
زواج األطفال في المغرب:
األسرةقانونمن22و21و20الموادإللغاءإیضاحیةمعطیات

حقوقلكافةسافراخرقاتشكلومتجاوزةاألسرةالقانونمن22و21و20الموادأصبحتالواقعوالقانونبقوة
اكتمالفيالزواجسنتحدیدخاللمنالقوانینباقيمعاألسرةقانونمالئمةونسخھایستوجبممابالمغرب،الطفالت

الزواجأھلیةكونعلىتؤكدالتياألسرة،قانونمن19المادةوتماشیااستثناءأيدونعشر18سنالفتاتوالفتى
تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعین بقواھما العقلیة ثمان عشرة سنة شمسیة.

تأیید و إجماع كبیر إللغاء زواج األطفال:

فيرغبتھمأكدواالمشاركاتوالمشاركینمن٪88منأزید،SOARمشروعطرفمننظمالرأياستطالعحسب●
استثناء؛أيدونسنة18فيالزواجسنحصر

سن؛18لالزواجسنرفعتؤیدالمغربیةالساكنةمن٪88أناألسرةوزارةأجرتھادراسةبینت،2006سنةفي●
الزواجسنحصرضرورةعلىأكدنالعامة،النیابةلرئاسةالتشخیصیةالدراسةفيالمشاركاتالقاصراتمن85٪●

سنة.18قبلبناتھنلتزویجالكليرفضھنأكدن٪93واستثناء،دونسنة18في

نسبة زواج األطفال الزالت جد مرتفع بالمغرب:

أي،2004سنةبینماالممتدةالفترةخاللاألطفالزواجنسبةتراوحت،القاصراتلزواجتشخیصیةدراسةحسب●
كحدالمغربفيالمبرمةالزواجعقودمجموعمن٪11،99مجموعھلما2019سنةواألسرة،قانونتعدیلتاریخ
أدنى.كأحد٪7،53عنالفترةھدهطیلةتنزللموأقصى

بزواجمرتبطةقضیة84855المغربیةالمحاكمأمامسجلت:2019سنةبرسمالعامةالنیابةرئاسةتقریرحسب●
األطفال؛زواجقضیة27623مقابلفيالراشدین

السابقالتقریرنفسحسبوصلتالتيالزواجثبوتقضایااالعتباربعینأخدناماإذاأكبرتصبحاألطفالزواجنسبة●
الزواج)؛تبوثقضایاإجماليمن٪15األطفالزواجثبوتنسبة(تشكلقضیة.5031إلى1

ھدا،2016فيطلبــا30312مقابــلزواج،ٍطلبــات32104سجلت،2018ســنةخــالل،العــدلوزارةحسب●
بواسطةزواجھووالكونطرا""زواجبیسمىماأوالفاتحة)(زواجشرعیاموثقالغیراألطفالزواجاحتسابدون

واردغیرھوو2مالیةمبالغعلىالحصولمقابلالفتیاتأولیاءوالمغربخارجغالبایعیشونرجالبینمبرمةعقود
في أي إحصائیات رسمیة؛

فثلثالقرویةأووالحضریةالمناطقفيسواءكبرىمشكلةاألطفالزواجیعتبرالسامیةالمندوبیةتقریرحسب●
حاالت زواج األطفال تشمل السكان القاطنین بالمدینة.

إذن زواج األطفال بالمغرب أصبح قاعدة و لیس استثناء:

علىالتزویجطلباتمجموع٪من85حصلت،2018و2011بینماالممتدةالفترةوخاللالعــدلوزارةحسب●
الترخیص؛

القاصرات تنعقد بشكل یومي لدى أغلب أقسام قضاء األسرة؛بكون جلسات تزویجرئاسة النیابة العامةبینت دراسة ل●

في تقریر حدیث للمقررة الخاصة المعنیة ببیع الطفال واستغاللھم جنسیا واستغاللھم في البغاء والمواد اإلباحیة، أكدت ھذه األخیرة أن زواج األطفال2
2020مارس20عینیة.استحقاقاتأومالیة،مدفوعاتشكلفيمعاملةالزواجاتفاقیتضمنعندماالسخرة،ألغراضالطفالبیعحدإلىیصلقد
.A /HRC/43/40.:11ص

)2021نونبر29(الیونیسیفمعبشراكةالعامةالنیابةرئاسةالقاصرات:لزواجتشخیصیةدراسة1

https://www.unicef.org/morocco/media/2746/file/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20.pdf
https://www.pmp.ma/%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa/
http://www.cese.ma/media/2020/10/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%9F.pdf
https://www.hcp.ma/file/230512/
http://www.cese.ma/media/2020/10/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%9F.pdf
https://www.unicef.org/morocco/media/2746/file/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20.pdf


القوانین الحالیة لم تتمكن من تقننین و رقابة زواج األطفال

تمالذیناألطفالسنتراوح)2019-2007(االسرةمدونةتطبیقمنسنة13طیلةالعامةالنیابةرئاسةدراسةحسب●
سنة؛17وسنة14بینماتزویجھم

):2019-2015(سنواتالخمسخاللأنھبینتالدراسةنفس●
%.7فقطوأسبوع،خاللفیھا%حسم36والیومنفسفيفیھاالحسمتماألطفالبزواجاإلذنطلباتمن57%✔

استغرق منحھا أكثر من أسبوع؛
یعقدھاالتيالجلسةفيانحصرتواالجتماعیةبالمساعدةفیھااالستعانةیتملممنحتالتياألذونمن88%✔

القاضي و یستقبل خاللھا القاصر مع ولي أمره؛
الطبیة؛بالخبرةفیھااالستعانةیتملممنحتالتياألذونمن91%✔
مختصا؛طبیبطرفمنكانتأجریتالتيالطبیةالخبراتمن%14منأقل✔

زواج األطفال ھو شكل من أشكال التمییز اتجاه الفتیات وخرق لحقوقھن في الصحة والتربیة وللعیش دون عنف:

یبرزبعضھم"،استقرارولحمایة"وسیلةأواألطفال"مصلحةو"لفائدةأولبابمنھواألطفالزواجكونعنبعیدا
الواقع أن لھدا األخیر انعكاسات خطیرة على حیاتھن و حقوقھن:

زواج األطفال في غالبیتھ یخص الطفالت!
و2007بینماالممتدةالفترةخاللالزواجطلباتمن٪99:القاصراتلزواجالتشخیصیةالدراسةحسب●

الفتیات؛أساساھمت2018
88مقابلطلب2020،21285سنةخاللالطفالتتزویجطلباتنسبةبلغتالسامیةالمندوبیةتقریرحسب●

طلب فقط للذكور.

الطفالت المتزوجات غالبا ما تتحولن إلى عامالت منزلیات مجانیات لدى عائالت أزواجھن!

بشكلمنزل،عنالبعیدینأومعھاالقاطنینسواءالزوجأقاربلفائدةالبیتأشغالتمارسنمنھن٪77یقاربما●
تكونعندماخاصةبالبشرباإلتجارالمتعلق27.14قانونحسبجریمةیعتبرھوو3یومي.شبھأویومي

.4الضحیة قاصرا

تزویج الطفالت ینتج أمھات طفالت!

:دراسة تشخیصیة لزواج القاصرات بالمغربحسب●
قاصرات؛ھنومرات3إلىمرةمنأنجبنغالبیتھنواألمھاتالطفالتنسبةھي82٪✔
بإعاقة؛مصابینأبناءأوالولیدوفاةأوالحملاكتمالعدمعنأسفرتالحملحاالتمن14٪✔
األمھاتالطفالتمجموعمن٪41فقطأنعلماطبیةرعایةأیةدونبالمنازلأنجبنمنھن٪26منأزید✔

اللواتي أنجبن بطریقة طبیعیة؛
مباشرةنتیجةتناسلیةبأمراضبإصابتھنصرحنالدراسةفيالمشاركاتالمتزوجاتالطفالتمن37٪✔

لزواجھن.
فإنذلكمعوكبیرة،خطورةعلىیْنطويَحْمٍلبمثابةسنة18سّنبلوغقبلالحْملحاالتالصحةوزارةتعتبر●

أكثر.أوطفللدیھّنالمتزّوجاتالقاصراتمن32٪

448-1الفصل4

2019بالمغرب؟الطفالتتزویجاستمرارأمامالعملماالبیئي"واالجتماعيواالقتصاديالمجلسرأي3

https://www.unicef.org/morocco/media/2746/file/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20.pdf
https://www.unicef.org/morocco/media/2746/file/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20.pdf
https://www.hcp.ma/file/230512/
https://adala.justice.gov.ma/reference/adala_v2/ar/1bf1d286-f289-4117-bd27-1d18dbfe45de.pdf
https://www.unicef.org/morocco/media/2746/file/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20.pdf
http://www.cese.ma/media/2020/10/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%9F.pdf


5زواج األطفال ینتج أشكال متنوعة من العنف العائلي و الزوجي: جسدي، جنسي شفوي و اقتصادي!

ماغالباوالعنفأنواعمناألقلعلىواحدلنوعتعرضھنأكدنالمستجوباتالقاصراتمن٪22منأزید●
یكون مصدر ھدا العنف الزوج و/أو أھلھ؛

أھلھ.أومنالزوجطرفمنسواءالزوجیةبیتمنللطردتعرضنمنھن10.48٪●

زواج األطفال خرق للدستور و القوانین المغربیة:

القانونینمعتناقضوالدستوریةللمقتضیاتخرقیشكلالقانونیةتبعاتھاوالزواجمسؤولیةلتحملمؤھلیناألطفالاعتبار
الوطنیة على الشكل التالي:

:الدستور المغرب
)؛19(الفصلالمساواةھدهبإحقاقالدولةتلتزموالرجلوالمرأةبینماالمساواة●
عامة"أوخاصةكانت،جھةأيقبلظرف،ومنأّيفيشخص،ألّيالمعنویةأوالجسدیةبالسالمةالمسیجوز«ال●

)22(الفصل
)32(الفصلمتساویة.بكیفیةاألطفال،لجمیعوالمعنوياالجتماعيواالعتبارالقانونیة،الحمایةبتوفیرالدولةتلتزم●

:قانون األسرة المغربي
)13(المادةالشرعیة».الموانع«انتفاءووالّزْوجة»الزوج«أھلیةالزواجعقدفيتوفرھاالواجبالشروطبینمن●
):54(المادةاألبناءعلىالدولةواألبوینمسؤولیةمن●

حمایة حیاتھم وصحتھم منذ الحمل إلى حین بلوغ سن الرشد؛✔
اتخاذ كل التدابیر الممكنة للنمو الطبیعي لألطفال بالحفاظ على سالمتھم الجسدیة والنفسیة؛✔
التعلیم والتكوین؛✔
اتخاذ الدولة التدابیر الالزمة لحمایة األطفال وضمان حقوقھم ورعایتھا طبقا للقانون.✔

:القانون الجنائي المغربي
اكتمالعدمبسببناقصةجنائیةمسؤولیةمسؤوالیعتبرعشرةالثامنةیبلغولمسنةعشرةاثنتيأتمالذيالحدث●

)139(الفصلتمییزه.

:النساءضدالعنفبمحاربةالمتعلق103-13قانون
مرتكبيضّدالعقوباتمنالعدیدعلىینصبحیثالحمایةفيبحقھمیقروالراشدینوالقاصرینبینماالقانونیمیز●

،407قاصر.(الفصولضّدالجریمةإذاارتكبتالعقوبةوتُضاَعفالقاصرین،حّقفيأنواعھبجمیعالعنفأعمال
...إلخ)429،434،447إلى424

:بالبشرباإلتجارالمتعلق27.14قانون
أوالسلطةاستعمالاستقبالھ،...إساءةأوإیواؤهأوتنقیلھأونقلھأواستدراجھأوشخص:"تجنیدبالبشرباالتجاریقصد●

مزایاأومنافعأومالیةمبالغبتلقيأوبإعطاءأوالھشاشة،أوالحاجةأوالضعفحالةاستغاللأوالنفوذأوالوظیفة
بالبشراإلتجارقانونیخصصاالستغالل.كمالغرضآخرشخصعلىسیطرةلھشخصموافقةعلىللحصوص

وسائلانتفتإنوحتىالجریمةأركانقیامعلىتأكیدهخاللمنسنة18سندونلألطفالخاصةحمایة
)448-1قیامھا.(الفصل

)2021نونبر29(الیونیسیفمعبشراكةالعامةالنیابةرئاسةالقاصرات:لزواجتشخیصیةدراسة5

https://adala.justice.gov.ma/reference/adala_v2/ar/1fb10f0a-cba8-4143-bb57-11db94fb54b2.pdf
https://adala.justice.gov.ma/reference/adala_v2/ar/bb0d714a-ccec-4a26-9870-e6c6e99e00e5.pdf
https://adala.justice.gov.ma/reference/adala_v2/ar/ea96a938-4b9f-43fb-9e0f-d012904ddbcb.pdf
https://adala.justice.gov.ma/reference/adala_v2/ar/c9a7e9b1-c31f-427f-ab74-d44008a05c90.pdf
https://adala.justice.gov.ma/reference/adala_v2/ar/1bf1d286-f289-4117-bd27-1d18dbfe45de.pdf


و20الموادإلغاءإلىالمغربیةالحكومةالمتحدةلألممالتابعةاإلنسانحقوقوھیئاتالوطنیةالمؤسساتمنالعدیددعت
بالزواجاالستثناءاتأنمعتبرینوالدستوریة،الدولیةاإلنسانحقوقلمعاییرانتھاًكاباعتبارھااألسرةقانونمن22و21

دون الحد األدنى لسن الزواج لم یعد مسموًحا بھا:

)؛2019و،2012،2016(المغربيوالبیئيواالجتماعياالقتصاديالمجلس✔
)؛2019و2018(اإلنسانلحقوقالمغربيالوطنيالمجلس✔
)؛2014(الطفللحقوقالمتحدةاألمملجنة✔
؛2015((والثقافیةاالجتماعیةواالقتصادیةللحقوقالمتحدةاألمملجنة✔
)؛2008،2022(المرأةضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءبشأنالمتحدةاألمملجنة✔
).2012،2017(الشاملالدوريباالستعراضالمعنيالعاملالفریق✔


