
1 
 

 
 
 

 مقترح قانون
  ةالجنسي اترائم االعتداءمن جالطفالت واألطفال  حمايةيرمي إلى 

*** 
 

 السيدات النائبات والسادة النوابتتقدم به 

*** 
 

 عائشة لبلق 

 فاطمة الزهراء برصات 

 تريا الصقلي 

 رشيد حموني 

 جمال بنشقرون كريمي 

 سعاد الزيدي 

 سعيد إدبعلي 

 سعيد انميلي 

 محمد العربي أحنين 

 سعيد الزيدي 

  عبد هللا اإلدريسي البوزيدي 

 الحبيب حسيني 

 من المجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية

 مقترح قانون
  ةالجنسي اترائم االعتداءمن ج الطفالت واألطفال حمايةيرمي إلى 

 
 مذكرة تقديم

*** 
أعادت الجريمة البشعة والنكراء، التي 

 عاما 11راح ضحيتها طفل ال يتجاوز عمره 

ا ال يتجاوز عمرهوطفلة أخرى  ،بطنجة

النقاش حول بزاكورة،  سنوات خمس
عقوبات جرائم االعتداء الجنسي على 

في بالدنا، وهي مع  الطفالت واألطفال
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األسف، الجرائم الشاذة التي تمس بالشعور 

اإلنساني العام، وأصبحت خالل السنوات 
األخيرة، من الجرائم التي نتداولها بشكل 

يومي في فضاءاتنا العمومية والخاصة وفي 

وسائل اإلعالم وفي غيرها من الفضاءات، 
حتى أن األسر المغربية أصبح شغلها الشاغل 

فلذات أكبادها من كل تهور  هو حماية

إجرامي وسلوك عدواني يفتقد لآلدمية، إذ ال 
تكاد تنتهي تداعيت جريمة من هذا النوع، 

حتى تتكرر وقائع وحوادث اغتصاب جديدة 

 يهتز لها الرأي العام.
الطفالت فجريمة االستغالل الجنسي ضد 

، تتخذ عدة أشكال وصور مختلفة، واألطفال

اء ومرورا بالتحرش بدءا بالتغرير واإلغر
الجنسي وبهتك العرض وباالغتصاب 

المقرون بالعنف أو بدونه، وقد تنهي بالتعذيب 

 والقتل ودفن الجثة. 
 إن جريمة االعتداءات

تعد من  الطفالت واألطفال على الجنسية

الجرائم األكثر فظاعة، وتكمن خطورتها في 
كونها من الجرائم المسكوت عنها لعدة 

مع  ل سائدة في مجتمعنااعتبارات ال تزا

، ولم نستطيع التخلص منها، خاصة االسف
أنها من الجرائم التي يتداخل فيها ما هو 

وتتداخل فيها المسؤولية  ،تربوي وتحسسي

 بين األسرة والمدرسة واإلعالم. 
كما أنه لحد الساعة ليس هناك إحصائيات 

دقيقة حول هذه الظاهرة، وأن كل 

عطيات الصادرة اإلحصائيات واألرقام والم
بشأنها، هي مجرد تكهنات تقريبية ال تعكس 

الواقع المرير الذي تتعرض له الطفولة 

واغتصابها ببالدنا بشتى األنواع والوسائل، 
حتى أن بالدنا، مع األسف، توصف بالبلد 

 الطفالت واألطفالالمنتج لظاهرة استغالل 
في خدمات مختلفة ال تتناسب وبراءة الطفولة 

مكانها الطبيعي باألقسام الدراسية  التي يوجد

وبحضن األسرة، وذلك بالرغم من الحد 

الطفالت النسبي من ظاهرة استغالل 

، نتيجة مراجعة المنظومة واألطفال
التشريعية لبالدنا واستلهام بعض التجارب 

المقارنة، عالوة على انخراط بالدنا في 

العديد من التشريعات الدولية ذات الصلة 
عليها، وعلى رأسها البروتوكول والمصادقة 

االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن 

في البغاء  همواستغالل الطفالت واألطفالبيع 
 25وفي المواد اإلباحية الموقع بنيويورك في 

، والذي جاء في سياق وعي دول 2000ماي 

 الطفالت واألطفالالعالم بوجوب حماية 
من والطفولة وتعزيزها بسن العديد 

االتفاقيات، وبهدف حمايتها من كل أشكال 

العنف واالستغالل الجنسي، باعتبار حماية 
جزء ال يتجزأ من منظومة  ة والطفلالطفل

حماية حقوق اإلنسان الكونية، وخاصة 

الحماية التي تحتاجها هذه الفئة الضعيفة التي 
ال تملك قدرة الدفاع عن نفسها، الشيء الذي 

 .ذئاب البشريةيجعلها لقمة صائغة لل

ومع تزايد حاالت االعتداءات الجنسية  
ببالدنا، والتي تأخذ  الطفالت واألطفالعلى 

في المجموعة النيابية  نثيرأبعادا مختلفة، 

دور  إلىاالنتباه مجدداً  للتقدم واالشتراكية
 ة والطفلالقضاء في حماية حقوق الطفل

عدم ندعو إلى وصرامة القوانين الوطنية، و

التساهل مع جرائم االعتداء الجنسي في حق 
سدا  القانون، وأن يكون الطفالت واألطفال

الضرب بيد من  من خاللمنيعا أمامها، 

ة حديد، كل من سولت له نفسه اغتصاب طفل
، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة أو طفل

التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة 

 . األسرة ومن كرامة المجتمع
وكما أشرنا سلفا، فإنه بالرغم من بعض  

التراكمات والمكتسبات اإليجابية، فإن 
يبقى  الطفالت واألطفالموضوع اغتصاب 

ببالدنا،  الطفلنقطة سوداء في مجال حقوق 

وهو األمر الذي يتطلب منا جميعا، كل من 
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موقعه ومن مسؤوليته، يقظة وطنية لحماية 

نية في اتجاه الطفولة وتغيير الترسانة القانو
التشديد لتحقيق التناسب بين فظاعة الجريمة 

والعقاب، ذلك أن الترسانة الجنائية الحالية 

عاجزة أمام ردع جناة االستغالل الجنسي 
لألطفال، ومقيدة للقضاء في توقيع أقسى 

العقوبات التي تناسب الفعل الجرمي الشنيع 

 الذي يهدد المجتمع.
لزما لذلك، فالمشرع اليوم، أصبح م

بالتدخل لوضع حد الستمرار مظاهر العنف 

طفالت واالعتداء واالستغالل الجنسي لل

، من خالل وضع مقتضيات زجرية واألطفال
مشددة ضمن المنظومة الجنائية، في أفق 

، وهي تهمإطار" لحماي إعداد "قانون

مسؤولية مشتركة بين المؤسستين التشريعية 
 والتنفيذية.

لهذه األسباب وغيرها تتقدم المجموعة 

النيابية للتقدم واالشتراكية بهذا المقترح 
 قانون. 

 
 
 
 
 
 
 

 مقترح قانون
  ةالجنسي اترائم االعتداءمن ج الطفالت واألطفال حمايةيرمي إلى 

 

 األولى المادة

عنوان الفرع  التالي: النحو على تمموي غيري

 487، 486، 485، 484السادس وأحكام الفصول 

، 497، وكذا عنوان الفرع السابع والفصول 488و

 من الباب الثامن من 503.2 499-2، و499

 الظهير الصادر بتنفيذه الجنائي القانون مجموعة

 جمادى 28 بتاريخ 1.59.413 رقم الشريف

 وقع كما ،(1962نوفمبر 26) 1382 اآلخرة

 .وتتميمه تغييره

 

 الفرع السادس

 االعتداءات الجنسيةفي  

 (496 – 483)الفصول 

 

 484الفصل 

 بالسجججن من عشججر الى عشججرين  ججنة يعاقب

 درهم، كججل 100.000إلى  00050.غرامججة من بو

من اعتدى جنسيا أو حاول االعتداء الجنسي على 

أو معاق أو   نة أو عاجز 18قاصر تقل  نه عن 

شخخخخخص معروف بضخخخخعف قواه العقلية سخخخخواء كان 

 ذكرا أو أنثى.

يقصججججججد باالعتداء الجنسججججججي بمن و  الفقرة 

االولى اعاله: كل السلوكات ذات ال بيعة الجنسية 

عشر  ةيوالتي تمارس على القاصرين أقل من ثمان

 ججنة، أو أش صججعر معروع بقججعف قواه العقلية 

 أو أنثى.كان ذكرا 

 485 الفصل 

من خمس الى عشر سنوات  بالسجن يعاقب

من  ،درهم 100.000 إلى 10.000 وغرامة من

أنثى مع  اعتدى جنسيا على صعر ذكرا كان أو

 ا تعمال العنف أو االكراه أو التهديد؛

 دون قاصرا عليه المجني كان إذا أنه غير

أو كان عاجزا أو معاقا أو ة  نة،  عشر الثامنة

معروفا بقعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب 
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من  غرامةب نة و ثالثين بالسجن من عشرين إلى

 .درهم 500.000 إلى 000100.

 

 486الفصل 

االغتصاب كل اعتداء جنسي يقع على يقصد ب

القحية بغض النظر عن جنسها أو الو يلة التي 

بها أو طريقته أو مكان ارتكابه أو مرتكبه،  ارتكب

أو العالقة التي ترب ه بها.  واء كان ذلك 

االعتداء با تعمال القوة أو التهديد با تعمالها، 

ما ، إأو ا تغالل عدم قدرة القحية على المقاومة

بسبب العوع أو المرض أو العنف أو االكراه أو 

 ا تعمال السل ة.

مس إلى عشخخخخخخخر ويعاقب عليه بالسخخخخخخخجن من خ

 سنوات.

 يةقل عن ثماني القحية غير أنه إذا كان سن

أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة  ،عشرة سنة

 بضعف قواها العقلية أو حامال، فإن الجاني يعاقب

 غرامةببالسجن من عشرين إلى ثالثين  نة و

 درهم.  500.000إلى  000100. من

 487الفصل 

أو ممن لهم إذا كان الفاعل من أصول الضحية 

سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما باألجرة عندها 

أو عند أحد من األشخاص السالف ذكرهم، أو كان 

موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص 

استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن 

 العقوبة هي:

 عشرين سنة إلى ثالثين سنةالسجن من 

، في درهم  500.000إلى  000100. من غرامةبو

 .484الحالة المشار إليها في الفصل 

السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة  -

 .485المشار إليها في الفقرة األولى من الفصل 

 إلى  000100. من غرامةبو بالسجن المؤبد

، في الحالة المشار إليها في الفقرة درهم 500.000

 .485الثانية من الفصل 

إلى عشرين سنة، في الحالة السجن من عشر  -

 .486المشار إليها في الفقرة األولى من الفصل 

 إلى  000100. من غرامةبو بالسجن المؤبد

في الحالة المشار إليها في الفقرة ، درهم 500.000

 .486من الفصل  الثانية

 488الفصل 

 484في الحاالت المشار إليها في الفصول 

، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني 487إلى 

، فإن العقوبة تكون على التفصيل أو حملهاعليها 

 اآلتي:

 عشرين  نة إلى ثالثين  نةالسجن من  -

، في درهم  500.000إلى  000100. من غرامةبو

 .484الحالة المشار إليها في الفصل 

عشر إلى عشرين سنة، في السجن من  -

الحالة المشار إليها في الفقرة األولى من الفصل 

485. 

 إلى  000100. من غرامةبو السجن المؤبد -

، في الحالة المشار إليها في الفقرة درهم 500.000

 .485من الفصل  الثانية

السجن من عشر إلى عشرين سنة، في  -

الفصل الحالة المشار إليها في الفقرة األولى من 

486. 

 إلى 000100. من غرامةبود السجن المؤب -

، في الحالة المشار إليها في الفقرة درهم 500.000

 .486 األولى من الفصل

على أنه إذا كان الجاني أحد األشخاص 

، فإن الحد األقصى 487المشار إليهم في الفصل 

المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو 

 العقاب. 

 

 : في اال تغالل الجنسي 7الفرع 

(504 – 497)الفصول   

 

 497الفصل 

بالسجن من عشر  نوات إلى يعاقب 

 خمسمائةألف إلى  مائة منوبغرامة  عشرين  نة

ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة 

عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو 

 سهلها لهم.

 

 499الفصل 

المنصوص عليها في الفصل ترفع العقوبات 

السابق إلى الحبس من سنتين إلى عشر سنوات 

وغرامة من عشرة آالف إلى مليوني درهم في 

 الحاالت اآلتية:

 نسخ؛ – 1

ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من  إذا- 2

وضعية صعبة بسبب سنه أو بسبب المرض أو 

اإلعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل 

 سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛

 ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص؛ إذا- 3

كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو  إذا- 4

من هذا  487ذكورين في الفصل أحد األشخاص الم

 القانون؛
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استعمل في ارتكاب الجريمة إكراه أو  إذا- 5

استغالل للسلطة أو تدليس أو استعملت وسائل 

 للتصوير أو التسجيل؛

كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم  إذا- 6

وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو الدعارة 

لمحافظة على في حماية الصحة أو الشبيبة أو ا

 النظام العام؛

كان مرتكب الجريمة حامال لسالح ظاهر أو  إذا- 7

 مخبأ؛

ارتكبت الجريمة من طرف عدة أشخاص  إذا- 8

كفاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين دون أن 

 يكونوا عصابة؛

ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بالغات  إذا- 9

إلى عبر وسائل االتصال إلى جمهور غير محدد أو 

 .أشخاص محددين

 499-2الفصل 

يعاقب بالسجن المؤبد على األفعال 

 499 الفصلو 498الفصل المنصوص عليها في 

إذا ارتكبت بواسطة  499-2و 499-1 والفصلين

 .التعذيب أو أعمال وحشية

 

 503-2الفصل 

بالسجن من عشر  نوات إلى يعاقب 

إلى  من مائة ألف درهموغرامة  عشرين  نة

مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل 

استغالل أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في 

ة مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيل

و أكانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة 

المشاهدة أو أي تصوير لألعضاء الجنسية لألطفال 

 يتم ألغراض ذات طبيعة جنسية.

بق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو تط 

توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو 

 بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.

يعاقب على هذه األفعال حتى لو ارتكبت 

 عناصرها خارج المملكة.

المنصوص عليها في  السجنيةالعقوبة وترفع  

ن  نة من عشري الفقرة األولى من هذا الفصل من

إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو  إلى ثالثين  نة

 مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.

تطبق نفس العقوبة على محاولة األفعال  

 المذكورة.

يأمر الحكم الصادر باإلدانة بمصادرة وإتالف  

 المواد اإلباحية.

ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم  

 الصادر باإلدانة.

ة على ذلك، يمكن أن يأمر، عند عالو 

االقتضاء، في الحكم باإلدانة بسحب الترخيص الذي 

كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم 

 .بإغالق المحالت بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة

 

 المادة الثانية 
مع  488يكيف الجدول الوارد في الفصل 

 488الى  484التعديالت الواردة في الفصول من 

 أعاله.

 

 المادة الثالثة
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ 

 نشره بالجريدة الر مية.
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