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املرجعيات  و  الأ�س�س   :  I

اإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، 

بناء على طلب اإبداء الراأي املوجه من طرف ال�سيد رئي�س جمل�س امل�ست�سارينبتاريخ9 يونيو 2016 والوارد 
على املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بنف�س التاريخ؛ 

بناء على النظام الداخلي ملجل�س امل�ست�سارين،ل�سيما املادة 282منه؛

بناء على الظهري ال�رشيف رقم 1.11.19 ال�سادر يف 25 من ربيع الأول 1432 )فاحت مار�س 2011( باإحداث 
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، ول�سيما املادة 16 منه؛

بناء على مبادئ بلغراد حول العالقة بني املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان والربملان، ول�سيما املبادئ 22، 
24، 25 و 28 منها؛

حلقوق  الوطني  واملجل�س  النواب   جمل�س  بني   2014 دجنرب   10 بتاريخ  املربمة  التفاهم  مذكرة  على  بناء 
الإن�سان، ول�سيما املادة 2 منها؛     

بناء على الد�ستور ول�سيما ت�سديره والف�سول 19، 21، 22، 23، 24،117، 118، 119، 120، 121، 
123 و126 منه؛ 

غري  وبالهجرة  املغربية  باململكة  الأجانب  واإقامة  بدخول  املتعلق   03  .02 رقم  القانون  على  بناء 
امل�رشوعة،املن�سور باجلريدة الر�سمية بتاريخ 11 نونرب 2003 مبقت�سى الظهري ال�رشيف رقم -1 -03 196 

املوؤرخ يف16 رم�سان 1424؛

اعتبارا لالإ�سرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء املعتمدة من طرف جمل�س احلكومة يف 18 دجنرب 204؛

اعتبارا للميثاق املغربي لل�سياحة امل�ستدامة املوقع يف 25 يناير 2016 والذي يعترب املجل�س الوطني حلقوق 
الإن�سان طرفا فيه؛

بناء على التفاقية اخلا�سة بالرق )1926(، التي ان�سم اإليها املغرب وو�سع �سكوك قبولها يف 11 مايو1959؛
بناء على اتفاقية حظر الجتار بالأ�سخا�س وا�ستغالل دعارة الغري )1949(، والتي ان�سماإليها املغرب يف 17 

غ�ست 1973؛
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بناء على اتفاقية حماية جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم )1990(، والتي �سادق عليها املغرب يف 21 
يونيو 1993؛

بناء على التفاقية املتعلقة بو�سع الالجئني )1951(، والتي �سادق عليها املغرب يف 7 نونرب 1956؛

بناء على اتفاقية منع كل اأ�سكال التمييز �سد املراأة )1979(، والتي ان�سماإليها املغرب يف 21 يونيو 1993، 
ول�سيما مادتها 6 كما مت التعليق عليها  من طرف جلنة الق�ساء على التمييز �سد املراأة يف تو�سيتها العامة 

رقم 19؛

بناء على اتفاقية حقوق الطفل )1989(، والتي �سادق عليها املغرب يف 21 يونيو 1993 و ل�سيما املادة 19 
منها كما مت تف�سريها بالتعليق العام للجنة حقوق الطفل رقم 13، ال�سادر بتاريخ 18 اأبريل 2011 واملعنون 

بـ "حق الطفل يف التحرر من جميع اأ�سكال العنف"؛

بناء على الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�ساأن بيع الأطفال وا�ستغاللهم يف البغاء ويف املواد 
الإباحية )2000(، والذي �سادق عليه املغرب يف 2 اأكتوبر 2001؛

بناء على الربوتوكول الختياري لالتفاقية املتعلقة بحقوق الطفل ب�ساأن اإ�رشاك الأطفال يف املنازعات امل�سلحة 
)2000(، والذي �سادق عليه املغرب يف 22 ماي 2002؛

بناء على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 حول العمل الق�رشي )1930(، والتي �سادق عليها املغرب 
يف 20 ماي 1957؛

والتي �سادق عليها  العمل اجلربي)1957(،  اإلغاء  ب�ساأن   105 الدولية رقم  العمل  اتفاقية منظمة  بناء على 
املغرب يف فاحت دجنرب 1966؛

بناء على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 حول حظر اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية 
للق�ساء عليها)1999(، والذي �سادق عليه املغرب يف 26 يناير 2001؛

بناء على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ، املعتمدة من طرف اجلمعية العامة مبوجب 
القرار رقم 55/ 25 بتاريخ 15 نونرب2000، والتي �سادق عليها املغرب يف 19 �ستنرب 2002؛

بناء على الربوتوكول املكمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ب�ساأن منع و قمع و 
معاقبة الجتار بالأ�سخا�س و بخا�سة الن�ساء و الأطفال والذي ان�سم اإليه املغرب يف 25 اأبريل 2011؛
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بناء على قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 64/ 293 املعتمد يف 12 غ�ست 2010، واملعنون بـ "خطة 
عمل الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س"؛

بناء على قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 57/ 176 املعتمد يف18 دجنرب 2002، واملعنون بـ "الجتار 
بالن�ساء والفتيات"؛

بناء على قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 58/ 137 املعتمد يف 22 دجنرب 2003، واملعنون بـ "تعزيز 
التعاون الدويل على منع الجتار بالأ�سخا�س ومكافحته وحماية �سحاياه"؛

بناء على قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 59/ 156 املعتمد يف 20 دجنرب 2004، واملعنون بـ "منع 
ومكافحة الجتار بالأع�ساء الب�رشية و املعاقبة عليه"؛

بناء على قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 59/ 166 املعتمد يف 20 دجنرب 2004، واملعنون بـ "الجتار 
بالن�ساء والفتيات "؛

بناء على قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 61/ 144 املعتمد يف 19 دجنرب 2006، واملعنون بـ "الجتار 
بالن�ساء والفتيات "؛

بناء على قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة رقم 61/ 180 املعتمد يف 20 دجنرب 2006، واملعنون بـ "حت�سني 
تن�سيق اجلهود املبذولة ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س"؛

تذكريا باملالحظات اخلتامية ذات ال�سلة مبكافحة الجتار بالب�رشاملوجهة اإىل بالدنا من طرف اللجنة املعنية 
بحقوق الإن�سان بتاريخ  1 دي�سمرب 2004؛ومن طرف اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة بتاريخ 
املعنية  اللجنة  2011؛ومن طرف  21 دجنرب  بتاريخ  التعذيب  2008 ؛ ومن طرف جلنة مناه�سة  23يناير 
2013؛ومن طرف جلنة حقوق  �ستنرب   13 بتاريخ  اأ�رشهم  واأفراد  املهاجرين  العمال  بحماية حقوق جميع 
الطفل بتاريخ 19 �ستنرب 2014؛ ومن طرف اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية بتاريخ 

8 اأكتوبر 2015؛

اأيام  فيينا  اجتماعه يف  بالأ�سخا�س خالل  بالجتار  املعني  العامل  الفريق  ال�سادرة عن  التوجيهات  بناء على 
-27 29 يناير 2010، واملتعلقة بـ  عدم معاقبة �سحايا الجتار بالأ�سخا�س وعدم مقا�ساتهم: نهوج اإدارية 

و ق�سائية ب�ساأن اجلرائم املرتكبة يف �سياق هذا الجتار"؛

الدوري  ال�ستعرا�س  اإطار  يف  بالدنا  اإىل  املوجهة  بالب�رش  الجتار  مبكافحة  ال�سلة  ذات  بالتو�سيات  تذكريا 
ال�سامل )2012(؛
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ا�ستح�سارا لتقرير املقررة اخلا�سة املعنية مب�ساألة الجتار بالأ�سخا�س، ل�سيما الن�ساء و الأطفال،عقب زيارتها 
للمغرب يف 2013؛

الوطني  املجل�س  يو�سي  والتي  بالب�رش،  الجتار  مكافحة  اإجراءات  ب�ساأن  اأوربا  جمل�س  لتفاقية  ا�ستح�سارا 
حلقوق الإن�سانبالن�سمام اإليها؛

ا�ستح�سارا لجتهاد املحكمة الأوربية حلقوق الإن�سان يف جمال مكافحة الجتار بالب�رش؛

اعتبارا للقانون النموذجي ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س الذي و�سعه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 
واجلرمية )فيينا، 2010(؛

يقدم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان راأيه ب�ساأن م�رشوع القانون 27.14 املتعلق مبكافحة الجتار بالب�رش؛ 

منذ اإعمال �سيا�سة جديدة يف جمال الهجرة قائمة على مقاربة �سمولية واإن�سانية وحمرتمة حلقوق الإن�سان يف 
�سنة 2013، مت ال�رشوع يف عدة اإ�سالحات تتعلق تاأهيل الإطار القانوين املتعلق باللجوء، و دخول و اإقامة 
الأجانب، و مكافحة الجتار بالب�رش . و اإن م�رشوع القانون مو�سوع هذا الراأي يندرج يف اإطار �سيا�سة تاأهيل 
الرت�سانة الت�رشيعية املذكورة للتالوؤم مع اللتزامات الدولية للمغرب ود�ستور 2011. و  لهذه الغاية، يو�سي 

املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باعتبار النقاط التالية يف م�سار مناق�سة و تعديل م�رشوع القانون 27.14.

تتوخى تو�سيات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان حتقيق الأهداف التالية :

 اإعمال مقت�سيات ت�سدير الد�ستور فيما يتعلق بحظر ومكافحة كل اأ�سكال التمييز ب�سبب اجلن�س، وكذا 
مقت�سيات الف�سول 19، 21،  22 والف�سول 117، 118، 119، 120، 121، 123و 126 من الد�ستور؛

 اإعمال اللتزامات املرتتبة عن اتفاقية الق�ساء عل جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، ول�سيما املادتان الأوىل 
والثانية منها؛ 

 اإعمال املالحظات والتعليقات اخلتامية والتو�سيات املوجهة اإىل بالدنا من طرف الأجهزة والهيئات الأممية 
يف جمال مكافحة الجتار بالب�رش؛

 تقوية املقت�سيات املتعلقة بالتعريفات ال�رشورية يف جمال مكافحة الجتار بالب�رش؛ 
اأي  القانون  امل�رشوع ومقت�سياته مبا يحقق الن�سجام مع مو�سوع وغاية م�رشوع  تدقيق بع�س تعريفات   

مكافحة الجتار بالب�رش، ل�سيما الن�ساء والأطفال.
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الإن�سان حلقوق  الوطني  املجل�س  تو�سيات   :  II
التو�صيات اخلا�صة باملادة الأوىل من م�رشوع القانون 

1.فيما يتعلق بالف�سل 1-448 من القانون اجلنائي  يثمن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باعتبار تو�سيته 
املتعلقة بتعريف ال�ستغالل، كما متت �سياغتها  �سمن تقريره املو�سوعاتي حول "الأجانب وحقوق الإن�سان 
باملغرب: من اأجل �سيا�سة جديدة يف جمال اللجوء والهجرة". و قد عاين املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان 
بهذا اخل�سو�س اأن التعريف املقدم يف الف�سل 1-448 يدمج ا�ستغالل دعارة الغري و ال�ستغالل عن طريق 
املواد الإباحية مبا يف ذلك و�سائل الت�سال و التوا�سل املعلوماتي، و ي�سمل اأي�سا ال�ستغالل عن طريق العمل 
الق�رشي اأو ال�سخرة اأو الت�سول اأو ال�سرتقاقاأو املمار�سات ال�سبيهة بالرق ـو نزع الأع�ساء اأو نزع الأن�سجة 

الب�رشية اأو بيعها.

القانون مع  بالب�رش املعتمد يف م�رشوع  ان�سجام تعريف الجتار  2.ي�سجل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان 
املادة 3 من الربوتوكول املكمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

3.ينوه املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا بتجرمي الو�ساطة يف �سياق الجتار بالب�رش.

بالجتار  املتعلقة  امل�سطلحات اخلا�سة  القانون على بع�س  تن�سي�س م�رشوع  املجل�س لحظ عدم  اأن  4.غري 
بالب�رش ب�سكل خا�س.  ولذا يو�سي املجل�س امل�رشع بتقوية مقت�سيات هذا الف�سلو ذلك باإدراج بند جديد 
يف مطلع الف�سل من اأجل حتديد ا�ستغالل و�سعية اله�سا�سة يف تعريف الجتار بالب�رش ، و كذا وال�سرتقاق 
واملمار�سات ال�سبيهة و اإلإيذاء الثانوي لل�سحية. و ي�سري املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بهذا اخل�سو�ساأن 
التعريف املقدم لالإيذاء يف القانون النموذجي ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س ال�سادر  عن مكتب الأمم املتحدة 
اإجرامية واحدة على  املعني باملخدرات و اجلرمية، يتمثل يف حالة يعاين فيها ال�سخ�س ذاته اأكرث من واقعة 
مدى فرتة حمددة من الزمن. كما اأن الإيذاء الثانوي يتمثل يف �رشوب الإيذاء التي ل تقع كنتيجة مبا�رشة للفعل 

اجلنائي بل حت�سل من خالل ت�رشفات رد فعل املوؤ�س�سات و الأفراد جتاه ال�سحية.

القانون  م�رشوع  من  الأوىل  املادة  بتقدمي  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يو�سي  اأخرى،  جهة  5.ومن 
بوا�سطة فقرة اإ�سافية تدقق بع�س التعابري اخلا�سة بتعريف الجتار بالب�رش، مبا يف ذلك تعريف و�سعية اله�سا�سة 
يف �سياق مكافحة الجتار بالب�رش. و يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بهذا اخل�سو�س نقال حرفيا لهذه 



10

 مكــــــــافحة االجتــــــــــار بالــــــــــب�شر
راأي الـــــــمجلـــــ�ص بخ�شو�ص م�شروع قانون رقم 27-14

امل�سطلحات، كما مت التن�سي�س عليها يف املادة 5 من القانون النموذجي ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س ال�سادر 
عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات و اجلرمية. 

و يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بهذا ال�سدد اأن املادة 5 من القانون النموذجي املذكور ين�س على 
اأنه " لأغرا�س هذا القانون ُتطبَّق التعاريف التالية:

")اأ( ا�ستغالل حالة ا�ست�سعاف"  ي�سري هذا التعبري اإىل اأّي و�سع يعتقد فيه ال�سخ�س املعني اأنه لي�س لديه اأّي 
بديل حقيقي ومقبول �سوى اخل�سوع لإ�ساءة ال�ستغالل املعنية؛ 

نتيجًة  �سخ�س  فيها  ُيو�سع  التي  ال�ست�سعاف  حالة  ا�ستغالل  التعبري  هذا  ا�ست�سعاف" يعني  حالة  "ا�ستغالل 
ملا يلي: 

اأّي  اأو  املعنية  املراأة  2. حالة احلمل لدى  اأو من دون وثائق �سحيحة؛  البلد بطريقة غري قانونية  1. دخول 
اأّي مادة؛  تعاطي  الإدمان على  املعني،مبا يف ذلك حالة  ال�سخ�س  يعانيه  اأو عجز  اأو عقلي  مر�س ج�سدي 
اأو  العاهة  اأو  اأحكام عقلية بحكم كون ال�سخ�س طفاًل،اأومن جّراء املر�س  3. نق�سان القدرة على تكوين 
العجز اجل�سدي اأو العقلي؛ 4. تقدمي وعود باإعطاء،اأو اإعطاء،مبالغ مالية اأو مزايا اأخرى ملن لهم �سيطرة على 
ال�سخ�س املعني؛ 5. كون ال�سخ�س يف و�سع م�سطرب من حيث ال�سالحية للبقاء الجتماعي ال�سليم؛ 6. 

اأّي عوامل اأخرى ذات �سلة".

اأن الف�سل -1  6. و فيما يتعلق مبوافقة �سحية الجتار بالب�رش، فقد عاين املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان 
448 من القانون اجلنائي ين�س على اأنه " ل يتحقق هذا ال�ستغالل اإل اإذا ترتب عنه �سلب اإرادة ال�سخ�س و 
حرمانه من حرية تغيري و�سعه و اإهدار كرامته الإن�سانية، باأي و�سيلة كانت ..."  و ين�س الف�سل -14 448 
على اأن �سحية الجتار بالب�رش ل يكون م�سوؤول جنائيا اأو مدنيا عن اأي فعل قام به حتت التهديد، متى ارتبط 
ذلك الفعل مبا�رشة بكونه �سخ�سيا �سحية الجتار بالب�رش، اإل اإذا ارتكب فعال جمرما مبح�س اإرادته دون اأن 

يتعر�س لأي تهديد.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اقت�سار اإعفاء �سحية الجتار بالب�رش من امل�سوؤولية اجلنائية واملدنية على توفر �رشط الرف�س، 
ميكن اأن يطرح م�سكلة عبء الإثبات.وباملقابل، �ست�سبح �سحية الجتار بالب�رش م�ستبها فيها اإىل حني اإثبات 
العك�س.و لذا يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اإدراج مقت�سى على م�ستوى الفقرة الرابعة من الف�سل 
-1 448 من القانون اجلنائي مبقت�ساها ل تكون موافقة ال�سحية حمل اعتبار يف حال جرائم الجتار بالأ�سخا�س.

القانون  يف  عليها  املن�سو�س  العقوبات  �سمن  مدرجا  يعد  مل  الإلزامية  بالأ�سغال  احلكم  لكون  ونظرا   .7
448 من  الف�سل -1  الواردة يف  اإليها  الإ�سارة  اإلغاء  الإن�سان يقرتح  الوطني حلقوق  املجل�س  فاإن  اجلنائي، 
القانون اجلنائي الوارد يف املادة الأوىل من م�رشوع  القانون مو�سوع الراأي احلايل، والتي ت�ستثني من تعريف 

ال�سخرة الأعمال الناجتة عن اإدانة ق�سائية
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الف�سل  �سيغة  اأن  اإىل  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  خل�س  فقد   ،448  2- بالف�سل  يخ�س  فيما  و   .8
املذكور اإ�سكالية عدم تطبيق مبداأ تفريد العقوبة ح�سب �سخ�سية املجرم )�سخ�س معتاد على ارتكاب اجلرمية 
مبداأ  اإن  ذلك  عنها.   ترتتب  اأن  ميكن  التي  الجتماعية  وال�سطرابات  اجلرمية  خطورة  وح�سب  عاد(  اأو 
تفريد العقوبات من�سو�س عليه �سمن مقت�سيات القانون اجلنائي )الف�سول من 141 اإىل 151(. وبناء عليه، 
فاملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�سي باإعادة �سياغة هذا الف�سل عرب تقوية مقت�سياته، وذلك عن طريق 

اعتبار �سخ�سية الفاعل وتبعات خطورة العقوبة.
وبفعل اخلطورة املتباينة للجرائم املتعلقة بالإجتار بالب�رش، فاإن عدم التمايز بني جرائم الجتار بالب�رش قد يف�سح 
يو�سي  الإن�سان  الوطني حلقوق  فاملجل�س  قا�سية. ولذا  تبدو  التي  العقوبات  بع�س  تطبيق  اأمام عدم  املجال 

بالتمييز بني العقوبات بناء على خطورة اجلرائم.

9. و فيما يتعلق بالف�سل -5 448 من القانون اجلنائي فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�سي بتدقيق 
على  املن�سو�س  الفعل  مع  448،مقارنة  الف�سل -5  اإجرامية" الوارد يف  "ع�سابة  بوا�سطة  املرتكب  الفعل 
عقوبته يف الف�سل -2 448.يف حال ارتكابه من قبل "�سخ�سني اأو اأكرث ب�سفتهم فاعلني اأ�سليني اأو م�ساهمني 

اأو م�ساركني". 
اإن لهذا التمييز انعكا�س على العقوبات واجلزاءات املن�سو�س عليها �سمن م�رشوع القانون. غري اأن املجل�س 
الوطني حلقوق الإن�سان ي�سري اأي�سا اإىل اأن مقت�سيات م�رشوع القانون املتعلق بالإجتار بالب�رش ينبغي اأن ي�سكل 
طابع  ذات  كانت  اأم  وطني  طابع  ذات  اأكانت  �سواء  بالأ�سخا�س،  الجّتار  اأ�سكال  كل  على  تطبيقه  نطاق 
4 من القانون  اأم مل تكن، و ذلك طبقا للمادة  مة  اأكانت تتعلق باجلرمية املنظَّ عابر للحدود الوطنية،و�سواء 

النموذجي.
ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف هذا ال�سياق بتو�سيات املقررة اخلا�سة املعنية مب�ساألة الجتار بالب�رش 
�سمن تقريرها املقدم عقب زيارتها للمغرب يف 2013، والتي تدعو احلكومة اإىل "م�ساعفة جهودها ملتابعة 
للعدالة اجلنائية مبنية على حقوق الإن�سان،  اإطار مقاربة  املتاجرين مع �سمان حقهم يف حماكمة عادلة يف 

واإىل اإن�ساء الإطار القانوين واعتماد الإجراءات الالزمة من اأجل �سمان احلماية لل�سحايا وال�سهود."

10.و بالنظر لكون بع�س �سهود جرمية الجتار بالب�رش ميكن اأن يتعر�سوا للتهديد، على غرار زوج مرتكب 
اجلرمية اأو اأحد اأ�سوله اأو فروعه اأو اإخوانه اأو اأخواته، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�سي بحذف 
البند الثاين من الف�سل 7-448 من القانون اجلنائي. وبالإ�سافة اإىل احلماية املوفرة لل�سهود مبقت�سى القانون 
احلايل، فاإنه من املمكن اإدراج مقت�سيات اإ�سافية اأخرى، مثلما هو احلال بالن�سبة للمقت�سيات اجلنائية املتعلقة 

خا�سة بالإم�ساك العمدي عن تقدمي م�ساعدة ل�سخ�س يف خطر )الف�سل 431 من القانون اجلنائي(.
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و يدعم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان تدابري حتفيز ال�سهود على التبليغ عن اجلرائم املتعلقة بالجتار بالب�رش، 
كما مت الت�سي�س عليها يف الف�سل لف�سل -12 448 . و ي�سجع املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان على اتخاذ 

اإجراءات موؤ�س�ساتية حلماية ال�سهود وو�سعهم يف ماأمن.

11.وفيما يخ�س التو�سيات املتعلقة بالف�سل -14 448 من القانون اجلنائي يو�سي املجل�س الوطني حلقوق 
الإن�سان بحذف الإحالة )الواردة يف املقطع الأخري من الف�سل املذكور(  على اإرادة حمتملة اأو عدم التعر�س 

للتهديد اأو عوامل اأخرى قد ت�ستتبعهما امل�سوؤولية اجلنائية اأو املدنية ل�سحية الجتار بالب�رش.
عند  اعتبار  حمل  تكون  ل  ال�سحية  موافقة  اأن   اخل�سو�س  بهذا  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يذكر  و 
اإذ  اجلنائي.  القانون  من   448-1 الف�سل  من  الأوىل  الفقرة  عليها يف  املن�سو�س  الو�سائل  اإحدى  ا�ستعمال 
يتم  عندما  املوافقة"  "ح�سول  الإن�سان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  منظور  من  قانونيا،  و  منطقيا  ي�ستحيل 
املوافقة احلقة ل  اأن  اإذ   .  448-1 الف�سل  الفقرة الأوىل من  املن�سو�س عليها يف  الو�سائل  اإحدى  ا�ستعمال 
مع   الروؤية  تتما�سى هذه  و  احلر.  الختيار  يتمتع مبلكة  ال�سخ�س  اإذا كان  اإل  قانونا  تكون ممكنة و حا�سلة 
التوجيهات ال�سادرة عن الفريق العامل املعني بالجتار بالأ�سخا�س )فيينا، -27 29 يناير 2010(بخ�سو�س 
عدم م�سوؤولية �سحايا الجتار بالب�رش عن الأفعال غري القانونية املرتكبة حتت الإرغام اأو اجلرائم املرتكبة من 
طرف �سحية الجتار بالب�رش املرتبطة مبا�رشة بهذا الجتار. و وب�سكل اأ�سمل، فاإنه يو�سى باإعفاء �سحايا الجتار 
بالب�رش من العقوبات املحكوم بها يف حالت الدعارة والهجرة غري القانونية وباقي اجلرائم املرتبطة الناجتة 

عن الجتار بالب�رش.

التو�صيات اخلا�صة باملادتني الثانية  و الثالثة من م�رشوع القانون 

12.يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، باأن تدرج على م�ستوى املادة 2 من م�رشوع القانون مقت�سى 
ال�سحايا مبوافقتهم  اإمكانية عودة  لل�سحايا  ي�سمن  اجلنائية مبوجبه  امل�سطرة  قانون  1-5-82 من  املادة  يف 

احلرة بغ�س النظر عن م�ساركتهم املحتملة يف دعاوى اأمام املحاكم. 

13.يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باأن تدرج على م�ستوى املادة 3 من م�رشوع القانون مقت�سى 
فياملادة 82-7  من قانون امل�سطرة اجلنائية  ي�سمن حماية ال�سحايا وال�سهود واخلرباء واملبلغني يف ما يخ�س 

اجلرائم املرتبطة بالجتار يف الأ�سخا�س.

اأن ي�سكل جمال حمتمال لالجتار  التقليدية ميكن  اأن املكون غري املهيكل من قطاع ال�سناعة  اإىل  بالنظر   .  14
بالب�رش، فاإن املجل�س يو�سي باأن يدرج يف م�رشوع القانون 27.14 مو�سوع هذا الراأي مادة مكملة ملقت�سيات 
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الظهري �رشيف مبثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 )27 يوليوز 1972( يتعلق 
بنظام ال�سمان الجتماعي من اأجل تو�سيع احلماية الجتماعية للعاملني و العامالت يف هذا املكون. 

15.و يذكر املجل�س الوطني بتو�سياته ال�سابقة املتعلقة بتعديل مدونة الأ�رشة حلظر زواج القا�رشين دون 18 
�سنة �سم�سية، وجترمي كل فعل يرمي اإىل اإكراه بالغ اأو قا�رش دون 18 �سنة �سم�سية كاملة على الزواج بو�سفه 
جرمية قائمة الذات، مع اإقرار امل�سوؤولية املدنية لالأ�سخا�س امل�ساركني يف تهيئ هذا الزواج و/اأو عقده.  كما 
يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف نف�س الإطار بتو�سيته املتعلقة بتحديد احلد الأدنى ل�سن الت�سغيل 

يف العمل املنزيل يف 18 �سنة.

16.و فيما يتعلق بالف�سل -1 -5 82 من قانون امل�سطرة اجلنائية ، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان 
بن�س  توجيهي  دليل  توجيهية، وكذلك  مبادئ  على و�سع  ين�س  مقت�سى  منه  الأوىل  الفقرة  يدرج يف  باأن 
تنظيمي ، لفائدة الأ�سخا�س املكلفني بتطبيق العقوبات ق�سد م�ساعدتهم على التعرف على �سحايا الجتار 

بالب�رش، ثم توجيههم نحو هيئات مالئمة لتقدمي امل�ساعدة لهم. 
و يندرج مقرتح املجل�س يف اإطار اإعمال مقت�سيات تو�سية القانون النموذجي ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س  
ال�سادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و الذي يو�سي الدول ب" و�سع مبادئ توجيهية 
لأجهزة اإنفاذ القانون بق�سد م�ساعدتها يف كيفية التعّرف على هوية ال�سحايا واإحالتهم اإىل الهيئات املنا�سبة 
لتقدمي امل�ساعدة اإليهم. وينبغي اأن ت�سمل تلك املبادئ التوجيهية قائمة باملوؤ�رّشات اخلا�سة بذلك،والتي ميكن 

اإعادة النظر فيها وحتديث عهدها بح�سب ال�رشورة،اإّبان فرتات فا�سلةمنتظمة".

17.و يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان با�ستبدال ال�سيغة  الواردة يف الفقرة الثانية من املادة -82-5
1 من امل�سطرة اجلنائية و هي " ميكن لل�سلطات الق�سائية املخت�سة اأن تاأمر مبنع امل�ستبه فيهم اأو املتهمني من 
الت�سال اأو القرتاب من �سحية الجتار بالب�رش" بال�سيغة التالية: " تاأمر ال�سلطات الق�سائية املخت�سة"، و جتد 
هذه التو�سية تربيرها يف �رشورات حتويل اإمكانية اإ�سدار اأمر باحلماية اإىل اأمر باحلماية مينح تلقائيا و  مبقت�سى 

القانون 27.14 اإىل �سحايا الجتار بالب�رش.

من  الأخرية  قبل  ما  الفقرة  �سياغة  اإعادة  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح  نف�سه،  الجتاه  18.ويف 
الف�سل -1 -5 82 التي تن�س على اأنه "ميكن اأي�سا لل�سلطات الق�سائية املخت�سة الأمر بالرتخي�س لل�سحية 
الق�سائية  ال�سلطات  "ترخ�س  لت�سبح  املحاكمة"،  اإجراءات  انتهاء  غاية  اإىل  اململكة  برتاب  بالبقاء  الأجنبي 

املخت�سة لل�سحية الأجنبي..."، وذلك ل�سمان حماية اأكرب ل�سحايا الجتار بالب�رش وتعزيز حقوقهم.
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19.يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باأهمية اإدراج اإجراءات متالئمة مع ه�سا�سة الأ�سخا�س �سحايا 
الجتار بالب�رش واحلد من الإيذاء الثانوي .و يحيل هذا املفهوم اإىل �رشوب الإيذاء التي ل تقع كنتيجة مبا�رشة 
للفعل اجلنائي بل حت�سل من خالل ت�رشفات رد فعل املوؤ�س�سات و الأفراد جتاه ال�سحية.و لذاُيعترب ال�سخ�س 
وُيعامل على اأ�سا�س كونه �سحية لالجتار بالب�رش قبل توفر �سك كبري حول الفاعل املحتمل للجرمية اأو منحه/

العرتاف له ر�سميا ب�سفة �سحية.
وبهدف حماية حقوق الأ�سخا�س يف و�سعية ه�سا�سة وتعزيز �سمانات الدفاع عنهم، يوؤكد املجل�س الوطني 
اأنه من الأهمية مبكان تخويل القا�رش �سحية الجتار بالب�رش تلقائيا احلق يف امل�ساعدة  حلقوق الإن�سان على 
الق�سائية و  تعيني حمام من اأجل الدفاع عن القا�رش �سحية الجتار بالب�رش الذي يريد تقدمي مطالب مدنية، 
وذلك على �سوء توجيهات الأمم املتحدة املتعلقة بالأطفال �سمن نظام العدالة اجلنائية التي توؤكد على �رشورة 

اأن يكون الطفل حمور امل�سل�سل الق�سائي برمته.
و من اأجل �سمان حقوق الدفاع لالأ�سخا�س يف و�سعية ه�سا�سة، ومبوجب مبداأ اإمكانية اللجوء اإىل الق�ساء 
املن�سو�س عليه يف املادة 13 من اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة  فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان 

يوؤكد اأي�سا على اأهمية ا�ستفادة هذه الفئة من تعيني حمام يف اإطار امل�ساعدة الق�سائية للدفاع عنها.

بالرتخي�س  املخت�سة  الق�سائية  لل�سلطات  املخولة  الإمكانية  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يثمن  20.و 
القوانني  وفق  ذلك  بعد  وحتى  املحاكمة،  اإجراءات  انتهاء  غاية  اإىل  اململكة  برتاب  بالبقاء  املعني  لالأجنبي 

اجلاري بها العمل يف املجال.
لكن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يوؤكد، مع ذلك، على اأهمية اإرفاق هذا الرتخي�س  برتخي�س �سادر 
عن ال�سلطات الإدارية املخت�سة مبنح بطائق الإقامة، ويف حالة حتديد �سخ�س ك�سحية لالجتار بالب�رش، فاإن 
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ي�سجع على ت�سليمه بطاقة اإقامة موؤقتة �سواء تعاون مع ال�سلطات املخت�سة 
اأم مل يتعاون، مع اإمكانية جتديدها، وذلك ان�سجاما مع املادة 7 من الربوتوكول املكمل لتفاقية الأمم املتحدة 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية الذي �سادق عليه املغرب يف 25 اأبريل 2011.

املعطيات املدىل  بتو�سيته بخ�سو�س حماية �رشية  الإن�سان يف الأخري  الوطني حلقوق  21.و يذكر املجل�س 
الرئي�سية اخلا�سة مب�سودة  اأن قدمها يف مذكرته  التي �سبق  اأ�سخا�س �سحايا الجتار بالب�رش و  بها من طرف 
التي  الرئي�سية  اأي�سا يف مذكرته  اأو�سى املجل�س  لتو�سيته تلك،  امل�سطرة اجلنائية. و تكميال  م�رشوع قانون 
�رشية  حماية  جمال  يف  الجتماعيني  امل�ساعدين  التزامات  جميع  على  التن�سي�س  يتم  اأن  اإليها  الإ�سارة  لفت 
الدويل لأخالقيات  الإعالن  من  ال�ستلهام  يتم  واأن  الإعداد،  قيد  املوجود  الأ�سا�سي  نظامهم  املعطيات يف 

العمل الجتماعي الذي �سادق عليه الحتاد الدويل لالأخ�سائيني الجتماعيني يف �سنة 2004.  
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التو�صيات اخلا�صة باملادة 4 من م�رشوع القانون 

22.فيما يتعلق باملادة 4 من م�رشوع القانون مو�سوع هذا الراي يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان 
بتدقيق نطاق التزامات ال�سلطات العمومية يف جمال م�ساعدة �سحايا الجتار بالب�رش.

املهاجرين  العمال  املعنية بحماية حقوق جميع  اللجنة  بتو�سيات  الإن�سان  الوطني حلقوق  املجل�س  ويذكر 
واأفراد اأ�رشهم الواردة �سمن مالحظاتها اخلتامية حول التقرير الأويل للمغرب )2013(، والتي مفادها اإقرار 
لإيوائهم  مراكز  بتوفري  بالب�رش وحمايتهم وم�ساعدتهم، ل�سيما  الجتار  لتحديد جميع �سحايا  فعالة  اآليات 

ومبا�رشة م�ساريع مل�ساعدتهم على اإعادة بناء حياتهم.

23.كما يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأي�سا بتدقيق امل�سوؤولية العائدة اإىل ال�سلطات العمومية يف 
جمال التكاليف احلماية و التكفل بال�سحايا.  و لهذا الغر�س ينبغي تعبئة ميزانيات خا�سة و كذا �رشاكات مع 

منظمات املجتمع املدين.

القانون مقت�سى  4 من م�رشوع  املادة  تت�سمن  باأن  اأي�سا  الإن�سان  الوطني حلقوق  املجل�س  يو�سي  24.كما 
الطبية  امل�ساعدة  نظام  اإىل  العالجات خا�سة  اإىل  املجاين  الولوج  من  بالب�رش  الجتار  ي�ستفيد مبوجبه �سحايا 

)راميد(

التو�صيات اخلا�صة باملادة 5 من م�رشوع القانون 

25. يثمن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املقت�سيات املدجمة يف املادة 5 من م�رشوع القانون احلايل الداعمة 
للولوج اإىل العدالة.و ي�سجل املجل�س اأهمية متكني �سحايا الجتار بالب�رش من ال�ستفادة من الولوج الفعلي للعدالة 
بوا�سطة حقهم يف امل�ساعدة الق�سائية املالئمة وو�سع حمامني ومرتجمني اأكفاء رهن اإ�سارتهم. و يذكر املجل�س 
يف هذا ال�سدد مبقت�سيات الفقرة الثانية من املادة 6 من الربوتوكول املتعلق مبكافحة الجتار بالب�رش ، فاإنه على 

الدول الأطراف اأن تكفل تزويد ال�سحايا باملعلومات عن الإجراءات الق�سائية والإدارية ذات ال�سلة.

تو�صيات متعلقة باملادتني 6 و7 من م�رشوع القانون 

بالب�رش  اإجراءات مكافحة الجتار  لتن�سيق  اإحداث جلنة وطنية  يدعم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان   .26
املعنية  الأطراف  ت�سم خمتلف  باأن  يو�سى  التي  الهيئة  هذه  اإحداث  اأن  املجل�س  يعترب  و  و7(.    6 )املادتان 
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بالب�رش  الجتار  ظواهر  خمتلف  حول  املتوفرة  املعطيات  قلة  م�سكل  حتل  اأن  ميكن  بالب�رش  الجتار  مبكافحة 
والدعاوى الق�سائية والإجراءات املطبقة فعليا يف جمال حماية ال�سحايا وال�سهود. كما ميكن للجنة اأن تقوم 

بدور اآلية تتبع و تقييم �سيا�سة مكافحة الجتار بالب�رش. 
وكما �سجلت ذلك املقررة اخلا�سة املعنية مب�ساألة الجتار بالأ�سخا�س عقب زيارتها للمغرب يف 2013، فاإنه 
"نظرا لعدم وجود بيانات موثوقة عن الجتار بالأ�سخا�س، فاحلاجة ملحة اإىل و�سع اآلية جلمع البيانات عن 
بالب�رش، ف�سال عن الأ�سكال وخمتلف املظاهر والجتاهات املر�سودة يف هذا املجال؛ علما  حالت الجتار 
باأن هذه البيانات �رشورية ل�سياغة اإجراءات واعية للت�سدي لالجتار بالب�رش." كما اأن حيثيات و�رشوط تاأليف 
اإحداث هذه  اأن  اإىل  الإ�سارة  التدقيق. و جتدر  تنتظر  تنظيمي،  ن�س  �سيحددها  التي  �سريها،  اللجنة وكيفية 
اللجنة ميثل اإعمال ملقت�سيات الفقرة الثالثة من املادة 9 من  الربوتوكول املكمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ب�ساأن منع و قمع و معاقبة الجتار بالأ�سخا�س و بخا�سة الن�ساء و الأطفال  الذي 
يلزم الدول الأطراف  بو�سع �سيا�سات وبرامج وتدابري اأخرى �ساملة يف جمال مكافحة الجتار بالب�رش وتقوية 
التعاون مع ال�سلطات املخت�سة و املنظمات الدولية و املنظمات غري احلكومية الوطنية و الدولية املعنية مب�ساألة 

مكافحة الجتار بالب�رش و الوقاية منه. 
كما يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتو�سيع اخت�سا�سات اللجنة املذكورة و تخويلها مهمة التعاون 
مع الأمم املتحدة واأجهزتها املخت�سة يف جمال مكافحة الجتار بالب�رش، خا�سة املقررة اخلا�سة املعنية مب�ساألة 

الجتار بالأ�سخا�س ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية؛

27. واأخريا يو�سي املجل�س الوطني حلقوق لإن�سان باأن يعاد اإدراج مقت�سى، كما كان عليه الأمر يف �سيغة 
�سابقة من م�سودة م�رشوع القانون يخول املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اخت�سا�س مقرر وطني م�ستقل 
يف جمال مكافحة الجتار بالب�رش. ولذا، فاإن املجل�س لن يكون بال�رشورة ع�سوا يف اللجنة الوطنية، بل �سيعمل 
املعلومات  جمع  على  الوزارية  والقطاعات  املدين  املجتمع  منظمات  و  املعنية  ال�سلطات  مع  وثيق  ب�سكل 

ال�رشورية ل�سياغة تقريره.



ملحق

تدابري مواكبة
بالنظر اإىل اأن املادتني 6 و 7 من م�رشوع القانون يتعلقان باخت�سا�سات اللجنة الوطنية للتن�سيق يف جمال مكافحة 
الجتار بالب�رش و اخت�سا�ساتها، فاإن املجل�س يو�سي بعده بعدد من التدابري من �ساأنها تقوية عمل اللجنة املذكورة: 
 الن�سمام لتفاقية جمل�س اأوربا ب�ساأن اإجراءات مكافحة الجتار بالب�رش، املفتوحة لالن�سمام اإليها من طرف 

الدول غري الأع�ساء باملجل�س املذكور؛ 
الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يوؤكد   ،2014 �سنة  املقدمة  الطفل  حقوق  جلنة  لتو�سيات  ا�ستح�سارا   
على اأهمية تنظيم حمالت للتوعية على م�ستوى القطاع ال�سياحي و اجلمهور الوا�سع كو�سيلة فعالة للوقاية 
�سد ال�سياحة اجلن�سية مع الأطفال. كما ي�سدد املجل�س على �رشورة ن�رش والتوزيع على نطاق وا�سع للميثاق 
املغربي لل�سياحة امل�ستدامة واملدونة العاملية لأخالقيات ال�سياحة التي و�سعتها منظمة ال�سياحة العاملية لدى 
وكالت الأ�سفار ويف قطاع ال�سياحة ب�سفة عامة. و يحدد امليثاق املغربي لل�سياحة امل�ستدامة، التي �ساهم 
ال�سياحة بحماية الأطفال من كافة  الفاعلني يف قطاع  التزام  اإعدادها  املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف 

اأ�سكال ال�ستغالل القت�سادي اأو اجلن�سي.
 بلورة خطة عمل وطنية ملكافحة الجتار بالأ�سخا�س على اأ�سا�س ت�ساوري و ت�ساركي؛

الجتار  مبكافحة  املرتبطة  القوانني  اإنفاذ  على  امل�سوؤولني  قدرات  لتعزيز  خا�س  تكوين  برنامج  و�سع   

بالأ�سخا�س )�رشطة مراقبة احلدود، الأمن الوطني، الدرك امللكي، الق�ساء، الخ(. و يذكر املجل�س الوطني 
حلقوق الإن�سان بهذا ال�سدد اأن تخ�س�س بع�س الفاعلني املكلفني مبكافحة الجتار بالب�رش اإجراء مدرج �سمن 
الإ�سرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء املعتمدة يف 2014  و ذلك عرب اإحداث وحدة متخ�س�سة يف مكافحة 

الجتار بالب�رش، مكونة من رجال �سلطة.
مبا يف  ال�سحايا،  بالأ�سخا�س وحماية  الجتار  مكافحة  جمال  العاملة يف  اجلمعيات  مع  ال�رشاكات  تقوية   
ذلك جمال التعرف على ال�سحايا املحتملني لالجتار بالب�رش.  و يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بهذا 
اخل�سو�س اأن الإ�سرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ن�ست على و�سع خلية بالتعاون مع اجلمعيات، لتدابري 

خا�سة حلماية ال�سحايا وال�سهود على وجه اخل�سو�س، ونظام للتبليغ )رقم اأخ�رش(.
 يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باأن تدمج الوزارات املعنية )وزارة العدل، وزارة الداخلية، ووزارة 
ال�سوؤون اخلارجية والتعاون، والوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني يف اخلارج و�سوؤون الهجرة،( ظاهرة الجتار 

بالب�رش �سمن نظامها جلمع املعلومات، 
الجتار  ظاهرة  حول  وطني  بحث  باإطالق  احلكومة  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يو�سي  اأخريا  و   

بالأ�سخا�س
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