
 

 

 

 رأي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان

 27. 14بخصوص مشروع القانون رقم

املتعلق بم�افحة الاتجار بالبشر 

I  ألاسس و املرجعيات : 

إن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان،  

 يونيو 9بناء ع�� طلب إبداء الرأي املوجھ من طرف السيد رئيس مجلس املستشار�نبتار�خ

والوارد ع�� املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بنفس التار�خ؛   2016

منھ؛ 282بناء ع�� النظام الداخ�� ملجلس املستشار�ن،السيما املادة 

) 2011 (فاتح مارس 1432 من ر�يع ألاول 25 الصادر �� 1.11.19بناء ع�� الظه�� الشر�ف رقم 

 منھ؛ 16بإحداث املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان، والسيما املادة 

بناء ع�� مبادئ بلغراد حول العالقة ب�ن املؤسسات الوطنية �حقوق إلا�سان وال��ملان، 

  م��ا؛28 و 25، 24، 22والسيما املبادئ 

 ب�ن مجلس النواب  واملجلس الوط�ي 2014 دجن�� 10بناء ع�� مذكرة التفاهم امل��مة بتار�خ 

  م��ا؛     2�حقوق إلا�سان، والسيما املادة 

، 120، 119، 118، 24،117، 23، 22، 21، 19بناء ع�� الدستور والسيما تصديره والفصول 

 منھ؛  126 و123، 121

 املتعلق بدخول وإقامة ألاجانب باململكة املغر�ية و�ال�جرة غ�� 03. 02بناء ع�� القانون رقم 

- 1 بمقت�ىى الظه�� الشر�ف رقم 2003 نون�� 11املشروعة،املنشور با�جر�دة الرسمية بتار�خ 

؛ 1424 رمضان 16 املؤرخ ��196- 03

 دجن�� 18لإلس��اتيجية الوطنية لل�جرة وال�جوء املعتمدة من طرف مجلس ا�ح�ومة �� اعتبارا 

؛ 204

 والذي �عت�� املجلس 2016 يناير 25للميثاق املغر�ي للسياحة املستدامة املوقع ��  اعتبارا

الوط�ي �حقوق إلا�سان طرفا فيھ؛ 
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 11)، ال�ي انضم إل��ا املغرب ووضع ص�وك قبولها �� 1926بناء ع�� الاتفاقية ا�خاصة بالرق (

؛ 1959مايو

ل��ا إانضم)، وال�ي 1949بناء ع�� اتفاقية حظر الاتجار باأل�خاص واستغالل دعارة الغ�� (

؛ 1973 غشت 17املغرب �� 

)، وال�ي صادق عل��ا 1990بناء ع�� اتفاقية حماية جميع العمال املهاجر�ن وأفراد أسرهم (

؛ 1993 يونيو 21املغرب �� 

 نون�� 7)، وال�ي صادق عل��ا املغرب �� 1951 الالجئ�ن (عبناء ع�� الاتفاقية املتعلقة بوض

 ؛1956

 21املغرب �� إل��ا انضم)، وال�ي 1979اتفاقية منع �ل أش�ال التمي�� ضد املرأة ( بناء ع��

كما تم التعليق عل��ا  من طرف �جنة القضاء ع�� التمي�� ضد  6، والسيما ماد��ا 1993يونيو 

؛ 19توصي��ا العامة رقم املرأة �� 

 و 1993 يونيو 21)، وال�ي صادق عل��ا املغرب �� 1989بناء ع�� اتفاقية حقوق الطفل (

، الصادر 13تفس��ها بالتعليق العام ل�جنة حقوق الطفل رقم  م��ا كما تم 19السيما املادة 

 واملعنون بـ "حق الطفل �� التحرر من جميع أش�ال العنف"؛ 2011 أبر�ل 18بتار�خ 

ال��وتو�ول الاختياري التفاقية حقوق الطفل �شأن بيع ألاطفال واستغاللهم �� بناء ع�� 

؛ 2001 أكتو�ر 2)، والذي صادق عليھ املغرب �� 2000البغاء و�� املواد إلاباحية (

بناء ع�� ال��وتو�ول الاختياري لالتفاقية املتعلقة بحقوق الطفل �شأن إشراك ألاطفال �� 

؛ 2002 ماي 22)، والذي صادق عليھ املغرب �� 2000املنازعات املس�حة (

)، وال�ي صادق 1930 حول العمل القسري (29 الدولية رقم العملاتفاقية منظمة  بناء ع��

؛ 1957 ماي 20عل��ا املغرب �� 

)، وال�ي 1957(ا�ج��ي  إلغاء العمل �شأن 105 الدولية رقم عملبناء ع�� اتفاقية منظمة ال

؛ 1966صادق عل��ا املغرب �� فاتح دجن�� 

 حول حظر أسوأ أش�ال عمل ألاطفال 182 الدولية رقم العملبناء ع�� اتفاقية منظمة 

؛ 2001 يناير 26)، والذي صادق عليھ املغرب �� 1999وإلاجراءات الفور�ة للقضاء عل��ا(
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بناء ع�� اتفاقية ألامم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية ، املعتمدة من طرف 

، وال�ي صادق عل��ا املغرب 2000 نون��15 بتار�خ 25/ 55ا�جمعية العامة بموجب القرار رقم 

؛ 2002 شتن�� 19�� 

بناء ع�� ال��وتو�ول املكمل التفاقية ألامم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية، 

 انضم إليھوالذي �شأن منع و قمع و معاقبة الاتجار باأل�خاص و بخاصة النساء و ألاطفال 

؛ 2011 أبر�ل 25املغرب �� 

، 2010 غشت 12 املعتمد �� 293/ 64بناء ع�� قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

باأل�خاص"؛  الاتجار مل�افحة العاملية املتحدة ألامم عمل خطةواملعنون بـ "

، 2002 دجن�� 18 املعتمد ��176/ 57بناء ع�� قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

واملعنون بـ "الاتجار بالنساء والفتيات"؛ 

، 2003 دجن�� 22  املعتمد ��137/ 58بناء ع�� قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

"؛ �حاياه وحماية وم�افحتھ باأل�خاص الاتجار منع ع�� الدو�� التعاون  �عز�زواملعنون بـ "

، 2004 دجن�� 20  املعتمد ��156/ 59بناء ع�� قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

"؛ عليھ املعاقبة و البشر�ة باألعضاء الاتجار وم�افحة منعواملعنون بـ "

، 2004 دجن�� 20  املعتمد ��166/ 59بناء ع�� قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

واملعنون بـ "الاتجار بالنساء والفتيات "؛ 

، 2006 دجن�� 19  املعتمد ��144/ 61بناء ع�� قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

واملعنون بـ "الاتجار بالنساء والفتيات "؛ 

، 2006 دجن�� 20  املعتمد ��180/ 61بناء ع�� قرار ا�جمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

"؛ باأل�خاص الاتجار مل�افحة املبذولة ا�جهود تنسيق تحس�نواملعنون بـ "

تذك��ا باملالحظات ا�ختامية ذات الصلة بم�افحة الاتجار بالبشراملوجهة إ�� بالدنا من طرف 

؛ومن طرف ال�جنة املعنية بالقضاء 2004 د�سم�� 1ال�جنة املعنية بحقوق إلا�سان بتار�خ  

 21�جنة مناهضة التعذيب بتار�خ  ؛ ومن طرف 2008يناير 23ع�� التمي�� ضد املرأة بتار�خ 

ال�جنة املعنية بحماية حقوق جميع العمال املهاجر�ن وأفراد أسرهم ؛ومن طرف 2011دجن�� 

 3 



؛ ومن طرف 2014 شتن�� 19�جنة حقوق الطفل بتار�خ ومن طرف ؛2013 شتن�� 13بتار�خ 

؛ 2015 أكتو�ر 8ال�جنة املعنية با�حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتار�خ 

بناء ع�� التوج��ات الصادرة عن الفر�ق العامل املع�ي باالتجار باأل�خاص خالل اجتماعھ �� 

 وعدم باأل�خاص الاتجار �حايا معاقبة دم ع، واملتعلقة بـ 2010 يناير 29- 27فيينا أيام 

الاتجار"؛  هذا سياق �� املرتكبة ا�جرائم �شأن قضائية و إدار�ة مقاضا��م: ��وج

إطار الاستعراض تذك��ا بالتوصيات ذات الصلة بم�افحة الاتجار بالبشر املوجهة إ�� بالدنا �� 

)؛ 2012الدوري الشامل (

 ، السيما النساء وباأل�خاصاملقررة ا�خاصة املعنية بمسألة الاتجار استحضارا لتقر�ر 

؛ 2013،عقب ز�ار��ا للمغرب �� ألاطفال

استحضارا التفاقية مجلس أور�ا �شأن إجراءات م�افحة الاتجار بالبشر، وال�ي يو�ىي املجلس 

الوط�ي �حقوق إلا�سانباالنضمام إل��ا؛ 

استحضارا الج��اد املحكمة ألاور�ية �حقوق إلا�سان �� مجال م�افحة الاتجار بالبشر؛ 

 الذي وضعھ مكتب ألامم املتحدة املع�ي ألا�خاصاعتبارا للقانون النموذ�� مل�افحة الاتجار ب

)؛ 2010باملخدرات وا�جر�مة (فيينا، 

 املتعلق بم�افحة 27.14يقدم املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان رأيھ �شأن مشروع القانون 

 الاتجار بالبشر؛ 

سياسة جديدة �� مجال ال�جرة قائمة ع�� مقار�ة شمولية وإ�سانية ومح��مة منذ إعمال 

  تأهيل إلاطار القانو�يتتعلقالشروع �� عدة إصالحات ، تم 2013 �� سنة �حقوق إلا�سان

املتعلق بال�جوء، و دخول و إقامة ألاجانب، و م�افحة الاتجار بالبشر . و إن مشروع القانون 

موضوع هذا الرأي يندرج �� إطار سياسة تأهيل ال��سانة التشريعية املذ�ورة للتالؤم مع 

. و  لهذه الغاية، يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق 2011الال��امات الدولية للمغرب ودستور 

 .27.14إلا�سان باعتبار النقاط التالية �� مسار مناقشة و �عديل مشروع القانون 

: املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان تحقيق ألاهداف التالية  توصيات تو��ت

إعمال مقتضيات تصدير الدستور فيما يتعلق بحظر وم�افحة �ل أش�ال التمي��  •

، 119، 118، 117 والفصول 22،  21، 19�سبب ا�جنس، وكذا مقتضيات الفصول 

  من الدستور؛126و 123، 121، 120
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إعمال الال��امات امل��تبة عن اتفاقية القضاء عل جميع أش�ال التمي�� ضد املرأة،  •

 والسيما املادتان ألاو�� والثانية م��ا؛ 

إعمال املالحظات والتعليقات ا�ختامية والتوصيات املوجهة إ�� بالدنا من طرف ألاجهزة  •

والهيئات ألاممية �� مجال م�افحة الاتجار بالبشر؛ 

 تقو�ة املقتضيات املتعلقة بالتعر�فات الضرور�ة �� مجال م�افحة الاتجار بالبشر؛  •

تدقيق �عض �عر�فات املشروع ومقتضياتھ بما يحقق الا��جام مع موضوع وغاية  •

 الاتجار بالبشر، السيما النساء وألاطفال.أي م�افحة مشروع القانون 

IIتوصيات املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان :  

 التوصيات ا�خاصة باملادة ألاو�� من مشروع القانون 

 املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان  من القانون ا�جنائي  يثمن1-448.فيما يتعلق بالفصل 1

 ضمن تقر�ره املوضوعا�ي ، كما تمت صياغ��ا بتعر�ف الاستغاللتوصيتھ املتعلقة باعتبار 

. و حول "ألاجانب وحقوق إلا�سان باملغرب: من أجل سياسة جديدة �� مجال ال�جوء وال�جرة"

-448قد عاين املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ��ذا ا�خصوص أن التعر�ف املقدم �� الفصل 

 يدمج استغالل دعارة الغ�� و الاستغالل عن طر�ق املواد إلاباحية بما �� ذلك وسائل 1

الاتصال و التواصل املعلوما�ي، و �شمل أيضا الاستغالل عن طر�ق العمل القسري أو ال�خرة 

أو التسول أو الاس��قاقأو املمارسات الشب��ة بالرق ـو نزع ألاعضاء أو نزع ألا��جة البشر�ة أو 

 بيعها.

��جل املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ا��جام �عر�ف الاتجار بالبشر املعتمد �� مشروع .2

ال��وتو�ول املكمل التفاقية ألامم املتحدة مل�افحة ا�جر�مة املنظمة  من 3القانون مع املادة 

ع�� الوطنية. 

 .ينوه املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أيضا بتجر�م الوساطة �� سياق الاتجار بالبشر.3

.غ�� أن املجلس الحظ عدم تنصيص مشروع القانون ع�� �عض املصط�حات ا�خاصة 4

ولذا يو�ىي املجلس املشرع بتقو�ة مقتضيات هذا املتعلقة باالتجار بالبشر �ش�ل خاص.  

و ذلك بإدراج بند جديد �� مطلع الفصل من أجل تحديد استغالل وضعية الهشاشة �� الفصل
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 و ل�حية.إليذاء الثانوي لإ والاس��قاق واملمارسات الشب��ة و�عر�ف الاتجار بالبشر ، و كذا 

�ش�� املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ��ذا ا�خصوصأن التعر�ف املقدم لإليذاء �� القانون 

النموذ�� مل�افحة الاتجار باأل�خاص الصادر  عن مكتب ألامم املتحدة املع�ي باملخدرات و 

ا�جر�مة، يتمثل �� حالة �عا�ي ف��ا ال�خص ذاتھ أك�� من واقعة إجرامية واحدة ع�� مدى 

ف��ة محددة من الزمن. كما أن إلايذاء الثانوي يتمثل �� ضروب إلايذاء ال�ي ال تقع كنتيجة 

مباشرة للفعل ا�جنائي بل تحصل من خالل تصرفات رد فعل املؤسسات و ألافراد تجاه 

 ال�حية.

ومن جهة أخرى، يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بتقديم املادة ألاو�� من مشروع .5

، بما �� التعاب�� ا�خاصة بتعر�ف الاتجار بالبشر�عض القانون بواسطة فقرة إضافية تدقق 

ذلك �عر�ف وضعية الهشاشة �� سياق م�افحة الاتجار بالبشر. و يق��ح املجلس الوط�ي 

�حقوق إلا�سان ��ذا ا�خصوص نقال حرفيا لهذه املصط�حات، كما تم التنصيص عل��ا �� 

 من القانون النموذ�� مل�افحة الاتجار باأل�خاص الصادر عن مكتب ألامم املتحدة 5املادة 

 املع�ي باملخدرات و ا�جر�مة. 

 من القانون النموذ�� املذ�ور 5و يذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ��ذا الصدد أن املادة 

ق التعار�ف التالية طبَّ
ُ
 :ينص ع�� أنھ " ألغراض هذا القانون ت

 �ش�� هذا التعب�� إ�� أّي وضع �عتقد فيھ ال�خص املع�ي أنھ  "(أ) استغالل حالة استضعاف"

 ليس لديھ أّي بديل حقيقي ومقبول سوى ا�خضوع إلساءة الاستغالل املعنية؛ 

�ع�ي هذا التعب�� استغالل حالة الاستضعاف ال�ي ُيوضع ف��ا  "استغالل حالة استضعاف"

 ملا ي��: 
ً
 �خص نتيجة

. حالة ا�حمل لدى املرأة املعنية 2. دخول البلد بطر�قة غ�� قانونية أو من دون وثائق �حيحة؛ 1

أو أّي مرض جسدي أو عق�� أو �جز �عانيھ ال�خص املع�ي،بما �� ذلك حالة إلادمان ع�� 

،أومن 3�عاطي أّي مادة؛ 
ً
. نقصان القدرة ع�� ت�و�ن أح�ام عقلية بحكم �ون ال�خص طفال

. تقديم وعود بإعطاء،أو إعطاء،مبالغ 4جّراء املرض أو العاهة أو ال�جز ا�جسدي أو العق��؛ 

. �ون ال�خص �� وضع مضطرب من 5مالية أو مزايا أخرى ملن لهم سيطرة ع�� ال�خص املع�ي؛ 

 . أّي عوامل أخرى ذات صلة".6حيث الصالحية للبقاء الاجتما�� السليم؛ 
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فقد عاين املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بموافقة �حية الاتجار بالبشر، . و فيما يتعلق 6

من القانون ا�جنائي ينص ع�� أنھ " ال يتحقق هذا الاستغالل إال إذا ترتب  448- 1ل الفصأن 

عنھ سلب إرادة ال�خص و حرمانھ من حر�ة �غي�� وضعھ و إهدار كرامتھ إلا�سانية، بأي 

 ع�� أن �حية الاتجار بالبشر ال ي�ون مسؤوال 448- 14ينص الفصل وسيلة �انت ..."  و 

 م�ى ارتبط ذلك الفعل مباشرة ب�ونھ جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام بھ تحت ال��ديد،

إذا ارتكب فعال مجرما بمحض إرادتھ دون أن يتعرض ألي �خصيا �حية الاتجار بالبشر، إال 

��ديد. 

وتجدر إلاشارة إ�� أن اقتصار إعفاء �حية الاتجار بالبشر من املسؤولية ا�جنائية واملدنية ع�� 

توفر شرط الرفض، يمكن أن يطرح مش�لة عبء إلاثبات.و�املقابل، ستصبح �حية الاتجار 

و لذا يق��ح املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان إدراج بالبشر مشت��ا ف��ا إ�� ح�ن إثبات العكس.

من القانون ا�جنائي بمقتضاها ال  448- 1ل الفصمقت�ىى ع�� مستوى الفقرة الرا�عة من 

 ت�ون موافقة ال�حية محل اعتبار �� حال جرائم الاتجار باأل�خاص.

ونظرا ل�ون ا�حكم باألشغال إلالزامية لم �عد مدرجا ضمن العقو�ات املنصوص عل��ا �� . 7

القانون ا�جنائي، فإن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان يق��ح إلغاء إلاشارة إل��ا الواردة �� 

 القانون موضوع الرأي من القانون ا�جنائي الوارد �� املادة ألاو�� من مشروع  448- 1الفصل 

ا�حا��، وال�ي �ستث�ي من �عر�ف ال�خرة ألاعمال الناتجة عن إدانة قضائية 

، فقد خلص املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان إ�� أن صيغة 448- 2بالفصل . و فيما يخص 8

إش�الية عدم تطبيق مبدأ تفر�د العقو�ة حسب �خصية املجرم (�خص الفصل املذ�ور 

معتاد ع�� ارت�اب ا�جر�مة أو عاد) وحسب خطورة ا�جر�مة والاضطرابات الاجتماعية ال�ي 

إن مبدأ تفر�د العقو�ات منصوص عليھ ضمن مقتضيات القانون .  ذلك يمكن أن ت��تب ع��ا

). و�ناء عليھ، فاملجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان يو�ىي 151 إ�� 141ا�جنائي (الفصول من 

بإعادة صياغة هذا الفصل ع�� تقو�ة مقتضياتھ، وذلك عن طر�ق اعتبار �خصية الفاعل 

وتبعات خطورة العقو�ة. 
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 ب�ن جرائم ايز بالبشر، فإن عدم التمباإلتجارو�فعل ا�خطورة املتباينة ل�جرائم املتعلقة 

الاتجار بالبشر قد يف�ح املجال أمام عدم تطبيق �عض العقو�ات ال�ي تبدو قاسية. ولذا 

فاملجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان يو�ىي بالتمي�� ب�ن العقو�ات بناء ع�� خطورة ا�جرائم. 

  املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان من القانون ا�جنائي فإن448- 5بالفصل . و فيما يتعلق 9

،مقارنة مع 448- 5دقيق الفعل املرتكب بواسطة "عصابة إجرامية" الوارد �� الفصل يو�ىي بت

قبل "�خص�ن أو أك�� �� حال ارت�ابھ من .448- 2الفصل املنصوص ع�� عقو�تھ �� الفعل 

 . بصف��م فاعل�ن أصلي�ن أو مساهم�ن أو مشارك�ن"

. غ�� إن لهذا التمي�� ا�ع�اس ع�� العقو�ات وا�جزاءات املنصوص عل��ا ضمن مشروع القانون 

أن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان �ش�� أيضا إ�� أن مقتضيات مشروع القانون املتعلق 

جار باأل�خاص، سواء أ�انت 
ّ
باإلتجار بالبشر ينب�� أن �ش�ل نطاق تطبيقھ ع�� �ل أش�ال الات

مة 
َّ
ذات طا�ع وط�ي أم �انت ذات طا�ع عابر ل�حدود الوطنية،وسواء أ�انت تتعلق با�جر�مة املنظ

  من القانون النموذ��.4أم لم تكن، و ذلك طبقا للمادة 

املقررة ا�خاصة املعنية و�ذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان �� هذا السياق بتوصيات 

، وال�ي تدعو 2013بمسألة الاتجار بالبشر ضمن تقر�رها املقدم عقب ز�ار��ا للمغرب �� 

مضاعفة جهودها ملتا�عة املتاجر�ن مع ضمان حقهم �� محاكمة عادلة �� إطار "ا�ح�ومة إ�� 

مقار�ة للعدالة ا�جنائية مبنية ع�� حقوق إلا�سان، وإ�� إ�شاء إلاطار القانو�ي واعتماد 

 "إلاجراءات الالزمة من أجل ضمان ا�حماية لل�حايا والشهود.

ل�ون �عض شهود جر�مة الاتجار بالبشر يمكن أن يتعرضوا لل��ديد، ع�� غرار .و بالنظر 10

زوج مرتكب ا�جر�مة أو أحد أصولھ أو فروعھ أو إخوانھ أو أخواتھ، فإن املجلس الوط�ي 

و�اإلضافة  من القانون ا�جنائي. 7-448البند الثا�ي من الفصل �حقوق إلا�سان يو�ىي بحذف 

إ�� ا�حماية املوفرة للشهود بمقت�ىى القانون ا�حا��، فإنھ من املمكن إدراج مقتضيات 

إضافية أخرى، مثلما هو ا�حال بالنسبة للمقتضيات ا�جنائية املتعلقة خاصة باإلمساك 

 من القانون ا�جنائي). 431عن تقديم مساعدة ل�خص �� خطر (الفصل العمدي 
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 تداب�� تحف�� الشهود ع�� التبليغ عن ا�جرائم املتعلقة يدعم املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سانو 

 . و ��جع املجلس الوط�ي 448- 12لفصل باالتجار بالبشر، كما تم التصيص عل��ا �� الفصل 

ع�� اتخاذ إجراءات مؤسساتية �حماية الشهود ووضعهم �� مأمن. �حقوق إلا�سان 

 من القانون ا�جنائي يو�ىي املجلس 448- 14�علقة بالفصل المتوصيات .وفيما يخص ال11

 ع��  (الواردة �� املقطع ألاخ�� من الفصل املذ�ور ) إلاحالةالوط�ي �حقوق إلا�سان بحذف 

 أو قد �ستتبعهما املسؤولية ا�جنائيةأو عوامل أخرى  أو عدم التعرض لل��ديد إرادة محتملة

 ل�حية الاتجار بالبشر. املدنية

و يذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ��ذا ا�خصوص أن  موافقة ال�حية ال ت�ون محل 

 من 1-448اعتبار عند استعمال إحدى الوسائل املنصوص عل��ا �� الفقرة ألاو�� من الفصل 

القانون ا�جنائي. إذ �ستحيل منطقيا و قانونيا، من منظور املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان، 

"حصول املوافقة" عندما يتم استعمال إحدى الوسائل املنصوص عل��ا �� الفقرة ألاو�� من 

 . إذ أن املوافقة ا�حقة ال ت�ون ممكنة و حاصلة قانونا إال إذا �ان ال�خص 1-448الفصل 

لتوج��ات الصادرة عن الفر�ق العامل يتمتع بملكة الاختيار ا�حر. و تتما�ىى هذه الرؤ�ة مع  ا

عدم مسؤولية �حايا بخصوص )2010 يناير 29- 27املع�ي باالتجار باأل�خاص (فيينا، 

الاتجار بالبشر عن ألافعال غ�� القانونية املرتكبة تحت إلارغام أو ا�جرائم املرتكبة من طرف 

إعفاء يو�ىى بو�ش�ل أشمل، فإنھ  و �حية الاتجار بالبشر املرتبطة مباشرة ��ذا الاتجار.

�حايا الاتجار بالبشر من العقو�ات املح�وم ��ا �� حاالت الدعارة وال�جرة غ�� القانونية و�ا�� 

ا�جرائم املرتبطة الناتجة عن الاتجار بالبشر. 

 التوصيات ا�خاصة باملادت�ن الثانية  و الثالثة من مشروع القانون 

 من مشروع 2.يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان، بأن تدرج ع�� مستوى املادة 12

 من قانون املسطرة ا�جنائية بموجبھ يضمن لل�حايا 1-5-82القانون مقت�ىى �� املادة 

�غض النظر عن مشارك��م املحتملة �� دعاوى أمام إم�انية عودة ال�حايا بموافق��م ا�حرة 

 . املحاكم

 9 



 من مشروع القانون 3 بأن تدرج ع�� مستوى املادة يق��ح املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان.13

  من قانون املسطرة ا�جنائية  يضمن حماية ال�حايا والشهود وا�خ��اء 82-7املادة مقت�ىى ��

واملبلغ�ن �� ما يخص ا�جرائم املرتبطة باالتجار �� ألا�خاص. 

 . بالنظر إ�� أن امل�ون غ�� املهي�ل من قطاع الصناعة التقليدية يمكن أن �ش�ل مجاال 14

 موضوع هذا 27.14يدرج �� مشروع القانون محتمال لالتجار بالبشر ، فإن املجلس يو�ىي بأن 

 15 بتار�خ 1.72.184ظه�� شر�ف بمثابة قانون رقم  الالرأي مادة مكملة ملقتضيات

) يتعلق بنظام الضمان الاجتما�� من أجل توسيع 1972 يوليوز 27 (1392جمادى الثانية 

 للعامل�ن و العامالت �� هذا امل�ون . ا�حماية الاجتماعية 

مدونة ألاسرة �حظر زواج بتعديل .و يذكر املجلس الوط�ي بتوصياتھ السابقة املتعلقة 15

 سنة 18 سنة شمسية، وتجر�م �ل فعل يرمي إ�� إكراه بالغ أو قاصر دون 18القاصر�ن دون 

ع�� الزواج بوصفھ جر�مة قائمة الذات، مع إقرار املسؤولية املدنية لأل�خاص �املة شمسية 

كما يذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان �� نفس املشارك�ن �� ت�ئ هذا الزواج و/أو عقده.  

  سنة.18إلاطار بتوصيتھ املتعلقة بتحديد ا�حد ألاد�ى لسن التشغيل �� العمل املن��� �� 

، يق��ح املجلس الوط�ي  من قانون املسطرة ا�جنائية 82- 5- 1الفصل .و فيما يتعلق ب16

وضع مبادئ توج��ية، بأن يدرج �� الفقرة ألاو�� منھ مقت�ىى ينص ع�� �حقوق إلا�سان 

، لفائدة ألا�خاص امل�لف�ن بتطبيق العقو�ات قصد  بنص تنظي�ي وكذلك دليل توجي�ي

مساعد��م ع�� التعرف ع�� �حايا الاتجار بالبشر، ثم توج��هم نحو هيئات مالئمة لتقديم 

 . املساعدة لهم

و يندرج مق��ح املجلس �� إطار إعمال مقتضيات توصية القانون النموذ�� مل�افحة الاتجار 

 و الذي يو�ىي الدول مكتب ألامم املتحدة املع�ي باملخدرات وا�جر�مةباأل�خاص  الصادر عن 

ب" وضع مبادئ توج��ية ألجهزة إنفاذ القانون بقصد مساعد��ا �� كيفية التعّرف ع�� هو�ة 

و�نب�� أن �شمل تلك املبادئ  .ال�حايا وإحال��م إ�� الهيئات املناسبة لتقديم املساعدة إل��م

رات ا�خاصة بذلك،وال�ي يمكن إعادة النظر ف��ا وتحديث عهدها بحسب 
ّ

التوج��ية قائمة باملؤش

 الضرورة،إّبان ف��ات فاصلةمنتظمة".

.و يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان باستبدال الصيغة  الواردة �� الفقرة الثانية من 17

 من املسطرة ا�جنائية و �� " يمكن للسلطات القضائية املختصة أن تأمر بمنع 1-5-82املادة 

املشتبھ ف��م أو امل��م�ن من الاتصال أو الاق��اب من �حية الاتجار بالبشر" بالصيغة التالية: " 
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تأمر السلطات القضائية املختصة"، و تجد هذه التوصية ت��يرها �� ضرورات تحو�ل إم�انية 

 إ�� �حايا 27.14إصدار أمر با�حماية إ�� أمر با�حماية يمنح تلقائيا و  بمقت�ىى القانون 

 الاتجار بالبشر.

و�� الاتجاه نفسھ، يق��ح املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان إعادة صياغة الفقرة ما قبل .18

 ال�ي تنص ع�� أنھ "يمكن أيضا للسلطات القضائية املختصة 82- 5- 1ألاخ��ة من الفصل 

ألامر بال��خيص لل�حية ألاجن�ي بالبقاء ب��اب اململكة إ�� غاية ان��اء إجراءات املحاكمة"، 

لتصبح "ترخص السلطات القضائية املختصة لل�حية ألاجن�ي..."، وذلك لضمان حماية أك�� 

ل�حايا الاتجار بالبشر و�عز�ز حقوقهم. 

يذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بأهمية إدراج إجراءات متالئمة مع هشاشة .19

و يحيل هذا املفهوم إ�� ضروب .إلايذاء الثانوي ألا�خاص �حايا الاتجار بالبشر وا�حد من 

إلايذاء ال�ي ال تقع كنتيجة مباشرة للفعل ا�جنائي بل تحصل من خالل تصرفات رد فعل 

ُ�عت�� ال�خص وُيعامل ع�� أساس �ونھ �حية املؤسسات و ألافراد تجاه ال�حية.و لذا

لالتجار بالبشر قبل توفر شك كب�� حول الفاعل املحتمل ل�جر�مة أو منحھ/الاع��اف لھ رسميا 

بصفة �حية. 

و��دف حماية حقوق ألا�خاص �� وضعية هشاشة و�عز�ز ضمانات الدفاع ع��م، يؤكد 

 تخو�ل القاصر �حية الاتجار املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ع�� أنھ من ألاهمية بم�ان

 �عي�ن محام من أجل الدفاع عن القاصر �حية بالبشر تلقائيا ا�حق �� املساعدة القضائية و 

الاتجار بالبشر الذي ير�د تقديم مطالب مدنية، وذلك ع�� ضوء توج��ات ألامم املتحدة 

املتعلقة باألطفال ضمن نظام العدالة ا�جنائية ال�ي تؤكد ع�� ضرورة أن ي�ون الطفل محور 

املسلسل القضائي برمتھ. 

مبدأ إم�انية مان حقوق الدفاع لأل�خاص �� وضعية هشاشة، و�موجب و من أجل ض

  من اتفاقية حقوق ألا�خاص ذوي إلاعاقة 13ال�جوء إ�� القضاء املنصوص عليھ �� املادة 

فإن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان يؤكد أيضا ع�� أهمية استفادة هذه الفئة من �عي�ن 

محام �� إطار املساعدة القضائية للدفاع ع��ا. 
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يثمن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان إلام�انية املخولة للسلطات القضائية املختصة .و 20

بال��خيص لألجن�ي املع�ي بالبقاء ب��اب اململكة إ�� غاية ان��اء إجراءات املحاكمة، وح�ى �عد 

ذلك وفق القوان�ن ا�جاري ��ا العمل �� املجال. 

لكن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان يؤكد، مع ذلك، ع�� أهمية إرفاق هذا ال��خيص  

ب��خيص صادر عن السلطات إلادار�ة املختصة بمنح بطائق إلاقامة، 

و�� حالة تحديد �خص ك�حية لالتجار بالبشر، فإن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ��جع 

ع�� �سليمھ بطاقة إقامة مؤقتة سواء �عاون مع السلطات املختصة أم لم يتعاون، مع 

ال��وتو�ول املكمل التفاقية ألامم املتحدة  من 7إم�انية تجديدها، وذلك ا��جاما مع املادة 

 .2011 أبر�ل 25مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية الذي صادق عليھ املغرب �� 

بخصوص حماية سر�ة .و يذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان �� ألاخ�� بتوصيتھ 21

 و ال�ي سبق أن قدمها �� مذكرتھ املعطيات املد�� ��ا من طرف أ�خاص �حايا الاتجار بالبشر

الرئيسية ا�خاصة بمسودة مشروع قانون املسطرة ا�جنائية. و تكميال لتوصيتھ تلك، أو�ىى 

أن يتم التنصيص ع�� جميع املجلس أيضا �� مذكرتھ الرئيسية ال�ي لفت إلاشارة إل��ا 

ال��امات املساعدين الاجتماعي�ن �� مجال حماية سر�ة املعطيات �� نظامهم ألاسا�ىي املوجود 

قيد إلاعداد، وأن يتم الاستلهام من إلاعالن الدو�� ألخالقيات العمل الاجتما�� الذي صادق 

.   2004عليھ الاتحاد الدو�� لألخصائي�ن الاجتماعي�ن �� سنة 

  من مشروع القانون 4التوصيات ا�خاصة باملادة 

 من مشروع القانون موضوع هذا الراي يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق 4.فيما يتعلق باملادة 22

 إلا�سان بتدقيق نطاق ال��امات السلطات العمومية �� مجال مساعدة �حايا الاتجار بالبشر.

و�ذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بتوصيات ال�جنة املعنية بحماية حقوق جميع العمال 

املهاجر�ن وأفراد أسرهم الواردة ضمن مالحظا��ا ا�ختامية حول التقر�ر ألاو�� للمغرب 

 وحماي��م بالبشر الاتجار �حايا جميع لتحديد فعالة آليات )، وال�ي مفادها إقرار2013(

حياتهم.  بناء إعادة ع�� ملساعدتهم مشاريع ومباشرة إليوا��م مراكز بتوف�� ومساعدتهم، السيما
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.كما يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أيضا بتدقيق املسؤولية العائدة إ�� السلطات 23

العمومية �� مجال الت�اليف ا�حماية و التكفل بال�حايا.  و لهذا الغرض ينب�� �عبئة 

م��انيات خاصة و كذا شرا�ات مع منظمات املجتمع املد�ي. 

 

 من مشروع القانون 4.كما يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان أيضا بأن تتضمن املادة 24

مقت�ىى �ستفيد بموجبھ �حايا الاتجار بالبشر من الولوج املجا�ي إ�� العالجات خاصة إ�� 

نظام املساعدة الطبية (راميد) 

  من مشروع القانون 5التوصيات ا�خاصة باملادة 

 من مشروع القانون 5يثمن املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان املقتضيات املدمجة �� املادة . 25

��جل املجلس أهمية تمك�ن �حايا الاتجار بالبشر من  ا�حا�� الداعمة للولوج إ�� العدالة.و

الاستفادة من الولوج الفع�� للعدالة بواسطة حقهم �� املساعدة القضائية املالئمة ووضع 

الفقرة  و يذكر املجلس �� هذا الصدد بمقتضيات محام�ن وم��جم�ن أكفاء رهن إشار��م.

، فإنھ ع�� الدول ألاطراف  املتعلق بم�افحة الاتجار بالبشر  من ال��وتو�ول 6الثانية من املادة 

أن تكفل تزو�د ال�حايا باملعلومات عن إلاجراءات القضائية وإلادار�ة ذات الصلة. 

  من مشروع القانون 7 و6توصيات متعلقة باملادت�ن 

املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان إحداث �جنة وطنية لتنسيق إجراءات م�افحة يدعم . 26

 و �عت�� املجلس أن إحداث هذه الهيئة ال�ي يو�ىى بأن تضم ). 7 و6الاتجار بالبشر (املادتان 

 قلة املعطيات املتوفرةمختلف ألاطراف املعنية بم�افحة الاتجار بالبشر يمكن أن تحل مش�ل 

حول مختلف ظواهر الاتجار بالبشر والدعاوى القضائية وإلاجراءات املطبقة فعليا �� مجال 

. كما يمكن ل�جنة أن تقوم بدور آلية تتبع و تقييم سياسة م�افحة حماية ال�حايا والشهود

الاتجار بالبشر.  

وكما �جلت ذلك املقررة ا�خاصة املعنية بمسألة الاتجار باأل�خاص عقب ز�ار��ا للمغرب �� 

باأل�خاص، فا�حاجة م�حة إ��  نظرا لعدم وجود بيانات موثوقة عن الاتجار"، فإنھ 2013

وضع آلية �جمع البيانات عن حاالت الاتجار بالبشر، فضال عن ألاش�ال ومختلف املظاهر 

والاتجاهات املرصودة �� هذا املجال؛ علما بأن هذه البيانات ضرور�ة لصياغة إجراءات واعية 
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تأليف ال�جنة وكيفية س��ها، ال�ي  كما أن حيثيات وشروط" للتصدي لالتجار بالبشر.

 و تجدر إلاشارة إ�� أن إحداث هذه ال�جنة يمثل سيحددها نص تنظي�ي، تنتظر التدقيق.

ال��وتو�ول املكمل التفاقية ألامم املتحدة  من  9إعماال ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة 

�شأن منع و قمع و معاقبة الاتجار باأل�خاص و مل�افحة ا�جر�مة املنظمة ع�� الوطنية، 

سياسات و�رامج وتداب�� أخرى الذي يلزم الدول ألاطراف  بوضع   بخاصة النساء و ألاطفال

 �� مجال م�افحة الاتجار بالبشر وتقو�ة التعاون مع السلطات املختصة و املنظمات شاملة

الدولية و املنظمات غ�� ا�ح�ومية الوطنية و الدولية املعنية بمسألة م�افحة الاتجار بالبشر و 

الوقاية منھ.  

كما يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان بتوسيع اختصاصات ال�جنة املذ�ورة و تخو�لها 

مهمة التعاون مع ألامم املتحدة وأجهز��ا املختصة �� مجال م�افحة الاتجار بالبشر، خاصة 

مكتب ألامم املتحدة املع�ي باملخدرات املقررة ا�خاصة املعنية بمسألة الاتجار باأل�خاص و

 وا�جر�مة؛

أخ��ا يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إل�سان بأن �عاد إدراج مقت�ىى، كما �ان عليھ ألامر و. 27

ملجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان �� صيغة سابقة من مسودة مشروع القانون يخول ا

 مقرر وط�ي مستقل �� مجال م�افحة الاتجار بالبشر. ولذا، فإن املجلس لن ي�ون اختصاص

منظمات  السلطات املعنية و بالضرورة عضوا �� ال�جنة الوطنية، بل سيعمل �ش�ل وثيق مع

املجتمع املد�ي والقطاعات الوزار�ة ع�� جمع املعلومات الضرور�ة لصياغة تقر�ره. 

م�حق 

تداب�� مواكبة 

 من مشروع القانون يتعلقان باختصاصات ال�جنة الوطنية 7 و 6بالنظر إ�� أن املادت�ن 

للتنسيق �� مجال م�افحة الاتجار بالبشر و اختصاصا��ا، فإن املجلس يو�ىي �عده �عدد من 

 التداب�� من شأ��ا تقو�ة عمل ال�جنة املذ�ورة: 

املفتوحة الانضمام التفاقية مجلس أور�ا �شأن إجراءات م�افحة الاتجار بالبشر،  •

 لالنضمام إل��ا من طرف الدول غ�� ألاعضاء باملجلس املذ�ور؛ 
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، يؤكد املجلس الوط�ي 2014استحضارا لتوصيات �جنة حقوق الطفل املقدمة سنة  •

و قطاع السيا�� ع�� مستوى ال�حقوق إلا�سان ع�� أهمية تنظيم حمالت للتوعية 

�وسيلة فعالة للوقاية ضد السياحة ا�جنسية مع ألاطفال. كما ا�جمهور الواسع 

مليثاق املغر�ي للسياحة ع�� نطاق واسع لتوزيع ال�شر و �شدد املجلس ع�� ضرورة

املستدامة واملدونة العاملية ألخالقيات السياحة ال�ي وضع��ا منظمة السياحة العاملية 

 و يحدد امليثاق املغر�ي للسياحة . بصفة عامةلدى و�االت ألاسفار و�� قطاع السياحة

ال��ام الفاعل�ن �� املستدامة، ال�ي ساهم املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان �� إعدادها 

قطاع السياحة بحماية ألاطفال من �افة أش�ال الاستغالل الاقتصادي أو ا�جن�ىي. 

 �شاوري و �شار�ي؛بلورة خطة عمل وطنية مل�افحة الاتجار باأل�خاص ع�� أساس  •

وضع برنامج ت�و�ن خاص لتعز�ز قدرات املسؤول�ن ع�� إنفاذ القوان�ن املرتبطة بم�افحة  •

). و الاتجار باأل�خاص (شرطة مراقبة ا�حدود، ألامن الوط�ي، الدرك املل�ي، القضاء، ا�خ

أن تخصص �عض الفاعل�ن امل�لف�ن يذكر املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ��ذا الصدد 

إجراء مدرج ضمن إلاس��اتيجية الوطنية لل�جرة وال�جوء املعتمدة  بم�افحة الاتجار بالبشر

وحدة متخصصة �� م�افحة الاتجار بالبشر، م�ونة من رجال  ع�� إحداث و ذلك  2014�� 

 سلطة.

 العاملة �� مجال م�افحة الاتجار باأل�خاص وحماية ا�جمعياتمع تقو�ة الشرا�ات  •

  و يذكر  لالتجار بالبشر. املحتمل�ن�حايا، بما �� ذلك مجال التعرف ع�� الال�حايا

إلاس��اتيجية الوطنية لل�جرة املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ��ذا ا�خصوص أن 

�حماية  خاصة تداب��ل�عاون مع ا�جمعيات، الب نصت ع�� وضع خلية وال�جوء

 ال�حايا والشهود ع�� وجھ ا�خصوص، ونظام للتبليغ (رقم أخضر).

 أن تدمج الوزارات املعنية (وزارة العدل،ب املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان يو�ىي •

 ووزارة الشؤون ا�خارجية والتعاون، والوزارة امل�لفة باملغار�ة املقيم�ن وزارة الداخلية،

 �� ا�خارج وشؤون ال�جرة،) ظاهرة الاتجار بالبشر ضمن نظامها �جمع املعلومات، 
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بإطالق بحث وط�ي حول و أخ��ا يو�ىي املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ا�ح�ومة  •

ظاهرة الاتجار باأل�خاص 

 

 16 


	اعتبارا للإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء المعتمدة من طرف مجلس الحكومة في 18 دجنبر 204؛
	اعتبارا للميثاق المغربي للسياحة المستدامة الموقع في 25 يناير 2016 والذي يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان طرفا فيه؛
	بناء على الاتفاقية الخاصة بالرق (1926)، التي انضم إليها المغرب ووضع صكوك قبولها في 11 مايو1959؛
	بناء على اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير (1949)، والتي انضمإليها المغرب في 17 غشت 1973؛
	بناء على اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)، والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993؛
	بناء على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (1951)، والتي صادق عليها المغرب في 7 نونبر 1956؛

