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يكشــف تقريــر املجلس االقتصادي 
تزويــج  أن  والبيئــي  واالجتماعــي 
األطفال ال يزال ممارســة منتشــرة 
ــا. كمــا  عــل نطــاق واســع يف بالدن
أمــام  حقيقيــة  عقبــة  يعتبــر  أنــه 
حتقيــق التنميــة. وال شــك أن هــذه 
عواقــب  علــى  تنطــوي  الظاهــرة 
النفســية  الصحــة  علــى  وخيمــة 
مــن  وحتــد  لألطفــال  والبدنيــة 
االســتقاللية  لتحقيــق  فرصهــم 
االقتصاديــة والثقافيــة. ومــن هــذا 
املنطلــق، فــإن هــذه املمارســة تعــد 
انتهــاكا جســيما حلقــوق اإلنســان.

وعلــى الرغــم مــن اجلهــود التــي 
بذلــت مــن أجــل التصــدي لهــذه 
فــإن  االجتماعيــة،  الظاهــرة 

علــى  مؤرقــا  يــزال  ال  حجمهــا 
ــا ســجلت، خــالل  ــار أن بالدن اعتب
طلبــاِت   32.104  ،2018 ســنة 
يف  طلبــاً   30.312 مقابــل  زواٍج، 

 .2016

ومــن الواضــح أن املقتضيــات التــي 
لــم  األســرة  مدونــة  بهــا  جــاءت 
ــر املنشــود يف احلــد  ــا األث يكــن له
مــن تزويــج األطفــال الذيــن تقــل 

أعمارهــم عــن 18 ســنة.

تخــول  التــي  االســتثناءات  إن 
مدونــة األســرة تطبيقهــا يف بعــض 
القاعــدة.  تكــون  تــكاد  احلــاالت 
2011 بــني  مــا  الفتــرة  فخــالل 
و2018، حصلــت 85 يف املائــة مــن 

طلبــات الــزواج علــى الترخيــص.

أن  إلــى  اإلشــارة  وجتــدر 
ال  العــدل  وزارة  إحصائيــات 
تأخــذ بعــني االعتبــار إال طلبــات 
املبــرم.  والــزواج  القاصــر  زواج 
وبالتالــي فــإن زواج األطفــال غيــر 
ــق شــرعيا (الــذي يطلــق عليــه  املوثَّ
زواج  أو  الفاحتــة»  «زواج  اســم 
بوســاطة  زواج  وهــو  «الكونطــرا» 
رجــال  بــني  ُمبَرَمــة  «عقــود» 
يعيشــون يف الغالــب خــارج املغــرب 
القاصــرات،  الفتيــات  وأوليــاء 
مبالــغ  علــى  اُحلصــول  مقابــل 
ماليــة) ال يــرد يف أّي إحصائيــات 

. ســمية ر

ومــن هــذا املنطلــق، يوصــي الــرأي الصــادر عــن املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بتســريع املسلســل الــذي 
ــى  ــق املصلحــة الفضل ــك مبــا يحق ــال والطفــالت خاصــة، وذل ــِج األطف ــى تْزوي ــق بالقضــاء عل ــل واملتعلّ ــدأ بالفع ب
للطفــل، مــن خــالل اعتمــاد اســتراتيجية ُشــمولّية تهــدُف، يف املســتقبل املنظــور، إلــى القضــاء علــى هــذه املمارَســة 
وحتقيــق التنميــة السوســيو-اقتصادية للبــالد. وترتكــز هــذه االســتراتيجية علــى ثالثــة محــاور كبــرى تضــم عــدداً 

مــن اإلجــراءات العمليــة:

توصيات املجلس
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í يهــم احملــور األول « حتســني اإلطــار التشــريعي واملنظومــة القانونيــة «، مــن خــالل مالءمــة أحــكام مدونــة
ــة األســرة  ــواد 20، 21، 22 مــن مدّون ــر نســخ امل ــة، عب ــة ذات الصل ــات الدولي األســرة مــع الدســتور واالتفاقي

وتطويــر الوســاطة األســرية؛

í ويهــدف احملــور الثانــي إلــى « محاربــة املُمارســات الّضــارة باألطفــال، مــن خــالل التنفيــذ املُســتدام واملندمــج
ملختلــف السياســات واإلجــراءات العموميــة علــى الصعيــد الوطنــي والترابــي «، وذلــك عبــر ضمــان اإلعمــال 
الفعلــي للسياســة املندمجــة حلمايــة األطفــال وتعزيــز مقتضيــات القانــون رقــم 27.14 بعقوبــات ضــد جميــع 

الضالعــني يف هــذه املمارســات؛

í ــج ــة بتزوي ــى املمارســة املتعلّق ــر القضــاء عل ــم تدابي ــع وتقيي أمــا احملــور الثالــث فيــروم « حتســني وضمــان تتّب
ــال». األطف
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