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 المملكة المغربية

 وزارة العدل والحريات

 

  

 ورقة 
 *حول زواج القاصر 

 
" للمجتمع األساسية اخللية هي الشرعي الزواج عالقة على القائمة األسرة"أن  الدستور اعترب لقد  
 مبا لألسرة، واالقتصادية واالجتماعية احلقوقية احلماية ضمان" الدولة عاتق على ألقى كما(،32)الفصل
 ."عليها واحملافظة واستقرارها وحدهتا يضمن

إال أن تنظيم مؤسسة الزواج يثري عدة خالفات وجتاذبات ذات أبعاد دينية وأخرى ثقافية واجتماعية، 
على ضوء التطورات  بهالقبول  استمرار مدى مالءمة ومن ذلك زواج القاصر حيث يثور التساؤل حول

  لق ما تقضي به الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية. االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومن منط
 زواج القاصر في الشريعة اإلسالميةأوال:

 واملعاصرين املتقدمني الفقهاء بني خالفنقاش و  حملحتديد حد أدىن لسن الزواج  لقد كان موضوع
 ، وميكن تصنيف األمر لثالث اجتاهات فقهية،سواء حد على

َنَ مَ َ نسَ ئ َي ََيئ َاللاَوَ ﴿، ويستند إىل العديد من األدلة أمهها قوله تعاىل)قاصراتاجتاه يقول بإباحة زواج ال 

 احلنفية استنبط واليت[  4/65:الطالق﴾ نَ ضَ حَ ي ََمَ ل ََيئ َاللاَوَ َرَ ه َشَ أ ََة َلث َث ََانه َت َدَاعَ ف ََ،مَ ت َبَ ت َارَ َنَ إ ََمَ كَ سائ َن ََنَ مَ َيضَ حَ المَ 
 اليت أو بعد، تبلغ مل اليت الصغرية هي حتض مل اليت ألن البالغ، غري تزويج مشروعية تُفيد أهنا والشافعية

ويستدلون أيضا بأن الرسول )ص( تزوج عائشة رضي اهلل عنها وهي  .املرض بسبب حتض مل ولكنها بلغت،
 .1بنت تسع سنوات

                                                           
من مدونة  20لفصل تعديل لزارة لمقترح قانون تقدم به الفريق االشتراكي بمجلس المستشارين حيث تم اعتماد *أنجزت هذه الورقة في سياق مساندة الو

 .16األسرة يرمي إلى تعديل الحد األدنى الذي ال يجوز للقاضي النزول عنه بصفة استثنائية في زواج القاصر وهو سن 

 (.7/627) الفتح ،3894 حديث عائشة، وسلم عليه هللا صلى بيالن تزويج باب األنصار، مناقب كتاب البخاري، صحيح  - 1
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، ويستند إىل أن زواج النيب )ص( من عائشة وهي صغرية من 2اجتاه يذهب إىل منع زواج القاصرات
، كما 3صوصياته، وأنه من العرف الذي كان سائدا عند العرب يف ذلك العهد والذي يتغري بتغري الزمانخ

 يعتربون أن الرضا من شروط الزواج وهذا الشرط غري متوفر يف الفتاة القاصر ألهنا غري راشدة.
للضرورة أو وأنه جيوز لويل األمر تقييد املباحات  اجتاه ثالث يرى أن األصل يف األمر اإلباحة

 .4املصلحة
إن النقاش إذن حول زواج الصغرية أو القاصر عرفه الفقه منذ القدم وزاد من حدة النقاش حوله ما 

متقدمة لعلماء األمة املبنية على قواعد  تعرفته اجملتمعات املعاصرة من تطورات، لذا واستحضارا الجتهادا
بن القيم اجلوزية فصال كامال يف كتابه "إعالم وأصول تصلح لكل عصر ومن أبرزها ما خصص له اإلمام ا

ري الفتوى واختالفها حبسب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات عني عن رب العاملني"، وتتعلق بتغاملوق
والعوائد حيث اعترب أن الشريعة "عدل كلها، ورمحة كلها، ومصاحل كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة 

وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة ، وعن احلكمة إىل العبث،  خرجت عن العدل إىل اجلور،
 5فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل اهلل بني عباده،.."

 املباحات تقييدوقد أسس ابن القيم هلذه القاعدة مبجموعة من األمثلة اليت تبيح لويل األمر واحلاكم 
ومن ذلك ما قام به عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حني أسقط حد السرقة يف عام  الضرر اشتهار عند

 يف أصله كان  وإن حىت املصلحة، حتقيق فيه يرى مبا املباح تقييد األمر لويل أن على دلاجملاعة  وهو ما ي
 .الشرع

 عليه، ترتتبامل الضرر ورفع املفاسد درء باب منهو  للزواج معينة اسن حيدد قانون تشريع فإنوعليه  
 األمور من يعد ال كهذا  قانون سن فإن وبالتايل االعتبار بعني وتؤخذ تراعى أن جيب عامة مصاحل وفيه

 .واملكان الزمان بتغري الفتوى تغريقاعدة ل مراعاة فيه بل الشرع، خالفت اليت املستحدثة
 
 

                                                           
 سنة 16من الفقهاء المعاصرين هناك الشبخ محمد بن ناصر األلباني و الشيخ ابن العثيمين والشيخ القرضاوي الذي قال برفع سن زواج الفتاة ل-2 

. وتقوى ورع أهل جميعهم وكانوا  للهجرة الثاني القرن في الكبرى اإلسالمية رالحواض على توّزعوا التابعين، كبار في معدودون فقهاء  الرأي بهذا قال -3 

 الفقه بين جمع الذي ُشْبُرمة ابن هللا عبد وثالثهم. أنس ابن مالك شيخ و المدينة فقيه األصم بكر أبو وثانيهم. زمانه في البصرة فقيه البتِّي عثمان أولهم

 .  للذهبي النبالء أعالم سير أنظر الفُروِع، أئمة من كانو للعباسيين، القضاء تولّى كما والحديث،

 إلى يرمي مقترح أنه  سنة 15 في الفتاة زواج سن تحديد وعلل  "األسرة مدونة شرحفي   التقريب" كتابه في وأشار الفاسي عالل الرأي لهذا ذهب-4 

 .الشرعية الضوابط وفق بالولي ُيبرمه حين العقد يبطل ال طبية اعتبارات على مبني استحسانا ذلك واعتبر المبكر، الزواج روأخطا مخاطر من التقليل

 .5، ص:2002ابن القيم الجوزية: إعالم الموقعين عن رب العالمين، المجلد الثاني، دار الحديث،-5 
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  القاصر في مدونة األسرة زواجثانيا:
 املادة اعتربت للزواج متاشيا مع االتفاقيات الدولية، إذ ألهلية اسن 18جعل املشرع املغريب سن  لقد

 سنة عشرة مثان العقلية بقوامها املتمتعني والفتاة الفىت بإمتام تكتمل الزواج أهلية أن األسرة مدونة من 19
فولة. يتم الشطط يف حق الط ه فتح نافذة االستثناء عرب جمموعة من الضوابط والشروط حىت الأن إال مشسية،

 االستماع بعد لذلك، املربرة واألسباب املصلحة فيه يبني معلل مبقرر ،فال ينجز الزواج إال بإذن القاضي
 يتعني على ضمانات وهي ،اجتماعي حبث إجراء أو طبية خبربة واالستعانة الشرعي، نائبه أو القاصر ألبوي
 هل بدا كلما  األهلية سن دون بالزواج ذناإل طلبات برفض وذلك الواقع، أرض على وتفعيلها حتقيقها القضاء
الصحة اجلسدية أو النفسية للمعنية  على وخيمة عواقب عنه تترتتب ضرر حصولاحتمال  أو املصلحة انتفاء

 باألمر.
 قانونا، احملددة السن يبلغ مل ملن تركت حني وسطا مسلكا سلكت األسرة مدونة أن يتضح ،وبذلك

 إن بالزواج له ويأذن أمره، يف لينظر القاضي إىل أمره يرفع أن يف احلق أنثى أم كان  ذكرا الزواج يف والراغب
 .فيه صلحةاملدت ب

 القوانين المقارنةاالتفاقيات الدولية و زواج القاصر في ثالثا: 
 حيز دخلت اليت الزواج، عقود وتسجيل الزواج لسن األدىن واحلد بالزواج الرضا اتفاقية لقد أباحت 
 ملصلحة األمر يكون عندما استثناء القاصرين تزويج الثانية مادهتا يف ،1964 دجنرب 9: بتاريخ التطبيق
تدعو فيه  1965أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة توصية يف فاتح نونرب  اكم  جدية. وألسباب الطرفني

ن ال تقل عن مخسة دىن لسن الزواج على أ التشريعية الالزمة ، لتعيني حد  أالدول األعضاء باختاذ التدابري
 .عاماعشر 

 20/11/1989 بتاريخ الصادرة الطفل حلقوق الدولية االتفاقيةسنوات اعتربت وبعد ذلك ب 
 الثمانية بعدتجاوز ي مل إنسان كل  هو الطفل أن 14/6/1993 يف املؤرخ الظهري مبوجب عليها املصادق

 القضاء جلأ من واملناسبة الفعالة التدابري كل  اختاذ الدول على االتفاقية من 24 املادة وأوجبت .سنة عشر
 أن جهتها، من الطفل حقوق جلنة اعتربت حني يف. األطفال بصحة املضرة التقليدية املمارسات كل  على
 . مضرة تقليدية ممارسات هي اجلربي والزواج األطفال زواج

املعلن عن انتهاء  السنباعتباره  18إذا كانت االتفاقيات الدولية قد نصت على سن والواقع أنه 
 سنة يف بعض احلاالت، 18الدول من حتديد سن أدىن للزواج أقل من  العديد من فهذا مل مينع الطفولة
 يف السن شرط من اإلعفاء الزواج إبرام ملكان اجلمهورية لوكيل ميكن حيث فرنسا، الدول هذه من ونذكر
 املادتان عليه نصت ما وهو القاصر، أبوي مبوافقة إال احلالة هذه يف الزواج يتم وال جدية، أسباب توفر حالة
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 أسباب توفر حالة يف القاصرين بزواج يسمح حيث وإسبانيا ،6الفرنسي املدين القانون من 148و 145
 من 46و 45 املواد له تطرقت ما وهو العائلة، موافقة و قضائي إذن على الزواج هذا ويتوقف وجيهة،
 صالحية الشباب، حملكمة البلجيكي املدين القانون من 145 املادة أعطت كما  ،7اإلسباين املدين القانون
 .8خطرية أسباب وجود حالة يف سنة 18 سن من أقل هم من تزويج

 فئات؛ ثالثإىل  األوروبية ويف هذا اإلطار ميكن تصنيف الدول 
 الوالدين سنة مبوافقة 16سنة واالستثناء يف  18الفئة األوىل حددت السن القانوين للزواج يف  -1

 إيطاليا، النرويج،....()  أو احملكمة
السن األدىن للزواج بل جعلت سنة ومل حتدد  18يف  للزواج القانوين السنحددت  انيةوفئة ث -2

 األمر رهني مبوافقة احملكمة أو الوالدين) فلندا، إيرلندا،...(
 14أو  15 مع حتديد االستثناء يف سنة 18 يف للزواج القانوين السن حددت وفئة ثالثة -3

 وربطه مبوافقة الوالدين أو احملكمة)جورجيا، استونيا، الدمنارك(
 ونذكر القاصر، بزواج تسمح اليت املقتضيات بعض هاقوانين أما بالنسبة للدول العربية فقد تضمنت

 منها اخلامس الفصل أقر حيث التونسية، الشخصية األحوال جملة:  احلصر ال املثال سبيل على منها
 خطرية أسباب وجود حالة يف احملكمة، من خاص إذن على احلصول بعد القاصر زواج عقد إبرام ةإمكاني

 15 العمر من البالغ للفىت السوري األسرة قانون من 18 املادة منحت كما  للزوجني، واضحة ومصلحة
 هلما خصير  وال القاضي، من بالزواج إذن على احلصول طلب يف احلق سنة، 13 البالغة الفتاة أو سنة،

 وقد اجلد، أو األب هو كان  إذا الويل موافقة وبعد جسميهما، واحتمال دعوامها صدق تبني إذا إال بالزواج
 أكمل إذا القاصر بزواج اإلذن منح للقاضي األردين الشخصية األحوال قانون من اخلامسة املادة خولت

 .مصلحة الزواج هذا مثل يف وكان سنة، 15
                                                           
6 - Article 145:" Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder 

des dispenses d'âge pour des motifs graves" . 

Article 148":Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de 

dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement". 

7- Article 45:" Le mariage est interdit :1°  Au mineur qui n’a pas obtenu l’autorisation…" 

- Article 46: " L’autorisation dont parle le n° 1 de l’article précédent doit être accordée aux enfants légitimes par leur 

père ; en cas de décès ou d’empêchement on devra la solliciter dans cet ordre, celui de la mère, des ancêtres 

paternels et maternels, et, à leur défaut, du conseil de famille" 

8- Article 144:" Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans" 

- Article 145:" Le tribunal de la jeunesse peut, pour motifs graves, lever la prohibition de l'article précédent" 
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 حتدده. يعات حتدد السن األدىن للزواج مقابل أخرى اليالحظ إذن أن هناك تشر 
 بالمغرب قراءة إحصائية لزواج القاصررابعا: 

من سنة إىل أخرى حيث انتقل من  نسبياارتفاعا  الفىت والفتاة دون سن األهلية لقد عرف زواج
ما يعين أن عدد هذه وهو  2011زواجا خالل سنة  39031إىل  2004زواجا خالل سنة  18341

حيث ارتفع  2006الزجيات تضاعف خالل مثاين سنوات، واملالحظ أن أكرب معدل تغيري مت تسجيله سنة 
حيث مت  2008يف حني أن أدىن معدل تغيري عرفته سنة  %22 بنسبة 2005هذا الزواج مقارنة مع سنة 

 2010سنة  %5 بنسبة مث %8بة بنس 2009ليعاود االرتفاع سنة   %3تسجيل نسبة ارتفاع ال تتجاوز 
 .%12نسبة إىل  2011 ليصل معدل التغيري سنة مث

 وميكن يف هذا اإلطار إبداء املالحظات التالية:
 فإن نسبته من العدد  2011سنة زجيات القاصر عدد يف ارتفاع ا يبدو من بالرغم مم

ما  2007سنة  إذ أهنا شكلت ،خالل السنوات األخرية سجل ارتفاعا ملحوظاياإلمجايل لرسوم الزواج مل 
سنة  11,10%و 2009سنة  %10,58و 2008سنة  % 9,97وما نسبته  %10.02نسبته 

 . 2011سنة 99,11% نسبة يف حني سجلت 2010
 خالل  4899بلغ من طرف السادة قضاة األسرة املكلفني بالزواج ن عدد الطلبات املرفوضة إ

يف حني أن عدد الطلبات  الطلبات احملكومة، من جمموع 10,44 %وهو ما ميثل نسبة  2011سنة 
وبلغ عدد الطلبات املرفوضة سنة  % 7,79أي بنسبة مل تتجاوز  2010سنة  3474املرفوضة بلغ 

ما جمموعه  2008من عدد الطلبات، وبلغ سنة  %8,59أي ما نسبته  4074ما جمموعه  2009
طلبا  4151لطلبات املرفوضة بلغت ا 2007وسنة  %11,05طلبا مت رفضه أي ما نسبته   4377
أي ما نسبته  3064وصل العدد إىل  2006من جمموع الطلبات املقدمة و خالل سنة  %10,72بنسبة 

10,11%. 

  على الرغم من كون هذا النوع من الزواج يعرف استقرارا نسبيا يف نسبة االستجابة له من و
سنة  %86,79ني حد أدىن وصل إىل طرف السادة قضاة األسرة املكلفني بالزواج حيث تراوحت ما ب

، علما أن نسبيارتفاعا اعرف يالحظ أن هذا الزواج ، فامل 2010سنة  %92,21أعلى بلغ  احدو  2006
  يلي: الوزارة تويل عناية خاصة هلذا الزواج وتتابعه عن كثب، وذلك من خالل ما
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 اء األسرة من أجل تنظيم أيام دراسية وورشات عمل مع السادة القضاة العاملني بأقسام قض
توحيد العمل القضائي، والسهر على حسن تطبيق املقتضيات املتعلقة بزواج القاصر مع ما يتماشى وغاية 

 املشرع.

  املواكبة والتتبع لعمل أقسام قضاء األسرة، بواسطة قسم قضاء األسرة والقاصرين وفاقدي األهلية
 التواصل املستمر والقيام بالزيارات هلذه األقسام. ، وذلك من خاللمبديرية الشؤون املدنية هبذه الوزارة

  20توجيه مناشري لقضاة األسرة املكلفني بالزواج حلتهم على التطبيق السليم ملقتضيات املادتني 
 من مدونة األسرة. 21و

  أن طلبات اإلناث بالنسبة للزواج تشكل النسبة األكرب من  لوحظ من خالل املعطياتكما
يف مقابل  2011طلبا سنة  326ن األهلية إذ أن طلبات الذكور مل تتعدى طلبات الزواج دون س

طلبا  438طلبا لإلناث، ونفس األمر يالحظ يف السنوات السابقة حيث بلغت طلبات الذكور  46601
طلبا للذكور مقابل  174ما جمموعه  2009، وسجلت سنة 2010لإلناث سنة  44134مقابل 

لإلناث، كما شهدت  39296طلبا للذكور مقابل  308جيل مت تس 2008لإلناث، وسنة  46915
 لإلناث. 38331طلبا للذكور مقابل  379تقدمي  2007سنة 

 تتوزع  2011سنة أن طلبات اإلذن بزواج القاصر خالل  خبصوص سن زواج القاصرين فيالحظ
سنة  17سنة بنسب خمتلفة، ذلك أن طلبات القاصرين الذين يصل سنهم إىل  17سنة و 14بني سن 

يف حني بلغت طلبات من يصل  %66.42بنسبة طلبا  31171تشكل النسبة األكرب مبجموع وصل إىل 
سنة ما جمموعه  15وبلغت طلبات أصحاب ،  %27.21بنسبة طلبا  12777سنة إىل  16سنهم إىل 

 14با بالنسبة ملن يبلغ سنهم طل 309يف حني مل يصل هذا العدد إال ل   %5.70بنسبة  طلبا 2676
 .%0.66أي بنسبة  سنة

  الزواج سنحد أدنى ل تحديد دواعيخامسا: 
 يفرضها، اليت االلتزامات حتمل على بالقدرة أساسا ترتبط آثار عدة عنه تترتتب الزواج أن املعلوم من

 مقبوال يبقى ،نفسيوال البدين النضج فيه يفترتض سن يف الزواج لسن األدىن احلد تقنني اقترتاح فإن وبالتايل
 الوعي و اإلدراك و التمييز على القدرة من يتمكن حىت األوىل بالدرجة للقاصر مصلحةن م فيه ملا نظرا

 حتمل أعبائه.و  الزواج مبسؤولية
. 
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أن القانون ميكن أن يلعب دورا مهما يف الرفع من مستوى الوعي االجتماعي للمواطنني  وبالنظر إىل
سنة وبصفة  18يف الزواج سن احلد األدىن ل ، فإن حتديدعن احلقائق االجتماعيةكثريا شريطة أن ال يبتعد  

سنة بإذن معلل من القاضي مبقرر يبني فيه األسباب املربرة لذلك بعد االستماع إىل  16استثنائية يف 
يف أفق ميكن أن يعترب مدخال للرفع من وعي اجملتمع  القاصر والوالدين واالستعانة خبربة طبية وحبث اجتماعي

 على ركزوضوع املذا أن النقاش الذي أثري حول ه مع العلم، د األدىن للسن املأذون فيه بالزواجالرفع من احل
 جيب اليت املقاربة نأ واحلال القاصر زواج ظاهرة مسؤولية ومحلهما القضائية واملمارسة القانوين النص

 ثقايف سوسيوهو  ماا لكن أيض و قانوين هو ما احلال بطبيعة تستحضر مشولية تكون أن ينبغي  اعتمادها
 هذه املقاربة يعضد وما ثقافية، اجتماعية ظاهرة باألساس يعترب القاصر زواج أنباعتبار  ،املغريب للمجتمع

 .اليت سبق التطرق إليها األخرية السنوات خالل القاصر لزواج املقدمة الطلبات حلجم اإلحصائية القراءة يه
 
 


