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ؤاض انواطه تٍٛ انُظٕص انوإََٛح 

 .ٔانٕاهغ انؼًهٙ

 "قناٌح يٛكاَٛح اههٛى يٛكند ًَٕلظا".

 

يٛكند، قناٌح يٛكاَٛح ،اههٛى  "

 ًَٕلظا".
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 إْكاء

 "وقػل أعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسولو والمؤمنون  "                

إلهً ال ٌطٌب اللٌل إال بشكرك وال ٌطٌب النهار إال بطاعتك...وال تطٌب اللحظات إال 

 بذكرك...وال تطٌب األخرة إال بعفوك...وال تطٌب الجنة إال برؤٌتك.

 إلى هللا جل جالله

 ....إلى نبً الرحمة ونور العالمٌنبلػ الرسالة وأدى األمانة...ونصح األمة إلى من

 سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم

 اسمه...إلى من أحمل انتظارإلى من كلله هللا بالهٌبة والوقار...إلى من علمنً العطاء بدون 

 انتظارطول  ...أرجوا من هللا أن ٌمد فً عمرك فترى ثمارا قد حان قطفها بعدافتخاربكل 

 ي بها الٌوم وفً الؽد وإلى األبدوستبقى كلماتك نجوم أهتد

 والدي العزٌز.

إلى مالكً فً الحٌاة...إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان...إلى بسمة الحٌاة وسر الوجود إلى 

 من كان دعابها سر نجاحً وحنانها بلسم جراحً إلى أؼلى الحباٌب

 أمً الحبٌبة.

وعلٌهما أعتمد...إلى شمعة تنٌر ظلمة حٌاتً إلى من بوجودهما أكتسب قوة إلى من بهما أكبر 

 العزٌزتان.ومحبة ال حدود له إلى من عرفت معهما معنى الحٌاة أختً 

ساهم ولو بكلمة عابلتً وسندي إلى الوجه المفعم بالبراءة و المحبة زوجة عمً وكل من إلى 

 .طٌبة

 ً األجالءأساتذت إلى من علمنً حرفا فصرت له عبدا

 للحظات و األٌام التً عشتها معهم.إلى أصدقابً الذٌن تسكن صورهم وأصواتهم أجمل ا
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 ːيوكيح

وجعل من صفات  ٬بالوحدانٌة تفرد   ٬الحمد هلل الذي لم ٌلد ولم ٌولد ولم ٌكن له كفؤا أحد  

ل شًء خلقنا زوجٌن لعلكم تذكرون"فقال عز وجل "ومن ك٬ خلقه الزوجٌة
1
. 

النعمة المهداة ...والرحمة المسداة ...محمد بن سلٌن٬ سالم على أشرؾ المرالصالة وال

 [بعد  و ]..الصالة.علٌه وعلى آله أتم التسلٌم وأفضل  ..هللا.عبد 

بٌنهم مودة وٌجعل  ٬ثم خلق له حواء لٌسكن إلٌها ٬ تبارك وتعالى آدم علٌه السالمفقد خلق هللا

الزوجٌن سكنا  كال من وجعل ٬نثى لتستمر الحٌاةألخلق الذكر و ا ٬ورحمة وكذا فً ذرٌتهم

للرجل و  واطمبنانا ٬ةالحٌاة والمعاشر واستقرار ٬وراحة لجسمه وقلبه ٬لألخر لنفسه وعصبه

فقد قال عز وجل "ومن آٌاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلٌها  ٬المرأة على السواء

وم ٌتفكرون "لق آلٌاتوجعل بٌنكم مودة ورحمة إن فً ذالك 
2
. 

تعتبر رابطة الزواج من أهم الروابط فً حٌاة اإلنسان وأقدسها ولذالك تعتبر مؤسسة 

الزواج أرقى مؤسسة إنسانٌة ترقى باإلنسان عن الدابرة الحٌوانٌة إلى العالقات الروحٌة لما 

قاصد متتمٌز به من ربط األسر برباط وثٌق قابم على المحبة و المودة و الرحمة وتتحقق به 

خفض من الرذٌلة وصٌانة الكرامة اإلنسانٌة وبقاء اإلنسان على أكمل وجه حفظ النسب وال
3
. 

قد عرفت األسرة المؽربٌة عدة تحوالت عمٌقة منذ الستٌنات فقد إهتم المشرع المؽربً 

من مدونة األحوال الشخصٌة التً صمدت كجسد قانونً من الرؼم من  انطالقابتنظٌمها 

الحٌاة  بتطور أنماطى التً عرفها المؽرب فً مختلؾ المٌادٌن المرتبطة التحوالت الكبر

م والمطالبة بالعدٌد من الجمعٌات والهٌبات المهتمة بقضاٌا األسرة بحٌث قاو ٬داخل األسرة

لٌنتهً بوالدة  7771إلى سنة  7735من صدوره سنة  ابتداءهذا الجسد كل محاوالت التعدٌل 
                                                           

 94اٜٚح ːٌٕنج انمنٚاخ - 1
 12اٜٚح ːٌٕنج انهٔو - 2
ٔظكج ،يطثؼح قان انُشه انعٍٕن،انىٔاض ٔ انطالم كٙ يكَٔح األؼٕال انشفظٛح ٔكوا ألـه انرؼكٚالخ ،إقنًٚ انلاـٕن٘ - 3

 ː21ص ، 1001



 

 

4 
 

بمثابة مدونة األسرة ترسٌخا  4002ونات األسرة المؽربٌة سنة مدونة حدٌثة لصالح جمٌع مك

 المساواة وحقوق اإلنسان . لمبادئ

من أبرز المستجدات التً جاءت بها مدونة األسرة إحداث قسم قضاء األسرة داخل 

 .ؤسسة قاضً األسرة المكلؾ بالزواجوالمتمثلة فً م االبتدابٌةالمحاكم 

تحد من  مة عقد الزواج وما ٌترتب عنه من آثار البقٌ المشرع المؽربًمن  اعترافا

فقد جعل من أهم شروط هذا  ٬عداها لتصل إلى األسرة و المجتمعطرفً العالقة فقط بل تت

الزواج.العقد توفر الطرفٌن على أهلٌة 
4

 

لقد كان الفصل الثامن من مدونة األحوال الشخصٌة ٌنص على أنه "تكتمل أهلٌة 

الثامنة عشرة فإن خٌؾ العنت رفع األمر إلى القاضً وفً الفتاة بتمام النكاح فً الفتى بتمام 

 الخامسة عشرة من العمر "

حتى إن جاءت مدونة األسرة بمبدأ المساواة بٌن كل من الفتى و الفتاة فً سن الزواج 

مع تحدٌده فً ثمانٌة عشر سنة شمسٌة كاملة لكل واحد منهما باإلضافة إلى تمتعهما بقواهما 

من مدونة األسرة على أنه "تكتمل أهلٌة الزواج بإتمام الفتى و  77حٌث نصت المادة  ٬ٌةقلالع

 الفتاة المتمتعٌن بقواهما العقلٌة ثمان عشرة سنة شمسٌة ".

ٌنتقل من الكونٌة الحقوقٌة إلى الخصوصٌة  40لكن المشرع المؽربً من خالل المادة 

فتى و الفتاة بناءا على إذن من القاضً األسرة المحلٌة إذ ٌعتبر إمكانٌة زواج ال االجتماعٌة

المكلؾ بالزواج ولو لم ٌبلػ أحدهما السن القانونً بمقرر معلل بأسباب المبررة ومقنعة دعته 

 إبراز مصلحة القاصر الخاصة فً ذالك . القرار مع اتخاذإلى 

ما أكدته نعتبر أن هذا تقصٌر فً مدونة األسرة ألنه ساهم فً رفع زواج القاصر وهذا  

إحصابٌات الصادرة عن وزارة العدل و الجهات ؼٌر الرسمٌة حٌث أفادت إحصابٌات جدٌدة 

                                                           
 يٍ يكَٔح األٌهج  21انًاقج - 4
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سنة كما أن األحكام  73%من الزٌجات فً المؽرب تتم دون 1للٌونٌسٌؾ فً تقرٌر لها أن 

 .(74المادة )اإلٌجابٌة لدعوى ثبوت الزوجٌة تهم فتٌات قاصرات 

جدال بٌن كل من  خاصة اإلناثفً صفوؾ ر من تم عرفت إشكالٌة زواج القاص

..بحٌث أن البعض ٌعتبرها ظاهرة ٌجب وطلبة. االجتماعٌٌنالجمعٌات و الحقوقٌٌن والباحثٌن 

تزوٌج القاصر  ال ترقى إلى مرتبة ظاهرة ألن محاربتها إال  أن البعض األخر ٌرى على أنها

د كل هذا إلى عدة أسباب أهمها ٌعوأحٌانا خوفا من العنوسة والفساد وقد ٌكون الحل األنفع 

 ...اقتصادٌة٬ اجتماعٌة ٬ٌرجع إلى عدم تحدٌد الحد األدنى لزواج واألسباب األخرى قانونٌة

 ٌعتبر من المواضٌع التً تجمع بٌن كل ما والذيزواج القاصر   موضوعإن دراسة 

لك مجال وذبه القانون فً هذا الو قانونً ٌستوجب منا مناقشة أهم ما جاء  سوسٌولوجًهو 

والوقوؾ على أهم اإلشكالٌات التً تعترض  ٬لكلٌل النصوص القانونٌة المنظمة لذبتح

 .اقع هاته الظاهرة ومعرفة أسبابهاالتطبٌق السلٌم لها وفهم و

 ːوسنقسم الدراسة على الشكل التالً

 انشق انُظر٘ نهثحسːنفصم األٔل ا -

 انشق انًٛذاَٙ نهثحسːانفصم انصاَٙ  -
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 نهجسث انُظؽ٘ انشك
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واج القاصر البد من التوقؾ عند زللحدٌث عن الشق النظري المتعلق بموضوع و               

نخصص المبحث الثانً للحدٌث عن  العام لهذا الزواج فً المبحث األول بٌنما اإلطار

   القاصر.اإلجراءات القانونٌة لزواج 

 انؼاو نسٔاض انقاصر                       اإلغار  :ٔلانًثحس األ

تعتمد قوة المجتمع على بنابه القوٌم و تماسكه المتٌن ثم على الطبٌعة التً بنٌت بها          

مكوناته و تعد األسرة أول أدوات الوصول إلى بناء المجتمع ثم تطوره وترابطه فهً الحجر 

                                            . نشأتها المجتمعات و اسً فً تكوٌناألس

فالمجتمع الصالح أساسه األسرة الصالحة المبنٌة على القٌم الفاضلة و األخالق الكرٌمة         

و تأسٌس  تهسلوكاالمجتمع و تحدٌد هوٌته و انعكاس  المركزٌة الناظمة لتكوٌن فهً النواة

.شخصٌته
5

 

 و من "قوله تعالى  اآلٌاتكرٌم الحماٌة و العناٌة فً كثٌر من و قد أولى لها القرآن ال       

ذالك و رحمة إن فً لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلٌها و جعل بٌنكم مودة آٌاته أن خلق 

 ومن تم قد أخذ الدستور المؽربً  كثٌرة فً هذا الشأن  اآلٌاتو   6" آلٌات لقوم ٌتفكرون

األسرة القابمة على عالقة الزواج  "رة فقد نص على أن بالمكانة العظٌمة لألس 4077 لسنة

. شرعً هً الخلٌة األساسٌة للمجتمع"ال
7

فً تكوٌن ومن تم فالزواج هو الرابطة األساسٌة   

 األسرة و تشكٌل المجتمع و عالقة إنسانٌة قوامها المودة و الرحمة .

لتً تعتبر من المواضٌع القاصر ا من هذا المنطلق ٌمكن إدراك أهمٌة موضوع زواج       

. مما أدى ببعض الدول إلى ساحة القانونٌة و المجتمع المدنًالتً تثٌر جدال على مستوى ال

محل  كان فقد ٬اإلسراع إلى تقنٌنه و تحدٌد سن الزواج بناء على مجموعة من المعاٌٌر

                                                           
5

 ”ػهٙ أتٕ ؼًٛك٘  ،انككرٕن  -نٕكح شثكح األ “أًْٛح األٌهج ٔ يكاَرٓا -
  12اٜٚح  :ٌٕنج انهٔو - 6
 - 11انلوهج األٔنٗ يٍ انًاقج  :1022قٌرٕن انًـهتٙ - 7
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دور فً حفظ و المؤٌدٌن له لما له من  ،ً تتراوح بٌن من ٌطالبون بإلؽابهنقاشات واسعة الت

  المجتمع من تفشً الزنا و الرذٌلة و درء الفساد األخالقً .

 الدولٌة  نصوص القانونٌة و المواثٌق لوقبل الحدٌث عن زواج القاصر بالنسبة ل       

 .(المطلب األول  )ماهٌة زواج القاصر  لىالتطرق إمن  الثع ( المطلب الثانً )

  ياْٛح زٔاض انقاصر األٔل:انًطهة     

اإللمام بماهٌة زواج القاصر ٌقتضً منا التطرق إلى مفهوم زواج القاصر )الفقرة  إن       

 األولى ( ثم التطرق لزواج القاصر فً اإلسالم )الفقرة الثانٌة (

  االصطالغفٙ انهغح ٔ يفٕٓو زٔاض انقاصر  األٔنٗ:انفقرج   

 انسٔاض فٙ انهغح :أٔال 

 ،بٌن شٌبٌن وارتباطهما معا  االقتران أي ، واالقتران رتباطاال الزواج فً اللؽة ٌعنً      

"ذا النفوس زوجتوإ " قال تعالى ،منفصلٌن عن بعضهما  بعد أن كان 
8
وقلنا  "وكذالك قوله  

"آدم أسكن أنت وزوجك الجنة ا ٌ
9
هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها " وقوله تعالى 

"زوجها لٌسكن إلٌها 
10
لزواج فً اللؽة ٌراد به معانً كثٌرة فمرة ٌراد به هنا فإن ا ومن 

االزدواجو  االقترانالنكاح و مرة 
11
. 

 االصطالغ فٙ انسٔاض:  شاَٛا

عقد "فالزواج ٌتخذ عدة تعرٌفات إال أننا سنقتصر على تعرٌفه بأنه  االصطالحأما فً       

ً بٌن الرجل و على مبدأ التراض مقوماته من الشرٌعة وهو مبنً شرعً ٌستمد أساسه و

                                                           
 1 ٌٕنج االَلطان: اٜٚح- 8
 19 ٌٕنج انثوهج: اٜٚح- 9

 284 ٌٕنج األػهاف: اٜٚح- 10
  هاٌ ٔ االوقٔاضتأَّ االهر ،ياقج انىٔاض  ،كوك ظاء كٙ يؼعى نٍاٌ انؼهب التٍ يُظٕن - 11
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هناك مانع شرعً ٌعطً لكل منهما باألخر طالما لم ٌوجد  ،على الوجه المشروعالمرأة 

العالقة الزوجٌة المشروعة استمرارٌحول دون 
12
.  

 يفٕٓو انقاصر شانصا:

لم ٌكتمل عقله عناٌة خاصة تتناسب  باإلنسان وهو صؽٌر  اهتمت الشرٌعة اإلسالمٌة         

فخصته بأحكام تنظم حٌاته و تعده  ،هذه المرحلةر الذي ٌصاحب مع الضعؾ و القصو

هو الذي خلقكم  " للمرحلة التً ٌكون فٌها كامل العقل و القدرة و اإلدراك قال هللا عز وجل

شٌوخا ومنكم  لتكونوامن تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم ٌخرجكم طفال ثم لتبلؽوا أشدكم ثم 

"مسمى و لعلكم تعقلون تبلؽوا أجالمن ٌتوفى من قبل ول
13
.  

 أ: ذؼرٚف انقاصر فٙ انهغح

ر٬ ووالجمع المؤنث قاصرات  ،المؤنث قاصرة          فً  القاصرقصر قاصرون و :الجمع وقُص 

 .لم ٌبلػ بعد سن الرشد ،ء هو العاجز عن التصرفات الشرعٌةلؽة الفقها

 .اصر الٌد من ال سلطة و ال حول لهق       

هو الشخص العاجز عن إدراك األمور على  "فً اللؽة بأن القاصر  ٌمكن القول       

ره مازالت قاصرة عن أو هو الشخص الذي وصل مرحلة من عم "حقٌقتها لصؽر سنه 

14.مرحلة البلوغ
 

رؾ "وعندهم قاصرات الطرؾ عٌن  " قوله عز وجل       المرأة التً  ،ومعنى قاصرات الط 

 15ٌر زوجها.ا إلى ؼتمد  عٌنه ٌشتد حٌاءها و ال

                                                           
 1 :ص  ،1029ؽثؼح  ،يطثؼح أَلٕتهاَد ،أؼكاو انىٔاض ٔ انطالم  ،شهغ يكَٔح األٌهج  :إقنًٚ أظٕٚهم - 12
 71 ٌٕنج ؿاكه: اٜٚح- 13
انواطه يلٕٓيّ ٔ أْهٛرّ كٙ انلوّ اإلٌاليٙ ٔ انوإٌَ انٕػؼٙ ٔانق كٙ يٕهغ يهروٗ انلوٓاء  ،انككرٕن تٍ ٚؽٙ أو كهصٕو-  14

  ٌهجكوّ األ–
 يؼعى ػهتٙ ػهتٙ  –ذؼهٚق ٔ يؼُٗ انواطه كٙ انًؼعى انًؼاَٙ انعايغ  - 15
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 انقإََٙ االصطالغذؼرٚف انقاصر فٙ  ب:

عرؾ فقهاء القانون القاصر بأنه من لم ٌبلػ سن الرشد القانونً كما أنهم شاركوا فقهاء      

الحدث هذا األخٌر  ،الصؽٌر  :مصطلحات أخرى لداللة على القاصر  استعمالالشرٌعة فً 

ي أتم السن التً حددها للتمٌز ولم ٌتجاوز الذي عرفه فقهاء القانون بأنه الصؽٌر السن الذ

سن الرشد لكل دولة حسب تنظٌمها بحٌث ٌختلؾ  ،السن التً حددها لبلوغ سن الرشد 

 القانونً .

 : زٔاض انقاصر فٙ اإلسالوانفقرج انصاَٛح

الشرٌعة اإلسالمٌة بأحوال األسرة عناٌة كبٌرة للوصول بها أرفع المستوٌات من  اهتمت    

وتحقٌق مقاصد حفظ النسب و  للمجتمع٬خلٌة األولى  باعتبارهاالمحبة و الكرامة التعاون و

 وجه.الخفض من الرذٌلة و صون الكرامة اإلنسانٌة و بقاء اإلنسان على أكمل و 

النوع ظ على حكمة هللا عز وجل بضرورة اجتماع الذكور واإلناث للحفا اقتضتوهكذا 

ي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لٌسكن هو الذ " عز وجل اإلنسانً مصدقا لقوله

"إلٌها 
16
"أزواجا وذرٌة  جعلنا لهمأرسلنا رسال من قبلك و  " و ٌقول كذالك 

17
كما وضع  

ن سٌقومون تتمثل فً اختٌار الزوجٌن اللذٌ ،كٌم ضوابط لتأسٌس األسرة المسلمةالشرع الح

موضوع زواج القاصر فً مٌة دراك أهفمن هذا المنطلق ٌمكن إ ،ببناء األسرة ورعاٌتها

سالم أما فً اإلتقسٌمه إلى محورٌن األول لمعاٌٌر تحدٌد سن البلوغ  اإلسالم مما ٌستدعً

 الثانً حكم زواج القاصر.

 

 

                                                           
 284 اٜٚح األػهاف:ٌٕنج - 16
 18اٜٚح  ːٌٕنج انهػك- 17
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 يؼاٚٛر ذحذٚذ سٍ انثهٕؽ فٙ اإلسالو  : أٔال

ٌقال بلػ الشًء ٌبلػ بلوؼا وصل وانتهى وهو اإلدراك و  الوصول٬ اللؽة:فً  البلوغ    

 .لنضجا

وٌكون ذالك  ،ؾمرحلة الصؽر والدخول فً مرحلة التكلٌ انتهاءهو  :اصطالحاأما      

الخلقٌة والنفسٌة والعاملة الناشبة عن إفرازات ور مجموعة من التؽٌرات الجنسٌة وبظه

 .خاصة فً البدن
18
  

قوله ومنها  عشرة موضعا اثنتًومن تم فقد ورد مفهوم البلوغ فً القرآن الكرٌم فً      

ن األسباب و العالمات ولذالك سنالحظ أ 19"فإذا بلؽن أجلهن  فأمسكوهن  بمعروؾ  " سبحانه

للحظة البلوغ تتكون من عنصرٌن األولى عالمات البلوغ  الفقهاء٬ لتحدٌدالتً ذكرها 

  معٌن.الطبٌعٌة و الثانٌة سن 

 انثهٕؽ تانؼالياخ انطثٛؼٛح: أ :

 قال:مات فً منظومة المرشد حٌث قد جمع ابن عاش هذه العال        

 حمل مع البلوغ بدم أو       Ʊوكل تكلٌؾ بشرط العقل      

أو بثمان عشرة حوال ظهر      Ʊالشعر        إنباتأو بمنً أو 
20
. 

 وهً خمسةعالمات البلوغ كثٌرة ومتنوعة إال أننا سنقتصر على ما أجمع علٌه الفقهاء 

 باإلناث.إلناث وبعضها خاصة عالمات بعضها مشترك بٌن الذكور وا

 

 

                                                           
 ٔانق كٙ يٕهغ يهروٗ انلوٓاء  ،انثهٕؽ ٔػاليرّ  ،َاٚق تٍ ظًؼاٌ انعهٚكاٌ ،انككرٕن  - 18
  2 اآلية :ٌٕنج انطالم- 19
  17:و.ي ص :اقنًٚ اظٕٚهم - 20
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 ːعالمات البلوغ المشتركة بين الذكر و األنثى-

 االززالو األٔنٗ:انؼاليخ 

 فً السنة بمعنى العقل وذالك فً قوله صلى هللا علٌه وسلم االحتالمقد وردت كلمة        

لونهم ثم اللذٌن ثم اللذٌن ٌ،منكم أولو األحالم والنهى لٌلن،فتختلؾ قلوبكم وال تختلفوااستووا "

"ٌلونهم
21

ٌراه اإلنسان فً منامه من جماع أو  هو كل ما االحتالموقد عرؾ بعض الفقهاء 

 مقدماته وٌؤدي إلى اإلنزال .

بلػ األطفال  إذا" قد اتخذ هذا النهج كل من علماء الحنفٌة و الحنابلة مصدقا لقوله تعالى     

 "وهللا علٌم حكٌم ٌاته لكم آكذالك ٌبٌن هللا ،لهممنكم الحلم فلٌستأذنوا كما استأذن الذٌن من قب
22
  

 :َجبداال انثبَٛخ:انؼاليخ 

الخشن حول العانة الظهور الطبٌعً للشعر  الفقهً: االصطالحالمراد باإلنبات فً       

 والبالزؼب الضعٌؾ الذي ٌنبت للصؽٌر  عبرة ال ،زالته إلى نحو حلقبحٌث ٌحتاج فً إ

 ال ٌعتد بهباستعمال الوسابل الصناعٌة من األدوٌة ونحوها فإنه  أحدث إذاباإلنبات  عبرة

لبلوغ كعالمة ل
23
 . 

عن أبً ٌوسؾ ذكرها ابن  قد اختلؾ الفقهاء على اعتبار اإلنبات عالمة البلوغ رواٌة      

ٌقٌم الحد على من لم ٌثبت  إال أن ابن حجر نقل أن مالكا ال ،وصاحب الجوهرة ،العابدٌن

 اعتبارعلى أن  أجمعواؼٌر أنهم  ،قامة الحدنبات ألن الشبهة فٌه تمنع من إاإلبلوؼه بؽٌر 

 .الشعر النابت خشنا اإلنبات عالمة البلوغ لبد أن ٌكون 

 

                                                           
 كألٔل يُٓا... ٔكؼم األٔل،ٔإهايرٓا،تاب ذٍٕٚح انظلٕف،كٙ كراب انظالج  ،أـهظّ يٍهى كٙ طؽؽّٛ- 21
 94 اٜٚح :ٌٕنج انُٕن- 22
 ٕن َاٚق تٍ ظًؼاٌ انعهٚكاٌ .و.ي انككر- 23
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 عالمات البلوغ الخاصة باإلناث :-

 انسٛغ األٔنٗ:انؼاليخ 

ساء من عالمات البلوغ فً حق الن هاته العالمة واعتبروها قد أجمع الفقهاء على        

والالبً ٌبسن من المحٌض  "قوله سبحانه وتعالى،استنادا بأدلة من الكتاب و السنة واإلجماع 

 األحمال أجلهن أن ٌضعن وأولتادتهن ثالثة أشهر والالبً لم ٌحض من نساءكم إن ارتبتم فع

24." مره ٌسراحملهن ومن ٌتق هللا ٌجعل له من أ
 

ته عابشة رضً هللا عنها أن أسماء بنت أبً بكر دخلت رو ما بالنسبة للسنة النبوٌة ماأ          

ٌا ":هللا صلى هللا علٌه وسلم وعلٌها ثٌاب رقاق فأعرض عنها رسول هللا وقالعلى رسول 

إلى وجهه  وأشار"وهذا  إال هذابلؽت المحٌض لم تصلح أن ٌرى منها  إذاأسماء إن المرأة 

حدٌث حسن والحاكم وقال حدٌث صحٌح قال  الترمذي داود و وكذالك ما روي أبو، 25وكفٌه 

إال ٌقبل هللا صالة حابض  ال" على شرط مسلم عن عابشة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

 ."بخمار

أما اإلجماع قد نقل على اعتبار الحٌض عالمة من عالمات البلوغ عدد من العلماء         

 تعالى.رحمهما هللا –حجر  قدامه٬ ابنومنهم ابن 

 انسًم  ːانثبَٛخ  انؼاليخ

ذالك ،الحمل من عالمات البلوغ المتفق علٌها بٌن أهل العلم وهو ثابت فً القرآن والسنة     

بماء المرأة قال تعالى "فلٌنظر  وإخصابهٌحدث إال  بخروج المنً من الرجل  أن الحمل ال

 .ٌخرج من بٌن الصلب والترابب"،خلق من ماء دافق،اإلنسان مم خلق
26

 

  

                                                           
  9:ٌٕنج انطالم اٜٚح - 24
  721:ص ،رٓا كراب انهثاي تاب كٛٓا ذثك٘ انًهأج يٍ وُٚ،ٌٍُ أتٙ قأٔق :أتٕ قأق  أـهظّ- 25
 1إنٗ  9اٜٚح يٍ  :ٌٕنج ؽانم - 26
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 هٕؽ تانسٍانث ب :

وتحدث تؽٌرات فسٌولوجٌة و نفسٌة وعقلٌة ،ٌتحول الطفل الضعٌؾ إلى إنسان قوي       

العقل و اإلحساس بالتوازي مع نمو الجسد وعضالته ووظابفه الجنسٌة فً الذكر ٌنفتح فٌها 

وتهٌبة جسد األنثى لتكون صالحة لإلنجاب وهنا ٌكون قد بلػ أشده مصداقا لقوله تعالى "ٌأٌها 

ثم من قة ناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علالناس إن كنتم فً رٌب من البعث فإن  خلق

نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم  األرحام ما مخل قة لنبٌن لكم ونقرُّ فًمضؽة مخلقة وؼٌر 

أشدكم " لتبلؽواطفال ثم 
27
فً تحدٌد سن معٌن لبلوغ الذكر وسن فالمذاهب الفقهٌة قد انفردت  

ثى فً الحالة التً لم تظهر أي عالمة من العالمات الطبٌعٌة الدالة على البلوغ ٌوافق األن

سن البلوغ  اعتبروامن المذاهب المالكٌة و الحنفٌة  الفقهاء فً تحدٌد السن فكلبحٌث اختلؾ ،

 فٌما ٌخص األنثىفً ثمان عشرة سنة للذكر و األنثى إالُّ أن الحنفٌة قد اختلفوا مع المالكٌة 

وال وقد استدلوا كل من الحنفٌة و المالكٌة بقوله تعالى " ،تحدٌدها فً سن سبع عشرةبحٌث تم 

.مال الٌتٌم إال بالتً هً أحسن حتى ٌبلػ أشده " تقربوا
28
  

إلى توحٌد سن البلوغ للذكر و األنثى فً خمس  الحنابلةبٌنما ذهب المذهب الشافعً و     

 سنة.عشرة 

ٌكون محل نقاش فً المحور سالقاصر فً اإلسالم الذي  ومن هنا نتساءل عن حكم زواج     

 الثانً.

  :شاَٛا : حكى زٔاض انقاصر  

فً الزواج لتحقٌق مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة السمحاء اقتضت حكمة هللا عز وجل      

الخوؾ على الٌتٌمة من ،و تقوٌتها  االجتماعٌةوأهدافها العظٌمة و المحافظة على الروابط 

وكذالك قد تكون مصلحة سامٌة فً ،لدٌن والمحافظة علٌها من الضٌاع والفقرالفساد فً ا

بحٌث إن تحدٌد حكم  ،صرة وذالك لدرء الفساد و الرذٌلةتقدٌر الزواج خاصة بالنسبة للقا
                                                           

  9اٜٚح  :ٌٕنج انؽط- 27
  19 اٜٚح :ٌٕنج اإلٌهاء 28
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األول مؤٌد ،زواج القاصر ٌعرؾ نوعا من التضارب بٌن الفقهاء مما أدى إلى خلق توجهٌن 

 له . لزواج القاصر و الثانً معارض

 ذعاِ انًؤٚذ نسٔاض انقاصراال أ :

تحصٌن الفرج وهذا هو عنوان النزاهة الخلقٌة ،الزواج هو الطرٌق األمثل لؽض البصر        

"إن المرأة تقبل فً صورة : أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال;روي جابر رضً هللا عنه ،

ما فً  فإن ذالك ٌردُّ ،فلٌأت أهله امرأةفإذا أبصر أحدكم  ،وتدبر فً صورة شٌطان ،شٌطان

 نفسه "
29
لٌهم وهو سنة األنبٌاء ع،قد ٌجبُّ فً بعض األحوال  ومن تم فالنكاح سنة مؤكدة 

بل ٌنبؽً المبادرة إلٌه لما فٌه  ،ان قادر على الزواج أن ٌتأخر عنهالسالم فال ٌنبؽً للشاب إذا ك

باءة ا معشر الشباب من استطاع منكم الٌ" من مصالح كثٌرة مصدقا لقوله صلى هللا علٌه و سلم

ومن ومن لم ٌستطٌع فعلٌه بالصوم فإنه له وجاء "،ن للفرج فلٌتزوج فإنه أؼض للبصر وأحص

إذا كان فٌه مصلحة  (القاصر)تم فالفقهاء قد أجمعوا على جواز تزوٌج الصؽٌرة 
30
 استدلوقد  

 من الكتاب و السنة. جمهور من العلماء على ذالك 

"والالبً ٌبسن من المحٌض من نسابكم إن ارتبتم فعدتهن ثالثة قوله تعالى :الكتاب من       

أشهر والالبً لم ٌحضن "
31
الكرٌمة على الصؽٌرات الالتً لم ٌبلؽن سن الحٌض  اآلٌةتدل  

فهذا دلٌل من القرآن على أن الصؽٌرة ُتزوج فعدتهن ثالثة أشهر مثل الٌابسات من الحٌض 

 باب النكاح لقوله تعالى: صححٌهقال اإلمام البخاري رحمه هللا فً ،ة وُتطلق وتلزمها العد

 فجعل عدتها ثالثة أشهر قبل البلوغ . "والالبً لم ٌحضن"

" أن النبً صلى  حدٌث زواج النبً من أم المؤمنٌن عابشة رضً هللا عنها :أما فً السنة       

ومكثت عنده  ،ً بنت تسعهودخلت علٌه و ،لٌه وسلم تزوجها وهً بنت ست سنٌنهللا ع

                                                           
  تاب َكب يٍ نأٖ ايهأج كٕهؼد كٙ َلٍّ إنٗ أٌ ٚأذٙ ايهأذّ أٔ ظانٚرّ كٕٛاهؼٓا،نٔاِ يٍهى كٙ كراب انُكاغ  29
 89ص  :انًُمن اإلظًاع ألتٍ 30
  9 اٜٚح:ٌٕنج انطالم  31



 

 

16 
 

تسعا"
32
على أن النبً تزوج أم المؤمنٌن عابشة  االستدالل على هذا الحدٌث بأنه دل قالوا فً  

, و بالتالً جواز تزوٌج صر لم تبلػ الخامس عشرة من عمرهارضً هللا عنها و كانت قا

صلى هللا علٌه وسلم تشرٌعا ألمته.القاصرات دون تحدٌد سن معٌن و فعله 
33

 

 اإلذعاِ انًؼارض نسٔاض انقاصرب:

وهو األخر له أدلته و  ٬ج القاصر هً ظاهرة ٌلزم محاربتهاأن زوا االتجاههذا  ٌعتبر      

فً قوله بأنه ال ٌجوز لألب  شرب رمه ابنو أبً بكر األصم و  أللٌثًكل من فذهب  ٬مبرراته

 .الصؽٌرة حتى تبلػ و تأذن ابنتهإنكار 
34
  

ثهغٕا انُكبذ فاٌ أَكزى يُٓى ؼشعا فبظفؼٕا ئنٛٓى  ئغاانٛزبيٗ ززٗ  هٕاثزالٕنّ رؼبنٗ "     

"أيٕانٓى
35

الفرد بالؽا إال بعد انتهاء الصؽر وأن بلوغ  فال ٌكونالكرٌمة  اآلٌةمن خالل هذه  ،

الصؽر انتهاءسن النكاح هً عالمة من عالمات 
36
وٌعتبرون أن زواج الرسول صلى هللا  

ومن األعراؾ التً  ٬عنها وهً فً سن التاسعة من خصوصٌاته  علٌه وسلم بعابشة رضً هللا

رون أن بحٌث ٌعتب ٬ٌة وتتؽٌر بتؽٌر الزمان و المكانعند العرب خالل الجاهلكانت سابدة 

ٌكون ؼٌر متوفر فً حال إبرام عقد زواج وأحد طرفٌه  ٬الرضا شرط من شروط الزواج

 قاصر.

األصل هو اإلباحة فً اه ثالث ٌجمع بٌنهم وٌرى أن إال  أنه من رؼم من ذالك هناك اتج        

أبو موسى  ما رواهلضرورة أو المصلحة وهو ولولً األمر التقٌٌد المباح  ٬زواج القاصر

رواه  " نكاح إال  بولً "الاألشعري رضً هللا عنه أن رسول  صلى هللا علٌه وسلم قال: 

 .الترمذي

                                                           
  9/2411انثفان٘ أـهظّ  32
 -ؤاض انواطهاخ تٍٛ انشهع ٔانوإٌَ ،كوّ األٌهج ،يٕهغ يهروٗ انلوٓاء 33
تؼُٕاٌ ؤاض انواطهاخ ،كهٛح انؼهٕو انوإََٛح ٔاالهرظاقٚح ٔاالظرًاػٛح تًكُاي،تؽس نُٛم شٓاقج اإلظاوج انوإٌَ انفاص  34

 28ص -1029/1029انٍُح انعايؼٛح ، األٌثاب ٔ انُرائط
  7اٜٚح: انٍُاء: 35
  8ص -1029ٔانق كٙ انثؽس انًرؼهن تىٔاض انواطهاخ  ،ػهع ؼٕل يٕػٕع األْهٛح ٔ انٕالٚح كٙ انىٔاض  36
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رأٌه من الزاوٌة التً ٌنظر منها لزواج القاصر إال   كل ٌبديالمتضاربة  اآلراءهذه أمام         

لكون زواج القاصر ظاهرة اجتماعٌة قانونٌة ومن هنا نطرح الثانً  االتجاهأننا نتفق مع 

 ؟ ٌق الدولٌة من ظاهرة زواج القاصرالتساؤل عن موقؾ النصوص القانونٌة و المواث

نًٕاشٛق زٔاض انقاصر فٙ انُصٕص انقإََٛح ٔ ا انصاَٙ:انًطهة 

 انذٔنٛح.

ٌستمد موضوع زواج القاصر أهمٌته بصفة خاصة فً السٌاق العام الحافل بما تشهده           

القانونً و  مختلؾ الجمعٌات الحقوقٌة و المنظمات الدولٌة من تحوالت عمٌقة فً المشهد

ة التً بإصالحات عمٌقة و المقدم 4077حٌث جاء دستور فاتح ٌولٌوز  ،اإلعالمً و المجتمعً

عالٌة وقواعد سامٌة فً جمٌع المٌادٌن ورسخ  مبادئكرس شهدها المؽرب فً العقد األخٌر 

ما ٌضمن جعل األسرة قابمة على عالقة الزواج  مجال األسرة و الحقوق و الحرٌات فً

 .لشرعً و الخلٌة األساسٌة للمجتمعا

 مؽربال ة كما صادق علٌهاالدولٌ االتفاقٌاتعلى جعل  4077الدستور  دٌباجةجاء فً و      

على  ،تسمو فور نشرها ،وهوٌتها الوطنٌة الراسخة ،وقوانٌن المملكة ،فً نطاق أحكام الدستور

 .تلك المصادقة تتطلبهمع ما  ،هذه التشرٌعات مالبمةوالعمل على  ،التشرٌعات الوطنٌة

ثم نتطرق  (ولى الفقرة األ)من تم لبد أن نعطً نظرة دولٌة حول ظاهرة زواج القاصر       

 .(الفقرة الثانٌة  )لموقؾ المشرع المؽربً من هذا الزواج 

زٔاض انقاصر فٙ انًٕاشٛق انذٔنٛح ٔ انُصٕص  األٔنٗ:انفقرج 

 انًقارَح

قد اهتمت التشرٌعات الدولٌة و القوانٌن األجنبٌة اهتماما كبٌرا باألسرة خاصة الطرؾ       

المقارنة  و النصوص (أوال  )المواثٌق الدولٌة  اهتماما خاصا من خالل-المرأة–الضعٌؾ 

 .(ثانٌا)
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 انذٔنٛح ٔ انًؤذًراخ  أٔال : زٔاض انقاصر فٙ انًٕاشٛق

 حٛاض انقاصر فٙ اإلػالَاخ ٔ انًٕاشٛق انذٔنزٔ-أ

صاؼه –ٌعد وثٌقة تارٌخٌة هامة فً تارٌخ حقوق اإلنسان  :اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان -

واعتمدت الجمعٌة العامة  ،من جمٌع أنحاء العالم لفٌات القانونٌة والثقافٌةممثلون من مختلؾ الخ

بموجب قرار  7726كانون األول /دٌسمبر  70لإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان فً بارٌس فً 

وهو  ،ألؾ بوصفه أنه المعٌار المشترك الذي ٌنبؽً أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم 475

اإلنسان األساسٌة التً ٌتعٌن حماٌتها عالمٌا وترجمت تلك الحقوق وللمرة األولى حقوق ٌحدد 

للؽة من لؽات العالم . 300إلى 
37
  

حق التزوج وتأسٌس  ،متى أدرك سن البلوغ ،" للرجل والمرأة 74نص فً المادة قد         

 جوهما متساوٌان فً الحقوق لدى التزو ،بسبب العرق أو الجنسٌة أو الدٌن دون أي قٌد ،أسرة

 الطرفٌن الراؼبٌن ". برضى ٌبرم عقد الزواج إال ال وخالل قٌام الزواج ولدى انحالله. 

قد صادق  7767 نوفمبر 40أقرتها الجمعٌة العامة بتارٌخ  : 7767 حقوق الطفل اتفاقٌة -

الطفل فً مادتها األولى   االتفاقٌةعرفت هاته  72-04-7771علٌها المؽرب بمقتضى ظهٌر 

تعارض زواج القاصر أقل من  االتفاقٌةسنة ..." وبهذا فإن هاته  76ٌبلػ بعد "كل إنسان لم 

 سنة  76

اعتمدت هذه االتفاقٌة : 7767 (سٌداو)أشكال التمٌز ضد المرأة اتفاقٌة القضاء على جمٌع  -

 76المؤرخ فً  760/12وعرضت للتوقٌع والتصدٌق و االنضمام بقرار الجمعٌة العامة 

زواج القاصر  74فإنها منعت فً مادتها  7767شتنبر  1فً  التنفٌذٌز ودخلت ح 7775دجنبر 

ٌكون لخطبة الطفل أو زواجه أي أثر قانونً " وقد اعتبرت الطفل هو الذي لم  حٌث نصت "ال

                                                           
 اإلػالٌ انؼانًٙ نؽوٕم اإلٍَاٌ  ،انظلؽح انهئٍٛٛح ،يٕهغ األيى انًرؽكج 37
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الحد وألزمت الدول على تحدٌد  ٬الم ٌبلػ سن الرشد المقرر لبلدهعشر مٌتجاوز عمره الثامنة 

.لسن الزواجاألدنى 
38
  

 اض انقاصر فٙ انًؤذًراخ انذٔنٛحب: زٔ

ا للمخاطر التً نظر ،الدولٌة على ضرورة رفع سن الزواجأكدت عدة من المؤتمرات       

 71جٌم الفقرة –الفصل الرابع  ،جاء فً تقرٌر مؤتمر بٌجٌن ومن ذالك ما ،تهدد زواج الصؽار

كل ً وقت مبكر وتشو الوالدة ف ،تضطر الفتٌات إلى الزواج و الحمل"إن األوضاع التً :

و الحمل المبكر ٌعوق إحداث تحسٌنات فً الوضع التعلٌمً  وال ٌزال ،مخاطر صحٌة جسٌمة

وبصورة عامة فإن الزواج المبكر  ،للمرأة فً جمٌع أنحاء العالم االجتماعًو  االقتصادي

رجح ومن األ ،درة كبٌرة من فرص التعلٌم والعملٌمكن أن ٌحد من ق للفتاةواألمومة المبكرة 

أن ٌتزكى أثرا ضارا طوٌل األجل على حٌاتهن وأطفالهن "
39
 . 

 المؤتمر بضرورة "إعطاء األولوٌة إلى كل من البرامج من تقرٌر 705واهتمت الفقرة     

ٌة احترام الذات واكتساب التً تدعم المرأة وتمكنها من تنم ،التعلٌمٌة الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة

بصحتها مع التركٌز بصورة خاصة فٌما ٌتعلق  المسؤولٌةل واتخاذ القرارات وتحم ،المعرفة

والتً تؤكد على القضاء على الزواج  ،لموجهة إلى كل من الرجل و المرأةعلى البرامج ا

المبكر بما فً ذالك زواج األطفال " ودعا المؤتمر إلى ضرورة سن القوانٌن المتعلق بالحد 

 رفع منوإنقاذ تلك القوانٌن بصرامة و،سن الزواج والحد األدنى ل ،القانونً األدنى لسن الرشد 

" االقتضاءلزواج عند  الحد األدنى 
40
 . 

 

                                                           
38

 م س ː12صط ٔاض انواطهاخ األٌثاب ٔ انُرائتؽس نُٛم شٓاقج اإلظاوج كٙ انوإٌَ انفاص ذؽد ػُٕاٌ و -
39

"ؤاض انواطه تٍٛ انًؼاٚٛه انكٔنٛح ٔيكَٔح األٌهج " كٙ ،تاؼس كٙ هإٌَ األٌهج انًـهتٙ ٔانًوانٌ ،أًَ ٌؼكٌٔ  -

 انًٕهغ انفاص تعهٚكج انهًٌٛح ٔاإلنكرهَٔٛح نهعٓح تُٙ يالل ـُٛلهج 
 -و ي ،أًَ ٌؼكٌٔ  40
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 شاَٛا : أْهٛح انسٔاض فٙ تؼط انقٕاٍَٛ انًقارَح

 فٙ انرشرٚؼاخ انؼرتٛح-أ

وتختلؾ من دولة إلى تستلزم قوانٌن جمٌع بلدان المؽرب العربً توفر سن محدد لزواج       

 .أخرى

 77أصبحت أهلٌة الزواج تكتمل بتمام  4003نون الجزابري وبموجب تعدٌل ففً القا      

سنة للرجال و  47ٌحددها فً  بعد ما كان النص الملؽى ،سنة للرجال والنساء على حد السواء

 .سنة للنساء 76

سنة بموجب تعدٌل  76أما القانون التونسً قد حدد سن الزواج بالنسبة لكال الجنسٌن فً      

طبقا للفصل الخامس من مجلة األحوال الشخصٌة التونسٌة  4005ماي  72
41
وهو ذات  

 ٌة المورٌتانً فً مادته السادسة.التوجه الذي كرس قانون األحوال الشخص

ل على اكتما 7762سنة ً تنص المادة السادسة من قانون صادر فً أما فً القانون اللٌب     

المصري كذالك فً قانونه المدنً فً المادة  ونص المشرع ،أهلٌة الزواج ببلوغ سن العشرٌن

والراشد هو الذي بلػ إحدى  ،د له كامل األهلٌة لمباشرة حقوقهعلى أن الشخص الراش 22

على كل من بلػ سن التمٌز ولم ٌبلػ سن الرشد  24المادة وعشرون سنة مٌالدٌة وأقر فً 

لٌة وفقا لما ٌقرره القانون وكان سفٌها أو ذا ؼفلة ٌكون ناقص األه وكل من بلػ سن الرشد،

 سنة . 76سنة للزوج فً  74وبهذا فالقانون المصري ٌحدد سن الزواج للزوجة فً ٬

حدد  46/4003أما فً قانون األحوال الشخصٌة لدولة اإلمارات العربٌة المتحدة رقم      

هب للمذ تبعاوحدد سن الزواج  ( 754المادة )سنة عاما قمرٌا  47المشرع سن الرشد فً 

ٌكون إال بإذن  وقبل ذالك إذا ظهرت عالمات البلوغ فإن الزواج ال ،المالكً فً الثامنة عشرة

                                                           
41

ٔ  2479أتهٚم  12انًؤنؾ كٙ  2449م ػهّٛ توإٌَ انًظاق 2472كثهاٚه  10انًؤنؾ كٙ  2479نٍُح  2يهٌٕو ػكق  -

  1001يا٘  29كٙ  1004نٍُح  11تانوإٌَ ػكق 
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القاضً وبعد استدعاء الولً ألخذ رأٌه فإن لم ٌحضر فً الوقت المحدد أو كان اعتراضه ؼٌر 

سابػ بت القاضً فً أمر زواج القاصر .
42
  

  األٔرتٛحفٙ انقٕاٍَٛ  -ب

سنة بالنسبة للجنسٌن معا  76تشرٌعات الحدٌثة قد حددت سن الزواج فً إذا كانت أؼلب ال     

الطفولة فً هذا السن إال أن ذالك  انتهاءأمد الدولٌة التً حددت  االتفاقٌاتتقتضٌه  تماشٌا مع ما

على استثناءات تسمح بإبرام عقد  األوربٌةلم ٌمنع من تنصٌص تشرٌعات عدد من البلدان 

 سنة . 76اة أو الفتى لسن الزواج قبل إتمام الفت

من القانون المدنً الفرنسً 722ل ففً القانون الفرنسً الفص     
43
. 

Art 144: 

L′homme avant dix huit ans révolus ،la femme avant quinze ans révolus 

ne peuvent  contracter mariage  

 الزواج.ٌمكنهما عقد  سنة ال 73ػ سنة و المرأة التً لم تبل 76بمعنى الرجل الذي لم ٌبلػ      

ؼٌر أنه ٌجوز لوكٌل الجهوٌة أن ٌأذن فً  :ٌنص علىمن نفس القانون  723وجاء الفصل      

علق عقد  زواج القاصرٌن  726فً الفصل  ٬ون السن القانونً ألسباب خطٌرة إقامة الزواج د

ق منهما.وعند اختالؾ األب و األم ٌؤخذ برأي المواف،بموافقة األب واألم 
44

 

حتى وإن كان أحد أطرافه قاصرا وذالك وفً القانون اإلسبانً ٌجوز إبرام عقد الزواج      

 24و 23طبقا للمادتٌن  ،قضابً وموافقة العابلة إذنبعد صدور  و ،متى توفرت أسباب وجٌهة

                                                           
ص ،-الرباط –مطبعة األمنٌة ،زواج المغتصبة و القاصرة بٌن النصوص القانونٌة و الواقع العملً  :إدرٌس بلمحجوب  42

:92  
43

ُح ٌ 28ٔانم٘ نكغ ٌٍ انىٔاض إنٗ  1007أتهٚم  09 ترانٚؿ 144-1007ذى ذؼكٚم ْمِ انًاقج تًورؼٗ انوإٌَ نهى  -

 :ْٔكما أطثؽد ػهٗ انشكم انرانٙ
“L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus“  

 ص-ي ،و ،إقنًٚ تهًؽعٕب: - 4499
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 من القانون اإلسبانً. وفً القانون البلجٌكً ٌسوغ لمحكمة الشباب أن تمنح صالحٌة تزوٌج

 سنة فً حالة وجود أسباب خطٌرة . 76من هم أقل من 

 زٔاض انقاصر فٙ انقإٌَ انًغرتٙ  :انفقرج انصاَٛح 

لدراسة زواج القاصر فً القانون المؽربً البد من استحضار مدونة األحوال الشخصٌة    

 لنختم (ب)ثم التحدث عن زواج القاصر فً مدونة األسرة  (أ)ودورها وكٌؾ حددت هذا السن 

 . (ج) 01.50بقراءة فً مقترحً قانون بشأن تعدٌل القانون رقم 

 زٔاض انقاصر فٙ يذَٔح األحٕال انشخصٛح-أ

وٌقضً هذا ، 7735ؼشت  77الموافق ل  7155محرم  44أصدر ظهٌر مؤرخ ب 

الظهٌر بتكوٌن للجنة كلفت بوضع قانون ٌنظم األحوال الشخصٌة وبذالك أصبح المؽرب ٌتوفر 

وخصوصا أحكام المذهب  ،تمد على أحكام الشرٌعة اإلسالمٌةحوال الشخصٌة تععلى مدونة األ

فتى بتمام الثامنة عشرة والتً نصت فً الفصل الثامن بأنه "تكتمل أهلٌة النكاح فً ال ،المالكً

اة بتمام .وفً الفتفإن خٌؾ العنت أي انزالق الصبً رفع األمر إلى القاضً  ،من العمر

وٌضٌؾ الفصل التاسع "الزواج دون سن الرشد القانونً متوقؾ  الخامسة عشرة من العمر

 .فإن امتنع عن الموافقة وتمسك كل برؼبته رفع األمر إلى القاضً "،على موافقة الولً 

ومن خالل هاته الفصول ٌظهر أن األهلٌة الشرعٌة هً صفة تمكن الشخص من اإللزام 

فإن خٌؾ من  ،بلوغ الفتى ثمانٌة عشرةواج إال بٌجوز إبرام عقد الز بحٌث ال االلتزامو 

 76إلى الزنا أو التعرض للضرر ... رفع األمر للقاضً ٌأذن له بزواج قبل بلوؼه  االنزالق

 . سنة 73سنة باإلضافة لموافقة الولً  و كذالك بالنسبة للفتاة ببلوؼها سن 

ت محلها ً ألؽٌت وحلذا بخصوص األهلٌة الزواج فً ظل مدونة األحوال الشخصٌة الته

 فما هو سن الزواج فً مدونة األسرة ؟ .مدونة األسرة
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 رجزٔاض انقاصر فٙ يذَٔح األس-ب

على أنه مٌثاق تراض وترابط شرعً بٌن  " 2عرفت مدونة األسرة الزواج فً المادة 

لزوجٌن ؼاٌته اإلحصان والعفاؾ وإنشاء أسرة مستقرة برعاٌة ا ،أة على وجه الدوامرجل وامر

تدل كلمة مٌثاق على المكانة الشرعٌة التً ٌحظى بها الزواج من  م هاته المدونةطبقا ألحكا

 وإنما هو وسٌلة إلنشاء أسرة ،فهو لٌس رخصة لممارسة الجنس فقط لدن المشرع المؽربً

إذ  ،الطرفٌن ركنا جوهرٌا لقٌام العقدوالمدونة اعتبرت رضا  ،وهو بهذا المعنى تكرٌم لبنً أدم

بأن ٌعلم من  لكوذاوتالقً إرادتهما  ،ج عادل وناجح دون تراضً طرفٌهزواٌمكن تصور  ال

 .لمفهومةابأن ٌسمع كالمه أو ٌقرأه أو ٌرى إشارته  ،صدر عن األخر المتعاقدٌن ما

أهلٌة و ٬نحن هً األهلٌة المنظمة بمقتضى قانون األسرة وخاصة أهلٌة الزواج همناٌوما 

الشخص أهال لتحمل األعباء و تبعات الزواج وقد  الزواج هً تلك السن التً ببلوؼها ٌكون

من مدونة األسرة التً جاء فٌها أنه " تكتمل  77حدد المشرع المؽربً هذه األهلٌة فً المادة 

وهو ٬ أهلٌة الزواج بإتمام الفتى و الفتاة المتمتعٌن بقوامهما العقلٌة ثمان عشرة سنة شمسٌة "

المهتمة بقضاٌا عاما تتمسك به الجمعٌات الحقوقٌة با توجه ٌعكس مبدأ المساواة الذي كان مطل

المرأة والذي عرؾ تطبٌقا واسعا فً مدونة ألسرة 
45
وبهذا حسب مقتضٌات هذه المادة فإنه ال  

كما  ،وقت الدخول سنة شمسٌة كاملة وقت إبرام العقد ال 76الزواج إال ببلوغ سن  تكتمل أهلٌة

ٌمكن للمحكمة أن  ر الحالة المدنٌة عند وجودها والأن السن القانونً هو الذي ٌؤخذ من دفت

ومن المالحظ أن أهلٌة الزواج موحدة مع سن الرشد  ،بر السن المثبت فً أي شهادة أخرىتعت

بذالك ٌتحقق التساق القانونً بٌن جمٌع  و ،االنتخابًكذالك السن  القانونً و الرشد الجنابً و

 القوانٌن المتعلقة بسن الرشد . 

إال  أنه ٌمكن  ،77منعت الزواج قبل سن المحدد فً المادة ن مدونة األسرة األصل أ

من مدونة األسرة التً  40استثناء زواج القاصر إذا توفرت بعض الشروط بمقتضى المادة 

أن ٌأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن األهلٌة ،نصت " لقاضً األسرة المكلؾ بالزواج 
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بمقرر معلل ٌبٌن فٌه المصلحة و األسباب المبررة لذالك ،ه أعال 77المنصوص علٌه فً المادة 

بعد االستماع ألبوي القاصر أو ناببه الشرعً واالستعانة بخبرة طبٌة أو إجراء بحث ،

وفً حالة اإلذن للفتى أو الفتاة بالزواج دون سن األهلٌة المنصوص علٌها فً  ."  اجتماعً

ٌتعلق بعقد الزواج من حقوق  لممارسة كل ما ٌكتسب الزوجٌن األهلٌة المدنٌة، 40المادة 

ضً أي أنه ٌحق للزوجٌن ولو لم ٌبلػ سن األهلٌة فً الزواج التقا، 44والتزامات طبقا للمادة 

 أي أن الزواج أصبح ٌرشد ،الناجمة عن عقد الزواج ورفع الشكاوى بشأن الحقوق وااللتزامات 

سٌتم التطرق بتفصٌل إلى كل لزواج القاصر٬ ل ما ٌتعلق بأثر االقاصر ذكرا كان أو أنثى فً ك

 .هاته اإلجراءات فً المبحث الثانً 

 03-07قإٌَ تشأٌ ذؼذٚم انقإٌَ رقى قراءج فٙ يقررحٙ -ض   

تم تقدٌم مقترحً قانون
46
وانصب هذا  ،زواج القاصر فً ظل مدونة األسرة لتعدٌل مقتضٌات  

 :المقترح على النقط التالٌة 

 سن الزوج  وعدم تجاوز ،سنة 74الفتاة القاصرة محددا فً  اججعل سن األدنى لزو

تقارب السن بٌن الطرفٌن المعنٌٌن فً جمٌع األحوال  عاةامرمع  ،ضعؾ سن القاصرة
47
وهذا  

للقاضً فً شأن منحه اإلذن وذالك من  (المطلقة )ٌمكن أن ٌساهم فً الحد من السلطة التقدٌرٌة 

فنجد على سبٌل  ،اخل المؽرب وحسب توجهاتها الخاصةخالل التباٌن الحاصل بٌن المحاكم د

 االبتدابٌةسنة ومحكمة  74ٌمكن أن تمنح اإلذن لما دون  المثال محكمة الدار البٌضاء التً ال

من خالل ٬لراشدٌة تنزل على هذا السن بمٌدلت و ا االبتدابٌةنجد المحكمة بمكناس .فً حٌن 

للشك حرص القضاء على تفعٌل  ٌدع مجاال ا التبرز بماإلحصابٌات المسجلة فً هذا الصدد 

فمن وهكذا  ،المخاوؾ المرتبطة بتزوٌج القاصر تذٌب و ،وح التشرٌع على المستوى التطبٌقًر
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ذوكو تّ أػؼاء انلهٚن االشرهاكٙ تًعهً ،تًصاتح يكَٔح األٌهج 01-10:يورهغ هإٌَ تشأٌ ذؼكٚم ٔذرًٛى انوإٌَ نهى  -

ذوكو تّ انًٍرشان ػثك انهطٛق أػًٕ يٍ كهٚن ،يٍ انوإٌَ انًمكٕن  10ٔ12ٔ11انًٍرشانٍٚ.ٔانصاَٙ يورهغ  نرؼكٚم انًٕاق 

 رؽانق االشرهاكٙ تًعهً انًٍرشانٍٚ . ان
47

قناٌح ػهٗ ػٕء يورهؼٙ هإٌَ تشأٌ ذؼكٚم ،ؤاض انواطه تٍٛ انكٔاػٙ اإلنـاء ٔيثهناخ اإلتواء  ل.ؼٍٍ إتهاًْٛٙ، -

   202:ص 01-10انوإٌَ نهى 
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    21724ٌقدر ب  ما 75و74شكلت طلبات البالؽٌن سن ،4077طلبا خالل سنة  24745أصل 

48%50،3سنة أي بنسبة 73لػ طلبا لمن ٌب 4454فً حٌن تم تسجٌل  % 71.41بما نسبته،طلبا 
. 

 قد بما فٌه مصلحة لزواج القاصر وتجنب ما  اجتماعًوجوبا بخبرة طبٌة وبحث  االستعانة

 سلبٌة.ٌنتج عنه من آثار 

 ًالنابب الشرعً الذي تولى تزوٌجه بالحبس  ومعاقبة ،بطالن زواج القاصر دون إذن القاض

 وسنتٌن.لمدة تتراوح بٌن ستة أشهر 

  من طرؾ  االمتناعالنابب الشرعً ضمن مقرر اإلذن بالزواج فً حالة  اعامتنبٌان سماع

 النابب الشرعً .

زواج  استثناءفمن الرؼم من مضامٌن المقترح إال أن العدٌد من الجمعٌات تطالب بمنع 

فً وعبرت عن رفضها للحد األدنى لزواج القاصر الذي جاء به المقترح  ،القاصر فً المدونة

 أن هذا السن سن التمدرس ولٌس سن الزواج. سنة اعتبرت 74سن 

فً هذا المقترح المؽربً قد أحسن المشرع  القول من وجهة نظري المتواضعة أنإال أنه ٌمكن 

من الرؼم من أنه خرق مقتضٌات اتفاقٌة حقوق الطفل إال  أنه كٌؾ ٌعقل أن نحرم قاصرا لها 

سنة  76حرٌتها إلى أن تصل سن القدرة على الزواج وفً ذالك الزواج مصلحة لها وتقٌد 

 ومن تم أتمنى أن ٌتم تفعٌل هذا المقترح على الواقع العملً .،

 اإلظراءاخ انقإََٛح نسٔاض انقاصر:انًثحس انصاَٙ  

 األسرة.من مدونة  47و40و77قد خصص المشرع لزواج القاصر كل من المواد  

اة المتمتعٌن بقواهما العقلٌة ثمان عشرة تكتمل أهلٌة الزواج بإتمام الفتى والفت "تنص 77فالمادة 

 40نصت المادة ،مسطرة زواج القاصر  باختصار. وأما المادتٌن المولٌتٌن فقد أوردت  "سنة

أن ٌأذن بزواج الفتى و الفتاة دون سن األهلٌة ،لقاضً األسرة المكلؾ بالزواج  "على أن

المصلحة و األسباب المبررة بمقرر معلل ٌبٌن فٌه ،أعاله  77المنصوص علٌها فً المادة 
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بخبرة طبٌة أو إجراء بحث  واالستعانةأو ناببه الشرعً ألبوي القاصر  االستماعبعد ،لذالك 

 ". اجتماعً

من  47وأضافت المادة  ٬بزواج القاصر ؼٌر قابل ألي طعن مقرر االستجابة لطلب اإلذن

تم موافقة النابب الشرعً مدونة األسرة "زواج القاصر متوقؾ على موافقة ناببه الشرعً .ت

النابب  امتنعإذا  .ن بالزواج وحضوره فً إبرام العقدبتوقٌعه مع القاصر على طلب اإلذ

 ."ألسرة المكلؾ بالزواج فً الموضوعالشرعً للقاصر عن الموافقة بت قاضً ا

رؼم أن المشرع نظم أحكام زواج القاصر فً المواد المذكورة أعاله إال  أنه لم ٌتطرق 

هم الصفة شكلٌات الطلب وال الوثابق الواجب إرفاقها به وال الشخص أو األشخاص الذٌن لإلى 

حدد القاضً المختص مكانٌا لتسجٌل الطلب إال  أنه ٌمكن الرجوع إلى فً تقدٌمه كما أنها لم ٌ

الشرٌعة العامة للمرفعات والتقاضً فٌما لم ٌتم  باعتبارهاالمقتضٌات قانون المسطرة المدنٌة 

 ص علٌه فً مدونة األسرة .الن

 (المطلب األول )تحدٌد طلب اإلذن بزواج القاصر  ،وٌقتضً البحث فً هذه اإلجراءات

 . ( المطلب الثانً)وتوضٌح إجراءات التحقق من الطلب 

 غهة اإلرٌ تسٔاض انقاصراألٔل: انًطهة 

هلٌة ٌتطلب من مدونة األسرة فإن الزواج دون سن األ 43 مقتضٌات المادةمن خالل      

 .مذكورة لم توضح شكلٌات هذا الطلباإلذن القاضً بناءا على طلب والمدونة ال

ولكن هذا  (الفقرة األولى )سنتطرق إلى تقدٌم طلب اإلذن بزواج القاصر لذالك   

الفقرة )ٌكفً لوحده بل ٌنبؽً موافقة النابب الشرعً للقاصر على هذا الزواج  اإلجراء ال

 .(الثانٌة 
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 ذقذٚى غهة اإلرٌ تسٔاض انقاصر :فقرج األٔنٗان

مدونة األسرة مؤسسة جدٌدة وهً مؤسسة قاضً األسرة المكلؾ بالزواج  قد أحدثت

49
هذا األخٌر الذي أوكلت له اإلشراؾ و أعطت له الصالحٌات إصدار بعض األذون التً  

 الشخصٌة.كانت من اختصاص قاضً التوثٌق فً ظل مدونة األحوال 

اإلذن لزواج القاصر محل الدراسة الذي ٌشرؾ علٌه قاضً األسرة المكلؾ  وٌبقى    

من مدونة األسرة "لقاضً  40فً المادة  االختصاصبالزواج وقد حدد المشرع المؽربً هذا 

األسرة المكلؾ بالزواج أن ٌأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن األهلٌة ..."وهذا اإلذن ٌكون بناء 

والجهة المختصة للبث  (أوال)ءل عن شكل طلب اإلذن بزواج القاصر على طلب ومن هنا نتسا

 . (ثانٌا)فً الطلب 

  شكم انطهة ٔيعًَّٕ :أٔال 

 :شكم انطهة -1     

من قانون المسطرة المدنٌة 17ٌنص الفصل 
ترفع الدعوى إلى المحكمة االبتدابٌة  " على أنه  50

بتصرٌح ٌدلً به المدعً شخصٌا  بمقال مكتوب موقع علٌه من طرؾ المدعً أو وكٌله أو

وٌحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفٌن محضرا ٌوقع من طرؾ المدعً أو ٌشار فً 

 ."المحضر إلى أنه ال ٌمكن له التوقٌع

ٌتبٌن من خالل النص المنظم للدعاوى المدنٌة ٬أن المشرع ٌجٌز رفع الدعوى  أمام المحكمة 

علٌه من طرؾ المدعً أو وكٌله ٬أو بتصرٌح ٌدلً به المدعً  إما بمقال مكتوب وموقع االبتدابٌة

أو ٌشار فٌه  ٬بط المحلفٌن محضرا من طرؾ المدعًشخصٌا وٌحرر به أحد أعوان كتابة الض

  51.إلى أنه ال ٌمكن له التوقٌع 
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 1ٍ تٍٛ هؼاج انًؽكًح االتركائٛح تًورؼٗ ههان نًكج ٚرى ذؼٍٛٛ هاػٙ األٌهج انًكهق تانىٔاض يٍ ؽهف ٔوٚه انؼكل ي -
يٍ م.و.و انرٙ ذُض كٙ كوهذٓا انصاَٛح "ًٚاني يٓاو هاػٙ األٌهج انًكهق  214ٌُٕاخ توهان نٕوٚه انؼكل ٔكوا نهًاقج 

 تانىٔاض هاع يٍ انًؽكًح االتركائٛح ٚؼٍٛ نًكج شالز ٌُٕاخ توهان نٕوٚه انؼكل " 
 -(2419شرُثه  18) 2149نيؼاٌ  22ترانٚؿ  24194991نهى  ظٓٛه شهٚق تًصاتح هإٌَ 50
51

تكهٛح انؼهٕو انوإََٛح ،نٌانح ياٌره كٙ انوإٌَ انفاص ،هإََٛح  قناٌح ٌٌٕٕٛ،ؤاض انواطهاخ :ٔاق كهٙ تٍ ٌٕٚق  -

 1021،االهرظاقٚح ٔ االظرًاػٛح تًكُاي 
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مما ٌمكن تقدٌمه كتابة أم  ٬شرع لم ٌحدد شكل طلب زواج القاصروما ٌمكن مالحظته أن الم

وبالتالً  ٬مع القاصر على الطلب بالمقابل ٌبقى أهم الشروط هو توقٌع النابب الشرعً شفهٌا ٬لكن

 52. ٌمكن القول أنه ٌجب تقدٌم الطلب مكتوبا وموقع علٌه ومؤدى عنه الرسوم القضابٌة

تقدٌم الطلب اإلشكال المطروح هنا هو أن المشرع لم ٌحدد األشخاص اللذٌن لهم الحق فً 

الشروط العامة لقبول الدعوى المنصوص علٌها فً الفصل األول  على ٌتوفروهل ٌستوجب أن 

 53.من قانون المسطرة المدنٌة وهً الصفة واألهلٌة والمصلحة

تعتبر هاته الشروط من النظام العام لذالك ٌجوز ألطراؾ النزاع إثارتها من أٌة مرحلة من       

وإذا كان األصل فً ن تلقاء نفسها .مراحل التقاضً كما ٌجوز للمحكمة أن تتأكد من توفرها م

ٌتمتع باألهلٌة ولذالك ٌتعٌن تقدٌم الطلب من  القواعد اإلجرابٌة العامة أن الشخص القاصر ال

  .للقاصر تقدٌم طلب اإلذن بالزواجخول المشرع  استثنابٌاطرؾ النابب الشرعً إال أنه 

  :يرفقاذّ يعًٌٕ انطهة ٔ -2

ومراعاة لخصوصٌة طلب اإلذن  ٬أن ٌتضمنها هذا الطلبٌجب لم ٌحدد المشرع البٌانات التً 

ٌتضمن طلب اإلذن بالزواج األسباب والمبررات الداعٌة إلى طلب بزواج القاصر فإنه ٌتعٌن أن 

مصلحة القاصر فً الزواج  استجالءالزواج لكً ٌساعد قاضً األسرة المكلؾ بالزواج على 

باإلضافة إلى البٌانات الجوهرٌة  ٬صلحة للقاصرها معلى مبررات جدٌة وفٌ الطلب بناء وقبول

 :التالٌة

  األسماء العابلٌة والشخصٌة وموطن أو محل إقامة القاصر وناببه الشرعً أو من ٌقوم مقامه

 ٬مع ذكر التارٌخ الكامل لوالدة القاصر .
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  299ص ،و ي ،ض اإلظهاءاخ اإلقانٚح ٔ انوؼائٛح نرٕشٛن انىٔا،يؽًك انشرٕ٘  -
53

ٚظػ انرواػٙ إال يًٍ نّ انظلح ٔاألْهٛح ٔانًظهؽح إلشثاخ  ٚهٙ "ال ظاء كٙ انلظم األٔل يٍ هإٌَ انًٍطهج انًكَٛح يا -

ٚصٛه انواػٙ ذهوائٛا اَؼكاو انظلح أٔ انًظهؽح أٔ األْهٛح أٔ اإللٌ تانرواػٙ إٌ كاٌ ػهٔنٚا ُٔٚمن انطهف ترظؽٛػ ،ؼوٕهّ 

ٚؽكقِ .إلا ذى ذظؽٛػ انًٍطهج اػرثهخ انكػٕٖ كأَٓا أهًٛد تظلح طؽٛؽح ٔإال طهغ تؼكو هثٕل  انًٍطهج قاـم أظم

 انكػٕٖ " 
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  ل الكام االسمبٌان موضوع الطلب وهو الرؼبة األكٌدة فً تزوٌج القاصر أو القاصرة مع ذكر

 . مهنته  ٬المراد التزوج به وتارٌخ ازدٌادهللشخص 

 بٌان األسباب المبررة للطلب. 

  ؼٌر التامة أو التً وقع  تحدٌد البٌانات االقتضاءوعلى كل حال ٌمكن للقاضً أن ٌطلب عند

  54 وٌمكنه التحقق منها من خالل االستماع لألطراؾ بجلسة البحث .إؼفالها

من مدونة األسرة والتً ٌنبؽً  43ابق المنصوص علٌها فً المادة كما ٌجب أن ٌرفق الطلب بالوث

 :والتً ٌمكن تحدٌدها وفقا للمادة توفرها فً ملؾ عقد الزواج

 كله ومضمونه بقرار من وزٌر العدلمطبوع خاص بطلب اإلذن بتوثٌق الزواج ٌحدد ش. 

 حالة المدنٌة ٬إلى نسخة من رسم الوالدة ٌشٌر ضابط الحالة المدنٌة فً هامش العقد بسجل ال

 تارٌخ منح هاته النسخة ومن أجل الزواج 

  شهادة إدارٌة لكل واحد من الخطبٌن 

  شهادة طبٌة لكل واحد من الخطبٌن 

بوثابقه إلى صندوق المحكمة ٬وبعد أداء الرسوم القضابٌة علٌه ٬ٌفتح له  مرفقاٌقدم الطلب  

وٌعطً للملؾ نفس  ٬لسلً لتلقٌه وتارٌخهالترتٌب التسملؾ ثم ٌقٌد فً السجل المعد لذالك حسب 

 على قاضً األسرة المكلؾ بالزواج.الرقم التسلسلً المضمن بالسجل ٬ثم ٌحال بعد ذالك 

 فٙ انطهة انعٓح انًخرصح تانثسشاَٛا :

ٌتطلب منا مناقشة اإلشكاالت ٬ القاصرللوقوؾ على الجهة المختصة للبت فً طلبات زواج 

 )ب(المكانً  االختصاص)أ( ثم  النوعً باالختصاصالمتعلقة 
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  :انُٕػٙ االخرصاص -أ

كل جهة قضابٌة من  انصٌب الذي ٌحدد االختصاصالنوعً هو  باالختصاصٌقصد 

.القضابٌة بالنظر لطبٌعة الدعوى المنازعات
55  

 لقانونٌةا من حٌث تنوع العالقات النوعً فرضه تنوع القضاٌا االختصاصمفهوم 

 انونٌة أو المادٌة المرتبطةالقابمٌن بالتصرفات القانونٌة أو األفعال القواختالؾ موضوعها وانتماء 

 56 .بتلك العالقات على فبات مختلفة من أشخاص القانون

 7.52.116المؽٌر و المتمم للظهٌر الشرٌؾ رقم  01-51مجرد صدور قانون رقم ب

صل الثالث كما تم تعدٌله المتعلق بالتنظٌم القضابً للملكة و الذي جاء فً فقرته الثانٌة من الف

بحسب نوعٌة القضاٌا التً  االبتدابٌةعلى أنه ٌمكن تقسٌم المحاكم  12.70بمقتضى قانون رقم 

تختص بالنظر فٌها إلى "أقسام قضاء األسرة "وأقسام قضاء القرب "وؼرفة مدنٌة وتجارٌة 

 وعقارٌة واجتماعٌة وزجرٌة .

هو تحسٌن أوضاع المرأة  سرةام قضاء األع من وراء إحداث أقسشك أن فلسفة المشر ال 

ثم البت السرٌع فً القضاٌا المرتبطة باألسرة وذالك من خالل دمج كل القضاٌا المتعلقة باألسرة 

فً جناح واحد.
57

 

هً قاضً األسرة المكلؾ بالزواج مؤسسة جدٌدة و استحدثتفإن مدونة األسرة الحالٌة 

 من بٌنهم اإلذن بزواج القاصر على عكس ماأوكلت له مهمة إصدار مجموعة من األذون وو

كانت علٌه مدونة األحوال الشخصٌة التً خولت هاته المهمة إلى القاضً المكلؾ بالتوثٌق ٬إال 

لقضاة بالبت  االختصاصمدى توفق المشرع فً إحداث أقسام خاصة وتخوٌل أنه من الرؼم من 

حٌث نجد أؼلب القضاة فً هذا ب ٬تعترٌه بعض النواقص االختصاصفً األذون إال أن هذا 

التخصص خاصة فٌما  احترامالمجال لٌس لهم تخصص وإنما تم تكلٌفهم بقضاء األسرة دون 
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 71:ص ، 1009انطثؼح األٔنٗ ،انهتاؽ ،قان انوهى ،انكراب األٔل ،انفاص انوإٌَ انوؼائٙ  ،يؽًك يؽعٕتٙ -
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بالمساطر و  لٌس فقط المعرفة  الجٌدة–ٌتعلق ببعض الحاالت التً تستلزم من القاضً 

المساعدة مثل ملما ببعض العلوم لك ٌنبؽً أن ٌكون ولكن باإلضافة إلى ذ ٬اإلجراءات القانونٌة

ونقصد هنا حاالت زواج القاصرٌن التً خول فٌها المشرع للقاضً  ؛االجتماععلم النفس وعلم 

ٌتولى القٌام به بنفسه لعدم تزوٌد أؼلب المحاكم  و الذي ؼالبا ما اجتماعًببحث  االستعانة

االجتماعٌنبالمساعدٌن 
58. 

قاضً التوثٌق بمهمة النظر فً  لك نجد من الناحٌة العملٌة فً بعض المحاكم تم تكلٌؾكذ

ً مختص وٌمكنه نظرا لؽٌاب قاض 59،األذون الزواج من رؼم من أن له اختصاصات أخرى

 .القٌام بهذا الدور

نأمل على أن ٌتم تزوٌد المحاكم بالعدد الكافً من القضاة المتخصصٌن  فً مجال األسرة 

 . اختصاصهمتدخل ضمن  التً ال إثقال كاهل القضاة بالقضاٌاو  االختصاصٌقع تداخل  حتى ال

 انًكاَٙ االخرصاص-ب

من مدونة األسرة "ٌحدث ملؾ لعقد  43ادة ٌستخلص من نص الفقرة األولى من الم

الزواج  ٌحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء األسرة لمحل إبرام العقد "أن المشرع لم ٌقٌد 

جهم لدى قسم معٌن من أقسام قضاء بتوثٌق زواالخطٌبٌن الراؼبٌن فً الزواج بتقدٌم طلب اإلذن 

األسرة )كقسم محل سكناهما أو محل سكنى أو إقامة أحدهما (٬بل على ما ٌبدو أن المشرع اعتبر 

أن جمٌع أقسام قضاء األسرة بالمؽرب مختصة مكانٌا للبت فً طلبات اإلذن بتوثٌق الزواج 

                                                           
58
  11ص ،و ي ،قناٌح ٌٌٕٕٛ هإََٛح :ؤاض انواطه ،ٔاق كهٙ تٍ ٌٕٚق  
59

 :اـرظاطاخ هاػٙ انرٕشٛن ؼٍة انًكَٔح األٌهج ذرعهٗ كٙ  -

 انًرؼهوح تفطاب هاػٙ انرٕشٛن ػهٗ ػوك انىٔاض . 71انًاقج -

 انًرؼهوح تفطاتّ ػهٗ ٔشٛوح انطالم . 81انًاقج -

 انًرؼهوح تانًفاؽثح ػهٗ ٔشٛوح انهظؼح . 219 انًاقج-

 تاإلػاكح إنٗ انؼكٚك يٍ اإلـرظاطاخ .
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لجوء إلى أي قسم ٌودان وترك لهما حق الخٌار فً ال ٬بصرؾ النظر عن محل سكنى الخطٌبٌن

أن ٌوثق زواجهما برحابه .
60   

ٌطرح إشكاال على المستوى العملً حٌث ٌلجأ بعض األشخاص الستؽالل الفراغ  ما وهو

على سبٌل  بالزواج  اإلذن رفض طلب ٌتم خاصة عندما  ٬للتحاٌل على النص القانونًالتشرٌعً 

نه ٌتم العودة إلى محكمة لت وٌتم رفض الطلب فإبمٌد االبتدابٌةإلى المحكمة  ٌلجبونالمثال عندما 

تتساهل فً منح اإلذن وهذا ٌعد تضارب فً المقررات القضابٌة وبالتالً المساس  أخرى

  .القضاء بمصداقٌة

ها ممارسات ؼٌر تتلق ما أن الظاهرة زواج القاصر ؼالبامن هنا تتصاعد أصوات تفٌد 

لهذا  االكتراثلمحل اإلقامة ٌواجه بعدم  مثبتالقانونٌة وفً بعض األحٌان تالعب بالوثابق 

 :اتجاهٌنو القول فً هذا اإلشكال  ٬التحاٌل فً بعض الحاالت

المكانً ؼٌر محدد بالنسبة لهذه الطلبات فضال على أنه  االختصاصاألول ٌرى أن  االتجاه

من لم ٌبلػ سن لٌس من النظام العام و بالتالً فال مانع قانونً من قبول فتح ملفات أذون الزواج 

المسطرة المدنٌة و  لمبادئالقانونً ٬بحٌث أن األمر ٌتعلق بمجرد طلبات ولٌس دعاوى تخضع 

 التنظٌم القضابً .

ب أن ترفع جٌتعلق بدعوى النٌابة القانونٌة ٌاألخر ٌرى العكس و ٌقول أن األمر  اتجاه

ع الحاالت ٌتعلق جمٌاألصل فً ( و الذي هو موطن ولٌه)ا(فً ة محكمة موطن القاصر)ام أم

 ٌعتمدون على مبدأ االتجاهواد هذا ر  ٬المدعى علٌهأن ترفع من المدعً ضد األمر بدعاوى ٌجب 

عدة أقسام قضاء  إلى رفع عدة دعاوى لدى مدون ن ٌعذاإل ًأن طالب باعتبارالنٌة  التقاضً بحسن

فرط اإلصرار و كثرة  إما منتم قبول طلباتهم تحٌن أن  ( إلىزواج بال ٌن المكلف اةض)القاألسرة  

القاضً األقل صرامة  اختٌارأو حسن المقاالت  
61. 

                                                           
 - 90ص ،و ي ،انًهشك انؼًهٙ انوإََٙ نواػٙ األٌهج انًكهق تانىٔاض ،انؽٍٍ تٍ قانٙ  60
 21انؼكق ،انًهق يعهح ،قناٌح أٔنٛح ألْى اإلشكاالخ انًصانج تفظٕص اإللٌ ترىٔٚط يٍ نى ٚثهـٕ ٌٍ انىٔاض :كاذػ كًال  61

  241ص ، 1008ياني 
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ابة العامة ؟ أو علٌه ؟ أهو القاصر المطلوب تزوٌجه ؟ أم النٌوهنا ٌثار اإلشكال من هو المدعى 

 الصفة؟من له الحق أو 

فً  علٌهمن وجهة نظري فإن النٌابة العامة لموطن القاصر أو ناببه هً الطرؾ المدعى 

لك لكونها الطرؾ القوي لحماٌة القاصر فٌما ٌتعلق بتحرٌك الدعوى هذا النوع من القضاٌا وذ

 العمومٌة .

المكانً للبث فً طلبات  االختصاصلمعالجة هذا الفراغ فٌما ٌخص   االقتراحات أهمومن 

لك بجعل وذمن مدونة األسرة  20ٌل المادة اإلذن بالزواج األول متعلق بالطبع التشرٌعً وهو تعد

قاضً األسرة المكلؾ بالزواج لمحل السكنى أو محل إقامة القاصر أو ناببه الشرعً هو المختص 

ألن الظروؾ المناطق تختلؾ بحٌث أن القاصر التً تنحدر  بالزواجوحده للبث فً طلب اإلذن 

ضاء (ومن )الدار البٌ االقتصادٌةٌمكن مقارنتها مع القاصر بالمناطق  من مناطق إقلٌم مٌدلت ال

 .االختصاصتم لبد من تقٌٌد 

بد من التحقق من أن الطلب الذي عرض على القاضً لم ٌتم البت فٌه من طرؾ وال

على إدراج الملفات المعروضة أمام المحاكم فً الحاسوب  االعتمادقاضً أخر خاصة 

ل على نب التحاٌلك لتجإن تم عرض الطلب على قاضً أخر وذاإللكترونً مما ٌسهل بمعرفة ما 

 ؟لك ٌطرح التساؤل حول دور النابب الشرعً فً زواج القاصر٬ وتبعا لذالنصوص القانونٌة

  :نقاصر: انُائة انشرػٙ فٙ زٔاض اانفقرج انصاَٛح

ٌتمتع بأهلٌة التقاضً ٬وٌتعٌن  األصل فً القواعد اإلجرابٌة العامة أن الشخص القاصر ال

من مدونة األسرة "زواج  21جاءت به المادة  ما لكوذ٬ ٌم طلبه بواسطة ناببه الشرعًعلٌه تقد

القاصر متوقؾ على موافقة النابب الشرعً "ومن هنا نتساءل عن هل فعال أن زواج القاصر 

 ؟تقدٌم الطلبمتوقؾ على موافقة الولً ؟ وفً حٌن عدم موافقته هل ٌمكن للقاصر 

لثانٌة حالة وا ٬بب الشرعً )أوال(الة موافقة الناك لبد من التطرق لحالتٌن األولى حلو لمناقشة ذ

 .عدم موافقته )ثانٌا(
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 :ح انُائة انشرػٙ ػهٗ زٔاض انقاصريٕافق أٔال:

 237و  236و  231و  230المقصود بالنابب الشرعً للقاصر طبقا ألحكام المواد 

 ذكرهم:تً دونة األسرة ٌكون أحد األشخاص اآلمن م 244و 238و

 .األب -

أو ؼٌبته أو عدم وجوده إلى ؼٌر ذلك من أهلٌته فاة األب أو فقدان األم الرشٌدة فً حالة و -

 آخر.لك فً حالة صدور حكم قضابً ٌجرده من الوالٌة أو حالة حصول أي مانع األسباب وكذ

أن تعرض الوصٌة على القاضً لتثبٌتها  الحمل٬ وٌجبالوصً الذي ٌعٌنه األب على الولد أو  -

صٌا مع وجود األم لشؤون الموصى علٌه ورفع األمر إلى على أنه إذا ترك األب المتوفى و

 الحاجة.القضاء عند 

  62.المقدم الذي تعٌنه المحكمة عند عدم وجود األم أو الوصً -

نجد المشرع نص على موافقة النابب الشرعً على زواج القاصر  21وبرجوع إلى المادة 

 إلذن بالزواج وحضوره إبرام العقد .وتتم هاته الموافقة عن طرٌق توقٌعه مع القاصر على طلب ا

النابب الشرعً للقاصر هو األكثر علما بمصلحة القاصر و كذا أسباب التً دفعتها  ألن 

لى إلزامٌة إلى الزواج و الظروؾ المادٌة و المعنوٌة وعلى هذا األساس لبد من التنصٌص ع

 . موافقة النابب الشرعً

ب  االبتدابٌةقسم قضاء األسرة بالمحكمة فً  واالستماعفبطلعً على محاضر البحث   

ٌلً :" ...وصرح والد )والدة( القاصرة أنه ٌرؼب فً تزوٌج ابنته )ها(  فإنه ٌتضمن مامٌدلت 

ألنها فً نظره )ها( بالؽة وقادرة على تحمل المسؤولٌات رؼم عدم بلوؼها سن الرشد القانونً 

ن وإ ٬لكنً والعقلً والنفسً ما ٌؤهلها لذسمان لها من النضج الجعن العالقة الزوجٌة وإالمترتبة 

ال تسمح له  البلد تقضً بتزوٌج الفتٌات فً سنها ٬فضال عن كونه ٌزاول مهنة ...و أهلعادات 

 "..عددهم. البالػوضعٌته المادٌة بتلبٌة كثٌر من متطلبات المعٌشٌة ألوالده )ها( 
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دٌم الطلب من طرؾ أبوي القاصر اللذان أٌضا أنه من الناحٌة العملٌة ؼالبا ما ٌتم تقوالمالحظ 

 ٌحضران معه لمباشرة اإلجراءات .

ؤولٌات فقد أخضعه فمن الرؼم من أن المشرع أعطى للنابب الشرعً عدة صالحٌات ومس

  .هاته الصالحٌات ضد مصلحة القاصر النابب استؽالللرقابة القضابٌة تفادٌا من 

 ؟عً فً تزوٌج القاصرالنابب الشر امتناعومن هنا نتساءل عن حالة 

 انُائة انشرػٙ ػٍ يٕافقح ػهٗ زٔاض انقاصر ايرُاعشاَٛا :

لم  موافقة النابب الشرعً فً زواج القاصر فإنه فً المقابل اشترطالمشرع المؽربً إن        

إال أنه فً بعض الحاالت من الرؼم من عدم موافقة النابب  ٌجعل هذا الشرط أمرا إلزامٌا

اع القاضً األسرة على اقتن إال أنه ٌتم منح اإلذن الزواج وذلك بناءالقاصر  الشرعً على زواج

إذا امتنع النابب  من مدونة األسرة " 21حٌث جاء فً الفقرة األخٌرة من المادة  ٬المكلؾ بالزواج

 .عن الموافقة بث قاضً األسرة المكلؾ بالزواج فً الموضوع " الشرعً للقاصر

التً  حد المقررات الصادرة عن قسم قضاء األسرة بالناظورفً أ  وهذا ما ٌظهر بوضوح

بت فً الطلب بالقبول رؼم معارضة أب   حٌث إن قاضً األسرة المكلؾ بالزواج" جاء فٌها 

القاصرة على اعتبار أن هذا األخٌر كان قد ادعى أن الخطٌب ٌكبر ابنته سنا وانه سبق له الزواج 

كد اع إلى تصرٌحات األم وبعد إجراء بحث اجتماعً تأو انه رجل ؼٌر صالح٬ لكن بعد االستم

وأن ادعاءاته حول الخاطب كانت ؼٌر   نفاق على ابنته منذ طلق أمها٬أن األب أمسك عن اإل

صاببة ألن نتٌجة البحث االجتماعً أوضحت أن هذا األخٌر ذو أخالق حسنة وانه كفا 

للخطٌبة"
63 

دون موافقتها  ٬رٌد تزوٌج ابنته القاصرالشرعً ٌ وقد نجد فً بعض الحاالت أن النابب

. إال أن من البدٌهً أن ٌقدم ن المشرع ألزم موافقتها الشخصٌةفهنا القاضً ٌرفض الطلب أل

نزاع ٌتعٌن على القاضً وهنا نكون أمام  ٬ن من طرؾ القاصر ضد ناببه الشرعًالطلب اإلذ

الذي ٌستدعً لها بصفة قانونٌة  ٌتم إال  بإجراء جلسة بحث بمكتب القاضً وهذا ال ٬الفصل فٌه
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كما  64،االجتماعًوله أن ٌأمر بإجراء خبرة طبٌة أو البحث  ٬جمٌع األطراؾ المعنٌة باألمر

 .سنرى فٌما بعد

  :طهةان يٍ انرحقق إظراءاخːانًطهة انصاَٙ  

من مدونة األسرة على "لقاضً األسرة المكلؾ بالزواج ٬أن ٌأذن بزواج  20تنص المادة 

 أعاله ٬بمقرر معلل ٌبٌن فٌه 19الفتاة دون سن األهلٌة المنصوص علٌه فً المادة الفتى و 

 االستعانةألبوي القاصر أو ناببه الشرعً و  االستماعبعد  ٬المصلحة واألسباب المبررة لذالك

لطلب اإلذن بزواج القاصر ؼٌر قابل آلي  االستجابة.مقرر  اجتماعًبخبرة طبٌة أو إجراء بحث 

 .طعن "

خالل هاته المادة فالمشرع المؽربً ألزم القاضً المكلؾ بالزواج أن ٌبنً قناعته  من 

إلى  باالستماع تبتدئبإتباع تلك اإلجراءات معٌنة قبل إصدار اإلذن بزواج القاصر ٬والتً 

)ثانٌا ( وإحالة  اجتماعًالقاصر وأبوٌه أو ناببه الشرعً )أوال( ثم إجراء خبرة طبٌة أو بحث 

 . ) ثالثا (لإلدالء بمستنتجاتها وفً األخٌر إصدار المقرر فً الطلبالنٌابة العامة الملؾ على 

 إنٗ انقاصر ٔإنٗ أتّٕٚ أٔ َائثّ انشرػٙ االسرًاع :أٔال 

إلى القاصر وأبوٌه أو  االستماعألزم المشرع المؽربً القاضً المكلؾ بالزواج بضرورة 

فً جلسة البحث التً ٌعقدها  انفرادللقاصر على  اعاالستمناببه الشرعً .فمن الناحٌة العملٌة ٌتم 

على قولها فً محضر أبوٌه أو ناببه ٬وعلى  اجرؤٌ ٬فقد ٌبوح للقاضً بأمور الالقاضً بمكتبه 

كل حال ٌتعٌن على القاضً أن ٌستطلع حالته بالمعاٌنة الخارجٌة و توجٌه األسبلة للتأكد من مدى 

إلى  االستماعثم ٌتم  ٬وهل هو مرؼم على الزواج 65ضاه بهاستعداده بدنٌا ونفسٌا للزواج ومدى ر

وتكوٌن فكرة حول الزواج   تهذالك من أجل تكوٌن قناع الشرعً و أبوي القاصر أو ناببه

تقرٌبٌة عن السن الحقٌقً  المطلوب وأطرافه وفرص تحققه ٬كما أنه ٌمنح للقاضً صورة
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مدنٌة استحال معه معرفة السن الحقٌقً خطأ مادي فً سجالت الحالة ال٬ؼالبا ما ٌقع 66للقاصر

للقاصر أو إدالء القاصر بعقد والدة ٌتضمن بأنه دون أهلٌة الزواج٬ وهكذا ٌتأتى له البحث فً 

هذه المسألة من خالل المقارنة بٌن مختلؾ الوثابق اإلدارٌة المدلى بها أو من خالل اإلطالع على 

 .67كناش الحالة المدنٌة 

على الطلب الذي "بناءا  فً مقرر قضى برفض تزوٌج القاصر بأنهوفً هذا الصدد جاء   

...و الذي تلتمس من خالله اإلذن لها بالزواج من المسمى... مؤكدة بأنها بالؽة تقدمت به القاصرة

 بناءا على إدراج الملؾ بجلسة ...التً حضرها ٬ وو قادرة على تحمل مسؤولٌة الزواجشرعا 

ر مس مهلة قدأن خطأ تسرب إلى تارٌخ ازدٌادها والت ... ولٌدالولً وأوضح أن ابنته من موا

بناءا على ملتمس النٌابة العامة الكتابً المدرج بالملؾ الرامً إلى  إصالح تارٌخ ازدٌادها و

 رفض الطلب.

تخلؾ عنها الطالب ولم ٌدل بالمطلوب مما  03/06/2011حٌث أدرج الملؾ بجلسة      

  68.ن التصرٌح بعدم القبولبقً معه طلبه ؼٌر مؤسس وٌتعٌ

ألبوي القاصر بمعنى األب و األم ٬فإن  االستماعمن الرؼم من أن المشرع نص على  

التوقٌع طلب اإلذن ٌقتصر فقط على األب دون األم ألن هاته األخٌرة ال تحمل صفة النابب 

ٌره خاصة وهو ما ال نسا 69.من مدونة األسرة 238الشرعً إال وفقا لشروط نصت علٌها المادة 

تسٌٌر شؤون فً وأن المشرع فً مدونة األسرة كرس مفهوم المسؤولٌة مشتركة بٌن الزوجٌن 

خاصة إذا ما تعلق األمر بقرارات مصٌرٌة مثل تلك المتعلقة بالزواج  ٬البٌت ورعاٌة األطفال
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ؼكٔق ٌهطح انوؼاء كٙ انًاقج األٌهٚح . كراب انىٔاض ًَٕلظا . نٌانح نُٛم قتهٕو انكنٌاخ انؼهٛا انًؼًوح ،أيٍٛ ػثك هللا  -

 1004-1008األٔل كهٛح انؼهٕو انوإََٛح ٔاإلهرظاقٚح ٔاإلظرًاػٛح ٔظكج . انٍُح انعايؼٛح كٙ انوإٌَ انفاص ظايؼح يؽًك 

 4:ص –
 141.ص  2004 محمد، الشتوي، المرجع اإلجراءات اإلدارٌة والقضائٌة لتوثٌق الزواج، الطبعة األولى -67

  .2011 / 00/ 03صادر عن قسم قضاء األسرة بأزٌالل بتارٌخ  112/11ملف رقم: 68

 أن تكون راشدة - 2:من مدونة األسرة "ٌشترط لوالٌة األم على أوالدها  118تنص المادة    -79

ٔنٓا أٌ ذهظغ ػٍ ،ٚعٕو نألو ذؼٍٛٛ ٔطٙ ػهٗ انٕنك انًؽعٕن  .ؿٛه لانك أٔاألْهٛح، ػكو ٔظٕق األب تٍثة ٔكاج أٔ ؿٛاب أٔ كوكاٌ  1

 هرؽون يُٓا ٔذصثٛرٓا .ذؼهع انٕطٛح تًعهق ٔكاج األو ػهٗ انواػٙ ن .إٚظائٓا

كئٌ يًٓح انٕطٙ ذورظه ػهٗ ذرثغ ذٍٛٛه األو نشؤٌٔ انًٕطٗ ػهّٛ ٔنكغ االيه إنٗ انوؼاء ػُك ،كٙ ؼانح ٔظٕق ٔطٙ األب يغ األو 

 انؽاظح 
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موافقة كل من ٬مما ٌعنً أن المشرع المؽربً كان علٌه أن ٌجعل زواج القاصر متوقفا على 

الذي نص فً الفصل السادس من مجلة  ٬تبناه المشرع التونسً ما بدالك مسٌرا 70لولً و األم ا

"زواج القاصر ٌتوقؾ على موافقة الولً واألم ٬وإن امتنع الولً أو األحوال الشخصٌة على أن :

 ".اصر برؼبته لزم رفع األمر للقاضًاألم عن هذه الموافقة وتمسك الق

 :اظرًاػٙٔ تحس : إظراء خثرج غثٛح شاَٛا

    71:انخثرج انطثٛح-أ     

التحقٌق فً الدعوى المعروضة على القضاء ٬والتً ٌمكن تعتبر الخبرة من إجراءات          

.بٌا أو بناء على طلب أحد األطراؾتلقا بإجرابهاللمحكمة أن تأمر 
72

 

من  66إلى  59الفصل  قد نظم المشرع أحكام الخبرة ضمن قانون المسطرة المدنٌة من

 .نفس القانون

ٌُعهد بواسطة القاضً إلى عرؾ بعض الفقه  الخبرة بأنها "إجراء من إجراءات التحقٌق 

شخص مختص ٌسمى الخبٌر بمأمورٌة تنوٌر المعارؾ فً المسابل التقنٌة و الفنٌة التً تتوقؾ 

صول على إدراكها الفصل فً النزاع أو بمأمورٌة معاٌنة وقابع مادٌة ٌشق على القاضً الو

إلٌها "
73
. 

إثبات التً تملك معها المحكمة  وسٌلة» :فقد عرؾ الخبرة بأنها ،أما القضاء المؽربً

"تخضع فٌها لرقابة المجلس األعلى. سلطة تقدٌرٌة ال
74

 

                                                           

99:و ي ص،قناٌح ٌٌٕٕٛ هإََٛح :ؤاض انواطه ،ٔاق كهٙ - 70 
71

 80انًُٕلض األٔل ٕٚظك ػًٍ انًالؼن ص- 

ٌ انًٍطهج انًكَٛح يٍ هإَ 99انلظم -
72  

 
73
يطثؼح ،انطثؼح األٔنٗ ،إظهاءاخ انرؽوٛن كٙ انكػٕٖ كٙ هإٌَ انًٍطهج انًكَٛح انًـهتٙ ،يؽًك انًعكٔتٙ اإلقنٍٚٙ - 

 18ص ، 2447انكاذة انؼهتٙ 

 

لكهِ ػثك انًعٛك ؿًٛعح يوال ذؽد  2489-9-24ترانٚؿ  9471ػكق  (انًعهً األػهٗ ٌاتوا)ههان يؽكًح انُوغ -11 

 ػُٕاٌ يٍائم انفثهج كٙ 

27ص ،2449انٍُح  22.يعهح انُكٔج ػكق انؼًم انوؼائٙ   
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تعتبر الخبرة الطبٌة من أهم المستجدات التً جاءت بها مدونة األسرة 
75
سٌلة وجعلها و 

وتكوٌن قناعته  ،القضاء بمعلومات العلمٌة والفنٌةٌد بتزو ،حل مجموعة من النزعاتفً فعالة 

 .منح اإلذن بزواج القاصر من عدمه فٌما ٌخص

فالخبرة الطبٌة تعتبر مظهرا من مظاهر التجدٌد و التحدٌث التً جاءت بها المدونة 

بخالؾ ما كان علٌه األمر فً مدونة األحوال  ،رضها التقدم العلمً و التكنولوجًوالتً ف

بأي إجراء وكان األمر  االستعانةالسابقة والتً لم تكن تعطً للقاضً إمكانٌة الشخصٌة 

 .خاضعا لسلطته التقدٌرٌة فقط
76
  

وقدرة  باألمر٬هو التحقق من واقعة بلوغ الشرعً للمعنً الهدؾ من الخبرة الطبٌة 

أمر بإجراء خبرة طبٌة للقاضً  هنا ونستحضر ٬الزوجٌةالقاصر على تحمل أعباء الحٌاة 

ن طرؾ بمٌدلت "بناء على طلب المقدم م االبتدابٌةاألسرة المكلؾ بالزواج لدى المحكمة 

... بواسطة ولٌها القانونً تلتمس فٌه اإلذن لها بالزواج من ...بتارٌخ القاصر المسماة ...مزداد

..وحٌث أن المحكمة ال تتوفر على العناصر الكافٌة للتأكد من مدى توفر المسمى.خاطبها 

خبرة  إجراءوحٌث ٌتعٌن لذالك  .التً تسمح لها بالزواج الفسٌولوجٌة ة على المؤهالتلقاصرا

طبٌة على المعنٌة باألمر ٌنتدب للقٌام بها الدكتور ...الطبٌب بمٌدلت ونحدد أتعابه فً مبلػ 

ل أجل أسبوع تحت طابلة صرؾ محكمة داخدرهما ٌودعها الطالب بصندوق ال 400.00

طبٌب بعد فحص المعنٌة باألمر تبٌان مدى قدرتها على الزواج من وٌتعٌن على ال .النظر

ٌتعدى أسبوع من تارٌخ  داخل أجل ال المأمورٌةوعلى الخبٌر انجاز  .الفسٌولوجٌةالناحٌة 

من هنا ٌتبٌن أن الخبرة الطبٌة فً مجال األسرة تتسم  و "...االستبدالالتوصل تحت طابلة 

 ،ةٌالجنح وإلنجاز على العكس فً الدعاوى المدنٌة بالبساطة والفورٌة فً ا إجراءاتها

تقرٌر الخبرة الطبٌة هً الحاسمة فً اإلذن بالزواج  اعتبارواإلشكال المطروح هنا هل ٌمكن 

أن قناعة القاضً تبقى ،؟ إن ما ٌمكننا تأكٌده فً هذه الحالة والمقٌدة لسلطة التقدٌرٌة للقاضً 

                                                           

... 111-298-297-299-291-219-222-11-10-27ظاء انُض ػهٗ انفثهج انطثٛح كٙ يكَٔح األٌهج يٍ ـالل انًٕاق -
75  
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فتقرٌر الخبٌر ال ٌلزمه فً  وبالتالً ،واج من عدمهصل فً منح اإلذن بالزهً األساس والفٌ

.شًء
77
  

  78:االظرًاػٙانثحس -ب  

هو إجراء جاءت به مدونة األسرة والهدؾ منه هو اإلطالع على الحالة المدنٌة      

وعن  االجتماعًوعن سٌرة هاته األخٌرة وسلوكه داخل الوسط والمعنوٌة للعابلة القاصر 

اصر فً تحمل ٌفٌد القاضً لتكوٌن قناعته حول مدى قدرة الق وكل ما مستواه الثقافً والتربوي

 .أعباء البٌت الزوجٌة

إلى الجهة أو الشخص المؤهل قانونا  االجتماعًوهذا وٌجب أن تسند مهمة البحث 

ؼٌر أنه ولحد الساعة ال ٌوجد نص تنظٌمً ٌؤطر  ،االجتماعٌةإلنجاز التحرٌات والتقارٌر 

ة الشبٌبة هناك أن بعض القطاعات الوزارٌة مثل وزار كل ما ،فةأو الوظٌلهذه المهنة 

على بعض  موظفٌهاتتوفر ضمن  ،ومؤخرا وزارة العدل ،والرٌاضة ووزارة الصحة

.االجتماعٌاتالمساعدات 
79

 

بناءا على أمر صادر من قاضً المكلؾ باألسرة  االجتماعًلبحث هذا وٌتم إجراء ا

 ٬تقرٌر البحثد المهمة الموكولة إلٌه مع تحدٌد تارٌخ إٌداع شخص أو جهة لذالك مع تحدٌ بانتداب

      :ٌلً رٌر ٌتضمن مااعلى مجموعة من التق العًطبا ونجد من الناحٌة العملٌة  وؼالبا ما

..معلومات حول القاصر.و النسب ...ثم معلومات حول ولً  االسممعلومات حول القاصر ٬

عالقة بٌن .. طبٌعة الاألبوٌن. .طبٌعة العالقة بٌن القاصر و..األبوٌن ناء...طبٌعة العالقة بٌناألب

وافع أسباب ود......معلومات حول الخاطب... عالقة القاصر بالخاطبباقً اإلخوة والقاصر 

 البحث.... وفً األخٌرة نتٌجة ..بٌت الزوجٌةالتزوٌج.طلب 

                                                           

289ص ،2444انطثؼح انصاَٛح ،يفرظه كٙ انًٍطهج انًكَٛح ٔانرُظٛى انوؼائٙ  ،يٌٕٗ ػثٕق ٔيؽًك انًٍاؼٙ- 77  
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 82انًُٕلض انصاَٙ ٕٚظك ػًٍ انًالؼن ص - 

97انًهشك انؼًهٙ ٔانوإََٙ نواػٙ األٌهج انًكهق تانىٔاض ... و ي .ص  ،األٌرال انؽٍٍ تٍ قانٙ - 79  
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لٌه والتأكد ما إن ٌعرض على القاضً لإلطالع ع ٬إٌداع تقرٌر البحث بكتابة الضبط وٌتم  

 أنجز بالعناٌة والدقة المطلوبة وفقا ألمر القاضً.

إلى مكان السكنى للقاصر من أجل  االنتقالالمتواضعة حبذ لو أنه ٌتم نظري من وجهتً 

بما ٌتم تداوله فً مكتب المساعد)ة(  االكتفاءعوض  االجتماعٌةعن ظروفها  التقصً

  .ٌسمى بالمقدم ال الجٌران أو مابشخص أخر مث االستعانة)ة( أو االجتماعً

 إحانح انًهف ػهٗ انُٛاتح انؼايح ٔإصذار يقرر –شانصا 

 إحانح انًهف ػهٗ انُٛاتح انؼايح-أ  

من مدونة األسرة التً تنص "تعتبر النٌابة العامة طرفا أصلٌا فً جمٌع  1طبقا للمادة 

المادة فٌمكن لنٌابة العامة أن تتقدم  هاتهمن خالل  القضاٌا الرامٌة إلى تطبٌق أحكام هذه المدونة "

أمام قضاء األسرة بأٌة دعوى ترى أن فٌها دفاع عن الصالح العام وٌتعذر على ذي مصلحة أن 

ٌقٌمها وهذا ٌفرض علٌها تتبع هذه الدعوى وحضور جلساتها وتقدٌم األجوبة والردود مع إلتزام 

الطعن فً مواجهة األحكام و الترتٌب المفروض على الخصوم كما ٌخولها حق سلوك طرق 

 القرارات الصادرة فً الموضوع .

عملٌا ٌحال ملؾ طلب اإلذن بزواج القاصر على النٌابة العامة بعد القٌام بجمٌع  

وؼالبا ما تدلً  النٌابة العامة بمستنتجاتها فورا  ٬ضٌة جاهزة للبتقال ما تصٌر وبعداإلجراءات 

بالزواج و الذي تتسم إجراءاته بالبساطة و الفورٌة فً  لخصوصٌة الطلب المرتبط اعتباراوذالك 

 .80.اإلنجاز

تدلً النٌابة العامة بمستنتجاتها إما كتابة أو تالوة بالجلسة ؼٌر أنه من الناحٌة العملٌة ؼالبا 

 .العامة النٌابة ًثرة القضاٌا وقلة ممثلمستنتجاتها كتابة نظرا لكبما تدلً 
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 :رٌ تسٔاض انقاصرانًقرر انصادر فٙ غهة اإل-ب 

إلى الطلب المؤدى عنه بصندوق المحكمة  استنادابناءا على قناعة القاضً التً ٌكونها   

 االستماععلى مستنتجات النٌابة العامة وبناءا على رؾ الولً القانونً للقاصرة ووالمقدم من ط

ٌتم إصدار  ٬تماعًاالجعلى الخبرة الطبٌة أو البحث أو ناببها الشرعً بالجلسة و ألبوي القاصرة

 المقرر إما بالقبول واإلذن وإما بالرفض .

81:يقرر اإلرٌ تسٔاض انقاصر -    -
  

من قانون المسطرة المدنٌة " تصدر األحكام  30طبقا لمقتضٌات المادة ٌتضمن هذا المقرر 

 فً جلسة علنٌة وتحمل فً رأسها العنوان التالً:

 المملكة المؽربٌة

 .82للقانونباسم جاللة الملك  وطبقا 

تشتمل على اسم القاضً الذي أصدر الحكم٬ واسم ممثل النٌابة العامة عند حضوره واسم كاتب 

 الضبط وكذا أسماء المستشارٌن عند االقتضاء فً القضاٌا االجتماعٌة.

تتضمن أسماء األطراؾ الشخصٌة والعابلٌة وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا 

 اء وصفات وموطن الوكالء.عند االقتضاء أسم

 توضح حضور األطراؾ أو تخلفهم مع اإلشارة إلى شهادات التسلٌم.

تتضمن أٌضا االستماع إلى األطراؾ الحاضرٌن أو إلى وكالبهم وكذا مستنتجات النٌابة العامة 

 عند االقتضاء.

مستندات ٌشار فٌها إلى مستنتجات األطراؾ مع تحلٌل موجز لوسابل دفاعهم والتنصٌص على ال

 المدلى بها والمقتضٌات القانونٌة المطبقة.
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 81انًُٕلض انهاتغ ٕٚظك ػًٍ انًالؼن ص - 
82 

يٍ هإٌَ  119ٔ 90انًرًى تًورؼاِ انلظالٌ  29421أػالِ تًٕظة انوإٌَ نهى  90ذى ذرًٛى انلوهج األٔنٗ يٍ انلظم  -

(؛ انعهٚكج 1021أؿٍطً  1) 2911يٍ نيؼاٌ  21ترانٚؿ  2421411انًٍطهج انًكَٛح انظاقن ترُلٛمِ ظٓٛه شهٚق نهى 

 .9711(، ص 1021أؿٍطً  10) 2911شٕال  22ترانٚؿ  7018انهًٌٛح ػكق 
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تنص األحكام على أن المناقشات قد وقعت فً جلسة علنٌة أو سرٌة وأن الحكم قد صدر فً 

 جلسة علنٌة.

 ٌجب أن تكون األحكام دابما معللة.

ٌبلػ كاتب الضبط حاال عند صدور الحكم حضورٌا ومعاٌنة حضور األطراؾ أو 

الحكم الذي صدر وٌسلم لهم نسخة من منطوق الحكم وٌشار فً آخره إلى أن وكالبهم بالجلسة 

 لالستبناؾة على ذلك إذا كان الحكم قابال التبلٌػ والتسلٌم قد وقعا٬ وٌشعر الربٌس عالو

من ٌوم صدور الحكم للطعن فٌه األطراؾ أو وكالبهم بأن لهم أجال قدره ثالثون ٌوما 

 من طرؾ الكاتب فً الحكم بعد التبلٌػ.٬ وٌضمن هذا اإلشعار باالستبناؾ

تؤرخ األحكام وتوقع حسب الحاالت من طرؾ ربٌس الجلسة٬ والقاضً المقرر٬ وكاتب 

 83.الضبط٬ أو من القاضً المكلؾ بالقضٌة٬ وكاتب الضبط

إذا عاق القاضً مانع أصبح معه ؼٌر قادر على توقٌع الحكم وجب إمضاؤه من طرؾ 

شرٌن ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد اإلشارة إلى أن ربٌس المحكمة داخل أربع وع

منطوق الحكم مطابق للصٌؽة التً صدر علٌها من القاضً الذي لم ٌتمكن من اإلمضاء علٌه 

 ومصادق علٌه من طرؾ كاتب الضبط.

 إذا حصل المانع لربٌس المحكمة اتخذ نفس اإلجراء وتولى التوقٌع عن الحكم أقدم القضاة.

 حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضً عند اإلمضاء.إذا 

إذا حصل المانع للقاضً وللكاتب فً آن واحد أعٌدت القضٌة إلى الجلسة من أجل المناقشة 

 وإصدار الحكم ".

 ٬أعاله  ةالمسطرٌٌخرج عن القواعد  وتجدر اإلشارة إلى أن  لكل طلب خصوصٌاته إال أنه ال

الل بها ً أن مشتمالت األحكام تعد من النظام العام ٌترتب عن اإلخالقضاب االجتهاد اعتبرفقد 

 84.اإلبطال
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طبقا بزواج القاصر ؼٌر قابل ألي طعن  بد من اإلشارة أٌضا أن مقرر اإلذن وال

ٌحق لمن  وال ٬هذا أنه بمجرد صدوره ٌكون نافذاومعنى  ٬من مدونة األسرة 77تضٌات المادة لمق

 85.ٌابة العامة الطعن فٌه بأي وجه من الوجوهٌدعً التضرر منه وكذالك الن

  86:يقرر رفط غهة اإلرٌ تسٔاض انقاصر - 

ٌصدر هذا المقرر فً شكل حكم قضابً من طرؾ قاضً األسرة المكلؾ بالزواج بعد 

 ːٌصدر هذا القرار فً الحاالت التالٌة  وفً الؽالب ما ٬اإلجراءات القانونٌة لذالك استنفاذ

أو عدم تناسب سنها مع  ةأو النفسٌر على زواج إما من الناحٌة الصحٌة حالة عدم قدرة القاص

 السن الفسٌولوجً المتعارؾ علٌه طبٌا .

أو فً حالة  ٬القاصر ؼٌر أهل لزواج القاص االجتماعً بأنحالة عدم إفادة الخبرة أو البحث 

 لزواج طبقااٌتم رفض طلب ألنها فً عدة الحمل وهذا ٌعد من موانع عقد كون القاصر حامل 

 األسرة.من مدونة  711و 17لمقتضٌات المادتٌن 

وفً ختام هاته الحاالت البد من اإلشارة إلى أنه ٌمكن الطعن فً مقرر رفض طلب اإلذن بزواج 

من تارٌخ  ابتدءاٌوما  73وذالك داخل أجل  ٬من مدونة األسرة 40طبقا لمقتضٌات المادة  القاصر 

  ون المسطرة المدنٌة .من قان 712التبلٌػ طبقا للفصل 

العام لزواج القاصر من خالل تحدٌد  اإلطاركل من  بعدما تطرقنا فً هذا الفصل إلى      

وكذا اإلجراءات القانونٌة لزواج  ٬والمواثٌق الدولٌة  لهذا الزواج مفهومه والنظرة اإلسالمٌة

الثانً للتطبٌق المٌدانً  فقد قمنا بتخصٌص الفصل  ٬ا لمدونة األسرة والعمل القضابًالقاصر طبق

األسباب  ودوره فً زواج القاصر وتنقٌب عن لزواج القاصر لمعرفة موقؾ المجتمع المدنً

 .للظاهرةوحلول 

                                                                                                                                                                                           

يُشٕن تًعهح 481/09كٙ انًهق اإلقان٘ ػكق  294د ػكق ذؽ 02/01/1007ههان طاقن ػٍ انًعهً األػهٗ ترانٚؿ -
84  

.ٚهٛٓا ٔيا 211طلؽح  74ػكق   
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 إن التحلٌل العلمً المتٌن ٌقوم على النظرة الفاحصة للظاهرة المدروسة وذالك من            

ولذا فإن  ٬مختلؾ الظواهر األخرىبٌن خالل التعمق فً أبعادها و تحدٌد العالقات بٌنها و

بالجانب النظري الذي ٌهدؾ إلى توضٌح  االكتفاءتحقٌق هذه الؽاٌة ٌتطلب من الباحث عدم 

ومن تم لبد من تدعٌم ذالك بالجانب المٌدانً هذا ٬النظرٌة للموضوع  االفتراضاتمجموعة من 

األولٌة من مجتمع البحث  البٌاناتلذي ٌقصد به تلك الدراسات التً تستهدؾ جمع كافة األخٌر ا

 و التً تساهم فً تحقٌق أهداؾ الدراسة .

على  االعتمادالواقعٌة لبد من  التطبٌقٌةولدراسة موضوع زواج القاصر من الناحٌة            

على  االعتمادإجراء مقابلة أو حتى  أو االستمارة استعمالتقنٌات الدراسة المٌدانٌة من خالل 

 إلى اإلحصابٌات. االستنادالمالحظات أو 

 هو المجال المدروس ؟ ما فماذا تعنً هذه التقنٌات و          

 سرًارجاالː ːأٔال  

من أهم أدوات البحث العلمً وٌمكن تعرٌفها بأنه تلك الوسٌلة  االستبٌانأو  االستمارةتعد         

تحتوي على عدد من  االستمارةالمتعلقة بموضوع البحث عن طرٌق إعداد  لجمع المعلومات

ثٌن أو وٌتم تعببتها من قبل عٌنة ممثلة من األفراد تسمى بالمبح ٬األسبلة مرتبة بأسلوب مناسب

بالمستجٌب . االستمارة قوم بملءالمستجوبٌن .وٌسمى الشخص الذي ٌ
87

 

 ːتتطلب مراحل التالٌة واالستمارة      

 والمتمثل فً موضوع زواج القاصر .٬حدٌد موضوع الدراسة بشكل عام ت - 

حٌث قمت بعرضها على فبة من أفراد ٬وضع صٌؽة لمجموع األسبلة حول الموضوع  -

 .جتمع وذالك من أجل التعلٌق علٌهاالم

جابة على من ترك الحرٌة للمبحوث من أجل اإل االستمارةبد فً األخٌر أثناء ملء  وال -

 .أو عدم اإلجابةاألسبلة 
                                                           

 ː219يطثؼح يهظاٌ ص 1027-1029انطثؼح انصاَٛح  ،ٛح انوإََٛح انًهشك كٙ انًُٓع،انككرٕن يؽًك انؼهٔطٙ - 87



 

 

47 
 

 انًقاتهح ːشاَٛا 

المقابلة هً ذالك التفاعل اللفظً بٌن فردٌن فً موقؾ المواجهة         
88
أو هً تلك المحادثة  

الشفوٌة التً ٌقوم بها الباحث وٌجمع من خاللها معلومات بطرٌقة شفوٌة مباشرة من المبحوث 

حسب عدد المبحوث معه لتكون إما مقابلة فقد ٌتم تقسٌمها  ٬وتتخذ المقابلة أشكاال متعددة ٬معه

فردٌة أو جماعٌة وقد ٌتم تقسٌمها بالنظر إلى  طرٌقة إجراءها أو تنفٌذها إلى مقابلة تتم وجها 

أجهزة  باستخداملوجه مع المبحوث أو مقابلة عن طرٌق الهاتؾ أو بواسطة الحاسوب أو 

 السمعً البصري .

  اإلحصائٛاخ ːشانصا

البٌانات الجداول ولكونه ٌعتمد على  ٬صاء علم وفرع من فروع الرٌاضٌاتحٌعتبر اإل        

  .وعرضها وتحلٌلها رٌاضٌا

قة التً تدل على حقٌ التقرٌبٌةٌدعم الباحث القانونً بحثه بمجموعة من البٌانات الرقمٌة        

ة وهً إحصابٌات تصدرها هٌبات أو مؤسسات عمومٌة وتكون محدد .ظاهرة أو ظواهر معٌنة

بزمان ومكان معٌن
89

 .كمعرفة نسبة زواج القاصر  
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 انًعال انًذرٔش ːراتؼا 

 :إقهٛى يٛذند 

 

بعد أن كانت هذه المدٌنة فً  4007ٌعتبر إقلٌم مٌدلت من األقالٌم التً تأسست فً عام          

ها جماعتان جماعة من 47وٌضم هذا اإلقلٌم نحو  ٬التقسٌم القدٌم تنتمً إلى إقلٌم خنٌفرة إطار

 جماعة قروٌة . 45و (الرٌش ٬مٌدلت)حضرٌتان 

كلم ٌحدها من الشمال إقلٌم إفران ومن  71.747ٌؽطً هذا اإلقلٌم مساحة قدرها         

 الجنوب إقلٌم الراشدٌة ومن الؽرب إقلٌم خنٌفرة ثم إقلٌم بولمان من الشرق .

نسمة  467115 ما ٌقارب 4072سنة وٌبلػ عدد سكان إقلٌم مٌدلت حسب إحصابٌات         

أجانب وأصبح إقلٌم مٌدلت بحسب تقسٌم الجهوي الجدٌد تابع إلى جهة درعة  50بٌنهم 

 بمحاذاة جبل العٌاشً فً المؽرب. تافٌاللت وتقع بٌن ثناٌا جبال األطلس المتوسط

 ػُٛخ انجسث: 
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وح أعمارهم قاصرة تترا 72شخص من عامة الناس و  14إن عٌنة البحث تتمثل فً         

سنة فما فوق وهما موزعٌن بشكل عشوابً منهم من ٌنتمً إلى المجال  42سنة و 73مابٌن 

 .الكبٌرة تنتمً إلى المجال القرويالحضاري والفبة 

مما سبق لدراسة زواج القاصر على أرض الواقع سنخصص المبحث األول  انطالقا        

 .اب زواج القاصر والحلول المقترحةالمبحث الثانً أسب٬نتابج الدراسة المٌدانٌة 

  َرائط انذراسح انًٛذاَٛحːانًثحس األٔل  

من خالل الدراسة المٌدانٌة الخاصة بموضوع زواج القاصر قمت بصٌاؼة العدٌد من        

 واالستمارةاألولى  االستمارةشخص فً موضوع  14فً  المتمثلٌناألسبلة على األشخاص 

وفً ما ٌخص بإبداء المالحظة واإلحصابٌات  ( المطلب األول )قاصرة  72الثانٌة متعلقة ب 

 (المطلب الثانً )

 االسرًارجَرائط ːانًطهة األٔل 

 األٔنٗ االسرًارجːانفقرج األٔنٗ 

ستتم على شكل جداول ثم أقوم بتحدٌد  سؤال ودراستها 44من األولى  االستمارةتتكون       

 .بةب المؤوٌة التً تشكلها كل إجاالنس

 يؼهٕياخ حٕل انؼُٛح انًثحٕشح يٕظٕع انذراسحː الأٔ

  :ٌمثل توزٌع عٌنة القاصرٌن حسب السن و الجنس7ːجدول 

 السن  الجنس الذكور اإلناث التكرارات النسبة المبوٌة
71.66% سنة  74أقل من  7 2 3   

25.44% 40 -75مابٌن  1 72 75   

10.33% 42-47مابٌن 4 3 77   

6.11%  42أكثر من  7 4 1 

 سنة 
700%  المجموع 77 43 14 
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ة ومركزة على فبة إن أول مالحظة ٌمكن إبداءها فً هذا الشأن هً أن الدراسة مستهدف 

سنة وأن اإلناث أكثر من  40-75خاصة الفبة المتراوح أعمارهم مابٌن  الشباب باألساس

 .ثالذكور وذالك ألن الفبة المعنٌة أكثر بالظاهرة هً فبة اإلنا

4ːجتماعًعٌنة حسب متؽٌري الجنس والمستوى االتوزٌع ال:  

المستوى         الذكور اإلناث  التكرارات النسبة المبوٌة 
الجنس    
جتماعً اال  

 فقٌر 4 71 73 27.44%

 متوسط 6 70 76 30%

 ؼنً 7 4 1 6.12%

 المجموع 77 43 14 700%
 

 صرحوا أن دخل أسرهم ضعٌؾ بنسبة ٌتضح من خالل الجدول على أن الفبة األكبر من المبحوثٌن قد 

 من الفبة الؽنٌة وهذا و إن دل %6فً حٌن لم تتجاوز نسبة %30بٌنما تمثل النسبة المتوسطة 27.44% 

ٌمكن مالمسته من خالل  وهو ما٬له دور فعال فً هذه الظاهرة  االجتماعًفإنما ٌدل على أن المستوى 

 الجدول أعاله .

  :توزٌع العٌنة حسب الجنس و المستوى الدراسً لألباء1ːجدول 

 المستوى الجنس األب األم التكرارات النسبة المبوٌة
 الدراسً

 أمً 5 76 43 69.45%

  ابتدابً 1 3 6 22.22%

فوق  ما 7 4 1 8.33%  

 المجموع  77 43 14 % 700
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لت وهذا معروؾ فً هذه متدنً جدا فً إقلٌم مٌدٌبدو جلٌا أن المستوى الدراسً لألباء 

عن السبب هل ٌرجع لوعً الناس أم تقصٌر من طرؾ السلطات  نتساءلالمناطق ومن هنا 

وهو رقم مخٌؾ  50%المحلٌة فً توفٌر مرافق العمومٌة وتشجٌع محاربة األمٌة بحٌث نجد

  أعاله. حسب الجدول %10تمدرس حوالً ا ٌخص األمهات  مقارنة مع نسبة الخاصة فٌم

  :توزٌع العٌنة حسب متؽٌري الجنس والموطن األصل2ːًجدول 

 الموطن  الجنس الذكور اإلناث التكرارات النسبة المبوٌة
 األصلً 

 البادٌة 6 77 45 53%

 المدٌنة 1 4 7 43%

 المجموع 77 43 14 100%
 

  %53بنسبة٬حسب الموطن ٌشٌر بوضوح إلى أنها تنحدر من الوسط القروي  فتوزٌع العٌنة

ما الحظته أثناء زٌارتً المٌدانٌة بحٌث أؼلبهم تنحدر من تونفٌت و إملشٌل و نواحً وهذا 

ٌؤطر ظاهرة زواج  االجتماعًومن هنا فالوسط ٬وزاٌدة ونواحٌها  ٬بومٌة وأٌت بن ٌعقوب

 م فٌها إلى جانب العوامل األخرى.القاصر والمتحك

  :ةتوزٌع العٌنة حسب متؽٌري الجنس والحالة العابل1ːٌجدول  

 الحالة     الجنس الذكور اإلناث  التكرارات النسبة المبوٌة

 العابلٌة

 متزوج 2 3 7 43%

 عازب 5 40 45 53%

 المجموع 77 43 14 100%

 

بمعنى أن الفبة المهٌمنة من  %53العازبٌن قد بلؽت من خالل الجدول إن نسبة المبحوثٌن 

كونها الفبة المعنٌة بالزواج أكثر من عٌنة الساكنة لها عالقة وطٌدة بموضوع الدراسة ل
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المتزوجٌن ألن الكثٌر من الشباب ٌتداولون الحدٌث حول مؤسسة الزواج أو الزوجة المستقبلٌة 

 مالبمة فً  فبة الشباب العازبٌن.وهكذا وجدنا شروط ال

 انًؼطٛاخ ٔػرض انُرائط ذحهٛمːشاَٛا 

  :ًعَٔخان ػؽع َزبئح انزكبؤل األٔل يزؼهك ثؿٔاج انمبطؽ ٔ-أ

ولتوضٌح هذا األمر أكثر قمت بترجمة هذه األسبلة هً األخرى على شكل جداول لكً أقوم 

 .جةبمناقشتها ثم تحدٌد النتٌ

7السؤال  الذكور اإلناث المجموع  
النسبة 
 المبوٌة 

النسبة  التكرار
 المبوٌة 

النسبة  التكرار
 المبوٌة

هل تعلم بأن مدونة  التكرار
األسرة حددت سن 

سنة ؟76ج فً الزوا  

 نعم 9 24.99% 21 58.33% 30 83.32%

 ال 2 5.56% 4 11.12% 6 16.68%

 مجموع 77 30.55% 43 69.45% 14 700%
 

الواضح من خالل الجدول أن األؼلبٌة قدمت جواب إجابً فمعظمهم كان على علم            

مدونة األسرة بٌنما سنة وهذا ٌعبر عن وعً الساكنة بمقتضٌات  76بتحدٌد سن الزواج فً 

ٌعلمون شًء عن سن القانونً لزواج وهنا  إناث ال 2ذكور و 4نسبة قلٌلة جدا المتمثلة فً 

 سٌة بالمنطقة ؟ٌاب الوعً أم عدم خلق جمعٌات تحسٌكمن اإلشكال هل ٌرجع األمر إلى ؼ

4السؤال  الذكور اإلناث المجموع  

النسبة 

 المبوٌة

النسبة  التكرار

 المبوٌة

النسبة  التكرار

 المبوٌة

 هل توافق هذا السن؟ التكرار

 نعم 8 22.22% 20 55.56% 28 77.77%

 ال 3 8.33% 5 13.89% 8 22.23%

 مجموع 77 30.55% 43 69.45% 14 700%
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بقراءة مفصلة لهذا الجدول ٌتبٌن بأن معظم المبحوثٌن ٌؤٌدون سن القانونً المحدد          

لسن توافق على هذا ا التً ال44.41ٌمكن إؼفال نسبة % أنه الإال   %60لزواج بنسبة تقارب 

 .ومن تم طرحنا السؤال الثانً

1السؤال  الذكور اإلناث المجموع  
النسبة 
 المبوٌة

النسبة  التكرار
 المبوٌة

النسبة  التكرار
 المبوٌة

ماهو السن المناسب  التكرار
 فً نظرك؟

سنة 73و71مابٌن  0 0% 4 5.56% 4 5.56%  

سنة 76و 74مابٌن  3 13.88% 7 25% 72 38.88%  

سنة  76أكثر من  4 16.67% 72 38.89% 40 55.56%  

 المجموع 77 30.55% 43 69.45% 14 700%

 

المالحظ من الجدول أن أكثر من نصؾ العٌنة ترى بأن سن الزواج المحدد قانونا هو        

المشرع بترك المجال أمام  المناسب لزواج فً ظل الدولة المعاصرة الحدٌثة وقد أحسن

%من العٌنة 20ٌقارب  بحٌث أن نسبة ما االستثناءالقاضً المكلؾ بالزواج الولوج إلى 

 االستثناءسنة .ومن هنا نتساءل عن  76المبحوث فٌها خاصة اإلناث مما ٌحبذ النزول عن سن 

 المتروك للقاضً؟

 2السؤال  الذكور اإلناث المجموع

النسبة 

 المبوٌة

النسبة  التكرار

 المبوٌة

النسبة  التكرار

 المبوٌة

 االستثناءفً  ما رأٌك التكرار

 للقاضًالمتروك 

 األسرة؟

 مالبم  1 6.11% 70 45.56% 71 14.77%

 ؼٌر مالبم 6 44.44% 73 27.45% 41 41.67%

 المجموع 77 10.33% 43 47.23% 14 700%

 

المخصص للقاضً  االستثناءحوثة ترفض هذا ٌتبٌن أن النسبة الكبٌرة من العٌنة المب            

% وترى على أنه ٌجب تقٌٌد سلطة القاضً بتحدٌد الحد 42المكلؾ بشؤون القاصرٌن بنسبة 
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له  الذي مالبم لكون القاضً هو االستثناءاألدنى لزواج القاصر أما باقً العٌنة فترى أن هذا 

 مة .% وهً نسبة محتر20ٌقارب  بمصلحة القاصر بنسبة مادراٌة 

  :ظاهرة زواج القاصر ارتفاعالعوامل التً تؤدي إلى ːنتابج التساؤل الثانً  -ب

7السؤال  الذكور  اإلناث المجموع  
النسبة 
 المبوٌة

النسبة  التكرارات
 المبوٌة 

النسبة  التكرار
 المبوٌة 

ماهً األسباب التً  التكرار
تدفع القاصر 

 للزواج؟
45.55%  70 44.44%  6 3.33% ة األمٌ 4   

14.74%  71 45.56%  70 6.11%  الفقر 1 

44.44%  6 71.67%  3 6.11%  ضعؾ التوعٌة  1 

3.33%  4 4.56%  7 4.57%  أسباب دٌنٌة 7 

6.12%  1 4.56%  7 3.33%  أسباب قانونٌة 4 

700%  14 47.23%  43 10.33%  المجموع 77 
 

ل المتسببة فً تفشً ٌتضح من خالل الجدول أعاله أن الفقر ٌتصدر قابمة العوام          

تكاد تكون وجهة نظر بٌن الذكور و اإلناث متساوٌة إلى جانب الفقر  %14.74الظاهرة بنسبة 

% فً حٌن ٌصل كل من أسباب 44.44% وضعؾ التوعٌة بنسبة 45.55نجد األمٌة بنسبة 

ٌمكن حصرها فً  % وهذا ٌعنً أن األسباب متنوعة ال3.33% وأسباب دٌنٌة 6.12قانونٌة 

 واحد بل هً تختلؾ من فرد ألخر من العٌنة المدروسة . سبب

4السؤال  الذكور  اإلناث المجموع   
النسبة 
 المبوٌة

النسبة  التكرار
 المبوٌة

النسبة  التكرار
 المبوٌة 

هل ٌوافق الدٌن  التكرار
على الزواج المبكر 

 ؟
54.44%  44 22.23%  74 45.55%  نعم 70 

45.56%  70 43%  7 4.56%  ال 7 

700%  14 47.23%  43 10.33%  المجموع 77 
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إنما بمجرد البلوغ بعالمات  ٌؤكد أعظم المبحوثٌن بأن الدٌن لم ٌحدد سن معٌنة لزواج و         

البلوغ المنصوص علٌها فً القرآن والسنة مما ٌجعل من المنطق عدم إخضاع الزواج لسن 

أم النبً صلى هللا علٌه وسلم ب معٌن وبالتالً إمكانٌة الزواج المبكر وكل ٌستحضر زواج 

 .المؤمنٌن عابشة رضً هللا عنها

1السؤال  الذكور اإلناث المجموع  
النسبة 
 المبوٌة 

النسبة  التكرار
 المبوٌة 

النسبة  التكرار 
 المبوٌة 

هل توجد حاالت  التكرار 
لزواج القاصر 

 بعابلتك؟
66.66%  14 47.77%  44 45.56%  نعم  70 

77.74%  2 6.12%  1 4.55%  ال 7 

700%  14 47.23%  43 10.33%  المجموع 77 
 

ٌ  70ٌقارب  ٌتضح أن نسبة ما          رون على وجود حاالت لزواج ق   %من المبحوثٌن 

القاصر فً عابلتهم وهذا ٌعنً على أن الظاهرة منتشرة بشكل مخٌؾ خاصة فً هاته األقالٌم 

الجمعٌات و النصوص القانونٌة و  التً تشكل أرضٌة الدراسة رؼم بوادر التً قامت بها

السكان فً نظري إال بتوفٌر كل من المرافق  هؤالءٌمكن محاربة العادات و تقالٌد  بالتالً ال

التعلٌمٌة و الصحٌة و أماكن مخصصة لشباب من أجل دمجهم فً العمل الجمعوي ألن هاته 

و  االجتماعٌةروؾ ٌمكن معاتبة أهلها وإنما الظ المناطق تعانً من كل هذا ولذالك ال

 الظاهرة . انتشارهً الفاعل فً   االقتصادٌة

2السؤال  الذكور  اإلناث  المجموع  

النسبة 
 المبوٌة

النسبة  التكرار
 المبوٌة 

النسبة  التكرار
 المبوٌة

األثار التً ٌخلفها  التكرار
الزواج فً سن 

 مبكر ؟
34.56%  77 27.45%  73 77.77%  نفسٌة  2 

10.33%  77 44.44%  6 6.11%  صحٌة  1 

74.45%  4 3.34%  4 77.77%  إجتماعٌة  2 

700%  14 47.23%  43 10.33%  المجموع 77 
 

 اآلثارٌتضح من خالل الجدول أعاله على أن أؼلب المبحوثٌن قد أقروا بكون            

% خاصة من جهة 34.56األكثر ترتبا عن زواج القاصر بنسبة ماٌقارب اآلثارالنفسٌة هً 
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مؽاٌر وبالتالً  اجتماعًمن بٌوت أبابهن ومن بٌبتها ومجتمعها إلى محٌط  ث التً تنتقلناإلنا

أما  ٬النضج الذي ٌفتقده األزواج القاصرٌنبٌتم تكسٌر دورة التكٌٌؾ الذي ٌتطلب ترمٌمها 

بما فٌها الحمل المبكر أكثر  %10.33األضرار الصحٌة فهً تأتً فً المرتبة الثانٌة بنسبة 

 %.74.45بنسبة  اجتماعٌةوفً األخٌر تأتً أثار  مٌةالرحٌراض عرضة لألم

 :انصاَٛح االسرًارجːانفقرج انصاَٛح 

وأسبلة تمٌزها عن  ٬للمعلومات الخاصة بالقاصر االستمارةسٌتم تخصٌص هاته          

قاصر وهً العٌنة المدروسة  72على  االستمارةوسأقوم بتحلٌلها وقد قمت بعرض  ٬األولى

 و الثقافً  االجتماعًٌنة تم توزٌعها حسب الجنس و المستوى هذه الع

 ل انؼُٛح انًثحٕشح يٕظٕع انذراسحيؼهٕياخ حٕ ː أٔال

.ل توزٌع العٌنة حسب الجنس و السنجدول ٌمث  

السن             الذكور اإلناث المجموع
 الجنس

النسبة 
 المبوٌة

    التكرارات

5.73% سنة 74أقل من  0 7 7    

24.63%  40سنة  75مابٌن  0 4 4 

 سنة
46.35% 44و 47مابٌن  7 1 2   

47.21% سنة  44أكثر من  7 4 1   

700%  المجموع  4 74 72 
 

% وذالك 70ٌقارب نسبة  من فبة اإلناث ما نسبة أكبرفً توزٌع العٌنة على  اعتمدت           

ى عكس بنسبة للذكور راجح لكون الفبة المستهدفة بكثرة و المنتشرة هً تزوٌج القاصرات عل

تبٌن لً من خالل إطالعً على إحصابٌات المحاكم ومن  % وهذا ما70التً تصل نسبة 

سنة 40و75خالل الجدول أعاله فإن الفبة المركز علٌها كعٌنة البحث تتراوح أعمارهم مابٌن 

حٌث تم  ٬%46.35سنة بنسبة  44و  47% إلى جانب المتراوح أعمارهم 24.63بنسبة 
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على أبواب على القاصرٌن المتزوجٌن و كذا على المطلقات ونسبة قلٌلة من التً  االعتماد

 حالة واحدة. الزواج والتً تتمثل فً

  :االجتماعٌةجدول ٌمثل توزٌع العٌنة حسب الوضعٌة -

النسبة 
 المبوٌة 

  االجتماعٌةالوضعٌة  الذكور اإلناث التكرارات

47.24%  فقٌر  0 1 1 

57.21%   متوسط 4 6 70 

5.73%  ؼنً 0 7 7 

700%  المجموع  4 74 72 
للمبحوثٌن والتً تنتمً فً الؽالب إلى الطبقة  االجتماعٌة  ٌبٌن الوضعٌةالجدول        

من  47.24فً أقالٌم مٌدلت مع وجود نسبة % انتشارا%وهً األكثر 57.21المتوسطة بنسبة 

 در من الطبقة الؽنٌة .تنح %5.15المبحوثٌن  تعانً من الفقر فً حٌن تشكل نسبة 

  :جدول ٌمثل توزٌع العٌنة حسب الموطن األصلً

النسبة 
 المبوٌة

 الموطن األصلً  الذكور اإلناث التكرارات

63.54%  القرٌة 4 70 74 

72.46%  المدٌنة 0 4 4 

700%  المجموع 4 74 72 
 

قروٌة بحٌث أن ٌدل هذا على أن ظاهرة زواج القاصر منتشرة بكثرة فً المناطق ال         

%حٌث تنتشر األمٌة و قلة وعً 63.54أؼلبٌة المبحوثٌن تنحدر من مناطق قروٌة بنسبة 

..بٌنما عدد القاصرٌن اللذٌن ٌنتمون إلى المدٌنة تصل نسبتهم .االجتماعٌةالساكنة و المشاكل 

 %.72.46إلى 
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  :َزبئح األقئهخːثبَٛب 

7السؤال  الذكور اإلناث    
النسبة 
 المبوٌة

هل زواجك كان  التكرار التكرار التكرارات
أم إجبارٌا؟ اختٌارٌا  

57.24%   اختٌارٌا 4 6 70 

46.36%  إجبارٌا 0 2 2 

700%  المجموع 4 74 72 
 

ٌمكن التعبٌر عنها بظاهرة  من خالل الجدول ٌتبٌن على أن ظاهرة زواج القاصر ال           

% تتزوجن بإرادتهن و دون أي 57.24بنسبة لقاصرات من الرؼم من أننا نجد أن أؼلبٌة ا

بٌنما نجد بعض القاصرات أجبرن  على الزواج  ٬أو أي أحد اآلباءإجبار أو ضؽط من طرؾ 

% ومن هنا تساءلت على أي أساس تم إجبارهم ومن طرؾ من وتبٌن لً على 46.36بنسبة 

حت إدعاء الخوؾ تم تقدٌمهم كهدٌة ت اقتصادٌةأنهم أجبروا من طرؾ أبابهم ضحٌة مصالح 

 .العنوسة و الدراسة خارج المنطقة من

4السؤال  الذكور اإلناث المجموع  
النسبة 
 المبوٌة 

هل زواجك كان ناتج    التكرار
ːعن   

47.21%  عالقة حب 7 4 1 

47.21%  الخوؾ من العنوسة  0 1 1 

35.72%  خطبة عادٌة 7 5 6 

700%  المجموع 4 74 72 
 

% وهذا ٌدل 35.72عن الخطبة بنسبة  ناتجا زواجهاكان  القاصرة مبحوثةالإن أؼلبٌة          

حضور ٌتم إال بالخطبة و عاداتها إذ أن الزواج اللمنطقة الزالت محتفظة بتقالٌدها وعلى أن ا

 االقتصادٌةكل من عابلتً الخاطب و المخطوبة إال إنه فً ظل التطورات الحالٌة من الناحٌة 

% من المبحوثٌن تم الزواج عن طرٌق 47.21فإن نسبة  االتصالل التكنولوجٌة خاصة وسابو
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عالقة حب وهً نفس النسبة من اللذٌن تزوجوا خوفا من العنوسة ومن هنا نتساءل عن نتٌجة 

 هذا الزواج؟

1السؤال  الذكور اإلناث  المجموع   
النسبة 
 المبوٌة

 ماهً نتٌجة زواجك؟ التكرار التكرار التكرار

42.46% اجح ن 4 5 7   

13.54%  فاشل  0 3 3 

700%  المجموع 4 74 72 
 

على أن زواج القاصر لٌس له تأثٌر سلبً على بنٌة ٌتضح من خالل الجدول أعاله          

% أكدت هاته النسبة على 42.46األسرة وذالك مبٌن من خالل ما صرح به المبحوثٌن بنسبة 

% كلها من اإلناث 13.54شل سوى قد باءت بالف٬روأن زواجها ناجح خاصة من جهة الذك

أصبحن ٌرؼبن فً تحسٌن مستواهم  ٬راجع للوعً الذي أضحى ٌمٌز عقلٌة النساءوهذا 

 . االجتماعٌةبعض التمرد على األوضاع  وٌبدٌناالمعٌشً 

2السؤال  الذكور  اإلناث المجموع  
النسبة 
 المبوٌة 

لو عاد الزمن إلى  التكرار التكرار التكرار
نت الوراء هل ك

ستقبل بالزواج وأنت 
 قاصر ؟

46.36%  نعم  7 1 2 

57.24%  ال 7 7 70 

700%  المجموع 4 74 72 
 

سبة عاد الزمن إلى الوراء لما قبلن بالزواج فً ذالك السن هً ن إن األؼلبٌة تتمنى لو     

أن ٌجٌب على هذا السؤال أما بالنسبة للمتبقٌة فتبقى  % حتى أن البعض منهم أبى57.24

 %.46.36ة على هذا الزواج وهً نسبة ر  مص
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 :دراسح اإلحصائٛاخːانًطهة انصاَٙ 

بدراسة اإلحصابٌات المتعلقة بزواج القاصر على المستوى الوطنً  اإلطارسأقوم فً هذا       

 (ثانٌا)ثم على مستوى إقلٌم مٌدلت  (أوال)

  ػهٗ يسرٕٖ انٕغُٙ ː ːأٔال

لى من سنة  إ نسبٌا ارتفاعا لقد عرؾ زواج القاصر ربًقال وزٌر العدل والحرٌات المؽ       

 4077ل سنة ا خالاجزو 17017إلى  4002زوحا خالل سنة 76127من  انتقلأخرى حٌث 

ن أكبر معدل أه الزٌجات تضاعؾ خالل ثمانً سنوات , و المالحظ وهو ما ٌعنً أن عدد هذ

سنة  االرتفاعلٌعاود  %1ال تتحاوز ارتفاعنسبة  تسجٌلحٌت تم  4006سنة  تؽٌر عرفته

بالنسبة  4077ثم لٌصل إلى معدل التؽٌر سنة  4070سنة  %3تم نسبة  6 نسبة %ب 4007

فإن نسبة من العدد  4077ات القاصر سنة جفً عدد زٌ ارتفاعمن الرؼم مما ٌبدو من  74%

سنة  ملحوظا خالل السنوات األخٌرة إذا أنها شكلت اعاجمالً لرسوم الزواج لم ٌسجل ارتفاإل

و  4007سنة  70036 %و 4006سنة  %7075وما نسبة  7004%ما نسبة  4005

. وأن عدد الطلبات  4077سنة  %77077فً حٌن سجلت نسبة  4070سنة  77070%

 4077خالل سنة  2677ة من طرؾ السادة القضاة األسرة المكلفٌن بالزواج بلػ عددفوضالم

  لمحكومة.% من مجموع الطلبات ا70022وهو ما ٌمثل نسبة 

 االستجابةنسبٌا فً نسبة  استقراراٌعرؾ ع من الزواج وعلى الرؼم من كون هذا النو          

وصل إلى  األدنىمابٌن حد  تراوحتؾ السادة قضاة األسرة المكلفٌن بالزواج حٌث من طر

فالمالحظ أن هذا الزواج  4070سنة  %74047بلػ  و الحد األعلى 4004% سنة 64057

بالنسبة لزواج شكل النسبة األكبر من  اإلناثنسبٌا . كالمالحظ على أن طلبات  اعاتفٌعرؾ ار

فً  4077طلبا سنة  144كور لم تتعدى ون السن األهلٌة إذا أن طلبات الذطلبات الزواج د

كور األمر ٌالحظ فً سنوات السابقة حٌن بلؽت طلبات الذونفس  لإلناثطلبا  24407مقابل 

 . 4070سنة  لإلناث 22712طلبا مقابل 216
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مختلفة بٌن بنسب سنة  75و 72مابٌن  تتوزعلسن الزواج القاصرٌن  وفً ما ٌخص       

 .السنوات 

وشدد الوزٌر المؽربً على ضرورة رصد تفاعل المجتمع مع قانون تحدٌد سن الزواج         

قاصر٬ أم المنتظر صدوره٬ وما إذا كان سٌشكل رافعة لوعً الناس وتقلٌص ظاهرة زواج ال

أن المجتمع سٌرفضه وٌعمل بالزواج خارج التؽطٌة القانونٌة وبالتالً عدم توثٌق العقود٬ مع 

ٌَّة.  ما ٌترتب عن ذلك من آثار سلب

لرؼم من كل خالل إحصابٌات أعاله ٌتبٌن على أن زواج القاصر فً تزاٌد من ا

األسباب التً وراء من طرؾ السلطات المختصة ومن هنا نتساءل عن المجهودات المبذولة 

 ؟ هاته الظاهرة

:دراسح إحصائٛاخ إقهٛى يٛذندːشاَٛا   
 

على إحصابٌات المتعلقة بزواج  ًاطلع مٌدلت و ل االبتدابٌةمن خالل زٌارتً للمحكمة         

ٌخص عدد الطلبات المسجلة وكذا الطلبات المقبولة من طرؾ السادة القضاة  القاصر فً كل ما

على جراءات المتخذة فً طلبات المقبولة فإننً أقتصر فً دراستً و المرفوضة وكذا اإل

 بشكل من التفصٌل.  2016و  2015ة حصابٌات المتعلقة بكل من سناإل

2712إحصائٛاخ زٔاض انقاصر خالل سُح  -أ  
 

 ːبمٌدلت  االبتدابٌةالدورة األولى بالمحكمة  

         المسجل المحكوم

مجموع الطلبات  لبالقبو بالرفض          

          

           47  

   

  4  

     

    

  45  
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  توزٌع حسب الجنسː 

  المسجل المحكوم بالقبول المحكوم بالرفض

 طلبات الذكور 0 0 0

 طلبات اإلناث 47 45 4
 

  التوزٌع حسب مقر السكنː 

  المسجل المحكوم بالقبول  المحكوم بالرفض

 القاطنون بالبادٌة  44 47 7

 القاطنون بالمدٌنة 5 4 7
 

ːالتوزٌع حسب النشاط المهنً -   

  المسجل المحكوم بالقبول المحكوم بالرفض

 طلبات المشتؽلٌن 0 0 0

 طلبات بدون مهنة 47 45 4
  

ːطالب اإلذن ازدٌادالتوزٌع حسب سنة -   

  المسجل  المحكوم بالقبول المحكوم بالرفض

7775السنة  74 74 0  

7776السنة 71 77 4  
  

ːإحصابٌات اإلجراءات التمهٌدٌة المتخذة فً الطلبات المقبولة -   

 البحث 7

 الخبرة 0

 البحث و الخبرة معا 44
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 ːبمٌدلت االبتدابٌةانٌة بالمحكمة الدورة الث

 المسجل المحكوم

 

   

 مجموع الطلبات

 

07 

 

14 

  

15 

   

 ːالتوزٌع حسب الجنس - 

قبول المحكوم بال المحكوم بالرفض   المسجل 

 طلبات الذكور 0 0 0

 طلبات اإلناث 15 14 07
 

ːالتوزٌع حسب مقر السكن -    

  المسجل المحكوم بالقبول المحكوم بالرفض

 القاطنون بالبادٌة 44 44 00

 القاطنون بالمدٌنة 77 70 07

 ːالتوزٌع حسب النشاط المهنً-

  المسجل المحكوم بالقبول  المحكوم بالرفض
 طلبات المشتؽلٌن  0 0 0

 طلبات بدون مهنة 15 14 07
  

 ːطالب اإلذن ازدٌادالتوزٌع حسب سنة - 

  المسجل المحكوم بالقبول  المحكوم بالرفض

ː7775السنة 70 70 0  
ː7776السنة 45 44 7  
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ːإحصابٌات اإلجراءات التمهٌدٌة المتخذة فً الطلبات المقبولة -   

 البحث 2

 الخبرة 14

و الخبرةالبحث  0  
                 

بمٌدلت ٌتبٌن  االبتدابٌةالمتعلقة بزواج القاصر بمحكمة  4073من خالل إحصابٌات           

% على عكس طلبات الذكور 70على أن الطلبات المقدمة أؼلبٌتها هً طلبات اإلناث بنسبة 

ي خاصة فً التً هً حاالت قلٌلة وأن أؼلب المقدمٌن لطلب ٌنحدرون من الوسط القرو

أٌت عٌاش ونواحً الرٌش و  كروشن و أنفكوا و المناطق إملشٌل وتونفٌت وأٌت بن ٌعقوب و

إٌتزر كلها مناطق قروٌة أما من حٌث نشاط المهنً لكل من مقدمً الطلبات فأؼلبهم  بومٌة و

سنة وفً الؽالب فإن السادة القضاة  75-73بٌن  ما % وسنهم ٌتراوح73بدون مهنة بنسبة 

ركزون على إال أنهم ٌ االجتماعًٌل قبولهم لطلب اإلذن ٌعتمدون على الخبرة و البحث لتعل

 الخبرة أكثر.

2712إحصائٛاخ زٔاض انقاصر خالل سُح -ب  

 انعٔؼح األٔنٗ ثبنًسكًخ االثزعائٛخ ثًٛعنذ  

   المسجل  المحكوم

                                     

 مجموع          

  الطلبات       

       

     بالقبول  بالرفض

 14                  7 17 
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  توزٌع حسب الجنس -

  المسجل  المحكوم بالقبول المحكوم بالرفض

 طلبات الذكور 0 0 0

 طلبات اإلناث 14 17 7
 

 توزٌع حسب مقر السكن -

  المسجل المحكوم بالقبول  المحكوم بالرفض

 القاطنون بالبادٌة 45 44 7

 القاطنون بالمدٌنة  3 3 0
 

 :التوزٌع حسب النشاط المهنً-

  المسجل المحكوم بالقبول المحكوم بالرفض

 طلبات المشتؽلٌن  0 0 0

 طلبات  بدون مهنة 14 17 7
 

التوزٌع حسب سنة إزدٌاد طالب اإلذن -   

  المسجل المحكوم بالقبول  المحكوم بالرفض

7775سنة  0 0 0  

7776سنة  47 47 0  

7777سنة  70 70 0  

4000سنة  7 0 7  
 

  :إحصابٌات اإلجراءات التمهٌدٌة المتخذة فً طلبات القبول-

 البحث 2

 الخبرة 46

 البحث و الخبرة  0
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  :بمٌدلت االبتدابٌةالدورة الثانٌة بالمحكمة -

المحكوم               المسجل 

 

 

 مجموع الطلبات

    بالقبول بالرفض

 26 0 26 

 

 ːتوزٌع حسب الجنس 

  المسجل  المحكوم بالقبول المحكوم بالرفض

 طلبات الذكور 0 0 0

 طلبات اإلناث 26 26 0

 ːتوزٌع حسب مقر السكن 

  المسجل المحكوم بالقبول  المحكوم بالرفض

 القاطنون بالبادٌة  15 15 0

 القاطنون بالمدٌنة 77 77 0
 

 ːتوزٌع حسب النشاط المهنً 

بالرفض المحكوم   المسجل المحكوم بالقبول 
 طلبات المشتؽلٌن  0 0 0

 طلبات بدون مهنة 26 26 0
 

 ːالطالب اإلذن ازدٌادتوزٌع حسب سنة 

  المسجل المحكوم بالقبول  المحكوم بالرفض

7776سنة  45 45 0  
7777سنة  47 47 0  

 



 

 

67 
 

ːإحصابٌات اإلجراءات التمهٌدٌة المتخذة فً طلبات المقبولة   

 البحث 76

 الخبرة 10

 البحث و الخبرة 0
 

 إحصائٛاخ ػهٗ يسرٕٖ تؼط انًحاكىːشانصا -

بحسب التقسٌم الجهوي الجدٌد فقد أصبح إقلٌم مٌدلت من أقالٌم جهة درعة تافٌاللت وتعد       

الراشدٌة هً عاصمة الجهة ومن تم لبد من وضع مقاربة بٌن كل من إحصابٌات المتعلقة 

 دلت والمحكمة اإلبتدابٌة بالراشدٌة .بزواج القاصر بمٌ

مدٌنة الراشدٌة التً  إطارفٌما ٌخص باإلحصابٌات المتعلقة بموضوع الدراسة فً       

 ːحصلت علٌها من كتابة الضبط بقسم قضاء األسرة فهً كالتالً 

  

مستمر خاصة منذ سنة  انخفاضمن المالحظ من خالل هذه اإلحصابٌات أنها فً           

طلب سنة  289و  2015سنة  322الطلبات إذ لم تتجاوز مجموع  2016إلى  2014

4074 4073 4072 4071 4074 

رفض 

 الطلب

قبول 

 الطلب

رفض 

 الطلب

قبول 

 الطلب

رفض 

 الطلب

قبول 

لطلبا  

رفض 

 الطلب

قبول 

 الطلب

رفض 

 الطلب

قبول 

 الطلب

المحكمة  347 47 203 42 277 76 472 46 437 10

االبتدابٌة 

 بالراشدٌة 

 المجموع 324 247 307 144 467
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مجتمع منطقة الراشدٌة بدأ ٌعً بخطورة هذه الظاهرة وأنه ٌجب الحد وهذا ٌعنً أن  2016

 منها.

أما فٌما ٌخص اإلحصابٌات   المتعلقة  بزواج القاصر فً إقلٌم مٌدلت فً تزاٌد مستمر          

للقانون وحده أن ٌعالجها إال بشكل تقنً  من الرؼم من تقنٌن هاته الظاهرة ومن هنا فال ٌمكن

فقد ثبت على أرض الواقع أن نسبة زواج القاصر خاصة فً صفوؾ اإلناث الزالت مرتفعة ٬

بعوامل منها األعراؾ والتقالٌد الموروثة والفقر والتهمٌش وعدم الوعً بحٌث نجد  الرتباطها

 ٬% من الوسط القروي 90نسبة على أن أؼلب الطلبات المتعلقة باإلذن بالزواج أؼلبٌتها ب

والثقافٌة  االجتماعٌةوهذا ما ٌدل على ضعؾ التعلٌم مما ٌؤدي إلى ضعؾ الوعً بالحٌاة 

بالتالً سٌادة الفعلٌة  نفس البنٌات التقلٌدٌة من أعراؾ و تقالٌد و استمراراألمر الذي ٌنتج عنه 

ٌقومون بإعادة إنتاج طقوس  فعلى سبٌل المثال نجد سكان قرٌة " تمالوت" بإملشٌل ٬الجامدة

ومن ثم فإن  ٬أسالفهم القدٌمة التً تتلخص فً تزوٌج بناتهم وهن قاصرات لم ٌبلؽن سن الرشد

كال من المجتمع المدنً خاصة والدولة بشكل عام مطالبون وبكل إلحاح إلى الرفع من مستوى 

و ثانوٌة   تأهٌلً ٬ٌةهاته الفبة بخلق و توفٌر البنٌات التحتٌة من فرص للشؽل ومدارس عموم

هذا األمر من  ٬اطن خاصة أقالٌم مدٌنة " مٌدلت"فً كل المناطق القروٌة وتقرٌبها من المو

دراسة  فاستكمال ٬شأنه أن ٌساعد و لو بشكل طفٌؾ من التقلٌل من ظاهرة زواج القاصرات

تلزم الفتٌات القروٌات خارج الموطن األصلً ٌعتبر حاجزا أمام أولٌاء األمور مما ٌس

تزوٌجهن خوفا من الفساد و العنوسة وخٌر مثال على ذلك ما نشاهده فً الوقت الراهن من 

 . فً نسبة الجرٌمة و الفساد ارتفاع

  :أسثاب زٔاض انقاصر ٔ انحهٕل انًقررححː  انًثحس انصاَٙ   

لهٛى ئ ؽظٔأٌٚ ئٚطٕ إلٕٚاء ٔئػبظح رأْٛم انُكبء ػسبٚب انؼُف، ئفبظ رمؽٚؽ نًإقكخ أ         

يٛعنذ ثبألؽهكٍٛ انًزٕقؾ ٔانكجٛؽ، رؼؽف اَزشبؼا كجٛؽا نظبْؽح رؿٔٚح انفزٛبد انمبطؽاد، 

ًعظ انظبْؽح ػٕايم الزظبظٚخ ٔاخزًبػٛخ كبٌ نٓب ئقٓبو كجٛؽ فٙ ر رؼبفؽٔغنك ثكجت 
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ْب ؼغى كم انزعاثٛؽ انًزطػح يٍ لجم انًإقكبد انًؼُٛخ نهسفبظ ػهٗ زمٕق انطفالد ٔاقزًؽاؼ

 ..ادانمبطؽ

ٔأشارِ أسثاب زٔاض انقاصر ːانًطهة األٔل   

  أسثاب زٔاض انقاصر ː ːأٔال

 ːأسباب اقتصادية - أ

حٌث أن زواج القاصر نجده ب٬إلى الفقر والحاجة  االقتصادٌةترتبط معظم األسباب          

 النابٌة أو ما ٌصطلح علٌه بالمؽرب العمٌق هذا األخٌر والمناطقمستفحال فً البوادي والقرى 

أن زواج الفتاة  الٌونٌسٌؾذكرت إحدى الدراسات  ٬الذي ٌعانً من الفقر واألمٌة والتهمٌش

من زواج الفتاة منتمٌة إلى أؼنى األسر بثالث  احتماالمنتمٌة إلى أفقر األسرة هو األكثر 

أضعاؾ ومن تم ٌشكل الفقر دافعا هاما فً دفع األهل إلى تزوٌج الفتٌات القاصرات وذالك إما 

أو ٬با من البطالة وأو هر ٬أو سعٌا لسداد الدٌون األسرة ٬من تحسٌن وضعهما المالً رؼبة

على الفتاة والهروب من تعلٌمها نظرا لبعد المدارس اإلعدادٌة والثانوٌة تخفٌؾ ألعباء اإلنفاق 

لما ٌمكن أن ٌصاحب  اجتناباالفتاة عن الدوار أو القرٌة  ابتعاد ٬عن الدواوٌر ورفض األهالً

 .ك من أقاوٌل واتهامات فً الشرؾ ذال

ومن تم لبد من التدخل شامل وإرادة سٌاسٌة من طرؾ الدولة من أجل النهوض بهاته 

من أجل تحسٌس  ٬(إقلٌم مٌدلت)خاصة مناطق األطلس المتوسط  واجتماعٌا اقتصادٌاالمناطق 

الوطنً  صاداالقتواألطفال وعلى  ٬من الزٌجات على الفتٌات القاصراتبخطورة هذا النوع 

 .والتماسك األسري

 ː اجتماعيةأسباب   - ة

ٌأتً فً مقدمة هاته األسباب العرؾ والعادات ونظرة المجتمع إلى أن الزواج سترة            

بحٌث أن الكثٌر من األحٌان ٌتم التسابق على من تتزوج أصؽر سنا من اإلناث بالقرى  ٬للفتاة

ألفراد األسرة وؼٌاب عدد ا ازدٌادكما أن  ٬راتكور وٌتباهون بزوجاتهم القاصوٌتنافسون الذ
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لوسابل  الخاطا واالستعمالالبنٌة التعلٌمٌة والجهل وعزوؾ الشباب عن الزواج الوعً و

تكالٌؾ تربٌة األبناء والخوؾ من  وارتفاعالمراهقة من التخلص من مسؤولٌتها  اإلعالم ورؼبة

ٌر شاؼرٌن بمسؤولٌتهم الحقٌقٌة إزاء ؼ اآلباءاألمٌة التً تجعل  وانتشارالعار والعنوسة 

التواصل الذي جعل نسبة  انعدام ٬المجتمع فً مراقبتهم أو توجهٌهم األوالد وال ٌعترفون بتدخل

مهمة من المواطنٌن ال ٌعلمون شٌبا عن مضمون القوانٌن التً تنظم سلوكهم وعالقتهم 

نٌن وخاصة اللذٌن حٌث أشارت عدة دراسات إلى أن نسبة مهمة من المواط ٬رٌنباألخ

ٌنحدرون من المجال القروي لٌس لهم وعً ببنود مدونة األسرة أو نقول الؽٌاب التام للوعً 

 القانونً ...

زواج القاصر ٌتطلب موضوع خاص به بحٌث هناك العدٌد من  بإن الحدٌث عن أسبا         

لذالك فإنه  ...ثقافٌة٬سٌاسٌة ٬األسباب تدفع الفتاة أو الفتى القاصر بالزواج منها أسباب قانونٌة 

القاضً  امتنعولو منعه القانون أو  فً ظل الثقافة السابدة ٌظل زواج القاصر قابما وموجودا 

ٌسمى  فإنه ٌتم اللجوء إلى ما٬باإلجراءات طلب اإلذن  االستثقالباإلذن بالزواج القاصر أو 

مرور مدة ٌتم دفع طلب إثبات بزواج الفاتحة طبقا لألعراؾ المتوارثة بحضور القبابل وبعد 

من مدونة األسرة وتحاٌال على القانون ولكن اإلشكال المطروح هنا  74للمادة  استناداالزوجٌة 

عدم قبول طلب إثبات الزوجٌة وخاصة إذا نتج عن هذا مصٌر هذا الزواج فً حالة  هو ما

 الزواج أطفال .ومن هنا نتساءل عن أثار زواج القاصر ؟

  :ٔاض انقاصرأشار زːشاَٛا 

أكدت علٌه مجموعة من  سلبٌة وهذا ما واجتماعٌةلزواج القاصر نتابج صحٌة ونفسٌة ل    

 .راسات الطبٌة فً مجموعة من الدولالجمعٌات و الد

 ːأثار الصحية   -أ

الجسدٌة مثل تمزق  واآلثار٬وتأخر الحمل ٬الدورة الشهرٌة بالنسبة للفتاة  اضطرابات          

نسبة اإلصابة بمرض هشاشة العظام  وازدٌاد٬عضاء المجاورة له من أثار الجماع المهبل واأل
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مثل  ٬ك أمراض مصاحبة لحمل قاصرات السنكما أن هنا ٬جة نقص الكلسٌنتوسن المبكر 

وفقر الدم واإلجهاض حٌث تزداد معدالت اإلجهاض  ٬المستمر عند حدوث الحمل القًءحدوث 

أو لعدم تأقلم الرحم على عملٌة  األنثوي الهرمونخلل فً والوالدات المبكرة وذالك إما لل

تؤدي إلى حدوث نزٌؾ مهبلً ٬متكررة  مما ٌؤدي إلى إحداث فٌض رحم٬ًحدوث الحمل 

كلوي ونزٌؾ وحدوث تشنجات حاد فً ضؽط الدم قد ٌؤدي إلى فشل  ارتفاع٬والوالدة المبكرة 

نسبة الوفٌات نتٌجة المضعفات  تفاعار ٬ر الوالداتوزٌادة العملٌات القٌصرٌة نتٌجة تعس٬

الجنٌن فً بطن األم نتٌجة القصور الحاد فً الدورة الدموٌة  واختناقالمختلفة مع الحمل 

 المؽذٌة للجانٌن ...

 ːأثار نفسية-ب

حرمان من العٌش مرحلة الطفولة فإن حرمان ٬الحرمان العاطفً من حنان الوالدٌن           

لهذه المرحلة فً  ارتدادالسن ٌؤدي عند تعرضها لضؽوط إلى  بهذا االستمتاعالقاصر من 

الشخصٌة   واضطراباتوالقلق  واالكتباب االنفصال صورة أمراض نفسٌة مثل الهسترٌا و

ناتج عن عدم إدراك الطفلة لطبٌعة العالقة٬ فً العالقات الجنسٌة بٌن الزوجٌن  واضطرابات

وقلق واضطرابات عدم التكٌؾ٬ نتٌجة للمشاكل مما ٌنتج عنه عدم نجاح العالقة٬ وصعوبتها٬ 

 .الزوجٌة٬ وعدم تفهم الزوجة لما ٌعنٌه الزواج٬ ومسؤولٌة األسرة والسكن والمودة

انحهٕل انًقررحح نهحذ يٍ ظاْرج زٔاض انقاصر ːانًطهة انصاَٙ   

زواج ظاهرة  سٌتم تخصٌص هذا المطلب للحدٌث عن أهم الحلول المقترحة فٌما ٌخص 

(ثانٌا)من حٌث كونها ظاهرة اجتماعٌة  (أوال)ن حٌث اإلجراءات مالقاصر   

يساغر زٔاض   ظًاٌ َعاػح نحهٕل انًقررحح يٍ أظمأْى اː ːأٔال

رانقاص  
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 توفٌر اإلمكانٌات الالزمة إلجراء البحث االجتماعً المتخصص من الناحٌة العملٌةː 

كد مما إذا كانت االدعاءات إجراء بحث اجتماعً متخصص للتأ إمكانٌةوبالنظر لعدم توفر  

المعتمدة فً طلب تزوٌج القاصر مقبولة قانونا وواقعا٬ ٌكتفً قاضً األسرة فً اإلذن 

بتزوٌجها بالبحث الذي ٌجرٌه بنفسه بؽرفة المشورة باالستماع إلى تصرٌحات الخطٌبٌن 

حث وأولٌاء أمور القاصر٬ وٌستأنس ببعض المعطٌات التً تحصلت لدٌه من خالل هذا الب

ولو من خالل تصرٌحات األطراؾ وذلك من أجل تعلٌل اإلذن الذي ٌصدره٬ من قبٌل 

ل على هذه القدرة توفر القاصر على القدرة الجسدٌة لتحمل أعباء وواجبات الزواج )وٌستد

خالل رمضان لسنتٌن متتالٌتٌن...(٬ أو وجود روابط عابلٌة بٌن  قد صامتبأن الفتاة 

أهل المنطقة تسمح بتزوٌج الفتٌات فً مثل سن الفتاة المعنٌة٬ أو المخطوبٌن٬ أو أن عادات 

الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة للفتاة القاصر؛ أو اقترابها من السن القانونً للزواج٬ 

لكنه على أرض الواقع ال ٌتأكد من صحة المعطٌات التً ٌطرحها األطراؾ ومن مدى 

من شرط اإلمكانٌات المالٌة واالستعداد  وجود مصلحة القاصر فً هذا الزواج٬ وال حتى

ٌفرض بالضرورة االستعانة بالبحث االجتماعً المتخصص وتوفٌر  ماالنفسً وهو 

مساعدات اجتماعٌات ٌتولٌن إعداد تقارٌر حول ظروؾ كال الخطٌبٌن ودراسة أوضاعهما 

لتأسٌس  االجتماعٌة والعابلٌة ومدى استعداد كال الطرفٌن الراؼبٌن فً إبرام عقد زواج

أسرة ٌكون أحد طرفٌها ال ٌزال قاصرا. وال شك أن التقارٌر التً ستنجز فً هذه األحوال 

هم فً توفٌر أرضٌة صلبة ٌعتمد علٌها القاضً فً بناء قناعاته لمنح اإلذن بزواج استس

 90.قاصر من عدمه
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 تًٕهغ ا

 نعهٚكج  اإلنكرهَٔٛح انهًٌٛح تُٙ يالل تهًٚ.
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  الخبرة الطبٌة إلزامٌةضرورة التنصٌص على:  

ستجدات الهامة التً أتى بها المشرع٬ وجعلها وسٌلة تمكن إذ تعتبر الخبرة الطبٌة من الم 

القاضً من تكوٌن قناعته فٌما ٌخص منح اإلذن بزواج القاصر من عدمه٬ فهً تمكنه من 

التأكد من نضج القاصر وأهلٌته الجسدٌة الشًء الذي ٌساعده فً اتخاذ ما ٌراه مناسبا على 

فمن خالل الخبرة الطبٌة ٌتأكد القاضً من  ضوء ما تأكد له من وجود المصلحة أو انتفابها.

قابلٌة القاصر للزواج٬ ومن المعلوم أن إجراء الخبرة مسألة فنٌة٬ ٌحٌل القاضً القاصر 

بشأنها على خبٌر محلؾ٬ حٌث ٌرجع الحسم فٌها إلى ذوي االختصاص من األطباء. وٌتعٌن 

ضوبها تقرٌرا مفصال الالزمة والتً ٌنجز على  السرٌرةعلى الخبٌر إجراء الفحوصات 

ٌحدد فٌه بدقة ووضوح المعطٌات التً اعتمدها والخالصة التً توصل إلٌها بشأن الحالة 

إال أنه من الناحٌة العملٌة فً الؽالب تحرر الشهادة الطبٌة دون خضوع المعروضة علٌه.

القاصر إلى فحص طبً شامل .حٌث أن نضجها ٌقدر برؤٌة العٌن فقط لٌقوم الطبٌب بملء 

لمطبوع المعد لذالك وفق النموذج المحدد ٌشهد فٌه الطبٌب بأن الفتاة بالؽة فٌزٌولوجٌا ا

"وهً عبارة ذات حمولة مهٌنة فً حق القاصر وتصبح هاته الشهادة ذات للوطء"وقابلة 

٬طابع شكلً فقط ووسٌلة لتبرٌر القرار اإلذن بالزواج
91
ومن تم حبذ لو أنه ٌتم إرفاق  

لفحوصات التً قام بها الطبٌب لتأسٌس قناعة القاضً على حجج الشهادة بمطبوع من ا

 ٌقٌنٌة ولٌس فقط شكلٌة.

  للمرأة والنوع  اإلنسانالحرص على التكوٌن المستمر للقضاة وتشبعهم بمبادئ حقوق        

 :االجتماعً

كان من أبرز النتابج التً خلصت إلٌها عدد من البحوث المٌدانٌة حول حصٌلة تطبٌق  

األسرة خالل العقد األول لصدورها استمرار الدور السلبً لبعض القٌم األبوٌة مدونة 

مدونة األسرة  أحدثتهوالتقالٌد الراسخة فً أوساط المهن القضابٌة التً تقاوم التؽٌٌر الذي 

ٌنزع بعض القضاة إلى االلتزام بالتقسٌم التقلٌدي بٌن الفضاء العام الذي ٌسٌطر علٌه “حٌث 
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٬ وهو ما ٌجعلهم ال ٌستحضرون فلسفة مدونة ”ء الخاص المخصص لإلناثالذكور والفضا

ومن أمثلة ذلك التطبٌع مع  اإلنصاؾاألسرة القابمة على المساواة بٌن الجنسٌن ومبادئ 

ظاهرة العنؾ ضد المرأة خاصة العنؾ األسري واعتبار ذلك أمرا مقبوال وٌدخل ضمن 

المعروؾ٬ والتردد فً التعامل بصرامة  ارإطنطاق ما للزوج من سلطة لتأدٌب زوجته فً 

مع زواج القاصرات أو التطبٌع مع ظاهرة تعدد الزوجات والتوسع فً تفسٌر مفهوم المبرر 

االستثنابً الموضوعً بقبول أي سبب ٌثٌره الزوج الراؼب فً التعدد٬ واالكتفاء بالموافقة 

ط علٌها ولو بطرٌقة ؼٌر الشكلٌة للزوجة األولى التً تكون فً كثٌر من األحٌان مضؽو

مباشرة حٌث تضطر إلى قبول فكرة التعدد حفاظا على أسرتها من التفكك٬ وبالتالً فإن من 

شأن التفكٌر الجدي فً تنظٌم دورات تكوٌن مستمر للقضاة والفاعلٌن فً أوساط المهن 

عً وحقوق القضابٌة تركز على التربٌة على قٌم المساواة بٌن الجنسٌن وفلسفة النوع االجتما

دفعة قوٌة لتطبٌق مدونة األسرة التطبٌق  إعطاءللمرأة٬ ودعم القضاء المتخصص  اإلنسان

.األسلم
92

 

  تجرٌم زواج القاصر بشكل ؼٌر قانونً ؛ 

بزواج القاصر من طرؾ أقسام قضاء األسرة ال ٌعنً بالضرورة  اإلذنرفض طلبات  إن 

التحاٌل على المقرر القاضً برفض  استسالم األطراؾ لهذا القرار القضاب٬ً إذ ٌمكنهم

الطلب٬ من خالل االكتفاء بإبرام زواج الفاتحة٬ ثم التقدم فً وقت الحق على ذلك بطلب 

من  74المادة  إطارأمام المحكمة من أجل استصدار حكم بتوثٌق هذه العالقة الزوجٌة فً 

وهو ما ٌحدث فً كثٌر  -ةفً حالة تعدٌلها وتمدٌد الفترة االستثنابٌة لمدة جدٌد-مدونة األسرة

من األحٌان ٬ لذا ال ٌمكن ضمان االحترام األمثل للضمانات التً وضعها المشرع لتنظٌم 

مسطرة زواج القاصر إذا لم ٌتدخل بنص تشرٌعً آمر ٌقضً تجرٌم كل حاالت التحاٌل 

من على القانون عامة٬ وتجرٌم حالة التحاٌل على المقتضٌات المتعلقة بزواج القاصر٬ ألن 
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شأن التساهل مع هذه الظاهرة أن ٌؤدي إلى التطبٌع معها وتفشً ظواهر أخرى قد ٌكون 

.من بٌنها التشجٌع على زواج األطفال
93

 

  تحدٌد دور السلطة التقدٌرٌة فً تحدٌد سن الزواج مثال ال ٌمنح اإلذن بزواج القاصر أقل

فً منح اإلذن  باالستبناؾضرورة سد الفراغ التشرٌعً بخصوص الطعن  ٬سنة 75من 

 لقاصرٌن وتخوٌله للنٌابة العامة.بزواج ا

 ح زٔاض انقاصر كظاْرج اظرًاػٛحنًؼانع انحهٕل انًقررغː شاَٛا

  مقاربة شمولٌة لمعالجة هاته الظاهرة على مستوى القانونً والقضابً أو  اعتمادلبد من

ما فٌهم ونشر الوعً لدى كل من المتدخلٌن ب واالقتصادي االجتماعًعلى المستوى 

األسرة والمدرسة واإلعالم والمجتمع المدنً وتحسٌس بأهمٌة مؤسسة الزواج وضرورة 

توفر األهلٌة الكاملة إلنجاحها.
94

 

  ًفتح مراكز خاصة بالشباب قبل الزواج والتً تدعمها منظمات المجتمع المدنً والت

مشاكل الشباب  ٌكون هدفها دابما  تبنً مثل هذه الحاالت حٌث تقوم هذه المراكز بمعرفة

والزوجة  األسرة بأهمٌةفرص عمل لهم وتوعٌتهم قبل الزواج  وإٌجادوهم بسن حرجة 

فً  واإلسراعوكٌفٌة احترامها ومعاملتها وتوفٌر سبل العٌش المناسبة لها قبل التفكٌر 

مثل هذه المراكز  إدخالهمفٌحتاج  أٌضابالنسبة للزوجات فً سن مبكرة  إماالزواج 

مالك نسوي ذو درجة عالٌة من التعلم حٌث ٌساهم فً توعٌة الفتاة وهً  ٌرأسهاوالتً 

كٌفٌة الزواج وتحمل المسؤولٌة واحترام الزواج وتوفٌر الجو المناسب  إلىبسن صؽٌرة 

هً العمود الفقري  األمتربٌة صالحة الن  أوالدهامبنٌة على االحترام وتربٌة  أسرةلفتح 

الرجل  إعانةوتساعد فً  األوالدها هً التً تربً لكون األسرةوبدونها تتهدم  لألسرة
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توعٌة من هذه المراكز وان لم تجد  إلىعلى الحٌاة الصعبة وان مثل هذه الزوجة ٌحتاج 

.مثل هذه التوعٌة  أهلهافً بٌت 
95 

  ًمتكاملة ومترابطة ومتفاهمة  األسرةحٌث ان كلما كانت  األسرةٌضا  بتماسك أنوص

 ً الحد من مشكلة زواج الفتاة وهً فً سن مبكرةكان ذلك عامال  مساعدا  ف

 محاربة األمٌة والسعً بالنهوض  ٬طر الطبٌة بأهمٌة الشواهد الطبٌةتحسٌس األ

برمجة الثقافة والتربٌة الجنسٌة والصحٌة فً  ٬وي للطفل والمرأةبالمستوى الترب

لساكنة  االقتصادٌةتحسٌن وضعً والمناهج التعلٌمٌة فً األسر والمجتمع  المقررات

الشؽل  القرى وتوعٌتهم عن طرٌق توفٌر جل متطلباتهم التعلٌمٌة إدماجهم فً سوق

 ء.منظومة القضاوإدماج الشباب فً إصالح 

ːضبرًخ    
ٌتضح من خالل هاته الدراسة التً شملت الجانب القانونً و الجانب الواقعً لموضوع      

على المجتمع لكون البعض الذي  ٌجابٌةإزواج القاصر فإن لهذا األخٌر نتابج سلبٌة وأخرى 

هو إال  زواج الهدؾ منه صٌانة  فإنه ٌرى بأن زواج القاصر ما اإلٌجابٌةٌنظر إلٌه من النظرة 

وسٌو ثقافً الذي ٌفرض و الس االقتصاديالنظر إلى الواقع بالقاصر من العنوسة والفساد و

إال أن البعض  ٬المعٌشٌة  على القاصر الزواج من أجل ضمان مستقبلهم وتحسٌن أوضاعهم

إلؽاء المواد المنظمة ٌطالب  ٌرفض زواج القاصر ور من النظرة السلبٌة األخر الذي ٌنظ

على القاصر وٌجهلون واقع القاصر  واجتماعٌةلما له من أثار صحٌة ونفسٌة لزواج القاصر 

منطقً القول نسبته كما أنه من ؼٌر ال ارتفاعوأسرته وتحمٌل القانون وحده المسؤولٌة فً 

بإلؽاء هذا الزواج بصفة نهابٌة ألننا فً هذه الحالة نسقط فً إشكالٌة كبرى وهً الزواج 

 العرفً .

                                                           
يٛكاَٛح .ٔانق كٙ يٕهغ انفاص تعًٕٓنٚح انؼهام انٍهطح انوؼائٛح  ٌعٗ ػثك انهػا .ظاْهج ؤاض انواطهاخ ...قناٌح- 95

 اإلذؽاقٚح 



 

 

77 
 

مع اإلبقاء على المقتضٌات المنظمة لزواج القاصر إال أن  –إلى حد ما –وإذا كنا نتفق   

 ːبعض المالحظات ونصابح  من إبداءٌمنع  هذا ال

  هو سوسٌو ثقافً للمجتمع  هو قانونً وما  تستحضر ما مقاربة شمولٌة اعتمادلبد من

 المؽربً من أجل خفض من هذا الزواج وصٌانته .

  ًسنة بإذن معلل من  74 استثنابٌةسنة وبصفة  76تحدٌد الحد األدنى لسن الزواج ف

إلى القاصر و أبوٌه و التنصٌص على ضرورة الخبرة الطبٌة  االستماعالقاضً بعد 

شامل ولو أنه ٌتم  اجتماعًق من طرؾ طبٌب متخصص وبحث المجراة بفحص مدق

على بعض التصرٌحات من طرؾ أعوان السلطة المحلٌة بدابرة التابعة لها  اعتماد

 .لقاصر االجتماعٌة لوضعٌة المحل سكنى للقاصر لتقصً حول 

  نسبة  ارتفاعمن قانون األسرة المتعلقة بثبوت الزوجٌة ساهم بقدره فً  74للمادة

 القاصر .زواج 

  ًمنح المشرع المؽربً كان صاببا عندما خول للقاضً السلطة التقدٌرٌة الواسعة ف

 .اإلذن لمن دون السن القانونً

  تفعٌل دور المجتمع المدنً فً مجال التحسٌس و التوعٌة بمخاطر الزواج المبكر

ت و الفتٌا اآلباءوالعمل على رفع الوعً الحقوقً لدى كافة فبات المجتمع وخاصة 

 القاصرات .
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 انًالزك
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ːاالسرًارج-  

واقعجامعة موالي إسماعيل                                                                                  زواج القاصر بين النص وال  

  دراسة ميدانية إقليم ميدلت نموذجا                                                          كلية متعددة التخصصات بالرشيدية           

ː2 االٌرًانج  

ːانًؽخٕ يًٍ لعيذ نّ ْػِ االقزًبؼح أٌ ٚؼغ ػاليخ )×(ػهٗ اندٕاة انًطزبؼ ٔشكؽا 

ː معلومات عامة 

□سنة  42أكثر من      □سنة  42و47مابٌن          □سنة 40و75مابٌن       □سنة 74أقل من                    ːالسن -  

□أنثى                □ذكر                   ːالجنس  -  

□جامعً           □ثانوي        □ إعدادي       □دابً إبت     □أمً            ːالمستوى الدراسً  -   

□فقٌر     □متوسط       □ؼنً          ː االجتماعًالمستوى -  

□المدٌنة               □القرٌة               ːالموطن األصلً -  

ːمدونة األسرة و زواج القاصر - 

□ال            □نعم       سنة ؟ 76هل تعلم بأن مدونة األسرة حددت سن الزواج فً -  

□ال              □هل توافق هذا السن ؟                                                  نعم  -  

□سنة  76أكثر من     □سنة 76و74مابٌن     □سنة 73و71السن المناسب فً نظرك ؟             مابٌن  وماه -  

□ؼٌر مالبم          □المتروك للقاضً ؟            مالبم  االستثناءفً  مار أٌك-  

 - زواج القاصر والمجتمع:

□أسباب قانونٌة    □أسباب دنٌة    □ضعؾ التوعٌة      □الفقر     □األمٌة     ماهً األسباب التً تدفع القاصر للزواج ؟     -  

□ال        □هل ٌوافق الدٌن على زواج المبكر ؟              نعم  -  

□ال        □هل توجد حاالت لزواج القاصر بعابلتك ؟       نعم  -  

□ اجتماعٌة     □نفسٌة    □ة التً ٌخلفها الزواج فً سن مبكر ؟           صحٌ اآلثار -  
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 -اإلستمارة الثانية ːمتعلقة بالقاصر:

□إجبارٌا            □ اختٌارٌاأم إجبارٌا ؟                 اختٌارٌاهل زواجك كان -  

□خطبة عادٌة        □الخوؾ من العنوسة         □هل زواجك كان ناتج عن                       عالقة حب -  

□فاشل          □نتٌجة زواجك ؟                          ناجح    ماهً  -  

□ال   □لو عاد الزمن إلى الوراء هل كنت ستقبل بالزواج وأنت قاصر ؟           نعم -  
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ːانًُٕلض األٔل 

 أمر بإجراء خبرة طبجٌ

 باسم جاللٌ الملك وطبقا للقانون

  بمكناس االستئنافمحكمة 

  االبتدائٌةالمحكمة 

            بمٌدلت                                            نحن ذ /........قاضً األسرة المكلف بالزواج لدى محكمة                        

.مٌدلت                       

..................................  المزدادة بناءا على الطلب من طرف القاصرة المسماة...............................

لها  اإلذنولٌها القانونً تلتمس فٌه بتارٌخ....................................بواسطة   

 بالزواج من خاطبها المسمى ............................................   

التً تسمح لها بالزواج.   ن مدى توفر القاصرة على المؤهالت الفٌزٌولوجٌا المحكمة ال تتوفر على العناصر الكافٌة للتأكد م إنوحٌث   

 ٌنتدب للقٌام بهاباألمر خبرة طبٌة على المعٌنة  إجراءوحٌث ٌتعٌن تبعا لذالك 

)ها( أتعابهالدكتور)ة(...........................................................الطبٌب)ة( بمٌدلت ونحدد   

صرف النظر .درهما ٌودعها الطالب بصندوق هذه المحكمة داخل أجل أسبوع تحت طائلة  فً مبلغ  

.الفسٌولوجٌةبعد فحص المعنٌة باألمر تبٌان مدى قدرتها على الزواج من الناحٌة (ة)وٌتعٌن على الطبٌب   

. تبدالاالسأسبوع من تارٌخ التوصل تحت طائلة  لٌتعدىداخل أجل  المأمورٌةإنجاز (ة)وعلى الخبٌر   

 

حرر بمكتبنا بمٌدلت بتارٌخ ........................                                            

 

اإلمضاء                                                                                   

كاتب الضبط                                                 قاضً األسرة المكلف بالزواج                                        
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 ːانصاَٙ انًُٕلض

 إنتداب للقجام ببخث إجتماعً خول زواج القاصر

 

 نحن األستاذ ..................................................قػاضي األسرة المكلف بالزواج

بميدلت . بقسم قضاء األسرة بالمحكمة اإلبتدائية    

 بحضور السيد ............. ممثل النيابة العامة .

 وبمساعدة السيد ................. كاتب الضبط .

المتعلق بمدونة األسرة .02-20نون  من قػا02بناءا على المادة    

بحث إجتماعي حول مدى قدرة  ننتدب السيد .............المساعدة اإلجتماعية بذي المحكمة للقيام ب
رالقػاص  

 على تحمل أعباء الزواج ومدى إستعدادىا اإلجتماعي والنفسي لذالك .

 مع إيداع تقرير البحث في أجل .....................إبتداءا من تاريخ التوصل لتضع تقريرىا بكتابة الضبط.

 اإلمضاء

 قػاضي األسرة المكلف بالزواج                                             كاتب الضبط
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 انصانس: انًُٕلض

 مقرر برفض الطلب

 نحن ................................................. قػاضي األسرة المكلف بالزواج بالمحكمة اإلبتدائية .

 بمساعدة كاتب الضبط .......................................................................

 ....................................... ːرؼ ولي القػاصر )ة( السيد  بناءا على الطلب المقدم من ط

 .................................... ːوالرامي إلى اإلذن لو بزواج إبنتو أو إبنو القػاصر )ة( المسمى )ة(

 ...........................................................ːالمزداد بتاريخ  

 من مدونة األسرة . 02ضيات المادة  وبناء على مقت

 وحيث ................................................

 وحيث ...................................................

 ليذه األسباب

 

 نقرر رفض الطلب

                       قػاضي األسرة المكلف بالزواج                                         اإلمضاء         
 كاتب الضبط
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 انًُٕلض انهاتغ 

 

 يوهن انىٔاض يٍ نى ٚثهؾ ٌٍ انىٔاض

 بإسم جاللٌ الملك وطبقا للقانون
 بتاريخ ............

بمساعدة كاتب الضبط   نحن .................................قػاضي األسرة المكلف بالزواج بقسم قضاء األسرة بالمحكمة اإلبتدائية ب ...............
 السيد...........وبحضور ممثل النيابة العامة السيد ...........................

 ːأصدرنا المقرر األتي  

 الذي مفػاده .....................................،بناء على طلب المقدم من طرؼ القػاصر )ة(المذكورة ............أو نائبو )ىا( الشرعي  

أو البحث اإلجتماعي المجرى من طرؼ  ،ى الخبرة الطبية المؤرخة في .........المنجزة من طرؼ الطبيب الخبير .........و التي مفػادىا .............وبناء عل
 ................والذي مفػاده ..................................................................................................

 وحيث إن المعني باألمر مولود بتاريخ ................................حسب عقد والدتو المدلى بو في الملف .

 وبناء على مستنتجات  النيابة العامة  الرامية إلى ..............................................................

 ني باألمر يعتبر مؤىال للزواج وقػادر على تحمل أعبائو .فػإن المع،وحيث إنو استنادا إلى ماذكر  

 وحيث إن مصلحة القػاصر في ىذا الزواج تتمثل في تحصينو وحمايتو والتعاون على شؤون الحياة الزوجية .

 ..................................وحيث ........................................................................................................

 ..................وحيث ........................................................................................................................

 من مدونة األسرة . 02و02وبناء على مقتضيات المادتين  

 ليذه األسباب

 واج المسمى )ة(............................................................نقرر اإلذن بز 

 

 إمضاء القػاضي                                                     إمضاء كاتب الضبط
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 الئحح انًصادر ٔانًراظغ

 ː انًصادر

 انمؽآٌ انكؽٚى  

 انكُخ انُجٕٚخ  

 طسٛر انجطبؼ٘ • 

 طسٛر يكهى • 

 قٍُ أثٙ ظأٔظ،زؽيٛػ٘ قٍُ ان• 

 4077انعقزٕؼ انًغؽثٙ • 

 4002يعَٔخ األقؽح • 

 ː انكرة

   ٘انؿٔاج ٔانطالق فٙ يعَٔخ األزٕال انشطظٛخ ٔفمب ألضؽ  ،ئظؼٚف انفبضٕؼ

 4004ٔخعح ،يطجؼخ ظاؼ انُشؽ اندكٕؼ ،انزؼعٚالد 

  ئظؼٚف أخٕٚهمː  يطجؼخ أَفٕٚؽاَذ ،أزكبو انؿٔاج ٔانطالق ،شؽذ يعَٔخ األقؽح

 4072جؼخ ؽ

   ئظؼٚف ثهًسدٕةː ؾٔاج انًغزظجخ ٔانمبطؽح ثٍٛ انُظٕص انمبََٕٛخ ٔانٕالغ

 4074انؽثبؽ .،يطجؼخ األيُٛخ ،انؼًهٙ 

  ًْٙٛزكٍ ئثؽاː ظؼاقخ ػهٗ  ،نغبء ٔيجؽاؼاد اإلثمبء ؾٔاج انمبطؽ ثٍٛ انعٔاػٙ اإل

 . 01-50ػٕء يمزؽزٙ لبٌَٕ ثشأٌ رؼعٚم لبٌَٕ ؼلى 

   ٕ٘يسًع انشزː ٍٛفٙ انزٕثٛك ٔفك انؼٕاثؾ انًُظًخ نططخ انؼعانخ .انطجؼخ  انًؼ

 4007يطجؼخ انٕؼالخ انٕؽُٛخ يؽاكش –األٔنٗ 

  ٙظؼاقخ ،انًؽشع انؼهًٙ ٔانمبََٕٙ نمبػٙ األقؽح انًكهف ثبنؿٔاج ،انسكٍ ثٍ ظان

 4071يطبثغ انؽثبؽ َذ ُٚبٚؽ  ،ػهًٛخ ٔلبََٕٛخ 
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   ٙيسًع انًسدٕثː ؽجؼخ ،انؽثبؽ ،ة األٔل ظاؼ انمهى انكزب،انمبٌَٕ انمؼبئٙ انطبص

 4003األٔنٗ 

   ٙػجع انْٕبة انًؽَكː ٙانطجؼخ األٔنٗ ،ظؼٔـ فٙ انمبٌَٕ انمؼبئٙ انطبص انًغؽث

 4007يكزجخ ظاؼ انكالو ثؽثبؽ ،

   ٘ٔػجع انؽزًبٌ انشؽلبː انزُظٛى انمؼبئٙ ثٍٛ انؼعانخ انًإقكبرٛخ ٔانؼعانخ انًسكًخ

 4071أٔ انجعٚهخ 

   ٕ٘يسًع انشزː ٗاإلخؽاءاد اإلظاؼٚخ ٔانمؼبئٛخ نزٕثٛك انؿٔاج . انطجؼخ األٔن

 4002يؽاكش –انٕؼالخ انٕؽُٛخ انًطجؼخ ،

  يسًع انكشجٕؼː  انطجؼخ األٔنٗ يطجؼخ ،انؿٔاج –اندؿء األٔل –شؽذ يعَٔخ األقؽح

 4004انُدبذ اندعٚعح انعاؼ انجٛؼبء 

   ٌٕػجع انكؽٚى شٓجː األٔل انطجؼخ األٔنٗ  اندؿء–انشبفٙ فٙ شؽذ يعَٔخ األقؽح

 4004انعاؼ انجٛؼبء ،يطجؼخ انُدبذ اندعٚعح ،

   ٙئخؽاءاد انزسمٛك فٙ انعػٕٖ فٙ لبٌَٕ انًكطؽح انًعَٛخ ،يسًع انًدعٔثٙ اإلظؼٚك

 7774انطجؼخ األٔنٗ يطجؼخ انكبرت انؼؽثٙ ،انًغؽثٛخ 

  ٙيٕقٗ ػجٕظ ٔيسًع انكبيسː ٙيطزظؽ فٙ انًكطؽح انًعَٛخ ٔانزُظٛى انمؼبئ

 7777انطجؼخ انثبَٛخ ،

   ٙ4073انطجؼخ انثبَٛخ ،انًؽشع فٙ انًُٓدٛخ انمبََٕٛخ ،انعكزٕؼ يسًع انؼؽٔط-

 يطجؼخ يؽخبٌ  4074

   يسًع شفٛكː  انًكزت ،انجسث انؼهًٙ يغ انزطجٛمبد فٙ انعؼاقبد اإلخزًبػٛخ

 4004اندبيؼٙ انسعٚث 

 ː األغرٔحاخ ٔانرسائم ٔانثحٕز

   ٔاظ فهٙ ثٍ ٕٚقفːبطؽاد ظؼاقخ قٕقٕٛ لبََٕٛخ .ؼقبنخ نُٛم ظثهٕو ؾٔاج انم

رطظض األقؽح ٔانزًُٛخ خبيؼخ يٕال٘ ئقًبػٛم كهٛخ ،انًبقزؽ انمبٌَٕ انطبص 

 .4071يكُبـ  ٔاالخزًبػٛخ االلزظبظٚخانؼهٕو انمبََٕٛخ 
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  أيٍٛ ػجع هللا ː ؼقبنخ ،كزبة انؿٔاج ًَٕغخب ،زعٔظ انكهطخ انمؼبء فٙ انًبظح األقؽٚخ

خبيؼخ يسًع األٔل كهٛخ ،انعؼاقبد انؼهٛب انًؼًمخ فٙ انمبٌَٕ انطبص نُٛم ظثهٕو 

 4007-4006انكُخ اندبيؼٛخ ،ٔخعح  ة ٔاالخزًبػٛخ ٔااللزظبظٚخانؼهٕو انمبََٕٛخ 

   ٔااللزظبظٚخكهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ،ثسث نُٛم شٓبظح اإلخبؾح انمبٌَٕ انطبص 

انكُخ اندبيؼٛخ ،قجبة ٔانُزبئح ثؼُٕاٌ ؾٔاج انمبطؽاد األ،ثًكُبـ   ٔاالخزًبػٛخ

4072/4073 

 ː ٔانُذٔاخ انًعاالخ ٔانًقاالخ

يدهخ ،األثؼبظ انفهكفٛخ انزٙ لبيذ ػهٛٓب يعَٔخ األقؽح ،ػجع انؽزًبٌ ؼٔزًبد  

  4005َٕٕٚٛ  14اإلشؼبع ػعظ 

ظؼاقخ أٔنٛخ ألْى اإلشكبنٛبد انًثبؼح ثطظٕص اإلغٌ ثزؿٔٚح يٍ نى ːفبرر كًبل  

  4006يبؼـ  74يدهخ انًهف ػعظ ،ج ٚجهغٕا قٍ انؿٔا

ؾٔاج انمبطؽ ثٍٛ ،ثبزث فٙ انمبٌَٕ األقؽح انًغؽثٙ ٔانًمبؼٌ ːأَف قؼعٌٔ   

انًؼبٚٛؽ انعٔنٛخ ٔيعَٔخ األقؽح يمبل ٔاؼظ ثًٕلغ اندؽٚعح اإلنكزؽَٔٛخ انؽقًٛخ ثُٙ 

 يالل ضُٛفؽح .

فٙ يٕلغ  ظبْؽح ؾٔاج انمبطؽاد ...ظؼاقخ يٛعاَٛخ يمبل ٔاؼظːقدٗ ػجع انؽػب   

 . االرسبظٚخضبص ثدًٕٓؼٚخ انؼؽاق انكهطخ انمؼبئٛخ 

َعٔح ثًٕػٕع" ؾٔاج انًغزظجخ ٔانمبطؽح ثٍٛ انُظٕص انمبََٕٛخ ٔانٕالغ انؼًهٙ "   

 .  4074انؽثبؽ  –قهكهخ َعٔاد انؼعظ انطبيف يطجؼخ األيُٛخ 

انُعٔح  يدهخ،يمبل رسذ ػُٕاٌ يكبئم انطجؽح فٙ انؼًم انمؼبئٙ ːػجع انًدٛع غًٛدخ  

 .7772انكُخ  77ػعظ 

 ːاألحكاو ٔانقراراخ انقعائٛح 

انغؽفخ  عٚخطبظؼ ػٍ يسكًخ االقزئُبف ثبنؽاش لؽاؼ 727/7474/4074يهف ػعظ    

 05/74/4074ثزبؼٚص  422ػعظ  انًعَٛخ 

 107ػعظ  عٚخثبنؽاشلؽاؼ طبظؼ ػٍ يسكًخ االقزئُبف  760/7474/74يهف ػعظ   

 46/74/4074ثزبؼٚص 
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ظٕؼ ػعظ بؼ ػٍ لبػٙ األقؽح انًكهف ثبنؿٔاج ثمكى لؼبء األقؽح ثبنُيمؽؼ طبظ  

 . 04/4007فٙ يهف ؼلى  74/07

 01/04/4077طبظؼ ػٍ لكى لؼبء األقؽح ثأؾٚالل ثزبؼٚص  774/77يهف ؼلى   

غكؽِ  77/3/7762ثزبؼٚص  2741ػعظ  (انًدهف األػهٗ قبثمب )لؽاؼ يسكًخ انُمغ   

يدهخ انُعٔح ،اٌ يكبئم انطجؽح فٙ انؼًم انمؼبئٙ ػجع انًدٛع غًٛدخ يمبل رسذ ػُٕ

 7772انكُخ  77ػعظ 

فٙ انًهف  727رسذ ػعظ  07/01/4004لؽاؼ طبظؼ ػٍ يدهف األػهٗ ثزبؼٚص   

 47يُشٕؼ ثًدهخ لؼبء انًدهف األػهٗ ػعظ  765/03اإلظاؼ٘ ػعظ 

   ː انذٔنٛح ٔاالذفاقٛاخحح انقٕاٍَٛ الئ

 4002فجؽاٚؽ  1انظبظؼ فٙ  50-01لبٌَٕ ؼلى ثزُفٛػ  7-2-44ظٓٛؽ انشؽٚف ؼلى   

 ثًثبثخ يعَٔخ األقؽح .

َٔشؽ يٍ ؽؽف اندًؼٛخ انؼبيخ نأليى  اػزًع ،اإلػالٌ انؼبنًٙ نسمٕق اإلَكبٌ   

 .7726انًإؼش فٙ ظٚكًجؽ  (ظ-1)أنف  475انًزسعح لؽاؼ ؼلى 

ٛغ ٔػؽػذ نهزٕل اػزًعد،ارفبلٛخ انمؼبء ػهٗ خًٛغ أشكبل انزًٛٛؿ ػع انًؽأح   

 6ثزبؼٚص  12/60ثمؽاؼ يٍ اندًؼٛخ انؼبيخ نأليى انًزسعح ؼلى  ٔاالَؼًبؤانزظعٚك 

 7767ظٚكًجؽ  1ظضم زٛؿ انزطجٛك فٙ  7757ظٚكًجؽ 

لع  7767َٕفجؽ  40ألؽرٓب اندًؼٛخ انؼبيخ ثزبؼٚص  : 7767ارفبلٛخ زمٕق انطفم   

   72-04-7771طبظق ػهٛٓب انًغؽة ثًمزؼٗ ظٓٛؽ 

اندؽٚعح انؽقًٛخ انهٛجٛخ  7762أثؽٚم  77طبظؼ فٙ  7762نكُخ هٛجٙ لبٌَٕ األقؽح ان  

 .7762َٕٕٚٛ  1انًٕافك ل  7171ؼيؼبٌ  3-44قُخ  74ػعظ 

 ː انًراظغ تانفرَسٛح

 ROYAUME DU MAROC MINISTRE DE LˋINTERIEUR ;SECRETARIAT 

GENERAL .DIVISION DE LˋURBANISME ET LˋENVIRONNEMENT. 

monographie de la province de midelt 2011. 
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