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ـــــــــــــــــــ: امل   ـــــ

لدعلُـ الػىء نلى  اظاظا، تهذٍ هزه الذساظت

خه الهجشة في اإلاًشب في العىىاث  الخحىل الزي نَش

ًلهبه الٓاهىن الىؾني في  الزي الاخحرة، والذوس 

ً في حشاثم  الػماهاث الٓػاثُت اإلامىىحت للٓاضٍش

سدة في الهجشة، ورلك بخؿبُٔ اإلآخػُاث الحماثُت الىا

اإلاخهلٔ بذخىل وإْامت ألاحاهب باإلاملكت اإلاًشبُت وبالهجشة يحر  03/02ْاهىن اإلاعؿشة الجىاثُت والٓاهىن 

بلى مٓاسبت ججمو بحن الانخباساث راث البهذ  لهزه الٓىاهحننمذ اإلاششم اإلاًشبي في ضُايخه  ولهزا اإلاششونت.

حن للششوؽ الالصمت مً الذخىل  بلى التراب اإلاًشبي  ألامني، والتي جبُح لإلداسة مىو ألاحاهب يحر اإلاعخَى

خػو إلآخػُاث هزا الٓاهىن كل ؤحىبي وإبهاد مً ٌشكل منهم تهذًذا للىكام الهام وؤمً البالد،  ٍو

 .مخىاحذ َّى التراب اإلاًشبي  ظىاء كان ساشذا ؤو ْاضشا، بال ؤن هزا ألاخحر جؿبٔ نلُه مٓخػُاث خاضت
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الػماهاث الٓػاثُت اإلامىىحت لحماًت ألاؾُال مً الهجشة بالكشِ نً  ،وباإلآابل ظمحذ لىا الذساظت

جحاؽ بانخباس ان مشحلت املحاكمت مً ؤهم اإلاشاحل التي ًخهحن ؤن  03/02يحر الششنُت نلى غىء ْاهىن 

الػىابـ الشكلُت، وبما ًخُٔ مو العُاظت الجىاثُت اإلاهاضشة بشإن محاكمت ألاحذار وكزلك  بمخخلِ

ىانذ ألامم جماشُا مو اإلا هاهذاث الذولُت في مجال حىى  ألاحذار، خاضت اجُاُْت حّٓى الؿُل ْو

الػماهاث الٓػاثُت اإلامىىحت لحماًت ألاؾُال مً  كما جم الخىضل ألبشص  اإلاخحذة إلداسة شاون ْػاء.

ه ، مو بُان مذي َهالُتها في جحُٓٔ الحماًت اإلاإمىلت لهز03/02الهجشة يحر الششنُت نلى غىء ْاهىن 

.ً  الُئت الخاضت مً اإلاهاحٍش

 الؿُل- اإلاهاحش الٓاضش- حشاثم الهجشة   -الػماهاث الٓػاثُت -  حّٓى الؿُل الكلماث اإلاُخاحُت:  

ت - اإلاهاحش  .الهجشة العٍش

LEGAL GUARANTEES FOR MINORS IN 

IMMIGRATION CASES, READ IN MOROCCO'S LAW 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to highlight 

the evolution of migration in Morocco in 

recent years and the role played by 

national law in the legal safeguards 

granted to minors in immigration 

offenses by applying the protections of 

the Code of Penal Procedure and Law 

No. 02/03 concerning the entry and stay of foreigners in the Kingdom of 

Morocco and illegal migration. In writing these Laws, the Moroccan legislator 

has accordingly developed an approach that combines considerations of security 

dimension. This approach allows the Moroccan Authorities to prevent ineligible 

foreigners from entering the Moroccan territory and to expel those who threaten 

public order and the security of the country. All foreigners on Moroccan 

territory, whether they are adults or minors, are subject to the requirements of 

this Law, but the latter are subject to special requirements. 

On the other hand, the study allowed us to disclose judicial guarantees to protect 

children from illegal immigration in light of Law 02/03, the trial phase being 

one of the most important steps to be surrounded by various formal controls. 

and consistent with contemporary criminal policy on youth prosecution as well 

as international treaties on juvenile delinquency, in particular the Convention on 

the Rights of the Child and the United Nations Rules for the Administration of 

Justice The most important judicial guarantees for the protection of children 
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against illegal migration have also been achieved in light of Law 03/02, 

indicating their effectiveness in achieving the hoped-for protection of this 

special category of migrants. 

Keywords: Children's rights - Judicial guarantees - Immigration infractions - 

Migrant minors - Migrant children - Clandestine migration.

 :مٓذمت

لٓذ كاهذ الهجشة وال جضال حشكل واحذة مً 

اهخمام الكىاهش الاحخمانُت التي اظترنذ 

الباحثحن في مخخلِ املجاالث ومنها باألظاط في 

هكشا إلاا سجبخه مً  ،مُذان الذساظاث ؤلاوعاهُت

ؤوغام ومشكالث ؤزشث في املجخمهاث سيم ؤنها 

وإهما حاءث في ظُاّ  ،لم جكً ولُذة الطذَت

جحىالث نمُٓت معذ الخطىساث واإلاُاهُم 

 الاحخمانُت.

ُٓا بالىكام َالهجشة الذولُت جشجبـ اسجباؾا وز

الاْخطادي الهالمي حُث حهِش بلذان الهالم 

ا ؤوغانا جبهُت  كٍش الثالث اْخطادًا وظُاظُا َو

في قل نالْاث يحر مخكاَئت هدُجت الششوؽ التي 

، واإلاًشب 1َشغها الخٓعُم الذولي للهمل

بانخباسه مً دول الجىىب لم ٌعلم بذوسه مً 

 ً هزه الكاهشة حُث اججهذ وحهاث اإلاهاحٍش

هحى الذول ألاوسوبُت  وألاحاهب ًاسبتاإلا

باألظاط، وكاهذ الاهؿالْت الحُُٓٓت  للهجشة 

التي شهذها اإلاًشب ججاه ؤوسوبا مو بذاًت نٓذ 

العخِىاث، وكاهذ هدُجت ألاوغام الاْخطادًت 

والاحخمانُت التي شهذها اإلاًشب ببان الاظخٓالل 

ورلك مً حشاء عجض الحكىماث في هزه الحٓبت 

                                                             
1

يظهػ، ذفاػالخ انٓعهج يٍ انُاؼٛح االظرًاػٛح، َكٔج ؼٕل  دمحم -

تانُاظٕن،  12/13/1999ْعهج انًغانتح إنٗ انفانض، أٚاو 

 .128يطثٕػاخ أكاقًٚٛح انًًهكح انًغهتٛح، ص 

و  نلى جىَحر َشص الشًل وإحذار مشاَس

ت وإوشاء اإلااظعاث الجامهُت بالهذد  جىمٍى

 . 2اإلاؿلىب

 ً وحشكل الىغهُت الٓاهىهُت لالؾُال اإلاهاحٍش

ٓحن احذي اشكاالث الهجشة الذولُت  يحر اإلاَش

ضبحذا  ، هكشلكشٍو الٓاظُت الُىم
ٔ
 لتي ا

ت بعبب جذاخل نذة نىامل  هزهحهِشها  ُٔ الُ

ظخُحال الكا زشث بشكل ظاهمذ في ا 
ٔ
هشة، وا

ولم جكً بالدها  .ظلبي نلى حٓىْهم اإلاششونت

اسجُام نذد  ؤمامبمهضل نً هزا اإلاىغىم، ظُما 

ً حىل الهالم، وجىاحذ اإلاملكت اإلاًشبُت  اإلاهاحٍش

بحكم مىْهها الجًشافي كمىؿٓت للهبىس بحن 

ُٓا بلذ  الى َشِئا شِئا، بل جحىلها وؤوسوبا ؤٍَش

  .لهم تاظخٓشاس باليعب

الابُؼ دول شمال البحش  اهتهاجذ ظاهم ْو

اإلاخىظـ، ال ظُما الاوسبُت منها لعُاظاث 

ضاسمت جخهلٔ بالهجشة في جُاْم وغهُت الاؾُال 

ً، مما ًؿش   مً جحذ ًشجبـ  ؤكثراإلاهاحٍش

بخىَحر الحماًت الٓاهىهُت لهزه  ؤظاس يبشكل 

حت بما ٌعاهم في حماًتهم،  نلى  والحُافالشٍش

ألاظاط ًيبغي ؤن هىضح  ونلى هزا ،مطالحهم

 .اإلاُاهُم الاظاظُت لهزا البحث

                                                             
2

َكٔج ؼٕل  انًكٙ تٍ انطاْه، ذانٚؿ ْعهج انًغانتح إنٗ انفانض، -

ْعهج انًغانتح إنٗ انفانض، َكٔج ػمكذٓا نعُح انمٛى انهٔؼٛح 

ٔانفكهٚح انراتؼح ألكاقًٚٛح انًًهكح انًغهتٛح، يطثٕػاخ أكاقًٚٛح 

 .71، ص 1999يإٚ  12/13انًًهكح انًغهتٛح، انُاضٕن 
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:  ٌشحر حهبحر الهجشة بلى هضو  اإلاشء مً  الهجرة

وؾىه بلى بلذ ؤخش ًٓو نلُه اخخُاسه لإلْامت 

َُه، ؤي حًُحر محل ؤلاْامت الذاثم واجخار اإلآش 

الجذًذ ظكىا معخذًما،  وحهني بزلك نبىس 

ت، وجٓخ ط ي وحىد حذود وحذة ظُاظُت ؤو بداٍس

زالر ؤؾشاٍ مخمثلت في كل مً دول ألاضل ودول 

تها مىكمت  .3الاظخٓبال واإلاهاحش هُعه كما نَش

ألامم اإلاخخزة بإنها قاهشة حًشاَُت، ٌهني بها 

يخج نً  اهخٓال العكان مً مىؿٓت بلى ؤخشي، ٍو

رلك حًُحر مكان الاظخٓشاس الانخُادي للُشد ولى 

 . 4لُترة محذودة

دة ألاولى مً اجُاُْت حّٓى حعب اإلاا القاصر 

الؿُل ٌهذ ؾُال كل بوعان لم ًخجاوص الثامىت 

نششة، ما لم ًبلٌ ظً الششذ ْبل رلك بمىحب 

 .5الٓاهىن اإلاىؿبٔ نلُه

 

مكً الٓىل في هزا اإلآام ؤن بنالن حّٓى  ٍو

الؿُل كان بمثابت خؿىة هامت هحى بنادة 

حّٓى الؿُل بلى باسة اهخمام املجخمو الذولي 

جكشط وحهمٔ َُما بهذ بالههذًً  والزي

باإلنالن بشإن حماًت  1974الذولُحن زم في ظىت 

اليعاء وألاؾُال في حاالث الؿىاست و الجزاناث 

 . 6اإلاعلحت

                                                             
3
ـكٚؽح تٕذفٛهٙ، انكُٚايٛح انعكٚكج نهٓعهج انكٔنٛح فٙ ظم  - 

قظا، أطهٔؼح نُٛم انككرٕناِ انٕطُٛح فٙ انؼٕنًح : انًغهب ًَٕ

انمإٌَ انؼاو ،ٔؼكج انركٍٕٚ ٔانثؽس فٙ انكُٚايٛح انعكٚكج فٙ 

انؼاللاخ انكٔنٛح، كهٛح انؼهٕو انمإََٛح ٔااللرظاقٚح ٔاالظرًاػٛح 

 .3، ص 2004/2005ظايؼح دمحم األٔل، ٔظكج، انٍُح انعايؼٛح 
4

ؼًال انًٓاظهٍٚ نٍُح تشأٌ ان 97يٍ االذفالٛح نلى  11انًاقج  -

1949. 
5

  1989.نٍُح انًاقج األٔنٗ يٍ االذفالٛح األيًٛح نؽمٕق انطفم -
6

فاطًح شؽاذح أؼًك وٚكاٌ، يهكى انطفم فٙ انمإٌَ انكٔنٙ انؼاو،  -

 .259، ص 2004طثؼح 

انخمذث الجمهُت الهامت  1982وفي ظىت 

ؤلانالن اإلاخهلٔ باإلابادت الاحخمانُت والٓاهىهُت 

وسناًتهم مو الاهخمام  اإلاخطلت بحماًت ألاؾُال

لخاص بالحػاهت و الخبني نلى الطهُذًً ا

الىؾني والذولي، وكل هزه الجهىد كاهذ بًزاها 

بخشوج اجُاُْت حّٓى الؿُل بلى ححز الىحىد 

، والتي حهخبر الذظخىس الهالمي 19897في ظىت

لحّٓى الؿُل هكشا إلاا جىلُه مً نىاًت بىغهُت 

الؿُل مً خالل جإكُذها نلى اإلاطلحت الُػلى 

شب بذوسه جشحم هزا الاهخمام مً للؿُل، واإلاً

خالل اإلاطادْت نلى الهذًذ مً الاجُاُْاث 

هاجه الذاخلُت بما  الخاضت به ومً مالثمت حشَش

ًدىاظب وجحُٓٔ الًاًاث اإلايشىدة مً نِش 

م وصحت حُذة وحهلُم مىاظب وبِئت  كٍش

احخمانُت ظلُمت مو الحُاف نلى سوابؿه 

ه وؤهله وغشوسة بدماحه في محُؿه  بإبٍى

 الهاثلي.

وانخباسا لهزه اإلاهؿُاث حاء الٓاهىن اإلاىكم 

لذخىل ألاحاهب بلى اإلاًشب وإْامتهم به وبالهجشة 

، لىغو بؾاس نام ًٓجن ششوؽ 8 يحر اإلاششونت

حذد جذابحر ْاهىهُت  دخىل البالد وؤلاْامت بها ٍو

تهذٍ بلى محاسبت الهجشة يحر اإلاششونت وجٓىُنها، 

ت ضاسمت نلى شع نٓىباث صحٍش الهطاباث  َو

والشبكاث ؤلاحشامُت، وهى ما كاهذ جُخٓذه 

بالدها مً حشاء ْذم جشظاهتها الٓاهىهُت ونذم 

                                                             
7

، انعهٚكج 1989االذفالٛح األيًٛح نؽمٕق انطفم انظاقنج ٌُح  -

 .1996ُثه قظ 14ترانٚؿ  4440انهًٌٛح ػكق 
8

 1424نيضاٌ  16طاقن فٙ  196.03.1ظٓٛه شهٚف نلى  -

انًرؼهك تكـٕل ٔإلايح  03.02( ترُفٛم انمإٌَ نلى 2003ََٕثه  11)

األظاَة تانًًهكح انًغهتٛح ٔتانٓعهج غٛه انًشهٔػح، انعهٚكج 

 13) 1424نيضاٌ  18طاقنج ترانٚؿ  5160انهًٌٛح ػكق 

 (.2003ََٕثه
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مىاكبتها للمعخجذاث التي ؾًذ نلى العاحت 

 الهاإلاُت.

ومىز انخماد الاظتراجُجُت الىؾىُت للهجشة 

، ظمحذ ؤول نملُت 2014ظىت  واللجىء في

ت ؤوغام ألاحاهب يحر  اظخثىاثُت لدعٍى

ت وغهُت9امُحنالىك مهاحش،  23096 ، بدعٍى

جم  .814وألاؾُال  10210بمً َيهم اليعاء 

بحشاء اإلاشحلت الثاهُت مً هزه الهملُت بحن 

وشهذث جٓذًم  2017ودحىبر 2016دحىبر

ت، جم ْبىل  28400   10.منها 20000ؾلب حعٍى

وكجضء مً جىُُز الاظتراجُجُت، جيعٔ بداسة 

عُاظاث الهجشة بدماج ُبهذ الهجشة في ال

 ً الٓؿانُت لػمان حطىل ألاؾُال اإلاهاحٍش

وؤظشهم نلى الخذماث الهامت. كما ؤُْمذ 

ششاكاث مو سابؿاث املجخمو اإلاذوي الهاملت في 

.ً و لطالح اإلاهاحٍش  مجال الهجشة لخىُُز مشاَس

وألحل هزا، ْام اإلاششم اإلاًشبي بخحُحن وجىحُذ  

هُت اإلاىكمت لذخىل ألاحاهب  الىطىص الدشَش

متهم باإلاملكت اإلاًشبُت وججمُهها في هظ وإْا

م  خهلٔ ألامش بالٓاهىن ْس ْاهىوي مىحذ، ٍو

كمٓاسبت حذًذة ؤملتها غشوسة الخذبحر  03/02

الجذًذ لشاون ألاحاهب باإلاًشب، و محاسبت 

ت بشٓيها الىؾني والذولي.   الهجشة العٍش

                                                             
9
 Ferrié, J. (2020). Contraintes et limites de la 

politique migratoire marocaine. Migrations Société, 

179, 109-113. 

p.109. https://doi.org/10.3917/migra.179.0109. 
10

 Rapport 2019, Stratégie nationale d’immigration 

et d’asile, lien du rapport : 

https://marocainsdumonde.gov.ma/ewhatisi/2021/1

0/Rapport-2019-5-10VF.pdf (Consulté le 

14/01/2022) 

َما هي مٓخػُاث هزا الٓاهىن وهل اظخؿام 

مً هزا الٓاهىن مكاها اإلاششم اإلاًشبي ؤن ًجذ غ

للٓاضش اإلاهاحش ظىاء مً ؤو بلى اإلاًشب، مً 

الػماهاث الٓػاثُت مً  خالل ظىه ملجمىنت

التي جخىأَ مو اإلاهاًحر الاممُت في محاكمت 

ً حال اسجكابهم لجشاثم الحٔ الهام  الٓاضٍش

و دسحت بحعاظه  بًُت حماًخه مً الجىى  و َس

 ؟ بكشامخه

الػماهاث انخمذث في دساظتي إلاىغىم 

 دساظت في قل -الٓاهىهُت للٓاضش اإلاهاحش

و الىؾني نلى كل مً اإلاىهج  الاظخذاللي الدشَش

مً خالل الىطىص الٓاهىهُت و اإلاىازُٔ الذولُت 

لهزه  ، ونلى كل مً اإلاىهجحن الخحلُلي والىضُي

 .11الػماهاث 

ت لهزا اإلاىغىم  بن مٓاسبت ؤلاشكالُت املحىٍس

 ًٓخط ي جٓعُمه بلى بابحن:

في حمايت  00/00دور قاهون ألاول  املبحث 

 القاصراملهاجر

الضماهاث القضائيت املمىوحت الثاوي  املبحث 

من الهجرة غير الشرعيت على  القاصرلحمايت 

 00/00ضوء قاهون 

في حمايت  00/00املبحث ألاول   دور قاهون 

 القاصر املهاجر من وإلى املغرب

م به بن دخىل ألاحاهب بلى اإلاًشب وإْامته 

هُت الىاسدة في الٓاهىن  جخػو للػىابـ الدشَش

                                                             
11

مإََٛح، قان إقنًٚ انفاـٕن٘، يكـم نكناٌح يُاْط انؼهٕو ان -

 .5، ص 2003انُشه انعٍٕن، ٔظكج، انطثؼح األٔنٗ

https://doi.org/10.3917/migra.179.0109
https://marocainsdumonde.gov.ma/ewhatisi/2021/10/Rapport-2019-5-10VF.pdf
https://marocainsdumonde.gov.ma/ewhatisi/2021/10/Rapport-2019-5-10VF.pdf
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م  ، والزي نمذ اإلاششم اإلاًشبي في 03/02ْس

ضُايخه بلى مٓاسبت ججمو بحن الانخباساث راث 

البهذ ألامني، والتي جبُح لإلداسة مىو ألاحاهب يحر 

اإلاعخىَحن للششوؽ الالصمت مً الذخىل  بلى 

ذا التراب اإلاًشبي وإبهاد مً ٌشكل منهم تهذً

للىكام الهام وؤمً البالد، وبحن بْشاس ؤحُٓتهم في 

ت التي ٌهخبرونها يحر  الؿهً في الٓشاساث ؤلاداٍس

 .12مششونت

خػو إلآخػُاث هزا الٓاهىن كل ؤحىبي   ٍو

مخىاحذ َّى التراب اإلاًشبي  ظىاء كان ساشذا ؤو 

ْاضشا، بال ؤن هزا ألاخحر جؿبٔ نلُه مٓخػُاث 

جبُان : الخىكُم  خاضت، لزلك ًكىن مً اإلاُُذ

الٓاهىوي إلْامت الؿُل ألاحىبي باإلاًشب في 

في الحذ مً  03/02ألاول( و دوس ْاهىن اإلاؿلب )

ت هحى ؤوسوبا في )  الثاوي(.اإلاؿلب الهجشة العٍش

ألاول  التىظيم القاهووي إلقامت املطـب 

 ألاجىبي باملغرب القاصر

نلى كل ؤحىبي مُٓم  03/02لٓذ ؤوحب ْاهىن  

اإلاًشبُت ًُّى نمشه زماهُت نششة ظىت  باإلاملكت

عدثنى مً  ؤن ًكىن مخىَشا نلى ظىذ ؤلاْامت َو

رلك ألاحاهب اإلاىخمحن بلى ؤنىان البهثاث 

الذبلىماظُت والٓىطلُت وؤنػائها اإلاهخمذًً في 

اإلاًشب الزًً ًخمخهىن بىغهُت دبلىماظُت 

ً ؤو يحر  وؤصواحهم وؤضىلهم وؤبىائهم الٓاضٍش

ٌهِشىن مههم جحذ ظِٓ  اإلاتزوححن الزًً

واحذ، وكزا ألاحاهب اإلآُمحن باإلاًشب إلاذة 
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ػثك انؼىٚى ٚؼكٕتٙ، نلاتح انمضاء اإلقان٘ ػهٗ انمهاناخ  -

يمانتح يٍ ـالل االظرٓاق انمضائٙ  -انًرؼهمح تئتؼاق األظاَة

انًمانٌ، َكٔج ؼٕل يٕضٕع "لهاءج فٙ لإٌَ انٓعهج "، ٌهٍهح 

ص  2006اٌٛح، انؼكق انٍاتغ ُٚاٚه،  انُكٔاخ ٔانهماءاخ ٔاألٚاو انكن

128. 

ؤْطاها حعهىن ًىما بمىحب وزُٓت ضالحت 

ؿت ؤن ًكىهىا حاملحن لجيعُت  للعُش شٍش

بحذي الذول يحر الخاغهت لىكام جإشحرة 

 .13الذخىل بلى التراب الىؾني

في  03/02وظىذاث ؤلاْامت محذدة في ْاهىن  

وبؿاْت  الدسجُل، هزه  كل مً بؿاْت ؤلاْامت

ألاخحرة التي حعلم بٓىة الٓاهىن بلى ألاحىبي الزي 

ًتراو  نمشه بحن ظخت نشش وزماهُت نششة ظىت 

والزي ًطش  بشيبخه في مضاولت وشاؽ منهي 

مإحىس برا كان ؤحذ والذًه ًخىَش نلى هُغ 

، وهي حهخبر بمثابت سخطت لإلْامت 14البؿاْت

شش ظىىاث كحذ إلاذة جتراو  بحن ظىت واحذة ون

ؤْص ى وجكىن ْابلت للخجذًذ لىُغ اإلاذة  حعب 

ش بْامخه  ألاظباب التي ًذلي بها ألاحىبي لخبًر

 .15بالتراب اإلاًشبي

وكزلك جم الخىطُظ نلى وزُٓت حذًذة وهي 

وزُٓت الخىٓل حعلم بىاء نلى ؾلب ألاحاهب 

ً الزًً حذدتهم الُٓشة ألاخحرة مً  16الٓاضٍش

 لٓاهىن في :اإلاادة العادظت مً هزا ا

ً الزًً جٓل ظنهم نً زمان  - الٓاضٍش

خىَش ؤحذ والذيهم نلى ظىذ  نششة ظىت ٍو

 ؤلاْامت .

ً اإلاعخىَحن للششوؽ اإلاىطىص  - الٓاضٍش

 مً هزا الٓاهىن . 17نليها في اإلاادة 
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نشٛك ـهٛم، انًمرضٛاخ انرُظًٛٛح نكـٕل األظاَة ٔإلايرٓى،  -

 .47َكٔج إشكانٛح انٓعهج، ص 
14

انًرؼهك  02/ 03انفمهج انصاَٛح يٍ انًاقج انٍاقٌح يٍ لإٌَ  -

 تكـٕل ٔإلايح األظاَة تانًًهكح انًغهتٛح ٔتانٓعهج غٛه انًشهٔػح.
15

 .47ٛم، يهظغ ٌاتك، ص نشٛك ـه -
16

  1989. انًاقج األٔنٗ يٍ اذفالٛح ؼمٕق انطفم -
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ً الزًً ًذخلىن بلى التراب اإلاًشبي  - الٓاضٍش

إلاخابهت الذساظت بمىحب جإشحرة بْامت 

 ش.جُّى مذتها زالزت ؤشه

وإرا كان هزا بخطىص بؿاْت الدسجُل، َةن 

بؿاْت ؤلاْامت  حعلم لكل ؤحىبي ؤْام بالتراب 

ٓا للٓىاهحن وألاهكمت الجاسي بها  اإلاًشبي َو

الهمل إلاذة ال جٓل نً ؤسبو ظىىاث مخىاضلت، 

ت لالظخجابت لؿلبه  ولإلداسة العلؿت الخٓذًٍش

ه  مشانُت الىْاجو ؤو الىزاثٔ اإلآذمت مً ؾَش

ش سيبخه في ؤلاْامت بطُت داثمت بالتراب لخبًر

 .17اإلاًشبي

وحعلم هزه البؿاْت مو مشاناة الػىابـ 

الٓاهىهُت اإلاخهلٓت باإلْامت َّى التراب اإلاًشبي 

 والذخىل بلُه ما لم ًىحذ اظخثىاء بلى: 

الضوج ألاحىبي إلاىاؾىت مًشبُت، الضوحت ؤو  -

 ألاحىبُت إلاىاؾً مًشبي .

بُت  والؿُل الؿُل ألاحىبي مً ؤم مًش  -

نذًم الجيعُت مً ؤم مًشبُت والزي ال 

ٌعخُُذ مً ؤحكام البىذ ألاول مً الُطل 

بمثابت ْاهىن  6/9/1958العابو مً قهحر 

الجيعُت اإلاًشبُت برا بلٌ ظً الششذ 

اإلاذوي، بال ؤن هزا  البىذ  ٌهذ ملغى بهذما 

جمذ اإلاطادْت نلى  حهذًل ْاهىن 

الُطل  في بهؼ مىاده ال ظُما 18الجيعُت
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انًرؼهك تكـٕل ٔإلايح  03/02انًاقج انٍاقٌح ػشه يٍ لإٌَ  -

 .األظاَة تانًًهكح انًغهتٛح ٔتانٓعهج غٛه انًشهٔػح
18

 1958شرُثه  6انظاقن فٙ  1.58.250انظٓٛه انشهٚف نلى  -

ترانٚؿ  2395، انعهٚكج انهًٌٛح ػكق تًصاتح لإٌَ انعٍُٛح انًغهتٛح

، كًا شى ذؼٛٛهِ ٔذرًًّٛ تًمرضٗ انمإٌَ نلى 1958شرُثه  19

 23ترانٚؿ  1.07.80انظاقن ترُفٛمِ ظٓٛه شهٚف نلى  6.62.06

 2007أتهٚم  2ترانٚؿ  5513، انعهٚكج انهًٌٛح ػكق 2007ياني 

 .1116ص 

"  ٌهخبر  العادط مىه الزي ًىظ نلى ؤهه

مًشبُا الىلذ اإلاىلىد مً ؤب مًشبي ؤو ؤم 

 مًشبُت ".

ألاحىبي الزي ًكىن ؤبا ؤو ؤما لؿُل مىلىد  -

باإلاًشب ومُٓم به ومكدعب للجيعُت 

اإلاًشبُت بٓىة الٓاهىن خالل الهامحن 

العابٓحن لبلىيه ظً الششذ جؿبُٓا 

ُطل الخاظو مً ألحكام البىذ ألاول مً ال

ؿت ؤن جكىن له الىُابت  ْاهىن الجيعُت شٍش

الششنُت نً الؿُل ؤو حٔ حػاهخه ؤو ؤن 

 .19ًكىن مخكُال بىُٓخه بطىسة َهلُت 

ً ألحىبي حامل  - الضوج وألاؾُال الٓاضٍش

لبؿاْت ؤلاْامت، يحرؤهه ًمكً لهاالء برا 

بلًىا ظً الششذ ؤن ًؿلبىا بطُت َشدًت 

  20بؿاْت ؤلاْامت

ي الحاضل نلى ضُت الجئ ؾبٓا ألاحىب -

للمٓخػُاث الٓاهىهُت اإلاهمىل بها في هزا 

ً ؤو  املجال وكزا لضوحه وؤوالده الٓاضٍش

 .21خالل العىت التي جلي بلىيهم ظً الششذ

ألاحىبي الزي ؤزبذ بإًت وظُلت مً الىظاثل  -

ؤن مكان بْامخه الانخُادًت هى اإلاًشب مىذ 

 ؤكثر مً خمعت نشش ظىت ؤو مىز ؤن بلٌ

مً الهمش الهاششة مً نمـشه نلى ألاكثر ؤو 

ذ مً نشش  ؤهه في وغهُت ْاهىهُت مً ؤٍص

 . 22ظىىاث

                                                             
19

انًرؼهك  03/02ٌ انفمهج انصانصح يٍ انًاقج انٍاتؼح ػشه يٍ لإَ -

 تكـٕل ٔإلايح األظاَة تانًًهكح انًغهتٛح ٔتانٓعهج غٛه انًشهٔػح
20

 . 03/02انفمهج انهاتؼح يٍ انًاقج انٍاتؼح ػشه يٍ لإٌَ -
21

 .03/02انفمهج انفايٍح يٍ انًاقج انٍاتؼح ػشه يٍ لإٌَ  -
22

 .03/02انفمهج انٍاقٌح يٍ انًاقج انٍاتؼح ػشه يٍ لإٌَ  -
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يحر ؤهه ال حعلم بؿاْت ؤلاْامت في الحاالث 

العالُت برا كان وحىد ألاحىبي بالتراب اإلاًشبي 

 مً شإهه ؤن ٌشكل تهذًذا للىكام الهام .

وإرا كان دخىل ألاحىبي بلى التراب اإلاًشبي 

خه به ًخىِْ نلى اظدُُاء الششوؽ وإْام

املحذدة ْاهىها، والتي ًترجب نلى نذم جىاَشها 

اجخار ْشاس ؤلابهاد في حٓه ظىاء في بؾاس ؤحكام 

الاْخُاد بلى الحذود ؤو ؤحكام الؿشد، َةن هزًً 

ً ألاحاهب،  ؤلاحشاءًً ال ًخخزان في حٔ الٓاضٍش

بر جم اظخثىائهم بمىحب البىذًً ألاول والثامً 

التي جىظ نلى  03/02مً ْاهىن  26اإلاادة مً 

  : ؤهه

ألاحىبي  -1ال ًمكً اجخار ْشاس الؿشد في حٔ: "

الزي ًثبذ بكل الىظاثل بْامخه َّى التراب 

اإلاًشبي بطُت انخُادًت مىز ؤن بلٌ نلى ألاكثر 

ألاحىبي  -8ظً العادظت مً نمشه ........... 

 الٓاضش ."

ْه، بر ًمكً ولكً هزا الاظخثىاء لِغ نلى بؾال

ؤن ًخخز ْشاس الؿشد في حٓهم برا كان ٌشكل 

غشوسة ملحت لحُل ؤمً الذولت ؤو ألامً 

 .23الهام

في هزه الحالت َةهه ًخم جىحيهه هحى البلذ الزي 

ًحمل حيعِخه، ؤو البلذ الزي ظلمه وزُٓت 

ت اإلاُهىل، ؤو ؤي بلذ ؤخش ًمكً ؤن  ظُش ظاٍس

ه ال ٌعمح له بالذخىل بطُت ْاهىهُت، يحر ؤه

ًمكً ببهاده هحى ؤحذ البلذان العالُت الزكش  

خه مهشغخان للتهذًذ  برا ؤزبذ ؤن حُاجه ؤو حٍش
                                                             

23
انًرؼهك تكـٕل ٔإلايح األظاَة  02/ 03يٍ لإٌَ  27انًاقج  -

 .تانًًهكح انًغهتٛح ٔتانٓعهج غٛه انًشهٔػح

ؤو ؤهه مهشع إلاهامالث يحر بوعاهُت ؤو ْاظُت 

 .24ؤو مهُىت 

في الحد من  00/00الثاوي  دور قاهون املطـب 

 الهجرة السريت

ت قاهشة احخمانُت ًلجإ بليها   بن الهجشة العٍش

قشٍو خاضت دون احترام الٓىاهحن ألاَشاد في 

ذ ؤضبحذ الُىم حشكل مهػلت  اإلاهمىل بها ْو

خؿحرة إلاا جخلُه مً ضحاًا ومأس ي احخمانُت 

                  لم حعخثن حتى َئت ألاؾُال.

اإلاخهلٔ بذخىل وإْامت  03/02لٓذ حمو ْاهىن 

ألاحاهب بلى اإلاًشب وبالهجشة يحر الششنُت نذة 

ل ألاحاهب بلى اإلاًشب هطىص جىكم معإلت دخى 

وإْامتهم به باإلغاَت بلى صحش الهجشة يحر 

اإلاششونت مً اإلاملكت اإلاًشبُت وإليها، ورلك ألحل 

مىاحهت الىُىر اإلاتزاًذ للهطاباث ؤلاحشامُت التي 

جحتٍر اإلاخاحشة في البششواظخًالل الُٓش ؤو 

  غهِ َئاث نٍشػت مً ألاشخاص الزًً

 . 25ألاَػلًلجئىن  بليها بحثا نً الًذ 

 03/02لٓذ جػمً الٓعم الثاوي مً ْاهىن 

اإلاخهلٔ بذخىل ألاحاهب وإْامتهم باإلاملكت 

ت  اإلاًشبُت والهجشة يحر الششنُت، ؤحكام صحٍش

ت مً اإلاملكت اإلاًشبُت وإليها  ملحاسبت الهجشة العٍش

، حُث 56بلى  50ورلك في ظبو َطىل مً اإلاادة 

 حشم في هزا الطذد ألاَهال آلاجُت :

                                                             
24

انًرؼهك تكـٕل ٔإلايح األظاَة  03/02يٍ لإٌَ  29انًاقج  -

 .تانًًهكح انًغهتٛح ٔتانٓعهج غٛه انًشهٔػح
25

ػثك انؼىٚى ٚؼكٕتٙ، نلاتح انمضاء اإلقان٘ ػهٗ انمهاناخ  -

انًمانٌ  يمانتح يٍ ـالل االظرٓاق انمضائٙ -ق األظاَةانًرؼهمح تئتؼا

،َكٔج ؼٕل يٕضٕع لهاءج فٙ لإٌَ  03/02يغ لهاءج فٙ لإٌَ 

 .128انٓعهج ، ص 
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ادسة اإلاًشب بطُت يحر مششونت ؤي مً -

الخملظ مً اإلاشاْبت بىظاثل احخُالُت ؤو 

اظخهمال وزاثٔ مضوسة ؤو اهخحال اظم ؤزىاء 

ت ؤو  احخُاص ؤحذ اإلاشاكض الحذودًت البًر

ت ؤو اإلاًادسة مً يحر  ت ؤو الجٍى البحٍش

مشاكض الحذود وحشمل ألاحىبي واإلاىاؾً 

ر وكزلك الدعلل بلى التراب الىؾني مً يح

مشاكض الحذود وحهل الهٓىبت ًتراو  ْذسها 

مابحن زالزحن ؤلِ دسهم ونششة ؤالٍ دسهم 

وبالحبغ مً شهش بلى ظخت ؤشهش ؤو بةحذي 

 .26هاجحن الهٓىبخحن َٓـ

جٓذًم الهىن ؤو معانذة السجكاب ألاَهال  -

اإلاشاس بليها ؤناله مً ؾٍش مً ًػؿلو 

بمهمت  ُْادة ْىة نمىمُت ؤو كان ًيخمي 

كان مكلُا بمهمت للمشاْبت ؤو برا  بليها ؤو

كان هزا الصخظ مً اإلاعئىلحن ؤو ألانىان 

اإلاعخخذمحن الهاملحن في الىٓل البري ؤو 

البحشي ؤو الجىي ؤو في ؤي وظُلت ؤخشي مً 

وظاثل الىٓل ؤًا كان الًشع مً اظخهمالها 

وناْبه بالحبغ مً ظيخحن بلى خمغ 

 50.000ظىىاث وبًشامت ًتراو  ْذسها بحن 

دسهم وبالحبغ مً ظيخحن بلى  500.000و 

 .27خمغ ظىىاث

جىكُم ؤو حعهُل دخىل ؤو خشوج  -

ت مً وإلى اإلاًشب   ألاشخاص بطُت ظٍش

بةحذي الىظاثل اإلاشاس بليها ظالُا  والظُما 

هٓلهم مجاها ؤو بمٓابل، وفي هزه الحالت 

جكىن الهٓىبت هي الحبغ مً ظخت ؤشهش 

                                                             
26

انًرؼهك تكـٕل ٔإلايح األظاَة  03/02يٍ لإٌَ  50انًاقج  -

 .تانًًهكح انًغهتٛح ٔتانٓعهج غٛه انًشهٔػح
27

 . 03/02يٍ لإٌَ  51انًاقج  -

بلى  50.000بلى زالر ظىىاث وبالًشامت مً 

، وحشذد الهٓىبت في حالت 500.000

الانخُاد نلى ألاَهال اإلازكىسة بر جطبح 

السجً مً نشش بلى خمعت نشش ظىت 

 500.000وبًشامت ًتراو  ْذسها مابحن 

هاْب بىُغ  1.000.000و دسهم، َو

الهٓىبت ؤنػاء كل نطابت  ؤو كل اجُاّ 

وحذ بهذٍ بنذاد ؤو اسجكاب ألاَهال 

ٔ الهٓىباث اإلاىطىص اإلازكىسة، حُث جؿب

مً  294يليها في الُٓشة الثاهُت مً الُطل 

الٓاهىن الجىاجي التي جىظ نلى ؤهه " ًكىن 

ً ظىت إلاعحري  السجً مً نشش بلى نشٍش

الهطابت ؤو الاجُاّ وإلاً باشش َُه ُْادة 

ما" وؤما برا هخج عجض داثم نً هٓل 

ألاشخاص اإلاىكم دخىلهم بلى التراب 

و اإلاًشبي ؤو خشوحهم  ت جَش مىه بطُت ظٍش

الهٓىبت بلى السجً مً خمعت نششة بلى 

ً ظىت وجطل الهٓىبت بلى السجً  نشٍش

 .28اإلاابذ برا ؤدث هزه ألاَهال بلى اإلاىث 

باإلغاَت بلى الهٓىباث اإلاشاس بليها واإلآشسة 

مت نلى حذه مً حشاثم الهجشة  باليعبت لكل حٍش

يحر اإلاششونت  سجب اإلاششم نٓىباث بغاَُت 

 ى في :جخجل

مطادسة وظاثل الىٓل اإلاعخهملت في  -

مت اإلاملىكت ألَشاد الهطابت ؤو للًحر،  الجٍش

برا كان ٌهلم  ؤنها اظخهملذ ؤو ظدعخهمل 

 ،29لزلك 

                                                             
28

 .03/02يٍ لإٌَ 52اقج انً -
29

 .03/02يٍ لإٌَ  53انًاقج  -
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مهاْبت الصخظ اإلاهىىي بًشامت جتراو  بحن  -

دسهم باإلغاَت بلى  100.000و 10.000

 ،30اإلاطادسة

وشش مٓخؿُاث الحكم بثالر حشاثذ  -

ومحالث الصخظ اإلاذان وحهلُٓه بإماكً 

 .31ؤو خاسحها

ًدبحن مما ظبٔ ؤن اإلاششم اإلاًشبي غانِ مً 

حن الزًً  ً العٍش الهٓىباث اإلاؿبٓت نلى اإلاهاحٍش

ت،  ٓت ظٍش ًذخلىن ؤو ًخشحىن مً اإلاًشب بؿٍش

كما شذد الهٓىبت في حذها ألاْص ى باليعبت 

للمىقُحن اإلاكلُحن بمهمت اإلاشاْبت والزًً 

ت، مشانُا في رلك ٌعهلىن نملُت الهجشة  العٍش

مؿابٓت ؤحكام هزا الٓاهىن للٓاهىن الجىاجي 

و  ً نطابت بحشامُت، كما َس َُما ًخهلٔ بخكٍى

الهٓىبت بلى حذ السجً اإلاابذ باليعبت إلاىكمي 

اة وبالسجً مً خمعت  الهجشة في حالت الَى

ً ظىت في حالت حذور  نششة ظىت بلى نشٍش

 .32عجض داثم

ٍ اإلاخىخاث مً وألحل الىضىل بلى ألاهذا 

ضُايت هزا الٓاهىن، البذ مً انخماد وزاثٔ 

شها،  ت والعُش بشكل ًطهب مهه جضٍو الهٍى

عه مً خالل الانخماد  وهزا بالُهل ما زم جكَش

نلى بؿاْت الخهٍشِ الالكتروهُت وحىاص العُش 

البُىمتري، كما البذ مً حمو كاَت اإلاهلىماث 

ت الجماناث ؤلاحشامُت اإلاىكمت  حىل هٍى

                                                             
30

    .03/02يٍ لإٌَ  54انًاقج  -
31

 .03/02يٍ لإٌَ 55انًاقج  -
32

كهٚى يرمٙ، انٓعهج انٍهٚح نألطفال انماطهٍٚ انًغانتح َؽٕ  -

أٔنٔتا، قناٌح فٙ ظم انًٕاشٛك انكٔنٛح ٔانرشهٚؼاخ انٕطُٛح، 

ٛا انًؼًمح فٙ انمإٌَ انفاص، ٔؼكج نٌانح نُٛم قتهٕو انكناٌاخ انؼه

انركٍٕٚ ٔانثؽس: األٌهج ٔانطفٕنح، كهٛح انؼهٕو انمإََٛح 

ٔااللرظاقٚح ٔاالظرًاػٛح، ظايؼح ٌٛك٘ دمحم تٍ ػثك هللا فاي، انٍُح 

 .125، ص 2006/2005انعايؼٛح 

ت، بغاَت بلى اإلا ت بػلىنها في الهجشة العٍش هشَو

ببشام اجُاُْاث زىاثُت في مجال الخهاون الذولي 

مً حُث جبادل اإلاهلىماث وجىُُز الاهخذاباث 

 .33الٓػاثُت  واإلاالحٓت والدعلُم 

وحذًش بالزكش ؤن مً حعىاث هزا الٓاهىن 

هُت اإلاخهاْبت،  وسخه لجمُو ألاحكام الدشَش

ملخالُتها إلابذؤ الششنُت  الخاضت بالهجشة هكشا

مت وال نٓىبت بال بىظ،  اإلاخمثل في ؤن ال حٍش

رلك ؤن الٓىاهحن  التي كان مهمىال بها كان ًخم 

ت سيم  لها لجهلها جىؿبٔ نلى الهجشة العٍش جإٍو

حت ججشم الُهل  نذم جػمنها إلآخػُاث ضٍش

اإلازكىس، َكان رلك احتهادا ؤملخه قشٍو الحال 

ٓذ ؤحعً اإلاششم اإلاًشبي ، ول34والُشاى الٓاهىوي

ضىها  في ضُايخه إلآخػُاث الٓعم الثاوي 

اإلاخهلٔ بضحش الهجشة يحر اإلاششونت ورلك 

ت نلى كل مً اإلاهاحش  بخىُْو نٓىباث صحٍش

العشي واإلاىقُحن اإلاىىؽ بهم مهمت مً مهام 

اإلاشاْبت، والشبكاث ؤلاحشامُت اإلاىكمت 

واإلاخخططت في جهجحر اإلاىاؾىحن، حُث ؤضبحذ 

حكم الُىم بشكل كبحر في جُاساث الهجشة إلاا جخ

 جذسه نليها مً ؤمىال ؾاثلت.

لكً ما ٌهاب نلى هزا الٓاهىن ؤهه لم يهخم 

ً، بر ؤن اإلاششم اإلاًشبي  ت للٓاضٍش بالهجشة العٍش

يُب جماما مطؿلح الؿُل ؤو الٓاضش ؤو كل ما 

ًذل نلُه في الٓعم الثاوي، لكً مو رلك ًمكً 

 50ٔ مٓخػُاث اإلاادة الٓىل بةمكاهُت جؿبُ

                                                             
33

 .125كهٚى يرمٙ ، يهظغ ٌاتك، ص  - 
34

انًرؼهك تكـٕل  03/02انطٛة انشهلأ٘، ذمكٚى انمإٌَ نلى  - 

ٔإلايح األظاَة تانًًهكح انًغهتٛح ٔتانٓعهج فٛه انًشهٔػح، َكٔج 

 .19إشكانٛح انٓعهج، ص 
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نلُه، ؾاإلاا ؤهه جم اظخهمال نباسة "كل شخظ 

ت ".  يادس التراب اإلاًشبي بطُت ظٍش

الضماهاث القضائيت املمىوحت الثاوي  املبحث 

من الهجرة غير الشرعيت على القاصر لحمايت 

 00/00ضوء قاهون 

إن الحديث عن دور الضماهاث القضائيت 

هجرة غير من ال القاصراملمىوحت في حمايت 

الشرعيت يقتض ي منى التطرق بدايت 

لالختصاص القضائي )املطـب ألاول ( ثم 

 القاصرالوقوف عىد املسطرة املتبعت في حق 

 املهاجرسريا )املطـب الثاوي(.

 الاختصاص القضائي ألاول املطـب 

الاخخطاص هى ظلؿت املحكمت للحكم في 

الذنىي، وهى الىالًت التي ًمىحها اإلاششم 

ما للبذ في الٓػاًا اإلاهشوغت نليها، ملحكمت 

ذ نهذ اإلاششم اإلاًشبي بلى املحاكم الابخذاثُت  ْو

ومحاكم الاظخئىاٍ بالىكش في الجشاثم دون 

يحرها مً املحاكم ما لم ًىظ الٓاهىن نلى 

 .35خالٍ رلك

وفي الٓاهىن اإلاًشبي ال حهخبر ْىانذ الاخخطاص 

مت ، مً الىكام الهام ما لم جخهلٔ بىىنُت الجٍش

حُث بن ؾلباث  ؤلاحالت ًجب بزاستها ْبل كل 

، وفي مُهىم الٓاهىن الجىاجي 36دَام في الجىهش

ًدىىم اظدىادا بلى مجمىنت  مً الانخباساث، َٓذ 

ًخهلٔ بىىم الُهل الجشمي اإلاشجكب وهى ألاظاط 

التي جخىصم بمٓخػاه الٓػاًا بحن املحاكم ظىاء 

                                                             
35

 .يٍ لإٌَ انًٍطهج انعُائٛح 251انًاقج  -
36

 يٍ لإٌَ انًٍطهج انعُائٛح. 323نًاقج  -

كان الاظخثىاثُت ؤو الهادًت ؤو بالىكش بلى م

مت .  اسجكاب الجٍش

ؤما الانخباس ألاخحر َُخجلى في  ؾبُهت ؤوضُت 

مت، وفي هزا الطذد  الصخظ الزي اسجكب الجٍش

ًىظ الُطل الهاشش مً الٓاهىن الجىاجي نلى 

و الجىاجي اإلاًشبي نلى كل مً ؤهه " ٌعشي  الدشَش

ًىحذ بةْلُم اإلاملكت مً وؾىُحن وؤحاهب 

ونذًمي الجيعُت مو مشاناة الاظخثىاءاث اإلآشسة 

ذ  في الٓاهىن الهام الذاخلي والٓاهىن الذولي"، ْو

ًمخذ اخخطاص الٓػاء اإلاًشبي للىكش في 

الجشاثم التي ًشجكبها اإلاًاسبت ؤوألاحاهب خاسج 

تي جشجكب بهؼ نىاضشها في اإلاًشب اإلاًشب ؤو ال

وؤخشي خاسحه ؤو جكىن جلك ألاَهال مشجبؿت ؤو 

 .37جابهت ألَهال اسجكبذ داخل اإلاًشب

واظدىادا لهزا الىظ ؤظىذ الاخخطاص للىكش 

في ألاَهال الجشمُت والتي جخهلٔ بالهجشة يحر 

الششنُت  اإلاىطىص نليها في الٓعم الثاوي مً 

وإْامت ألاحاهب  اإلاخهلٔ بذخىل  03/02ْاهىن 

باإلاملكت اإلاًشبُت والهجشة يحر اإلاششونت للٓػاء 

مت ؤو بهؼ  اإلاًشبي حتى ولى اسجكبذ الجٍش

الهىاضش اإلاكىهت لها في الخاسج كما ًخخظ 

بمحاكمت حمُو ؤَهال اإلاشاسكت ؤو ؤلاخُاء حتى 

ولى جم اسجكابها خاسج التراب اإلاًشبي مً لذن 

ذ وحذًش بالزكش ؤن  ْىان 38ألاحاهب.

الاخخطاص الهادًت ال جؿبٔ نلى ألاحذار 

                                                             
37

شهغ لإٌَ انًٍطهج انعُائٛح، انعىء انصاَٙ، إظهاءاخ انًؽكًح  -

 ٕناخ ظًؼٛح َشه انًؼهٕيح انمإََٛح ٔانمضائٛح،ٔطهق انطؼٍ، يُش

ٌهٍهح انشهٔغ ٔانكالئم، انؼكق انٍاتغ، انطثؼح انفايٍح، ََٕثه 

 .11، ص 2006
38

انًرؼهك تكـٕل ٔإلايح األظاَة  03/02يٍ لإٌَ  56انًاقج  -

 .تانًًهكح انًغهتٛح ٔتانٓعهج غٛه انًشهٔػح
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الزًً ًٓل ظنهم نً زماهُت نشش ظىت بال مو 

 . 39مشاناة اإلآخػُاث الخاضت باألحذار

وحهذ مشحلت املحاكمت مً ؤهم اإلاشاحل التي 

ًخهحن ؤن جحاؽ  بمخخلِ الػىابـ الشكلُت، 

وبما ًخُٔ مو العُاظت الجىاثُت اإلاهاضشة بشإن 

لك جماشُا مو اإلاهاهذاث محاكمت ألاحذار وكز

الذولُت في مجال حىى  ألاحذار، خاضت اجُاُْت 

ىانذ ألامم اإلاخحذة إلداسة  حّٓى الؿُل ْو

شاون ْػاء ألاحذار والتي جىظ نلى وحىب 

جخطُظ ْػاء لألحذار ًخمحز نً ْػاء 

بن دوس املحكمت لِغ ْاضش نلى  الششذاء.

اإلاىاءمت بحن نىاضش الىاْهت ؤلاحشامُت 

الٓاهىهُت الىاحبت الخؿبُٔ، بل  والىطىص

ًخهذاه دوسها بلى غشوسة جُحظ شخطُت 

الحذر والخهٍش نلى حالخه الاحخمانُت 

 .40ومخخلِ الكشٍو املحُؿت به

الثاوي  املسطرة املتبعت في حق املطـب 

 سريا القاصراملهاجر

ًخػو ألاؾُال اإلاهاحشون ألحكام ْاهىن 

إلاىاد مً )اباألحذار اإلاخهلٓت  اإلاعؿشة الجىاثُت

الٓىانذ الخاضت ( التي جكشط 517بلى  458

و حًُحر جذابحر اإلاشاْبت و الحماًت و  باألحذار

. وفي هزا الطذد، ال ٌشكل الىهج 41بنادة الىكش

                                                             
39

 يٍ لإٌَ انًٍطهج انعُائٛح. 260انًاقج  -
40

أيٍٛ تٕظًؼأ٘، ـظٕطٛح انًمانتح انعُائٛح نألؼكاز، تؽس  -

نُٛم قتهٕو انًاٌره فٙ انمإٌَ انعُائٙ ٔانؼهٕو انعُائٛح، كهٛح انؼهٕو 

انمإََٛح ٔااللرظاقٚح ٔاالظرًاػٛح ٔظكج، انٍُح انعايؼٛح 

 .75، ص 2007/2008
41

 22.01انماضٙ ترغٛٛه ٔذرًٛى انمإٌَ نلى  32.18انمإٌَ نلى  

ًرؼهك تانًٍطهج انعُائٛح انظاقن ترُفٛمِ انظٓٛه انشهٚف نلى ان

(، انعهٚكج 2019ٕٚنٕٛ  8) 1440ل٘ انمؼكج  5ترانٚؿ  1.19.92

ٕٚنٕٛ  18) 1440لٔ انمؼكج  15ترانٚؿ  6796انهًٌٛح ػكق 

 ؛5036(، ص 2019

الٓمعي ؤظاط ْػاء ألاحذار بٓذس ما ًكىن 

، بمً َيهم ألاؾُال ألاحذارانخٓال اظخخذام 

 حعب 
ً
 ؤو مششوؾا

ً
اإلاهاحشون، محكىسا

 . 42الاْخػاء

حكش الٓاهىن  الزي ًٓل نمشه  الحذرانخٓال ٍو

ظىت نلى الىحى اإلاىطىص نلُه في  12نً 

مً ْاهىن اإلاعؿشة  473مً اإلاادة  1الُٓشة 

انخٓال وباإلغاَت بلى رلك، َةن  .43الجىاثُت

 18و 12ألاحذار الزًً جتراو  ؤنماسهم بحن 

 للمادة 
ً
ٓا  ًخػو لششوؽ ضاسمت، َو

ً
 473ناما

 .ؿشة الجىاثُتْاهىن اإلاعمً 

وكجضء مً جىُُز العُاظت الجىاثُت، ؤضذسث 

 1نذد  44ميشىس سثاظت الىُابت الهامت في 

نلى معخىي  الىُابت الهامت ممثليبلى جىحيهاث 

مً خالل الانخٓال  معؿشة املحاكم لخبعُـ

 الثالزت الخالُت:جىحيهاث الىكش في 

الاحخُاؾي بال برا الانخٓال ال ًىؿبٔ  -

الٓاهىهُت  ششوؽالاظخىَُذ حمُو 

بذو ؤن هزا الخذبحر، اإلاذنىم  للخىُِْ، ٍو

الاظخًىاء بإدلت كاَُت، غشوسي وال ًمكً 

 .نىه بخذبحر بذًل آخش

ً سهً  - بنذاد ملُاث ألاشخاص املحخجٍض

املحاكمت لخمكحن الٓػاة مً البذ في 

                                                             
42

 Najat Bassou and Abdellatif Kidai, « 

Délinquance juvénile et justice des mineurs au 

Maroc : l’écart entre la loi et son application », 

Insaniyat / إٍَاَٛاخ [Online], 83-84 | 2019, 

https://doi.org/10.4000/insaniyat.20681 
43

 .يٍ لإٌَ انًٍطهج انعُائٛح 473انًاقج  
44

 2017أكرٕته  07تران٘ ؾ  1يُشٕن نئًٛ انُٛاتح انؼايح نلى  

  https://www.pmp.ma : رانٙػهٗ انًٕلغ ان

https://www.pmp.ma/
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الٓػاًا ُْذ الاظخئىاٍ وإحالتها َىسا بلى 

 .املحاكم املخخطت

الاحخُاؾي  النخٓالل جؿبُٔ جذابحر بذًلت -

للهذالت  الىُابت الهامت ممثليوجىُُز 

الخطالحُت كألُت بذًلت للمٓاغاة في بهؼ 

 الحاالث.

ىظ   460في اإلاادة  ْاهىن اإلاعؿشة الجىاثُتٍو

نلى ؤهه ًجىص لػابـ الششؾت الٓػاثُت اإلاكلِ 

بالحذر اإلايعىب بلُه  باألحذار ؤن ًحخُل

الًمكً  الجشم في مكان مخطظ لألحذار إلاذة

ت بهذ  45ؤن جخجاوص اإلاذة املحذدة للحشاظت الىكٍش

مىآَت الىُابت الهامت، وهزا ؤلاحشاء ال ًمكً 

ؤن ًخهزس  اللجىء بلُه بال في حالخحن ازىحن هما:

حعلُم الحذر إلاً ًخىلى سناًخه، وإرا كاهذ 

غشوسة البحث ؤو ظالمخه جٓخط ي رلك، ومشاناة 

حشاء ؤخش لخطىضُت الحذر، َةن اإلاششم جبنى ب

ًمكً الاظخهاغت به نً الاحخُاف بالحذر 

خالل مشحلت البحث الخمهُذي بمطلحت 

الششؾت الٓػاثُت وهى بمكاهُت بخػانه لىكام 

اجي للحذ 46الحشاظت اإلااْخت ، ورلك كخذبحر ْو

                                                             
45

 .يٍ لإٌَ انًٍطهج انعُائٛح 460انًاقج  
46

يٍ لإٌَ انًٍطهج انعُائٛح ػهٗ أَّ " ًٚكٍ  471ذُض انًاقج  -

نهماضٙ فٙ لضاٚا انعُػ أٌ ٚظكن أيها ٚفضغ تًمرضاِ انؽكز 

 -لرح ٔلنك ترٍهًّٛ إنٗ: نٕاؼك أٔ أكصه يٍ ذكاتٛه َظاو انؽهاٌح انًؤ

أتّٕٚ أٔ انٕطٙ ػهّٛ أٔ انًمكو ػهّٛ ٔ كافهّ أٔ إنٗ ؼاضُّ أٔ إنٗ 

 شفض ظكٚه تانصمح،

                                يهكى انًالؼظح                                                                                                                 -

 لٍى اإلٕٚاء تًؤٌٍح ػًٕيٛح أٔ ـظٕطٛح يؼك نٓمِ انغاٚح -

يظهؽح ػًٕيٛح أٔ يؤٌٍح ػًٕيٛح يكهفح تهػاٚح انطفٕنح أٔ  -

يؤٌٍح طؽٛح تاألـض فٙ ؼانح ضهٔنج يؼانعح انؽكز يٍ 

 انرًٍى

إؼكٖ انًؤٌٍاخ أٔ انًؼاْك انًؼكج نهرهتٛح أٔ انكناٌح أٔ انركٍٕٚ  -

راتؼح نهكٔنح أٔ إقانج ػًٕيٛح يؤْهح نٓمِ انًُٓٙ أٔ انًؼانعح ان

 انغاٚح، أٔ إنٗ يؤٌٍح ـظٕطٛح يؤْهح نهمٛاو تٓمِ انًًٓح

 ظًؼٛح لاخ يُفؼح ػايح يؤْهح نٓمِ انغاٚح. -

إلا نأٖ لاضٙ األؼكاز أٌ انؽانح انظؽٛح أٔ انُفٍاَٛح أٔ ٌهٕكّ 

انؼاو ذٍرٕظة فؽظا ػًٛما، فًٛكٍ أٌ ٚأيه تئٚكاػّ يؤلرا نًكج ال 

ذرعأو شالشح أشٓه تًهكى يمثٕل يؤْم نمنك. ًٚكٍ إٌ الرضٗ 

 انؽال أٌ ذثاشه انركاتٛه ذؽد َظاو انؽهٚح انًؽهٌٔح 

مً آلازاس الىُعُت التي ْذ جلحٓه مً حشاء بٓاثه 

وفي هزا الطذد، برا اسجإي  في مخُش الششؾت،

لك غشوسة بحشاء جحُٓٔ في الٓػُت، وكُل اإلا

َةهه ًحُلها بلى ْاض ي الخحُٓٔ اإلاكلِ باألحذار 

بخذبحر بذًل، بةخػام الٓاضش لىكام الانخٓال 

وفي ؤيلب ألاحُان ًحخُل به في بؾاس الاحخُاؾي 

ت مً ؤحل اظخكمال البحث  الحشاظت الىكٍش

خ غبـ  ً جاٍس الخمهُذي، وهىا ًخهحن نلُه جذٍو

خ حعلُمه للىُابت الهامت،  الٓاضش ألاحىبي وجاٍس

وخالل ْػاثه لهزه الُترة ًخم نضله نً 

ىس اظخكماله املحػش ًخم ْشاءجه 47الششذاء ، َو

ىْو،  ىأَ نلُه ٍو نلُه باللًت التي ًُهمها ٍو

وبهذ رلك ًخم حعلُمه لىكُل اإلالك باملحكمت 

 .48الابخذاثُت الخابو لذاثشة هُىرها مكان غبؿه

ُما جحذ اإلاشاْبت الٓػاثُت بالىغو  ًخهلٔ َو

مً  159، جىظ اإلاادة والانخٓال الاحخُاؾي

ؤن الىغو جحذ نلى  ْاهىن اإلاعؿشة الجىاثُت

اإلاشاْبت الٓػاثُت والانخٓال الاحخُاؾي جذبحران 

اظخثىاثحن، ٌهمل بهما في الجىاًاث ؤو في الجىح 

ت  49.اإلاهاْب نليها بهٓىبت ظالبت للحٍش

 عؿشة الجىاثُتْاهىن اإلامً  481وجىظ اإلاادة 

نلى جذبحر الدعلُم، َالحذر الزي ًٓل ظىه نً 

ازني نششة ظىت ًخخز في حٓه، بغاَت بلى 

ه ؤو حاغىه ؤو  الخىبُخ، جذبحر الدعلُم ألبٍى

                                                                                        
 ذُفك ْمِ انركاتٛه انًؤلرح نغى كم طؼٍ ٔذكٌٕ لاتهح قائًا نإلنغاء."

47
يٍ لإٌَ انًٍطهج انعُائٛح  460ذُض انفمهج األٔنٗ يٍ انًاقج  -

اٜذٛح تؼكِ،  470ي تًمرضٛاخ انًاقج ػهٗ أَّ " ًٚكٍ، قٌٔ انًٍا

نضاتظ انشهطح انمضائٛح انًكهف تاألؼكاز أٌ ٚؽرفع تانؽكز 

انًٍُٕب إنّٛ انعهو فٙ يكاٌ يفظض نألؼكاز نًكج ال ًٚكٍ أٌ 

ذرعأو انًكج انًؽكقج نهؽهاٌح انُظهٚح، ٔػهّٛ أٌ ٚرفم كم انركاتٛه 

 نرفاق٘ إٚمائّ".
48

 ٌ انًٍطهج انعُائٛح.يٍ لإَ 24ٔانًاقج  23انًاقج  -
49

 .يٍ لإٌَ انًٍطهج انعُائٛح 159انًاقج  



 ادريس الهيوار

8272- 2518 ردند :  نعهد الدراسات االجتهاعية و االعالنية  

18 

الىص ي نلُه ؤو اإلآذم نلُه ؤو كاَله ؤو 

، 50الصخظ ؤو اإلااظعت اإلاههىد بليها بشناًخه

ت ألاحذار ؤن جخخز في حٔ  كما ًمكً لًَش

اإلاشجكب ظىاء مخالُت ؤو حىحت هزا  الحذر

الخذبحر، ؤو جػُُه بجاهب جذبحر ؤخش، نلى ؤن 

خ  ًحكم به إلاذة مهُىت مً يحر ؤن ًخجاوص الخاٍس

الزي ًبلٌ َُه زماهُت نششة ظىت مُالدًت كاملت 

.51 

 خاجمت 

اإلاهاحش  جٓخط ي الىغهُت الطهبت للٓاضش

و  بطُت يحر هكامُت حماًت دولُت وؾىُت جَش

الاهتهاكاث التي ًخهشغىن لها مً  شننهم مكاه

خالل مٓخػُاث ْاهىهُت اظخؿام اإلاششم اإلاًشبي 

اإلاهاحش ظىاء مً ؤو بلى  ؤن ًجز مكاها للٓاضش

اإلاًشب، مً خالل ظىه ملجمىنت مً الخذابحر 

  .الىْاثُت لحماًخه

ُشع  اإلاششم اإلاًشبي اإلاعخمذ مً  التزامٍو

ّٓى الهذًذ مً اإلاىازُٔ والاجُاُْاث الذولُت لح

الاوعان نلى جىَحر حماًت خاضت لألؾُال 

و الىؾني مو ما جكُله  ً وجكُُِ الدشَش اإلاهاحٍش

لهم ْىانذ الٓاهىن الذولي مً سناًت َػلى 

م  خهلٔ ألامش بالٓاهىن ْس  03/02وحماًت ؤولى ٍو

كمٓاسبت ؤملتها غشوسة الخذبحر لشاون ألاحاهب 

باإلاًشب، كما جػمً الٓعم الثاوي مً هزا 

ت الٓاهىن  ت ملحاسبت الهجشة العٍش ، ؤحكام صحٍش

مً اإلاملكت اإلاًشبُت وإليها ورلك في ظبو َطىل 

 .56بلى  50مً اإلاادة 

                                                             
50

  .يٍ لإٌَ انًٍطهج انعُائٛح 468انفمهج انصانصح يٍ انًاقج  -
51

 .يٍ لإٌَ انًٍطهج انعُائٛح 481انًاقج   

وحهذ مشحلت املحاكمت مً ؤهم اإلاشاحل التي 

الػىابـ الشكلُت،  جحاؽ بمخخلًِخهحن ؤن 

وبما ًخُٔ مو العُاظت الجىاثُت اإلاهاضشة بشإن 

إلاهاهذاث محاكمت ألاحذار وكزلك جماشُا مو ا

الذولُت في مجال حىى  ألاحذار. و ًخػو 

ألاؾُال اإلاهاحشون ألحكام ْاهىن اإلاعؿشة 

بلى  458الجىاثُت اإلاخهلٓت باألحذار )اإلاىاد مً 

( التي جكشط الٓىانذ الخاضت باإلاشاْبت و 517

 .بنادة الىكش الحماًت و

وفي ألاخحر ال بذ ؤن وشحر بلى معإلت الىغهُت 

ٓحن، ظُما  لألؾُالالٓاهىهُت  ً يحر اإلاَش اإلاهاحٍش

ً وجحىلها شِئا َشِئا  ؤمام اسجُام نذد اإلاهاحٍش

الى بلذ اظخٓشاس باليعبت لهم. مما ٌعخذعي سناًت 

اإلاهاحش بطُت يحر ششنُت  ؤشمل لىغو الٓاضش

ومىحه غماهاث هىنُت كالحٔ في الخهلُم 

ىث  ُّ والصحت والشناًت الُػلى، وهى ما ً

لىىنُت اإلاخػمىت في الاظخُادة مً الػماهاث ا

اإلاىازُٔ والاجُاُْاث الذولُت لحّٓى الاوعان 

 .اإلاطادّ نليها مً ؾٍش بلذها
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 الئحت مىابع املقال

 مراجع املقال  -

o الكتب : 

ذان، مشكض الؿُل في الٓاهىن الذولي الهام، دون ركش اإلاؿبهت، ؾبهت  َاؾمت شحاجت ؤحمذ ٍص

2004. 

غ الُاخىسي، مذخل لذساظت مىاهج ال هلىم الٓاهىهُت، داس اليشش الجعىس، وحذة، بدَس

 .2003الؿبهت ألاولى

شش  ْاهىن اإلاعؿشة الجىاثُت، الجضء الثاوي، بحشاءاث املحكمت وؾّش الؿهً، ميشىساث 

، الهذد العابوظلعلت الششو  والذالثل،  حمهُت وشش اإلاهلىمت الٓاهىهُت والٓػاثُت،

 .2006الؿبهت الخامعت، هىهبر 

o م الدراسيت الىدواث وألايا 

خ هجشة اإلاًاسبت بلى الخاسج، هذوة حىل هجشة اإلاًاسبت بلى الخاسج، هذوة  اإلاكي بً الؿاهش، جاٍس

ت الخابهت ألكادًمُت اإلاملكت اإلاًشبُت، مؿبىناث  نٓذتها لجىت الُٓم الشوحُت والُكٍش

 .1999ماًى  12/13ؤكادًمُت اإلاملكت اإلاًشبُت، الىاغىس 

ابت ض ٌهكىبي، ْس مٓاسبت مً  -الٓػاء ؤلاداسي نلى الٓشاساث اإلاخهلٓت بةبهاد ألاحاهب نبذ الهٍض

خالل الاحتهاد الٓػاجي اإلآاسن، هذوة حىل مىغىم "ْشاءة في ْاهىن الهجشة "، ظلعلت 

 .2006الىذواث واللٓاءاث وألاًام الذساظُت، الهذد العابو ًىاًش، 

 م، هذوة بشكالُت الهجشة.سشُذ خلُل، اإلآخػُاث الخىكُمُت لذخىل ألاحاهب وإْامته

م  اوي جٓذًم الٓاهىن ْس اإلاخهلٔ بذخىل و بْامت ألاحاهب باإلاملكت  02-03الؿُب الشْش

اإلاًشبُت وبالهجشة يحر اإلاششونت، هذوة بشكالُت الهجشة، ميشىساث حمهُت وشش اإلاهلىمت 

 .2004الٓاهىهُت والٓػاثُت، الهذد ألاول، الؿبهت ألاولى 

لهجشة مً الىاحُت الاحخمانُت، هذوة حىل هجشة اإلاًاسبت بلى الخاسج، مطلح، جُانالث ا دمحم

 بالىاقىس، مؿبىناث ؤكادًمُت اإلاملكت اإلاًشبُت. 12/13/1999ؤًام 

o تث جامعيو بح : 
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خذًحت بىجخُلي، الذًىامُت الجذًذة للهجشة الذولُت في قل الهىإلات: اإلاًشب همىدحا، 

ً والبحث في الذًىامُت  الهام، وحذةؤؾشوحت لىُل الذكخىساه الىؾىُت في الٓاهىن  الخكٍى

الجذًذة في الهالْاث الذولُت، كلُت الهلىم الٓاهىهُت والاْخطادًت والاحخمانُت حامهت دمحم 

 .2004/2005ألاول، وحذة، العىت الجامهُت 

ً اإلاًاسبت هحى ؤوسوبا، دساظت في قل اإلاىازُٔ   ت لألؾُال الٓاضٍش م مخٓي، الهجشة العٍش كٍش

هاث الىؾىُت، سظالت لىُل دبلىم الذساظاث الهلُا اإلاهمٓت في الٓاهىن الذولُ ت والدشَش

ً والبحث: ألاظشة والؿُىلت، كلُت الهلىم الٓاهىهُت والاْخطادًت  الخاص، وحذة الخكٍى

 .2006/2005والاحخمانُت، حامهت ظُذي دمحم بً نبذ هللا َاط، العىت الجامهُت 

الجىاثُت لألحذار، بحث لىُل دبلىم اإلااظتر في الٓاهىن ؤمحن بىحمهاوي، خطىضُت اإلآاسبت 

ُت والاْخطادًت والاحخمانُت وحذة، العىت ىهالجىاجي والهلىم الجىاثُت، كلُت الهلىم الٓاه

 .2007/2008الجامهُت 

o بالفروسيت التقارير : 

Rapport 2019, Stratégie nationale d’immigration et d’asile, lien du rapport : 

https://marocainsdumonde.gov.ma/ewhatisi/2021/10/Rapport-2019-5-10VF.pdf 

o الئحت مىابع املقال بالفروسيت : 

Ferrié, J. (2020). Contraintes et limites de la politique migratoire marocaine. Migrations 

Société, 179, 109-113. https://doi.org/10.3917/migra.179.0109 

Najat Bassou and Abdellatif Kidai, « Délinquance juvénile et justice des mineurs au 

Maroc : l’écart entre la loi et son application », Insaniyat / بوعاهُاث [Online], 83-84 | 

2019, https://doi.org/10.4000/insaniyat.20681 

o القواهين : 

م  ً لعىت  97الاجُاُْت ْس  .1949بشإن الهمال اإلاهاحٍش

ذة الشظمُت نذد 1989الاجُاُْت ألاممُت لحّٓى الؿُل الطادسة ظىت  خ  4440، الجٍش بخاٍس

 .1996بر دحى 14

https://marocainsdumonde.gov.ma/ewhatisi/2021/10/Rapport-2019-5-10VF.pdf
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م  ِ ْس ( بدىُُز الٓاهىن 2003هىهبر  11) 1424سمػان  16ضادس في  196.03.1قهحر شٍش

م  اإلاخهلٔ بذخىل وإْامت ألاحاهب باإلاملكت اإلاًشبُت وبالهجشة يحر اإلاششونت،  03.02ْس

ذة الشظمُت نذد  خ  5160الجٍش  (.2003هىهبر 13) 1424سمػان  18ضادسة بخاٍس

م  بمثابت ْاهىن الجيعُت اإلاًشبُت،  1958شدىبر  6الطادس في  1.58.250الكهحر الشٍشِ ْس

ذة الشظمُت نذد  خ  2395الجٍش ، كما زم حهُحره وجخمُمه بمٓخط ى 1958شدىبر  19بخاٍس

م  م  6.62.06الٓاهىن ْس خ  1.07.80الطادس بدىُُزه قهحر شٍشِ ْس ، 2007ماسط  23بخاٍس

ذة الشظمُت نذد  خ  5513الجٍش ل  2بخاٍس  .1116ص  2007ؤبٍش

م  م  32.18الٓاهىن ْس اإلاخهلٔ باإلاعؿشة الجىاثُت  22.01الٓاض ي بخًُحر وجخمُم الٓاهىن ْس

م  خ  1.19.92الطادس بدىُُزه الكهحر الشٍشِ ْس (، 2019ًىلُى  8) 1440ري الٓهذة  5بخاٍس

ذة الشظمُت نذد  خ  6796الجٍش  ؛5036(، ص 2019ًىلُى  18) 1440رو الٓهذة  15بخاٍس

م ميشىس سث خ  1ِغ الىُابت الهامت ْس  . 2017ؤكخىبش  07بخاٍس

. 


