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 مشروع قانون جدید لحمایة النساء المغربیات من التحرش الجنسي
تجریم التحرش الجنسي ضد النساء باألماكن العمومیة ومقرات العمل قانون طالبت وناضلت من أجله الحركات 

 .النسائیة المغربیة منذ زمن، سیتم عرضه قریبا على المجلس الحكومي ثم البرلمان
وزارة العدل والحریات،  مشروع القانون الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمیة االجتماعیة بتعاون مع 

كل فعل مزعج في “المحدث والمتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أعطى تعریفا دقیقا واعتبر التحرش الجنسي هو 
الفضاءات العمومیة من خالل أفعال أو أقوال أو إیحاءات ذات نبرة جنسیة أو من أجل الحصول على فعل ذي 

توعدهم القانون بعقوبات حبسیة تتراوح ما بین شهرین وعامین، وبغرامة ، أما مقترفو هذه األفعال فی”طبیعة جنسیة
درهم، أو واحدة من هاتین العقوبتین 3000درهم و  1000مالیة تتراوح ما بین  .. 

و حسب ما ورد في نص مشروع القانون المنشور مؤخرا بموقع األمانة العامة للحكومة، فالعقوبة الحبسیة تتضاعف 
ات نافذة إذا كان المتحرش زمیال للضحیة في العمل أو مسؤوال على النظام العام، أو مكلفا لتصل إلى أربع سنو 

 .باألمن في الفضاءات العامة
وقد عالج مشروع القانون بعض المشاكل التي یواجهها الناس مع التطور التكنولوجي، من تحرش جنسي الكتروني  

ط صور مخلة باآلداب ونشرها بهدف التشهیر والقذف سواء حیث سیتم معاقبة كل من قام بتسجیل صوتي أو التقا
 .كان الفاعل رجال أو امرأة بالحبس من سنة إلى سنتین، وغرامة بین خمس آالف إلى عشر آالف درهم

وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجرم مرة ثانیة أو إذا كان صاحب الجرم هو أحد الزوجین أو شخص من العائلة  
خص یتمتع بسلطة ووصایة على الضحیةأو وصي أو أي ش . 

وتجدر اإلشارة أن مشروع القانون السالف الذكر یحظر باإلضافة إلى االعتداءات الجسدیة ضد المرأة االعتداء  
 .. المعنوي والمالي وأعمال السرقة بین الزوجین

خاصة أن التحرش الجنسي سیعتبر قانون محاربة العنف ضد النساء خطوة هامة في مجال حقوق المرأة المغربیة  
یكاد یصبح ظاهرة بالمجتمع المغربي وتعاني منه جل النساء بغض النظر عن طبیعة لباسهن أو طبقاتهن 
االجتماعیة، لكن تبقى أكثرهن عرضة للتحرش والمعانات من هذا التصرف المشین هن الخادمات في البیوت 

  المشابهة والمعامل و الضیعات الفالحیة، وغیرها من أماكن العمل
  
 



  
 

 
 

 


