون�شاء....نحو قانون �أ�شرة جديد	 جمعية املراأة �التنمية

• حمكمة �لأ�شرة و�حتياجات �لن�شاء، در��شة �إمربيقية	
• �إجتاهات �ل�شحف �مل�شرية وقر�ئها نحو ق�شايا �لأحو�ل 	

�ل�شخ�شية
• ملف �شحفي عن �لن�شاء وق�شايا �لأحو�ل �ل�شخ�شية	

ملتقى تنمية املراأة

• دور �لق�شاء �لعريف يف �حلفاظ على حقوق �ملر�أة �ل�شيناوية	 جمعية املراأة ال�سينا�ية

•  �لإعالم وق�شايا �لأحو�ل �ل�شخ�شية 	
دور و�شائل �لإعالم فى ت�شكيل �جتاهات �جلمهور نحو قانون 

�لأحو�ل �ل�شخ�شية، در��شة حتليلية ميد�نية 

جمعية املراأة �املجتمع

• قانون �لأحو�ل �ل�شخ�شية، در��شة حول قانون �لأحو�ل 	
�ل�شخ�شية و�لقو�نني �لخري

جمعية بدر الطوايل

• يحدث...... ولكن، كتاب ;كاريكاتريي عن �لعنف �شد �لن�شاء	 الهيئة القبطية الإجنيلية للخدمات 
الجتماعية

• دليل �إر�شادي لإعد�د قانون �أ�شرة متكامل �كرث عد�لة	
• �لعنف �شد �ملر�أة عنفًا موؤ�ش�شيا �م عنفًا مبنيًا؟	

اإنتاج م�سرتك بني كل جمعيات ال�سبكة

• جملة �أحو�لنا، تقرير حول �أو�شاع �ملر�أة من �ل�شحافة �مل�شرية 	
خالل عام 2010

ملتقي تنمية املراأة

• حكايات �أ�شر م�شرية	 هيئة كري - م�سر







هي �شبكة منظمات غري حكومية نا�شطة فى جمال �ملر�أة و�حلقوق �لأ�شرية تاأ�ش�شت عام 2005 

كمبادرة �أهلية ت�شعى �إلى بناء روؤية م�شرتكة و�إطار للتعاون و�لعمل �مل�شرتك بني �جلمعيات �ملهتمة 

باحلقوق �لأ�شرية. وت�شعى �ل�شبكة �إيل بناء �إطار عمل م�شتد�م يخدم ق�شايا �ملر�أة و�ملجتمع �نطالقا 

من قيم �ملو�طنة و�لعد�لة �لإجتماعية و�لكر�مة �لإن�شانية.

موؤ�ش�شة حلو�ن لتنمية �ملجتمع )ب�شاير(
جمعية �ملر�أة �ل�شيناوية
جمعية �ملر�أة و�لتنمية 
 جمعية �ملر�أة و�ملجتمع

�جلمعية �مل�شرية للتنمية �ل�شاملة 
 �جلمعية �مل�شرية للنهو�س بامل�شاركة �ملجتمعية 

مركز ق�شايا �ملر�أة �مل�شرية 
ملتقي تنمية �ملر�أة 

�لهيئة �لقبطية �لإجنيلية للخدمات �لجتماعية
�ملوؤ�ش�شة �مل�شرية لتنمية �لأ�شرة

 هيئة كري، م�شر

�شبكة �جلمعيات �لعاملة فى جمال حقوق �ملر�أة


