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من  تكملـة جلواب اململكة املغربية حول النقاط اليت مت طرحها         
قبل جلنة حقوق الطفل واملرتبطة بإعمال الربوتوكول االختياري        

 حقوق الطفل املتعلق مبنع بيع األطفال وبغاء       املـلحق التفاقـية     
 األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية 

 ١بطاقة رقم 

 )١٠ و٨ و١إجابة عن األسئلة رقم (لة بيانات تكم

 :١السؤال رقم 

 :فيما خيص مسألة عدد األطفال الذين مت هتريبهم سواء حنو أو من املغرب )أ( 

مع استبعاد حالة األطفال الذين يتم نقلهم عرب احلدود يف إطار الرتاعات العائلية بني األبوين تبقى حالة األطفال       
 .فئة األطفال املهجرين ألغراض االستغالل اجلنسي صعبة التحديد هبذه املواصفاتاملهجرين دون مرافق و

 اليت مت   فيما يتعلق حباالت بيع األطفال وممارسة البغاء و استغالل األطفال يف األفالم اإلباحية             )ب( 
 :تبليغها للشرطة

  ٢٠٠٢خالل سنوات   يتضـح أن مصـاحل الشرطة يف احلواضر مل تتلق أي إشعار حباالت لبيع األطفال                 
 . ونفس الشيء بالنسبة لتهجريهم من أجل االستغالل أو التصوير اخلالعي٢٠٠٤ و٢٠٠٣و

 من بني   ٢٠٠٢ حالة يف    ٣١٧أما فيما خيص جرمية االعتداء اجلنسي، فقد سجلت لدى مصاحل الشرطة             
 ٢٠٠٤ يف سنة ٤٧٥ من اإلناث، و٢٤٠ كان من بني ضحاياها ٢٠٠٣ حالة سنة ٣٩٥ إناث، و٢٢٢ضحاياها 

 .  تتعلق بإناث٣٣٢منها 

وتـبقى مصـداقية اإلحصائيات رهينة بتبليغ هذه احلاالت للرقم األخضر للمرصد الوطين              ١)ب( 
للطفـل وبصـورة أساسية ملصاحل الشرطة وللنيابات العامة مبحاكم اململكة، على أن املؤكد أن العديد من                 

 . احلاالت ال يصل إىل أي من هاته اجلهات

 :فيما يتعلق باملتابعات و األحكام القضائية ٢)ب( 

 ٤٩ عن االستدراج للبغاء بالنسبة للقاصرين إىل        ٢٠٠٤بصـورة عامة وصل عدد املتابعات برسم سنة          
 ٣٠ ذكور و  ١٤ شخصاً وبلغ عدد القاصرين الضحايا املدرجني يف هذه األفعال           ٦٠مـتابعة وجه فيها االهتام ل         

 ١٢ من األظناء الذكور الراشدين وقاصر واحد ومن اإلناث          ٤٧م أمام احملاكم    إنـاث عن نفس السنة حبيث قد      
 .ظنينات راشدات
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تطبـيقاً للمقتضـيات املنصـوص عليها يف كل من القانون اجلنائي وقانون املسطرة اجلنائية، سيما يف                 و 
 الفرع السابع من القانون     مقتضياهتما اجلديدة اليت تركز على تشديد العقوبات عن األفعال اجلرمية اليت تدخل يف            

اجلـنائي واليت تطال القاصرين سواء أجربوا علي ارتكاهبا أو كانوا ضحاياها، فإن حماكم اململكة تقوم بالبت يف                  
املتابعات اليت حتال عليها خبصوصها واليت هتم فيما هتم بيع األطفال واالستغالل اجلنسي للقاصرين، وكأمثلة على                

ات اليت توجد نسخ، منها رفقته وقد صدرت يف اآلونة األخرية عن كل من حماكم      ذلـك نشـري إىل بعض القرار      
 . أصيلة وأكادير وفاس ومراكش والعيون والدار البيضاء

 : من حمكمة االستئناف مبراكش١احلالة 

 : قضية استدراج قاصرين وحتريضهم على البغاء والوساطة فيه

 .٢٠٠٥مايو / أيار٢٧ بتاريخ ٥٥/٣٣د  صدر فيها قرار جنحي عد٨٢٨/٢٠٠٥القضية رقم  -

 .وقد توبع فيها شخصان أحدمها فرنسي والثاين مغريب -

وتتـلخص التهم املوجهة هلما يف االستغالل اجلنسي، التصوير اخلالعي، االستدراج والتحريض             -
 .على البغاء والوساطة فيه

 ، ٤٩٧ائي والفصول  من القانون اجلن٥٠٣، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٨٤، ٤٧٥الفصول املعتمدة   -
 . بالنسبة للمتهم األول٤٩٩، ٤٩٨

 .وقد حكم يف النازلة على املتهم األول بسنتني حبساً -

 : من نفس احملكمة االستئنافية مبراكش٢احلالة 

 تشرين ٢  بتاريخ ٢٤٣٠/٢٠٠٥ صدر فيها قرار جنحي تلبسي عدد ٢٤٣٠/٢٠٠٥القضية عدد  -
 .٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

 . سنة١٨جلب أشخاص للبغاء والدعارة وتشجيع قاصرين دون : هم املوجهة إىل األظناءومن بني الت -

 .٤٨٩ و٥٠٣، ٥٠٢، ٥٠١، ٤٩٨، ٤٩٧، ٢٥١: الفصول املعتمدة -

 .أما املتابعون فيها فهم أشخاص مغاربة وأجانب -

 مغربيني وقد حكم على ظنني أجنيب أول بسنة واحدة حبساً، وآخرين بثمانية أشهر حبساً وظنينني -
 .بأربعة أشهر حبساً
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 : من احملكمة االبتدائية بأصيلة٣احلالة 

فرباير / شباط٢٤ بتاريخ ١٣/٢٠٠٥ ملف جنحي تلبسي صدر فيها قرار عدد ١٢/٢٠٠٥القضية رقم  -
٢٠٠٥. 

أمـا املـتابعون فهم مخسة أشخاص اهتموا بارتكاب هتك عرض قاصر وإعداد مرتل للدعارة                -
  .والتحريض على الفساد

 . من القانون اجلنائي٣٠٠، ٥٠٢، ٥٠١، ٢٨٩: الفصول املعتمدة -

 . درهم على واحد من األظناء اخلمسة١ ٠٠٠يف هذه القضية صدر احلكم بشهرين حبساً وغرامة 

  من الدائرة القضائية االستئنافية بالعيون ٥ و٤احلالتان 

 : من احملكمة االبتدائية بوادي الذهب٤احلالة  - 

 سنة ١٨ الذي توبع فيه شخصان بتهم جلب وحتريض قاصرة دون     ٢٦/٢٠٠٥امللف رقم   وهي موضوع    
 قضى على األول بشهر واحد حبساً نافذاً        ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٩عـلى الفساد، وقد صدر فيها حكم بتاريخ         

 ٥٠٠ درهم وعلى الثاين بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها             ١ ٠٠٠وغـرامة نافدة قدرها     
 .درهم مع الصائر تضامناً

 : من نفس احملكمة٥احلالة  - 

 سنة وقد صدر فيها ١٨ توبع فيها شخص بتهمة التغرير بقاصرة يقل عمرها عن      ١٨٩/٢٠٠٥القضـية    
 قضى مبؤاخذة الظنني مبا نسب إليه واحلكم عليه بسنة ٢٠١/٢٠٠٥ حتت عدد ٢٠٠٥مايو / أيار٣٠حكم بتاريخ 

 . درهم مع الصائر وحتديد مدة اإلجبار يف األدىن٥٠٠رامة قدرها واحدة حبساً نافذاً وغ

 . من دائرة حمكمة االستئناف بالدار البيضاء٧ و٦احلالتان 

 ب بتاريخ ٧٢٨ الصادر فيه القرار عدد ١٢٠١/٥/٢٠٠٥وتتعلق بامللف اجلنائي االبتدائي رقم : ٦احلالة  
رض قاصر بالعنف والضرب واجلرح والعنف والتحريض ، واملتابع فيه شخص ارتكب هتك ع٢٠٠٥يوليه / متوز٨

 .على الفساد

 . من القانون اجلنائي٥٠٢ و٤٨٥، ٤٠١، ٤٠٠: الفصول املعتمدة 

 سنوات حبساً نافذاً والصائر وحتديد مدة اإلجبار يف         ٤ بوقـد صدر يف حق الظنينني حكم قضى عليه           
 .األدىن
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 .ضاءمن احملكمة االبتدائية بالدار البي: ٧احلالة  

 كانون  ٢١ بتاريخ   ١٠٢١ الذي صدر فيه احلكم عدد       ٦٨٦٣هـي موضـوع امللـف اجلـنحي عدد          
، املتابع فيه شخص هتم هبتك عرض قاصرة بدون عنف وحتريضها على الفساد وإخفاء شيء ٢٠٠٥ديسمرب /األول

 .متحصل عليه من جنحة

 .٥٧١-٤٩٧-٤٨٤: الفصول املعتمدة

 درهم  ٣ ٠٠٠ أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها        ٦ بذكور  وقد قضت احملكمة يف حق الظنني امل      
 .مع الصائر واإلجبار يف األدىن

 :فيما يتعلق بتقدمي املساعدة للضحايا ٣)ب(

 من قانون املسطرة اجلنائية، فإن مصاحل الشرطة باململكة تضم وحدات  ١٩بالـرجوع إىل املادة      )أ(
م عناصر من اجلنسني يتم اختيارهم بناء على عدة مؤهالت للقيام           للتحقـيق والبحث مكلفة بالقاصرين وهي تض      

 .هبذه املهام

على مستوى ولوجية القضاء، تنطبق املقتضيات التشريعية املتعلقة باملساعدة القضائية للقاصرين            )ب(
مني إلزامية  على ضحايا االستغالل اجلنسي، وهي هتم اجلانب املادي أي املصاريف القضائية ومؤازرة احملامي مع تأ              

 .الدفاع يف اجلنح واجلنايات

أما على مستوى اإلجراءات املتخذة قضائياً، فتجدر اإلشارة إىل جديد املسطرة اجلنائية املتمثل يف إحداث 
هيئات قضائية متخصصة للبت يف قضايا األحداث، وإحداث فئة ضمن ضباط الشرطة القضائية مكلفة باألحداث            

تدابري احلمائية والتهذيب واحلرية احملروسة واحلراسة وتوسيع دائرة املتدخلني يف محاية           وإجراء تنويع يف أساليب ال    
 . يف وضعية صعبة وإقرار مسطرة التسوية قبل اإلحالة على هيئة احلكم املختصةثاحلدث وإدماج فئة األحدا

 :٨السؤال رقم 

) ٠٠٢١٢٨٠٠٠٢٥١١(فل  إيضـاحاً ملا سبق اجلواب عنه خبصوص الرقم األخضر للمرصد الوطين للط           
، يتعني اإلشارة إىل أن مركز االستماع واحلماية الذي مت افتتاحه ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١١الذي انطلق يف 

وحدة " بإشراف مسو األمرية اللة مرمي يتبع للمرصد الوطين وهو يتكون من  ١٩٩٩نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٢٥يف  
 توجد هبذا املرصد، حبيث يتم ملء "ووحدة استماع ومحاية"فائية اجلامعية  تقع يف املراكز االستش"استقبال وتوجيه

 واملشتكي وسنه واملدينة اليت يتحدث منها وطبيعة سوء         ةبطاقـة عـن كل اتصال هاتفي يشري إىل اليوم والساع          
 .املعاملة واإلجراءات األوىل املتخذة

لعنف، خاصة منهم الذين يتعرضون لعنف      ويهدف املركز فيما يهدف إليه إىل استقبال األطفال ضحايا ا         
جسدي وجنسي ونفسي مع االهتمام باالستماع إليهم وألوليائهم مباشرة أو عرب رقم أخضر خاص والتدخل لدى 
السلطات اإلدارية القضائية واالتصال بوحدات االستقبال على املستوى توفري حجم احلروف اإلقليمي بتنسيق مع              
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  يف املائة٩٢ احملامني إىل غري ذلك من اإلجراءات، قد بلغت حاالت االستماع املباشر وزارة الصحة واالتصال هبيئة
 .٢٠٠٥ برسم سنة  يف املائة٨وعرب الرقم األخضر 

 :١٠السؤال رقم 

يـتعني اإلشارة خبصوص ما راج حول مدينة احلاجب إىل أنه متت املتابعة يف قضية إجبار قاصرين على                  
 تشرين  ٤لق األمر بشخص وزوجته وآخرين وقد مت احلكم على الزوجني معاً يف             الـبغاء يف هـذه املديـنة ويتع       

 . بسنتني حبساً من أجل ما نسب إليهما ومتت تربئة ظنينة ثالثة١٩٩٩نوفمرب /الثاين

 . وال تتوفر معلومات أخرى حول املوضوع املثار
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 ٢بطاقة رقم 

 ٣ و٢بيانات تكميلية خبصوص السؤالني رقم 

اؤل اللجنة عن ميكانيزمات التنسيق لتطبيق الربوتوكول االختياري، فإن خطة العمل           فـيما خيـص تس     -٢
املشار إليها يف التقرير الوطين األويل، توجد يف طور املصادقة وتندرج        ) ٢٠٠٥/٢٠١٥(الوطنية من أجل الطفولة     

)  خالل برملان األطفال   من( واألطفال أنفسهم    يف إطـار إشـراك دائم للقطاعات احلكومية وممثلي اجملتمع املدين          
واملستشـارين البلديني الصغار ومؤسسات وطنية ودولية تعمل يف جمال محاية حقوق الطفل، ومما تتضمنه خطة                

 باجلماعات احلضرية والقروية واليت تضم ممثلني عن كل "UPEوحدات محاية الطفولة "العمل املشار إليها إحداث 
 :عجلة لألطفال الذين يتعرضون للعنف وذلك من خالل اإلجراءات التاليةالفاعلني وتستهدف معاجلة احلاالت املست

 .القيام مبهام االستماع والتوجيه واملساعدة -

القيام بتقدمي اخلدمات الصحية والعالجية االستعجالية لألطفال ضحايا العنف واالستغالل، مبا فيه  -
 .اجلنسي

سهيل التحري والتعرف على اإلثباتات واحلفاظ      تنظيم شبكة البيانات النموذجية اليت متكن من ت        -
 .عليها من أجل القيام باإلجراءات الالزمة فيما بعد

وتأمني املتابعة  ) تقييد التسجيالت ( القـيام باخلدمات اإلدارية من تسجيل التصرحيات الضحايا          -
 .للملفات مبا يف ذلك املتابعات القضائية وتقدمي الشكايات

 املعنيني، وعند االقتضاء القيام بالتكفل باستقباهلم وإيوائهم يف انتظار        تـأمني محايـة األطفـال      -
 .وضعهم يف مركز حمدد وتأمني نظام ذي مصداقية للمراقبة ومتابعة العمل

فيما يعود للسؤال املتعلق حبجم االعتمادات املرصودة، من خالل امليزانيات املركزية واجلهوية واإلقليمية              -٣
ة بالقضايا اليت تناوهلا الربوتوكول االختياري، جتدر اإلشارة إىل أنه اعتماداً على خطة العمل              للربامج ذات العالق  

الوطنية، وضعت برامج واستراتيجيات، وهي تشكل مناسبة للرفع من االعتمادات املالية املتعني ختصيصها حلماية              
 :الطفولة من خالل

 إحداث مؤسسات التكفل باألطفال يف وضعية صعبة؛ -

 حتديث وتأهيل املؤسسات احلالية؛ -

 . إحداث مراكز التربية والتكفل متخصصة بالتحمل باألطفال يف حالة إعاقة -
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 ٣بطاقة رقم 

 ١١ و٩ و٧ و٥ و٤تكملة بيانات خبصوص األسئلة ذات األرقام 

 :٤السؤال رقم 

 :فيما خيص الطعون والعالجات والتعويضات 

اً لألحكام الواردة يف قانون املسطرة اجلنائية حىت يف حالة عدم           تقوم النيابة العامة وفق   : الطعون )أ( 
 .تقدمي شكاية بتحريك الدعوى العمومية

وقد مسح قانون املسطرة اجلنائية اجلديد للجمعيات ذات املنفعة العامة بالتنصب طرفاً مدنياً للدفاع عن األطفال  
 .فسه عما تعرض له من عنفالضحايا، وهناك إمكانية للطفل الضحية لتقدمي الشكاية بن

إىل جانب العقوبات احلبسية والغرامات اليت ينص عليها القانون اجلنائي، فإن تنصب : العالجات )ب( 
الضحايا بواسطة أوليائهم أو اجلمعيات ذات املنفعة العامة يكفل هلم احلق يف املطالبة بتعويضات عن الضرر احلاصل 

 .هلم

 :٥السؤال رقم 

 من قانون املسطرة ٥ من املادة ١قواعد املتعلقة بتقادم اجلرائم املشار إليها يف الفقرة         فـيما يـتعلق بـال      
اجلنائـية، يـتعني بادئ ذي بدء إيضاح أن األفعال اجلرمية اليت تصنف ضمن الفرع السابع من القانون اجلنائي                   

ل آخر يكيف بأنه جناية وبالتايل      ، إال إذا ارتبطت بفع    ذات طبيعة جرمية جنحية   واملتعلقة بإفساد الشباب والبغاء     
فـإن القاعدة العامة بالنسبة لتقادم اجلنح وتدخل ضمنها جنح الباب السابع املذكور اخلاص بإفساد الشباب، هو   

الفقرة ( أي مخس سنوات من تاريخ ارتكاب اجلنحة طبقاً للمادة اخلامسة من قانون املسطرة اجلنائية                تقادم مخسي 
 .دم سقوط الدعوى العمومية طبقا للمادة الرابعة من نفس القانونويترتب عن هذا التقا) ٢

وينقطع أجل التقادم بكل إجراء من إجراءات التحقيق واملتابعة اليت تقوم هبا السلطة القضائية املختصة أو        
امسة من قانون من قانون املسطرة اجلنائية ويبقى هناك استثناء باملادة اخل      ) ٦الفقرة األوىل من املادة     (تأمر بإجرائه   

املسطرة اجلنائية، يتعلق بتجديد أجل التقادم بالنسبة للضحايا القاصرين املعتدى عليهم من طرف أصوهلم أو من                
 .هلم حق الرعاية أو الوصاية أو سلطة عليهم بنفس املدة، ابتداء من بلوغ القاصر سن الرشد املدين

 :٧السؤال رقم 

 خبصوص اإلجراءات املتخذة لتاليف جترمي ومعاقبة األطفال ضحايا         كمثال على ما جرى به العمل قضائياً       
العـنف مـن أجل األفعال اليت أجربوا على ارتكاهبا، نشري إىل حكم قضائي يهم عدم متابعة قاصرين عن أعمال      

 ٢٢ بتاريخ   ١٠٦٢٦ الصادر فيه القرار رقم      ٢٥١٨/٢٠٠٥أجربوا على فعلها ويتعلق األمر بامللف اجلنحي رقم         
 ص واملتابع فيه راشدان وقاصرتني وقد مت حفظ املسطرة بالنسبة للقاصرتني، وتتلخ           ٢٠٠٥ديسمرب  /ون األول كان
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األفعال اجلرمية يف النازلة يف السياحة اجلنسية ومحاية البغاء ومحاية مؤسسة ملمارسة الدعارة وقد حكم على املتهم 
 ٥ ٠٠٠ أشهر حبساً نافذاً و    ٦ ب الظنينني الثاين     درهم غرامة، وعلى   ١٠ ٠٠٠ سـنوات سجناً نافذاً و     ٣ باألول  

 .درهم غرامة

 :٩السؤال رقم 

 :خبصوص اإلجراءات املتعلقة مبواجهة األفالم اخلالعية على االنترنت، فإن مكافحتها تتم بثالث طرق 

الذي يتوفر على مدخل مؤمن لبنك      )  الرباط -أنتربول  ( عـن طريق البنك الوطين للمعلومات        -١ 
 مبديرية الشرطة Cyber Criminalitéمـات جلهاز األنتربول حول الصور اخلالعية املتعلقة باألطفال بقسم  املعلو

 .القضائية اليت تشتمل وحدة للمراقبة تتحرى عن الفعال اجلرمية املرتكبة عن طريق اإلنترنت

 البحث حول   من طرف املصاحل اخلارجية للشرطة القضائية يف احلاالت اليت يطلب منها مباشرة            -٢ 
قضـايا خالعـية عـلى إنترنـت واليت ميكنها تبعاً لذلك أن تطلب من القضاء أن يأمر الوكالة الوطنية لتنظيم                     

 . بإقفال مواقع اإلنترنت املشبوهةANRTاالتصاالت 
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 ٤بطاقة رقم 

 ١١ و٦تكملة بيانات جوابية عن السؤالني رقم 

 :٦السؤال رقم 

 عن ١٢٦الفقرة (التقرير الوطين حول خطة عمل إلدماج أطفال الشوارع    من ١٤يرتبط هذا السؤال بالفقرة    
 ).نفس التقرير

 :هذا، وقد حددت فئات القاصرين يف وضع صعب على وجه اخلصوص 

 األطفال دون اخلامسة عشرة يف الشغل؛ -

  سنة كاملة يف الشغل؛١٧ إىل ١٥األطفال من  -

  سنوات؛٥األطفال املهملني من صفر إىل  -

 فال الشوارع؛أط -

 األطفال يف املؤسسات؛ -

 األطفال الذين يتعرضون لسوء املعاملة أو العنف بشىت أنواعه؛ -

 األطفال يف حالة إعاقة بدنية أو عقلية؛ -

 األطفال املغاربة املهجرين دون مرافقني؛ -

 األطفال احملتجزين يف تندوف؛ -

 . جنوب الصحراءاألطفال املهجرين دون مرافقني من أصول إفريقية من -

وقـد مت تصـور عدد من اإلجراءات خاصة بكل واحدة من هذه الفئات يف مقاربة تأخذ بعني االعتبار                    
 .التعدد القطاعي

 :١١السؤال رقم 

 من التقرير الوطين حول تنفيذ املشروع الدويل إلصالح القانون يف املغرب ١٦٤إيضاحاً ملا جاء يف الفقرة  
نشري إىل أن مشروع اتفاقية      ) ECPAT(اجلنسي لألطفال وهتريبهم لتلك الغاية      خبصـوص وضع حد لالستغالل      

للـتعاون والشراكة كانت وزارة حقوق اإلنسان قد أعدته قبل حذفها من التشكيلة احلكومية، وتعمل احلكومة                
 القطاعات  املغربـية حالـياً على بعث هذا املشروع من خالل القطاع احلكومي املعين بالطفولة بتعاون مع باقي                

 .والتنظيمات املعنية

- - - - - 


