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جـواب اململكـة املغربية حول النقاط اليت مت طرحها من طرف جلنة حقوق              
 الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل      الطفـل واملرتـبطة بإعمال      

 املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

نة األخرية عززت ترسانتها القانونية بعدد من املسـتجدات التشريعية،       جتـدر اإلشارة أن اململكة املغربية يف اآلو        
الربوتوكول االختياري  الـيت تنسـجم مع املعايري الدولية املتعلقة باملوضوع، على رأسها االتفاقية الدولية حلقوق الطفل و               

 . يف املواد اإلباحيةامللحق باتفاقية حقوق الطفـل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال

 لتعديل القانوين   ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١ بتاريخ   ٢٤/٠٣هذا اإلطار، مت صدور قانون رقم       ويف   
 .اجلنائي متضمناً لكافة املقتضيات الواردة يف هذا الربوتوكول

 بالنسبة لتجرمي األفعال اليت يغطيها الربوتوكول

 من الربوتوكول ٣ و٢ و١ من اتفاقية حقوق الطفل واملواد ٣٥ع املادة مت جترمي بيع أو شراء األطفال انسجاما م
 .االختياري امللحق هبا

جترمي أفعال التحريض على الدعارة وتشجيع القاصرين عليها أو استدراجهم أو استخدامهم يف البغاء وجعل من     
 .قصور سن الضحية طرفا مشدداً يف عدة جنح

تغالل األطفال يف املواد اإلباحية وذلك بتصويرهم بأية وسيلة كانت          معاقبة كل من حرض أو شجع أو سهل اس        
أنشطة جنسية أو أي تصوير لألعضاء اجلنسية لألطفال ألغراض ذات طبيعة جنسية، ومعاقبة كل من قام بإنتاج أو توزيع                   

 .من الربوتوكول) أ(٢ أو نشر أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا القبيل وفقا للمادة

 .من الربوتوكول) ج(٣جترمي تسخري طفل للعمل القسري وفقا للمادة 

  .٥ و٢من الربوتوكول، الفقرتني ) ج(٣جترمي حماولة ارتكاب هذه األفعال وفقا للمادة 

 .٤رة من الربوتوكول الفق) ج(٣إقرار مسؤولية األشخاص االعتباريني عند ارتكاهبم هذه األفعال وفقا للمادة 

إعفـاء األطـباء ومساعديهم من التقيد بالسر املهين للتبليغ عن عنف مرتكب ضد الطفل بلغ إىل علمهم أثناء                   
 .ممارستهم ملهامهم

 . سنة متماثلة لتقرير العود١٨اعتبار مجيع اجلنح املرتكبة يف حق األطفال الذين مل يتموا 

 :كما مت تشديد العقوبات يف احلاالت اآلتية

 .رامة يف جرمية جلب أطفال بقصد حتريضهم على الدعارةرفع الغ -

 .رفع الغرامة بالنسبة للتغاضي عن تعاطي الدعارة -
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 سنة للمحالت واألماكن    ١٨رفـع الغـرامة والعقوبة السالبة للحرية يف حالة استدراج األطفال دون              -
 ...).مارحمالت الرهان ولعب الق( من القانون اجلنائي ٢٨٢املنصوص عليها يف الفصل 

مضاعفة العقوبة إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفاً برعايته أو ممن له سلطة عليه، يف جرمية نقل  -
 .طفل إلخفائه بقصد عدم التعرف على هويته أو بقصد استبداله بطفل آخر

 إذا تشـديد عقوبـة الدعـارة والبغاء يف حق الطفل إذا ارتكبت اجلرمية من طرف عصابة إجرامية أو                 -
 .ارتكبت بواسطة التعذيب حيث تصل العقوبة يف حالة التعذيب إىل السجن املؤبد

ضـرورة األمر يف احلكم الصادر باإلدانة من أجل استغالل الطفل يف املواد اإلباحية مبصادرة وإتالف                 -
ء بسحب  هذه املواد كما ميكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق احلكم باإلدانة وأن تأمر عند االقتضا               

 .الترخيص الذي كان يستفيد منه احملكوم عليه وكذا احلكم بإغالق احملالت بصفة هنائية أو مؤقتة

 بالنسبة للتقادم

 تتقادم  إن االسـتغالل اجلنسـي ميكـن أن يـتخذ عـدة صـور فإذا شكلت األفعال املكونة له جناية فهي       
 . سنة وإذا شكلت جنحة فهي تتقادم مبرور مخس سنوات٢٠مبرور 

هـذا وجتـدر اإلشـارة إىل أنـه تعزيزا هلذه املقتضيات نص قانون املسطرة اجلنائية اجلديد على انطالق أمد                    
جديـد للـتقادم اجلـنائي عـند بلـوغ الطفـل املعتدى عليه سن الرشد وذلك بالنسبة ألي اعتداء جرمي يرتكبه يف                       

 .حقه أحد أصوله أو من له رعاية أو كفالة أو سلطة عليه

 اعدة ومحاية األطفال الضحايابالنسبة ملس

يـنص قـانون املسـطرة اجلنائـية عـلى أنـه إذا ارتكبت جناية أو جنحة وكان ضحيتها طفل ال يتجاوز                      
 سـنة، فللقاضـي أن يصـدر أمـرا قضـائيا بـإيداع الطفـل اجملين عليه لدى شخص جدير بالثقة، أو                       ١٨عمـره   

تسليمه ملصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة مؤسسـة خصوصـية أو مجعـية ذات مـنفعة عامـة مؤهلـة لذلـك أو ب               
وينفذ هذا األمر رغم كل طعن،      . بـرعاية الطفولـة إىل أن يصـدر حكـم هنـائي يف موضوع اجلناية أو اجلنحة                

كمـا ميكـن للنـيابة العامـة أو لقاضـي األحداث أو املستشار املكلف باألحداث األمر بعرضه على خربة طبية           
ية األضرار الالحقة به وبيان ما إذا كان حيتاج إىل عالج مالئم حلالته             أو نفسـية أو عقلـية لـتحديد نـوع وأمه          

 .حاال ومستقبال

ال جيوز إخضاع أحد : واعتـبارا لإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان الذي ينص يف مادته اخلامسة على أنه       
بعني االعتبار األحكام   للتعذيـب وال لـلمعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو احلاطـة بالكـرامة، وأخذا                    

واملقتضـيات ذات الصـلة وال سـيما اتفاقـية مناهضـة التعذيـب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو                      
الالإنسـانية أو املهنـية الـيت صـادقت علـيها بالدنـا، أعـدت وزارة العـدل مشروع قانون ملناهضة التعذيب مت                       

 سنة يف حالة    ٢٠ إىل   ١٠تضـياته إقرار عقوبة السجن من       اعـتماده مؤخـرا مـن طـرف الـربملان ومـن بـني مق              
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ارتكـاب التعذيـب يف حـق شـاهد أو ضـحية أو طرف مدين بسبب إدالئه بتصريح أو لتقدميه شكاية أو إلقامته                        
دعـوى أو للحـيلولة دون القـيام بذلـك، كمـا حتول هذه العقوبة إىل السجن املؤبد إذا ارتكب التعذيب ضد طفل          

 .شردون سن الثامنة ع

وبالنسـبة ملمارسـة اإلجـراءات القضـائية يـنص املرسـوم امللكي مبثابة قانون املتعلق باملساعدة القضائية                  
عـلى مـنح املسـاعدة القضـائية لـدى مجـيع حماكم اململكة وكيفما كان احلال إىل األشخاص غري القادرين على                      

م، وتطبق املساعدة القضائية على كل      ممارسـة حقوقهـم أو الدفـاع عـنها أمـام القضاء بسبب عدم كفاية موارده               
نـزاع وعـلى املطالـبات بـاحلق املـدين أمام احملاكم، ومتتد املساعدة  القضائية حبكم القانون إىل أعمال وإجراءات                     

 .التنفيذ الواجب القيام هبا على إثر صدور األحكام القضائية املمنوحة من أجلها هذه املساعدة

 خصياً شكاية يف موضوع االعتداء الذي تعرض لهبالنسبة إلمكانية تقدمي الطفل ش

جتـدر اإلشـارة أنـه لـيس هـناك ما مينع الطفل من التقدم مباشرة بشكاية يف موضوع أي اعتداء يتعرض                      
لـه عـلما أن للنـيابة العامـة الصـالحية يف حتـريك الدعـوى العمومية تلقائيا يف شأن أي فعل إجرامي يصل إىل                         

 املوضـوع، فضـال عـن كون قانون املسطرة اجلنائية اجلديد نص على ختويل               عـلمها ودون أن تـتلقى شـكاية يف        
اجلمعـيات ذات املـنفعة العامـة املدافعـة عـن حقـوق الطفل، احلق يف تنصيب نفسها كطرف مدين لدعم حقوق                      

 .األطفال الضحايا

 بالنسبة لإلحصائيات واإلجراءات املتخذة لتفعيل املقتضيات التشريعية

شـريعي الـذي تقـوم به وزارة العدل، تعمل يف إطار البحث والدراسة ورصد ظاهرة                مواكـبة للعمـل الت    
اجلـرمية عـلى تعبـئة النـيابات العامـة لرصد أفعال سوء املعاملة والعنف املرتكبة ضد الطفل من خالل إحصائيات                     

نسبة سـنوية يـتم حصـرها وحتليـلها ووضـعها رهـن إشـارة صـانعي القرار وفيما يلي ملخص ملا مت حصره بال                
 .٢٠٠٤للجرائم اليت يغطيها الربوتوكول برسم سنة 

 ٢٠٠٤عدد القضايا واملتابعني يف جرائم االعتداءات اجلنسية خالل سنة 

 أنواع اجلرائم عدد القضايا عدد املتابعني

 االغتصاب ١٥٣ ١٦٠

 االغتصاب الناتج عنه افتضاض ٢٠١ ٢٣٦

 هتك عرض قاصر بالعنف ٧٢٩ ٨٠٧

 قاصر بدون عنفهتك عرض  ٢١٥ ٢٢٩

 تسهيل الدعارة للقاصرين ٤٩ ٦٠
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 ٢٠٠٤النسبة املئوية لعدد القضايا واملتابعني يف جرائم االعتداءات اجلنسية املرتكبة ضد األطفال خالل سنة 

 أنواع اجلرائم عدد القضايا النسبة املئوية عدد املتابعني النسبة املئوية

 االغتصاب ١٥٣ ٢,٧١ ٢١٦ ٢,٦٤

 االغتصاب الناتج عنه افتضاض ٢٠١ ٣,٥٦ ٢٣٦ ٣,٩٠

 هتك عرض قاصر بالعنف ٧٢٩ ١٢,٩٠ ٨٠٧ ١٣,٣٤

 هتك عرض قاصر بدون عنف ٢١٥ ٣,٨١ ٢٢٩ ٣,٧٨

 تسهيل الدعارة للقاصرين ٤٩ ٠,٨٧ ٦٠ ٠,٩٩

 عدد األطفال ضحايا االعتداءات اجلنسية حسب اجلنس

 أنواع اجلرائم الذكور اإلناث

 االغتصاب ٤٥ ٥١

 االغتصاب الناتج عنه افتضاض ٥ ١٩٩

 هتك عرض قاصر بالعنف ٣٢٠ ٣٠٠

 هتك عرض قاصر بدون عنف ١٥٧ ٦٢

 تسهيل الدعارة للقاصرين ١٤ ٣٠

 نوع القرابة يف جرائم االعتداءات اجلنسية ضد األطفال

املخدوم رب العمل الغري  أنواع اجلرائم  أب أم أخ أخت زوج

 صاباالغت ١ صفر صفر صفر صفر صفر ٢ ١٥٧

 االغتصاب الناتج عنه افتضاض صفر صفر ٣ صفر صفر صفر صفر ٢٣٣

 هتك عرض قاصر بالعنف صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٤ ٨٠٣

 هتك عرض قاصر بدون عنف صفر صفر ١ صفر صفر صفر صفر ٢٢٨

 تسهيل الدعارة للقاصرين صفر ١ صفر صفر صفر صفر صفر ٥٩
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 االعتداءات اجلنسية ضد األطفال خالل عدد املتابعني أمام احملاكم يف قضايا 
  حسب اجلنس٢٠٠٤سنة 

 عدد املتابعني أمام احملاكم حسب اجلنس

 الذكور اإلناث

 أنواع اجلرائم راشـد حـدث راشـدة حـدث اجملموع

 االغتصاب ١٣٨ ٢٢ صفر صفر ١٦٠

 االغتصاب الناتج عنه افتضاض ١٩٦ ٣٦ ٣ ١ ٢٣٦

 قاصر بالعنفهتك عرض  ٦٢٥ ١٨١ ١ صفر ٨٠٧

 هتك عرض قاصر بدون عنف ٢١٨ ٨ ١ ٢ ٢٢٩

 تسهيل الدعارة للقاصرين ٤٧ ١ ١٢ صفر ٦٠

تعمل وزارة العدل يف إطار برنامج التعاون مع منظمة اليونيسيف وكذا وزارة العدل الفرنسية على تنظيم تكوين      
سهم بأمهية العمل من أجل الطفل وتعريفهم     مستمر وتداريب خارج اململكة لفائدة القضاة وقضاة األحداث غايتها حتسي

باملعايري الدولية املتعلقة حبقوق الطفل وعدالة األحداث وقد خصصت إحدى دورات التكوين للتعريف مبستجدات القانون 
تعريف    اجلنائي املعتمدة على ضوء الربوتوكول املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ولل    

 .كذلك بنتائج مؤمتر ستكهومل واملؤمتر العريب اإلقليمي بالرباط واملؤمتر الدويل الذي انعقد بيوكوهاما واملتعلق باملوضوع 

باإلضافة إىل مواكبة هذا العمل برسائل دورية متعددة توجه إىل جمموع حماكم اململكة لتحفيز العمل القضائي يف 
 .زم من العناية لقضايا االعتداء اليت يتعرض هلا الطفلهذا اجملال واحلث على إيالء ما يل

كما أبرمت وزارة العدل مؤخرا اتفاقية شراكة مع املرصد الوطين حلقوق الطفل غايتها رصد قضايا سوء             
املعاملـة الـيت يتعرض هلا الطفل والتعاون ألجل احلد منها فضال عن التواصل الدائم مع اجلمعيات املعنية حبقوق                  

 طريق املشاركة يف اللقاءات واالجتماعات اليت تدعو إليها هذه اجلهات وتتبع الشكايات الواردة من               الطفـل عن  
 .قبلها يف قضايا االنتهاكات اليت يتعرض هلا الطفل

- - - - - 


