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 :مقدمة

لعل الحق في النسب من أهم الحقوق التي يحق لإلنسان عامة والطفل خاصة التمتع به 

السلف إلى الخلف المادة وهو كما عرفه قانون األسرة" لحمة شرعية بين األب وولده تنتقل من  

 .م أ" 180

أما في القانون الدولي الخاص فهو عبارة عن رابطة قانونية تربط األب  باإلبن أو األم  

بن، فإذا كان األب واألم مرتبطين برابطة زوجية وازداد الولد أثناء قيام هذه العالقة نسب باإل

شرعيا، وإما إذا لم يكن األبوان مرتبطين برابطة زوجية تسمى النسب طبيعيا أو غير شرعي  

 ويضاف إليهم نوع آخر يسمى التبني والذي بمقتضاها يصبح الولد المتبنى بمثابة الولد الشرعي. 

ادام القانون الدولي الخاص يعالج المسائل التي تحتوي على عنصر أجنبي فإن النزاع وم

حول رابطة البنوة أو النسب والتي تضم عنصرا أجنبيا يثير العديد من الصعوبات نظرا 

 لإلختالف الحاصل بين التشريع المغربي وباقي التشريعات المغربية.

ثم أنه لم  1913غشت  12هذا وبالرجوع إلى ظهير الوضعية المدنية لألجانب الصادر 

ينص على أي قاعدة، إنما تحدد القانون الواجب التطبيق على رابطة البنوة أو النسب وإنما       

الشخصية  بوضع قاعدة عامة من خالل الفصل الثالث "تخضع حالة الفرنسيين واألجانب 

 الوطني. لقانونهم  وأهليتهم

( التي يكون فيها جميع أطراف النزاع حول 1األمر الذي يجعلنا أمام حالتين: الحالة )

رابطة النسب أجانب فإذا كان هؤالء األجانب ينتمون إلى دولة واحدة فإن قانون جنسيتهم  

أما إذا إنتقلت جنسيتهم   1913المشتركة هو الواجب التطبيق إستنادا الفصل الثالث من ظهير 

( التي يكون فيها أحد األطراف النزاع حول رابطة البنوة 2القانون الوطني للطفل، الحالة)فإن 

أو النسب مغربيا أو مسلما حيث القانون الواجب التطبيق هو القانون المغربي إستنادا إلى إختيار  

 الجنسية.

م  اعاإلختصاص القضائي الدولي بشكل  كما أن هذا الظهير لم يشير إلى أية قاعدة تحدد

وبالنسبة للنزاعات المتعلقة بالنسب بوجه خاص، وبما أن تحديد القانون الواجب التطبيق يدخل  
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في إطار تنازع القوانين فإن تحديد نطاق اإلختصاص القضائي الدولي يدخل في إطار 

 اإلختصاص القضائي. 

باإلضافة إلى ذلك فموضوع النسب يرتبط بشكل قوي بالنظام العام خصوصا إذا كان 

أطراف النزاع مغربيا أي مسلما، األمر الذي يستدعي تدخل القضاء من أجل إستبعاد القانون  

 األجنبي المختص. 

لتنازع  لغة تتجلى في مجاال خصبا         من خالل ما سبق يتضح أن الموضوع دو أهمية با

القوانين وتنازع اإلختصاص القضائي، على إعتباراإلختالف الحاصل بين المغرب وبين  

رابطة النسب وما يترتب  التشريعات األخرى زد على ذلك الحساسية المفرطة  التي تعرفها 

 ار غاية في األهمية بالنسبة للولد. آثعنها من 

 مما يدفعنا لتساؤل: 

 لدولي الخاص؟ حول قواعد النسب في القانون ا -

 القانون الواجب التطبيق على رابطة النسب التي تحتوي على عنصر أجنبي؟  -

 نطاق تنازع اإلختصاص القضائي الدولي في النزاعات المتعلقة برابطة النسب؟  -

 

 

 

 

 

المبحث األول: تنازع القوانين واالختصاص القضائي الدولي في مؤسسة  

 النسب 
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بين االبن وأبويه عن طريق التناسل منهما ويترتب عن    تعتبر البنوة رابطة شرعية تجمع

هذه الرابطة آثار متمثلة في الحقوق وااللتزامات المتبادلة بين األبوين وولدهما داخل مؤسسة 

األسرة والتي تضم أشخاص مرتبطين بينهم برابطة القرابة والبنوة الشرعية كما سلف الذكر 

، كما قد تكون 150ونة األسرة المغربية في المادة هي المنتجة لآلثار طبقا لما جاءت به مد

البنوة غير شرعية أي خارج مؤسسة الزواج مما يستحيل معه ترتيب آثار البنوة خاصة من 

عكس األم التي تستوي آثار البنوة سواء في العالقة الشرعية وغيرها   148جهة وفق مادة 

 .146المادة 

النطاق الضيق لمفهوم النسب في القانون المغربي حيث  ومن خالل استقراء المواد يتضح  

ثار، اما فيما يتعلق غير منتج ألي آ يقتصر على البنوة الشرعية، كما أن الشيء يعتبر باطال

ثارهما بل جرم وعاقب على  لألب لم يكتف المشرع بعدم ترتيب آبالبنوة الطبيعية بالنسبة 

سالبة للحرية، هذا ما يتعارض مع جل  العالقات الجنسية خارج إطار الزواج بعقوبات

التشريعات ذات المرجعية العلمانية حيث تعترف بكل من البنوة الشرعية البنوة الطبيعية  

 والتبني. 

وبما أن القانون الدولي الخاص يعهد له معالجة القضايا ذات العنصر األجنبي فإن إثارة  

عنصرا أجنبيا يثير العديد من الصعوبات نظرا النزاع حول رابطة النسب والبنوة والتي تضم 

لالختالف الكبير الحاصل بين التشريعات ذات المرجعية اإلسالمية وباقي التشريعات العلمانية  

الحديثة، مما يزيد األمر تشعبا هو الحساسية المبالغ فيها التي تعرفها رابطة النسب حيث يترتب  

لولد كما أن عدم ثبوتها بالنسبة إليه يؤدي إلى آثار على بنوة آثار في غاية األهمية بالنسبة ل

 فطيرة قد تؤثر عليه طوال حياته. 

المنظم للوضعية المدنية لألجانب العمود الفقري  1913غشت  12ويعتبر ظهير 

، 1والركيزة األساسية للقانون الدولي الخاص المغربي غير أنه لم ينص على أي قاعدة اإلسناد 

 
، ص 1محمد موساوي: قاعدة اإلسناد في القانون الدولي الخاص المغربي دراسة مقرنة المطبعة الوطنية مراكش ط  -1

619. 
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بقاعدة خاصة    3التطبيق على رابطة النسب واقتصر من خالل الفصل  تصدى القانون الواجب  

 تنص على أن يخضع حالة الفرنسيين واألجانب الشخصية وأهليتهم لقانونهم الوطني. 

مما يثير إشكالية القانون الواجب التطبيق على رابطة النسب التي تحتوي على عنصر 

ظام العام خصوصا إذا  كان أحد  أجنبي، علما أن موضوع النسب يرتبط بشكل وثيق بالن

األطراف مغربيا أو مسلما في النزاع األمر الذي يؤثر سلبا في تنفيذ الحكام والقرارات المتعلقة 

 المحاكم الوطنية أو الجنبية. بالبنوة والنسب سواء أمام

ومن المعلوم أن المغرب وجهة العديد من المهاجرين األجانب بغية اإلقامة االعتيادية  

مما ينتج بالضرورة عالقات قانونية داخل بلدية اإلقامة والتي من بينها الروابط  1ظمةوالمن

األسرية أو العائلة من زواج ونسب حضانة، نفقة والطالق إلى غير ذلك مما يطرح عددا من 

التساؤالت من القانون الواجب التطبيق على رابطة البنوة أو النسب في الحالة التي يكون  

ب واآلثار الناتجة عنها إضافة لالختصاص الدولي المغربي ونطاقه والقواعد  أطرافها أجان

 اإلجرائية الواجبة اإلعمال بالنسبة لهذه الرابطة؟ 

والنسب في القانون الدولي الخاص ومعالجة   وبغية التحميل القانوني لرابطة البنوة

ع النسب لقانون  االشكاالت ذات العنصر األجنبي سنعمد الحديث في هذا المطلب عن إخضا

الوطني في البنوة الشرعية عند اختالف جنسية الطرفين واتحادهما ثم التطرق إلى البنوة 

 الطبيعية في نفس الحالتين. 

 المطلب األول: إخضاع النسب إلى القانون الشخصي

تعتبر رابطة البنوة أو النسب بالنسبة لوضعية الطفل الناتج عن طرفين أجانب عن 

التي تخضع لمبدأ القانون الشخصي لألجانب والذي يحدد بدوره الحاالت التي يتحقق  الروابط 

من خاللها رابطة النسب والمتمثلة بالبنوة الطبيعية إضافة للبنوة الشرعية ثم التبني كما تبقى  

 إشكالية البنوة والنسب بالنسبة للطرفين األجنبيين مع اختالف جنسيتها أو اتحادهما. 

 
الفلوسة، وضعية األجانب بالمغرب عند االستقالل أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق جامعة محمد عبد المنعم  -1

 .46، ص 2006/2007الخامس السويسي الرباط 
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بق سنحاول التطرق إلى البنوة الشرعية فقرة أولى، البنوة الطبيعية فقرة  ومن خالل ما س 

 ثانية. 

 الفقرة األولى: البنوة الشرعية 

شريطة أن يكون  1يقصد بالبنوة الشرعية نسبة الولد األبوية نتيجة لعقد الزواج بينهما

حالة وبالتالي فهي  العقد صحيحا منتجا آلثاره وفق قانونهم الوطني كما تعد البنوة من عناصر ال

تبقى من اختصاص القانون الوطني تماشيا مع الفصل الثالث من ظهير الوضعية المدنية 

في حالة توافق جنسيات األب واألم واالبن والحالة األخرى عند    عاةالألجانب إال أنه يجب المر

ه العالقة اختالف في الجنسية بين أطراف عالقة البنوة الشرعية مع العلم أن جميع أطراف هذ

 أجانب غير مسلمين.

 أوال: تباين جنسية األطراف في البنوة الشرعية 

في هذه الحالة وعندما يختلف جنسية األطراف أي واختالف في جنسية الشخص المواد 

المراد إثبات االنتساب إليه فإنه يثور الخالف حول القانون    إثبات بنوته عن جنسية أحد األبوين

ددت االتجاهات الفقهية بهذا الخصوص فاالتجاه األول يقوم بإخضاع  الواجب التطبيق كما تع

البنوة للقانون جنسية األب بغض النظر عن جنسية األم أو اإلبن علة أن إثبات النسب ينتج  

النزاعات وحقوق من جهة األب في حالة ثبوته مما يرجع االختصاص لقانون األب ولو في  

وهذا ما سارت عليه جل التشريعات في الدول العربية إذ أنها تؤسس قيام   2حالة تعدد األوالد 

 .3العالقات األسرية على مفهوم األسرة األبوية 

أما االتجاه الثاني فيرجع تطبيق القانون الشخصي لألم أي خضوع البنوة الشرعية لقانون  

ينظر في حالة /// جنسيتها  جنسية األم عندما تكون معروفة كما يعتد بجنسيتها وقت الوالدة وال  

ألن جنسية المحددة وقت الوالدة هي الكفيلة في تحديد القانون الواجب التطبيق وفي حالة غياب  

 
 .148، ص 2002، 2أحمد زوكاني: أحكام التنازع بين القوانين في التشريع المغربي، مطبعة الكرامة الرباط ط -1
، 1996، 1مة، علم وحدة التنازع واالختيار بين الشرائع اصوال ومنهجا مكتبة الجالد الجديدة، طأحمد عبود الكؤير سال -2

 .875ص 
أمينة الخياط، تنازع القوانين في مجال األحوال الشخصية دراسة مقارنة في إطار القانون الدولي الخاص المغربي  -3

ون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية العليا المعمقة في القان دبلومالدراساتوالمصري، بحث لنيل 
 .149-148، ص 1997/1998واالقتصادية واالجتماعية السويسي الرباط 
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أهم أو أنها مجهولة يستفاد األمر إلى القانون الشخصي للولد وأقر بهذا االتجاه المشرع الفرنسي 

لية بالبنوة، كما أن اعتماد القانون  التزامات ذات األه معتبرا أن األم الدور المحوري في أغلب

 .1الشخصي لألم المعروفة الجنسية الهدف منه ضمان تحقيق استقرار وثبات للولد 

ومن خالل ما سبق، يتبين أنه في حالة قيام نزاع حول البنوة الشرعية لولد تختلف جنسية  

ب وبعضها عن جنسية أحد والديه أو كالهما، فإن بعض الدول رجحت القانون الوطني لأل

األخر اعتقد على جنسية األم وقانونهما الوطني ومنهم من عهد إلى اعتماد القانون الوطني  

للولد ليصبح القاضي المختص أمام تطبيق قاعدة اإلسناد التي ينص عليها قانونه والمحددة 

 للقانون الواجب التطبيق على البنوة الشرعية في حالة اختالف جنسية أطرف النزاع.

وبالرجوع إلى التشريع الوطني المغربي، تعاين فراغا تشريعيا كبيرا على مستوى تحديد  

. وفي حالة البنوة الشرعية  2القانون الواجب التطبيق على رابطة البنوة أو النسب بصفة عامة 

  1913غشت  12التي تختلف جنسية أطرافها األجانب على وجه الخصوص بحيث أن ظهير 

سناد تحدد القانون الواجب التطبيق على رابطة النسب أو البنوة، وقد  لم يخصص أي قاعدة إ

سار االجتهاد القضائي اتجاه ترجيح القانون الوطني للطفل اعتبارا أن هذا القانون هو األقرب  

. رحب بهذا التوجه لمالئمته مع المصلحة الفضلى للطفل التي 3إلى تنظيم العالقة كما أن الفقه

 . تعد فوق كل اعتبار

وفي حالة تعدد جنسيات الطفل فإنه يتم االستناد إلى قانون الدولة التي تحقق له حماية  

.أما في  4واجبة ويراعي مصلحة خاصة إن كان هو قانون الدولة التي يحمل جنسيتها الفعلية

ومقيما في المغرب فإن مقتضيات مدونة األسرة هي الواجبة   حالة أنه الجئ أو عديم الجنسية

 منها. 2التطبيق وفق المادة 

 ثانيا: اتحاد جنسية أطراف عالقة البنوة الشرعية 

 
1 -Chevallin (J.Y) : filiation naturelle simple et filiation alimentaire un droit international privé 
français L.G.D.J, Bibliothèque de droit privé Tome LXXXII, 1967 PP63-69. 
2 -SARHANE (F)  El LAHLOU (N) : législation comparé juiss- classeur, Maroc 1994, PP 18-19. 

 .73، ص 2005/2006س في القانون الدولي الخاص المغربي، السنة الجامعية محمد الوكيلي، درو -3
، 2007الحسين والقايد، مجموعة االجتهادات القضائية في مادة القانون الدولي الخاص مطبعة دار السالم، الطبعة التاسعة    -4

 .134،136ص 
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في هذه الحالة تتميز بنوع من البساطة ألنه عند اتحاد جنسية األب واألم الذي تربطهما 

، حيث يتم ازدياد ولد يحمل نفس جنسية  عالقة زاج صحيح طبقا لقانونهم الوطني منتجا آلثاره

والديه، فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الوطني المشترك األطراف العالقة وإذا نشأ 

 .1913غشت  12نزاع سيطبق القانون الوطني المشترك استنادا لفصل الثالث من ظهير 

بيعية وهو ما سيتم  لكن ما هو الموقف الذي اعتمده الفقه والقضاء بخصوص البنوة الط

 التطرق إليه في الفقرة الثانية. 

 الفقرة الثانية: البنوة الطبيعية

البنوة غير شرعية أو البنوة الطبيعية تكون نتيجة عالقة غير مشروعة بين رجل وامرأة 

إطار مؤسسة الزواج بين والدي الطفل، كما تختلف البنوة الطبيعية عن البنوة   أي تنشأ خارج

الشرعية في كونها تقتصر على االنتهاء إلى أحد الوالدين دون اآلخر في حين أن البنوة الشرعية  

وعلى المعلوم أن أغلب التشريعات   .1ينتمي بها الولد إلى أبيه وأمه معا نتيجة لمؤسسة الزواج

ذات المرجعية العلمانية تساوي في اآلثار المنتجة بين االبن الطبيعي والشرعي كإسبانيا  الغربية  

وألمانيا وفيما يخص القانون الواجب التطبيق على النزاع المتعلق بالبنوة الطبيعية فإنه يجب  

 التمييز بين حالتين. 

 

 

 أوال: اختالف جنسية أطراف عالمة البنوة الطبيعية

البنوة الشرعية فقد ظهرت توجهات عديدة بالنسبة للبنوة الطبيعية بين اتجاه كما في 

يخضع إثبات البنوة الطبيعية هو القانون الوطني للشخص المراد نسبة الولد إليه، حيث أنه إذا  

تعلق األمر بثبوت البنوة الطبيعية من جهة األم فإن قانون جنسيتها هو الواجب التطبيق، أما إن  

النسب من جهة األب فقانون وطنه هو الواجب التطبيق، ويرد هذا االتجاه كون أن  كان ثبوت 

ثبوت البنوة على الوالد المراد االنتساب إليه ينتج واجبات والتزامات من جهته مما يتماشى  

 
 وما يليها. 278، مرجع سبق، ص كرديجمال محمد ال -1



8 
 

واإليطالي    .1معه إخضاع النسب لقانونه الوطني، وقد آخذ بهذا التوجه كل من المشرع التركي

 والمصري.

ويرى اتجاه آخر في مجال إثبات البنوة الطبيعة على القانون الوطني للولد باعتباره 

صاحب المصلحة في الموضوع النزاع، إذا أن تحديد البنوة يتعلق لحالته وبهدف إلى رعاية  

بق  يط 1972يناير  3وحماية مصالحه وقد سار االجتهاد القضائي الفرنسي قبل صدور قانون 

قانون جنسية الولد المراد إثبات بنوته وجديد بالذكر أن هناك وسيلة قانونية يثير بمقتضاها  

إما ، ويثير إجراء هذاوة غير الشرعية الولد بنوة شرعية. حيث يتحول من بن 2تصحيح النسب 

 عن طريق االعتراف واإلقرار بالبنوة وإما عن طريق الزواج الالحق.

. في اتجاه تطبيق 3خالل عهد الحماية وحتى بعد االستقاللوقد سار المشرع المغربي 

القانون الوطني للطفل المراد إثبات نسبة وفي حالة تعدد الجنسيات بالنسبة للولد يتم االعتماد  

على قانون الدولة التي يحمل جنسيتها والذي تراعي مصلحته في إثبات بنوته الطبيعية أي  

هذا الموقف بحسب له رغم االنتقادات العديدة التي تعرض اعتماد القانون األفضل لمصلحته، و

 لها اعتمادا على فكرة النظام العام. 

والمالحظ أن الفقه اقتنع وأيد الموقف الذي تبناه القضاء، حيث غير أن القانون الوطني  

للطفل هو من يحقق مصلحته وهو من أكده أحد الفقهاء، وهو الدكتور عبد الرزاق موالي 

اعتبر أن القانون الواجب التطبيق بخصوص كل ما يتعلق بالنسب والعالقة التي رشيد، حيث 

 تجمع الطفل بأبويه هو القانون الوطني للطفل.

 ثانيا: اتحاد جنسية أطراف البنوة الطبيعية

يكون هناك مشكلة في حالة اتحاد أطراف عالقة البنوة الشرعية األب قانونهم الوطني  

 شريطة أن يعترف التشريع الداخلي لهذا البلد بالبنوة الطبيعية. هو الواجب التطبيق 

 الفقرة الثالثة: المنهج التنازعي في نظام التبني

 
من القانون الدولي الخاص التركي تنص "يخضع الرابط الشخصية والمالية بين الطبيعي واجه للقانون الوطني   17المادة    -1

 الولد واألب للقانون الوطني لألب.األمر وتخضع ذات الروابط بين 
2 - Bucher (A) L’enfant en droit international privé LGDJ, 2003, P63. 

3-  
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يعتبر التبني تصرف قانوني يخلق بين المتبني والمتبنى، فهو عالقة قانونية مصطنعة  

تلفين  خ . فهو ينتج آثار قانونية بين شخصين م1على أساس حكم قضائي وليس رابطة دعوية 

 ما. غير متفهمين بيولوجيا لبعضه

  االبن ويختلف التبني عن اإلقرار كون أن األخير ناتج عن بنوة شرعية أي انتساب 

المقرب إلى المقر كأب شرعي له بعض النظر عن أهل األب الحقيقي فعال أم القول بخالف 

 قانونا.  يتبنللم امية أي انتساب الشخص المتبنيذلك، أما التبني فهو بنوة قانونية أو نظ

وتجد اإلشارة إلى أن معظم التشريعات الغربية تعتمد على نظام التبني في قوانينها خاصة  

. واألمريكية وهو على خالف جل التشريعات في الدول اإلسالمية ذات المرجعية  2األوربية 

منتج اآلثار البنوة  اإلسالمية، كما هو الحال في التشريع المغربي إذ يعتبر التبني باطال غير 

.، وأتاح المشرع بالمقابل نظام الكفالة القائم على التعهد وااللتزام برعاية طفل ثم  3الشرعية

التصريح قضائيا بإهماله من ذويه وتحويله الحماية واالنفاق عليه كما يجب على األب أن 

كما تمت  الطرفينيراعي مصلحته دون أن يصل األمر إلى ثبوت النسب أو الثورات بين 

والمعتمدة من  1989من االتفاقية المتعلقة لحقوق الطفل  20اإلشارة إلى هذا النظام في المادة 

 .1996طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة واتفاقية الهاي لسنة 

ن العربية فالمالحظ أن تونس هي الدولة  العتراف بمؤسسة التبني في البلداوفيما يخص ا

ي تعترف بنظام التبني كنظام قانوني داخل تشريعها الداخلي وينص  اإلسالمية الوحيدة الت

ثار التبني  على ما يلي: "تخضع آ 1998اص لسنة من مجلة القانون الدولي الخ 53الفصل 

لقانون المتبني والمتبنى كل فيما يتعلق به" وإذا أقام بالتبني زوجان عن جنسية مختلفة فإن آثار 

ولعل االنتقال األساسي الذي يطرحه نظام التبني يتعلق   المشترك التبني ينظمها قانون مقرهما 

بالقانون الواجب التطبيق في الحالة التي يكون جميع أطراف التبني أجانب ويميز قانونهم  

 الوطني هذا النظام ولتحليل المسألة سنعتمد على التميز بين حالتين. 

 أوال: اختالف جنسية األطراف في نظام التبني

 
 .7، ص 2000 43ي: التبني في القانون  الفرنسي، المجلة المغربية للقانون واقتصاد التنمية، عدد محمد الشافع -1

2 - Mayer et Heuze (V) : Droit international privé Op 415-477. 
 من مدونة األسرة. 149المادة  -3
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تعددت التوجهات التشريعية بخصوص القانون الواجب التطبيق في الحالة التي تختلف لقد  

ف المتبنى، مع العلم أن القانون الوطني لكل نسية الطرف المتبنى عن جنسية الطرفيها ج

 أطراف العالقة يجيز التبني ويمكن حصر هذه الحاالت: 

قوانين أطراف العالقة، أي يتم االتجاه األول: يهدف هذا االتجاه إلى التطبيق الجامع ل

معا، وفي   تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالتبني والتي ينص عليها القانون الشخصي للتبني 

حالة تشدد أحد القانونين وذلك بصفة قواعد ال توجد في القانون اآلخر يضيف القانون األكثر  

 تشددا. 

محل اإلقامة االعتيادية للتبني أو  فيما ذهب اتجاه آخر إلى إقرار شروط التبني لقانون

 .19651نونبر  15قانون جنسية وفق ما جاءت به اتفاقية الهاي المؤرخة في 

كما أن التشريع الفرنسي جعل القانون الوطني للمتبنى هو الواجب التطبيق على شروط  

بها الزوجان معا فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون   التبني، وفي حالة التبني الذي يقوم

من القانون المدني الفرنسي المعدل   37.03الذي يضبط آثار الزواج وفق ما نصت عليه المادة  

الخاص بتبني األطفال من أصل أجنبي كما اضافت نفس   2001فبراير  6 بموجب القانون 

قانون الوطني للزوجين بهذه كما ال يجوز تبني طفل المادة أنه ال يمكن إعمال التبني إذا كان ال

أجنبي إذا كان قانونه الشخصي يمنع هذا النظام عدا إذا كان الطفل مولودا بفرنسا ومقيما بها  

 .2بصفة اعتيادية 

المغربي فلم ينص على أي قاعدة إسناد تحدد القانون الواجب   أما بخصوص التشريع

التطبيق على عالقة التبني جميع أطرافها أجانب غير مسلحين وكان لزاما عليه تدارك هذا 

الفراغ مع الحرص على أن يتم تطبيق القانون الوطني ألطراف العالقة بشكل توزيعي ومراعاة 

قة األفراد ما داموا أجانب غير مسلمين، أما إن تعلق الشروط المحددة في القانون المنظم لعال

. وسواء كان مغربيا حامال للجنسية أو بجنسية 3األمر بطرف مسلم سواء كان متبنيا أو متبنى 

 
1 -Batiffel (H) OLAGARD : Traité de droit internationale privé Op PP109, N 467. 
2 -MONEGER (F) : Le prouncé d’une adoption un France les régles de conflits énoncés par la 
loi de 6 fevréir 2001Reveue Internationales de droit lampari N°4 2003 PP824-825. 

منشورات في المؤلف األستاذ أحمد زرقاني، اجتهاد  22851الملف عدد  1969يناير  15صادر بتاريخ  87قرار عدد  -3

 .171، ص 2001المجلس األعلى في ميدان تنازع القوانين دار القلم نونبر 
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، على أن التشريع يمكنه االستفادة من نظام الكفالة أخرى بأنه يحضر عليه اللجوء إلى التبني

الحظ عدم إمكانية استخدام نظام الكفالة عن األجانب غير  مع احترام شروطها القانونية ومنها ي

 المسلمين.

 ثانيا: اتحاد جنسية أطراف عالقة التبني

عندما يكون جنسية الشخص المتبنى أو الزوجان المتبنيان من نفس جنسية الولد المتبنى  

ية،  ويميز قانونهم الوطني ذلك فإنه يكون هو الواجب التطبيق على هذه البنوة االصطناع

غشت   12 مادام الفصل الثالث من ظهير والمالحظ أن هذه حالة بسيطة ال تثير أي إشكال

ينص على أن حالة األجانب الشخصية واهليتهم تخضع لقانونهم الوطني، كما يمكن   1413

فرنسية مثال وولد متبنى   تصور حصول التبني في المغرب بين شخصين متبني بحمل جنسية

ا وبالتالي يكون القانون الفرنسي هو الواجب التطبيق باللجوء إلى  يحمل نفس الجنسية أيض

أجهزة اإلدارية أو القضائية المختصة بشأن إجراءات النسب ما دام مبدأ النظام يعد باطال  

بالمغرب ومن ثم يمكن أن تمر اإلجراءات أمامه موثق أو لدى األجهزة القنصلية الفرنسية 

 . 1الموجودة بالمغرب

 

 المطلب الثاني: تنازع االختصاص القضائي الدولي في مؤسسة النسب 

يعرف القانون المغربي  فراغا تشريعيا كبيرا بشأن االختصاص القضائي الدولي نظرا  

لعدم تطرقه ألية أحكام تنظم االختصاص القضائي الدولي للمحاكم المغربية بشأن، رابطة البنوة 

اعد االختصاص القضائي الداخلي المنصوص عليها في أو النسب حيث دفع ذلك إلى تمديد قو

قانون المسطرة المدنية لتطبق على المنازعات التي تشتمل على عنصر أجنبي، كما أن القواعد  

اإلجرائية  الواجبة التطبيق على رابطة البنوة أو النسب التي جميع أطرافها أجانب غير مسلمين 

 
 .177خالد البرجاوي، مرجع سابق، ص  -1
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ي بشكل شامل نظرا لوجود أنظمة قانونية في مجال ال يسري عليها مبدأ الخضوع لقانون القاض 

 .1البنوة أو النسب التي يجهلها. التشريع المغربي

الفقرة األولى: تنازع االختصاص القضائي الدولي للمحاكم المغربية بشأن روابط  

 النسب

 أوال: موطن المدعي عليه 

ختصاص المحلي من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على: يكون اال  27فطبقا للفصل  

نوة أو  لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، إذن فعند نشوء نزاع بشأن رابطة الب

غير مسلمين وكان للمدعى عليه موطن في المغرب فإن  جانبالنسب بين أطراف كلهم أ

االختصاص القضائي يثبت للقضاء المغربي. اللجوء إلى ضابط الموطن لتحديد االختصاص 

 .2القضائي للمحاكم المغربية

 ثانيا: محل إقامة المدعى عليه )ضابط اإلقامة( 

ق م م "يكون محل اإلقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعال في وقت    520الفصل   

معين" واعتبره المشرع  المغربي، بديال لضابط الموطن، بمعنى إذا نشأ نزاع بشأن رابطة 

البنوة أو النسب وأن المدعى عليه لم يكن له موطن في المغرب لكنه يتوفر على محل إقامة 

ئي يعود للمحاكم المغربية، مع ضرورة مراعاة خصوصية النزاعات فإن االختصاص القضا

ذات الطبيعة الدولية، حيث أن تمديد هذه القاعدة إلى المجال الدولي تستدعي ضرورة مراعاة  

عدم توفر المدعى عليه على موطن في الخارج نظرا إلى أن  بعض التشريعات "كالتشريع  

 .3مرتبة الثانية بعد ضابط الموطن األلماني" تجعل ضابط محل اإلقامة في ال

المشرع المغربي لم ينص على قواعد االختصاص القضائي في النزاعات المتعلقة  ف -

برابطة البنوة أو النسب لذلك فإن تمديد قواعد االختصاص المنصوص عليها في ق م م إلى 

 
كلية العلوم القانونية واالقتصادية  معاد الزهراوي، النسب في القانون الدولي الخاص المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم القانونية،-1

 .40صفحة  2011-2010واالجتماعية، أكدال الرباط: 
 .42-41الزهراوي النسب في القانون الدولي الخاص مرجع سابق ص  معاد -2
 .CLUNET.1991.P 738منشور في:  -3
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بية إذا كان النزاعات ذات الطبيعة الدولية يؤدي إلى إسناد االختصاص إلى المحاكم المغر

 .1المدعى عليه، مستوطنا في المغرب أو متوفرا على محل إقامة

 الفقرة الثانية: تطبيق قانون القاضي بشأن المسائل اإلجرائية في موضوع النسب 

يحظى مبدأ خضوع اإلجراءات لقانون القاضي بقبول واسع في مختلف النظم القانونية،  

التي يرفع أمامها النزاع تطبق قانونها فيما يخص   إال أن العمل قديما جرى على أن المحاكم

الموضوع واإلجراءات كيفما كانت جنسية أطراف النزاع، إلى أن ظهرت المدرسة اإليطالية 

في القرون الوسطى حيث بدأ التمييز بين المسائل اإلجرائية والمسائل الموضوعية حيث يسري  

 .2الثانية لقوانين متباينة حسب طبيعة النزاعع خضقانون القاضي على األولى فيما ت

إال أن المغرب ظل يجهل هذا المبدأ لمدة طويلة بسبب نظام االمتيازات الذي كان سائدا  

حيث كان األجانب يخضعون في النزاعات القائمة بينهم لقوانينهم الوطنية  سواء تعلق األمر 

 بقواعد جوهرية أو قواعد إجرائية. 

حماية استمر األمر على نفس النهج حيث تم تقليص مجال تطبيق وبعد فرض نظام ال

بالنسبة لألجانب   1913القواعد اإلجرائية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لسنة 

بحيث ال تسري إال إذا كانت تتماشى مع ما تقضي به القواعد اإلجرائية للدولة التي يطبق قنونها  

كم، أما إذا كانت ال تتفق معها فتعوض عندئذ بالقواعد  على النزاع المعروض على المحا

اإلجرائية للدولة األجنبية وحتى لو كان هناك إجماع حول تطبيق مبدأ خضوع اإلجراءات  

لقانون القاضي، فإن األساس الذي بني عليه وقع بشأنه خالف كبير، إال أن االتجاه الغالب  

لى مرافقها العامة، وبما أن القضاء مرفق عام يؤسس هذا المبدأ على سيادة الدولة وسيطرتها ع

كما  أن المسطرة المدنية ترتبط بهذا المرفق بشكل وثيق، فإن قواعدها تطبق تطبيقا إقليميا  

 نظرا ألن طابعها يتسم باإلقليمية. 

 
 .45معاذ الزهراوي: النسب في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق ص -1
 ق: تنازع االختصاص القضائي الدولي، اإلسكندرية، منشأة المعارف بدون تاريخ النشر.هشام علي صاد -2
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فاإلشكال الوارد على مبدأ خضوع اإلجراءات لقانون القاضي يتعلق بصعوبة تميز  

 .1قواعد الموضوعية القواعد اإلجرائية عن ال

 الفقرة الثالثة: القواعد اإلجرائية الواجبة التطبيق على أنظمة النسب  

 )البنوة الطبيعية والتبني(

ينظم القواعد اإلجرائية   1913خالل عهد الحماية كان قانون المسطرة المدنية لسنة 

صوصا البنوة الواجبة التطبيق على أنظمة قانونية تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمي خ

، لم يعد لتلك 1974الطبيعية والتبني، لكن بعد االستقالل وصدور قانون المسطرة المدنية لسنة  

اإلجراءات أي وجود مما خلف فراغا تشريعيا على مستوى القواعد اإلجرائية الواجبة التطبيق 

من جهة   في حالة ثبوت االختصاص للمحاكم المغربية بالنظر في نزاع حول البنوة الطبيعية 

 .2األب أو عالقة التبني بين أجانب غير مسلمين 

 أوال: البنوة الطبيعية

في حالة اختصاص المحاكم المغربية بالنظر في نزاع حول بنوة طبيعية جميع أطرافها 

أجانب ويجيز قانونهم الوطني الواجب التطبيق على جوهر النزاع هذه البنوة، يطرح التساؤل  

اإلجرائية الواجبة التطبيق على هذا النزاع؟ مع العلم أن المبدأ العام هو خضوع  عن القواعد 

 اإلجراءات لقانون القاضي، الذي يجهل قانون هذه البنوة ويعتبرها مخالفة للنظام. 

فرغم ذلك استمر القضاء المغربي في اعتماد النهج الذي اعتماه االجتهاد القضائي في  

بنوة الطبيعية بالنسبة لألجانب بل وحتى بالنسبة لعديمي الجنسية  عهد الحماية من حيث إقرار ال

 الذين يطبق عليهم القانون المغربي في حالة توفرهم على إقامة بالمغرب.

 
 .47معاذ الزهراوي: النسب في القانون الدولي الخاص، مرجع سابق ص -1
 .60ص  1988القضائية السعدية بلمير: الروابط العائلية في القانون الدولي الخاص المغربي، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات -2



15 
 

لكن يجب اتخاذ مصلحة الطفل الناتج عن البنوة الطبيعية بعين االعتبار والبث في  

نب غير مسلمين، وليس هناك مساس  الدعاوى المتعلقة بهذه البنوة، مادام أطراف العالقة أجا

 .1بالنظام العام 

 ثانيا: التبني:

سرة،  من مدونة األ  149كما هو معلوم فإن التبني باطل في التشريع المغربي طبقا للمادة  

في المغرب بين أطراف أجانب غير مسلمين يقر قانونهم الوطني    زلكن المالحظ أن التبني جائ

ي أية مرحلة من أجل التبني، لكن السؤال المطروح هو في به لكن يشترط عدم تدخل القضاء ف

حالة تبوث االختصاص للمحاكم المغربية للنظر في  منازعة حول عالقة المتبني جميع أطرافها 

 أجانب غير مسلمين فهل يمكن للقاضي المغربي البث في هذا النزاع؟ 

سلمين وليس هناك  يمكن للقاضي البث في النزاع ما دام أطراف العالقة أجانب غير م

 .2مساس بالنظام العام في هذا النزاع

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: االثار المترتبةعن النسب وحاالت استبعاد القانون األجنبي 

يترتب على ثبوت النسب العديد من اآلثار بالغة األهمية، بحيث يصبح للولد الذي ثبت  

النظام العام المغربي يتدخل الستبعاد القانون  نسبه العديد من الحقوق )المطلب األول( كما أن 

 .االجنبي المختص وإحالل قانون القاضي محله )المطلب الثاني(

 
 .52معاذ الزهراوي: مرجع سابق صفحة  -1
 .53معاذ الزهراوي: مرجع نفسه ص،  -2
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 المطلب األول: اآلثار المترتبة عن النسب 

ينتج على خضوع النسب للقانون المغربي آثار عديدة تتمثل في الحقوق الشخصية  

 والحقوق المالية.

 ة الفقرة األولى: الحقوق الشخصي

 أوال: الجنسية

يعد الحق في الجنسية من بين اآلثار التي تترتب على ثبوت البنوة أو النسب بحيث ينتج  

 عنها إسناد الجنسية، ويجب التمييز بين أنواع البنوة وآثرها على الجنسية. 

نظرا ألن رابطة النسب ناتجة عن عالقة زواج بين طرفين أحدهما   البنوة الشرعية:

 مغربي أو مسلم فإنه يجب التمييز بين حالتين: 

حالة النسب الناتج عن زواج مختلط بين مغربي وأجنبية: تسند الجنسية المغربية  -

الجنسية    األصلية في هذه الحالة إلى الولد الذي ثبت نسبه استنادا إلى الفصل السادس من قانون

 الذي ينص على ما يلي: "يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي".

حالة النسب الناتج عن زواج مختلط بين مغربية وأجنبي مسلم: تسند الجنسية المغربية  -

األصلية في هذه الحالة إلى الولد الذي ثبتت بنوته استنادا إلى الفصل السادس من قانون الجنسية 

، والمنشور في الجريدة 2007مارس    23الصادر بتاريخ   62.06لقانون رقم  المعدل بموجب ا

. والذي ينص على ما يلي: "يعتبر  1116، ص 2007أبريل  2بتاريخ  5513الرسمية عدد 

 مغربيا الولد المولود من...أو أم مغربية". 

لجنسية  وتجدر اإلشارة إلى أن المادتين السادسة والسابعة قبل تعديلهما كانا ال يسندا ا

المغربية للولد المنحدر من أم مغربية إال إذا كان أبوه مجهوال أو عديم الجنسية. وقد نص  

على ما يلي: "ال يؤثر   62.06الفصل الثامن من قانون الجنسية المعدل بموجب القانون رقم 

 نسب أو بنوة الولد على جنسيته إال إذا ثبت هذا النسب أو البنوة قبل بلوغه سن الرشد. 

ثبت النسب أو البنوة طبقا ألحكام "قانون األحوال الشخصية" ألحد األبوين المعتبر وي

 مصدرا للحق في الجنسية.
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أعاله يعد مغربيا منذ والدته ولو   7و  6على أن الولد المغربي الجنسية بموجب المادتين 

 الدته" أن توفر الشروط التي يقتضيها القانون لمنح الجنسية المغربية لم تثبت إال بعد و

والمالحظ من خالل هذه المادة أنه في جميع األحوال التي تسند فيها الجنسية المغربية 

كجنسية أصلية يجب أن يثبت النسب طبقا ألحكام قانون األحوال الشخصية لألصل )األب أو  

األم( الذي يعتبر مصدرا للحق في الجنسية وذلك بهدف إبعاد القاعدة المعمول بها غالبا في 

 القوانين والتي بمقتضاها يطبق على النسب القانون الوطني للولد.  تنازع

: في حالة الولد الناتج عن عالقة غير شرعية تجمع طرفين أحدهما مغربي  البنوة الطبيعية

 فإنه يجب التمييز بين حالتين: 

 الحالة التي يكون فيها األب الطبيعي مغربيا مسلما: فإن الولد الناتج عن هذه العالقة ال -

تسند له الجنسية المغربية األصلية ألن البنوة غير الشرعية ال يترتب عليها أي آثر من آثار 

 البنوة الشرعية بالنسبة لألب بما في ذلك إسناد الجنسية.

إال أنه ينبغي اإلشارة إلى أن األب المغربي إذا كان يهوديا فإنه يمكن أن تسند الجنسية  

الشرعي الذي نتج عن عالقة أحد أطرافها مغربي يهودي ألن  المغربية األصلية للطفل غير 

 قانون األحوال الشخصية لليهود المغاربة يعترف بالبنوة غير الشرعية.

الحالة التي تكون فيها األم مغربية: فإن الولد الناتج عن هذه العالقة تسند له الجنسية   -

سواء كانت شرعية أو غير شرعية، المغربية األصلية ألن األم تستوي البنوة بالنسبة إليها 

 وبالتالي يمكن إسناد الجنسية المغربية لالبن غير الشرعي المولود ألم مغربية. 

غير أن المشرع الفرنسي ال يقيم أي تمييز بين األب واألم فيما يخص البنوة سواء كانت  

وين أحدهما  شرعية أو طبيعية، بحيث يعتبر فرنسيا الولد الشرعي أو الطبيعي المنحدر من أب

 من قانون الجنسية الفرنسي.   18على األقل يحمل الجنسية الفرنسية طبقا لما نصت عليه المادة  

ال مجال للحديث عن الحق في الجنسية المغربية نتيجة عالقة التبني ما دام هذا   التبني:

 النظام مجهوال لدى التشريع المغربي وبالتالي ال يمكن أن ينتج عنه أي أثر.

على    62.06فصل السابع من قانون الجنسية المغربي والمعدل بموجب القانون وينص ال

ما يلي: "يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين". حيث إن الولد المجهول 

 األبوين يكتسب الجنسية المغربية عن طريق الوالدة في المغرب.
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 62.06لمغربية بموجب القانون وبمقتضى التعديل الذي جرى على قانون الجنسية ا

وحسب الفصل التاسع الجنسية المغربية تكتسب عن طريق الكفالة، حيث يمكن للشخص 

المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس  

طبقا  سنوات أن يقدم تصريحا لمنحه الجنسية المغربية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل

 من قانون الجنسية.  27و 26للفصلين 

ويمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعاله والذي لم يتقدم كافله بتصريح  

بعد مرور خمس سنوات على الكفالة أن يقدم بصفة شخصية تصريحا للحصول على الجنسية  

ة حق وزير العدل في  المغربية خالل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد وذلك مع مراعا

 من قانون الجنسية. 27و 26المعارضة طبقا للفصلين 

 ثانيا: الحق في االسم

يلعب االسم دورا أساسيا في حياة الفرد فهو الذي يميزه عن غيره كما أنه يحدد هويته،   

وعند تسجيله في سجالت الحالة المدنية تضفي عليه الدولة صفة المشروعية وتؤمن له 

والثبات. والحالة المدنية حسب المادة األولى من القانون المتعلق بها نظام يقوم   باالستمرارية

على تسجيل وترسيم الوقائع المدنية األساسية لألفراد من والدة وزواج وطالق وضبط جميع  

 البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجالت الحالة المدنية. 

( ثم الحديث عن  1ين أنواع البنوة للحديث عن االسم كآثر من آثارها )والبد من التمييز ب 

 .(2مدى حجية وثائق الحالة المدنية في إثبات ونفي النسب )

 

 : االسم كآثر من آثار ثبوت البنوة أو النسب1

ال تطرح البنوة الشرعية أي إشكال بهذا الخصوص، حيث أن الطفل المولود في المغرب 

سجالت الحالة المدنية سواء كان األب مغربيا واألم أجنبية أو كانت األم مغربية  يسجل في 

واألب أجنبيا مسلما، حيث يعتبر هذا الولد مغربيا في الحالتين معا وبالتالي يلزم التصريح  

بوالدته لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوع الوالدة من قبل أقرباء المولود حسب الترتيب  

، ويعتبر األب واألم أول الملزمين 37.99من القانون رقم  16ه المادة الذي نصت علي

بالتصريح المذكور ثم يأتي وصي األب في المرتبة الثانية ثم األخ أو األخت ثم ابن األخ،  
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وينتقل واجب التصريح من احد األشخاص المذكورين في الترتيب إلى الذي يليه في المرتبة 

 .1سبب من األسباب متى تعذر التصريح من األول ل

والبد أن يعزز التصريح بالوالدة بشهادة يسلمها الطبيب المولد أو المولودة الشرعية أو 

السلطة المحلية وبنسخة من عقد الزواج تثبت العالقة الشرعية التي نتجت عنها هذه الوالدة  

.  2002أكتوبر  9 لقانون الحالة المدنية الصادر بتاريخ 2من المرسوم التطبيقي  17طبقا للمادة 

ومن المالحظ أن هذه المادة جعلت التسجيل المباشر للوالدة الناتجة عن الزواج غير الموثق 

مستعصيا كما أن ضرورة اإلدالء بنسخة من عقد الزواج يفوت على الولد الناتج عن عالقة 

ال بد من  بين خطيبين أثناء الخطبة فرصة التسجيل المباشر أمام  ضابط الحالة المدنية بحيث 

اللجوء إلى المسطرة غير المباشرة )المسطرة القضائية( عن طريق رفع دعوى قضائية في  

 إطار دعاوى التصريحات القضائية بالوالدة. 

وينتج عن التصريح بالوالدة حمل الولد إلسم شخصي يختاره المصرح الذي غالبا ما  

بيا وأال يكون إسما عائليا أو  يكون هو األب أو األم، ويجب أن يكتسي هذا اإلسم طابعا مغر

مركبا من أكثر من إسمين أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وأال يكون من شأنه المساس باألخالق 

 . 37.99من القانون رقم  21أو النظام العام طبقا لما نصت عليه المادة 

ي المولود  أما بالنسبة للبنوة الطبيعية فإنه جب التمييز بين حالتين بخصوص الولد الطبيع

 في المغرب نتيجة عالقة غير شرعية: 

حالة الولد الطبيعي المولود ألم أجنبية: ال يهم من هو أبوه الطبيعي مادام هذا األخير  -

 مسلما )سواء كان مغربيا أو أجنبيا(، حيث يعتبر األب مجهوال رغم أنه معروف من قبل األم. 

المالحظ في هذه الحالة أن األم هي الملزمة حالة الولد الطبيعي المولود ألم مغربية:  -

بالتصريح بالوالدة أو من يقوم مقامها، كما تختار له إسما شخصيا و إسم أب مشتق من أسماء 

 
وإال كان محتما على  37.99من المرسوم التطبيقي للقانون رقم  15يوما من تاريخ وقوعها طبقا للمادة  30يجب التصريح بالوالدة داخل أجل  -1

من القانون رقم  31كم تصريحي لتسجيل واقعة الوالدة تحت طائلة عقوبة زجرية حددت وفقا للمادة ذوي المصلحة سلوك مسطرة الحصول على ح

 درهم على كل من وجب عليه التصريح ولم يتم به داخل األجل القانوني.  1200إلى  300، بغرامة مالية من 37.99
 5054المتعلق بالحالة المدنية، نشر في الجريدة الرسمية عدد  937.9لتطبيق القانون رقم  2009أكتوبر  9صادر في  2.99.665مرسوم رقم  -2

 .3156، ص 2002نونبر  7بتاريخ 
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  16العبودية هللا تعالى وإسما عائليا خاصا به طبقا لما جاء في الفقرة ما قبل األخيرة من المادة 

 يختار له من كشاف األسماء العائلية.

إذن أن المشرع المغربي يهدف من خالل المقتضيات القانونية الخاصة بالحالة   يتضح

المدنية إلى عدم ترك رسم والدة الطفل غير الشرعي خاليا من اإلسم العائلي واإلسم الشخصي 

لألب من أجل تمكين هذا الطفل من اإلستفادة من حالة مدنية تامة على غرار باقي األطفال في  

لمشرع المغربي لم يغفل وضعية األطفال الطبيعيين الذين تم تسجيلهم في  المجتمع، بل إن ا

، حيث أتاح لهم إمكانية إضافة إسم شخصي  1سجالت الحالة المدنية قبل صدور هذا القانون 

لألب أو األبوين يرسم والدتهم وذلك عن طريق إستصدار حكم قضائي من المحكمة اإلبتدائية  

. وال يترتب على التبني  37.99من القانون رقم  46نصت عليه المادة لمحل الوالدة طبقا لما 

أي حق في اإلسم كأثر من آثار العالقة التي أحد أطرافها على األقل مسلم )سواء كان مغربيا 

 أو أجنبيا( ألن التبني يعتبر باطال وال ينتج عنه أي أثر.

 بين حالتين: للكفالةويجب التمييز بالنسبة 

ل معلوم النسب: ينبغي على القاضي المكلف بشؤون القاصرين إرسال إذا كان المكفو -

األمر القاضي بإسناد الكفالة إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم والدة الطفل المهمل، 

بحيث تجب اإلشارة إلى هذا األمر رسم والدة هذا الطفل ويبقى  الطفل المهمل حامال إلسمه 

 ي الذ يرثه عن أبيه. الشخصي وكذلك إلسمه العائل

 
كان الولد الطبيعي يسجل بسجالت الحالة المدنية، إال أن هذا التسجيل كان يقتصر على إعطاء هذا  2002لسنة  37.99قبل صدور القانون رقم  -1

يطلب فيها هذا األخير من   1962ماي   8ي ألمه، وقد صدرت دورية عن األمين العام للحكومة بتاريخ  الولد اإلسم الشخصي فقط وكذا اإلسم الشخص

ي االسم ضباط الحالة المدنية منح الطفل غير الشرعي إسم أمه العائلي، إال أنه يالحظ على هذه الدورية أنها اقتصرت على إعطاء الطفل غير الشرع
يها األم معروفة وتتخلى عن طفلها لفائدة أسرة تريد تكفله، األمر الذي بقى معه حق هذا الطفل في االسم العائلي العائلي ألمه في الحالة التي تكون ف

 دة.غير محمي في حالة رفض األم منحه إسمها العائلي وكذا تخليها عن الطفل مباشرة بع الوضع بقسم المساعدة اإلجتماعية لدى مستشفيات الوال
/م 352دورية )منشور عدد    1978دجنبر    11لية بتعاون مع وزارة العدل حل هذه المسألة، فأًصدرت وزارة الداخلية بتاريخ  وقد حاولت وزارة الداخ 

ي حول موضوع إعطاء األسماء العائلية لألبناء غير الشرعيين( تنهي فيها إلى ضباط الحالة المدنية استتباع اإلسم الشخصي للطفل غير الشرع  1ح م/

لي شريطة أن تدلي هذه األخيرة بموافقة كتابية ألحد أقارب عائلتها من جهة األب تفاديا ألي اعتراض قد يقع فيما بعد، و في حالة عدم بإسم أنه العائ
ال يشترط أإدالء األم بهذه الموافقة بسبب اعتراض أٌقاربها على ذلك يختار ضابط الحالة المدنية، اسما عائليا للطفل من كشاف األسماء العائلية و

 يكون هذا اإلسم المختار ينتمي ألحد، وكذا أن يخضع لمسطرة اختيار األسماء العائلية.
لة وعلى الرغم من إعطاء خذا الطفل اسما شخصيا واسما عائليا فإن رسم والدته يبقى مع ذلك خاليا من اسم األم حيث كان يمنع على ضابط الحا

ارة "من أب مجهول" أو "أم مجهولة" أو "غير مسمى" وكان يستعاض عن إسم األب بعالمة المدنية أن يكتب في المكان المخصص إلسم األم عب
 ( األمر الذي يبقى معه األب مجهوال بالنسبة للولد وأن كانت األم تعرفه. ×)

 – 7نية، مراكش، العدد للتوسع أكثر انظر: محمد الشافعي: "اإلسم العائلي والشخصي في نظام الحالة المدنية بالمغرب"، سلسلة البحوث القانو

 .71، من 2004
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إذا كان المكفول مجهول النسب: يقوم وكيل الملك لدى المحكمة اإلبتدائية الواقع بدائرة  -

نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان العثور عليه بكل اإلجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة 

أسماء هللا الحسنى  المدنية قبل تقديمه طلب التصريح باإلهمال، ويختار له إسما شخصيا من 

وإسما عائليا خاصا به وأسماء أبوين أو إسم أب إذا كان معروف األم. ويشير ضابط الحالة  

المدنية بطرة رسم والدته إلى أسماء األبوين أو األب حسب الحالة التي اختيرت له طبقا ألحكام  

 المتعلق بالحالة المدنية.  37.99القانون رقم 

يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسلمة للكافل أو المكفول والجدير بالذكر أنه ال     

حماية وضعية المكفول على الخصوص ويراعي شعوره وكرامته وبالتالي ال يحس بأي نوع  

 من النقص أو الدونية. 

من خالل ما سبق يتضح أن الطفل المهمل إذا كان معلوم النسب فإنه يظل حامال إلسمه 

أبواه اللذين أهماله أو الذين توفيا إذا كان خاضعين نظام الحالة المدنية أما العائلي الذي يحمله 

إذا كان الطفل مجهول النسب فإنه يحمل إسما عائليا مخالفا لإلسم العائلي لكافله أو اإلسم  

 .1المتكفلة به

ويطرح سؤال في غاية األهمية حول مدى حجية وثائق الحالة المدنية في ثبوت النسب 

 ؟ أو نفيه

 : مدى حجية وثائق الحالة المدنية في إثبات النسب أو نفيه 2

على ما يلي: "تكتسي رسوم   37.99من القانون رقم  2لقد نص المشرع في المادة الثانية 

الحالة المدنية نفس القوة اإلثباتية التي للوثائق الرسمية، مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات 

 النسب األحوال الشخصية".

 
 .50محمد الشافعي: "قانون األطفال المهملين"، مرجع سابق، ص  -1
ينص على ما يلي:" ال يمكن بأي حال من األحوال أن تمس مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بما  1950مارس  8كان الفصل الثامن من ظهير  -2

 اجع لها النظر في األحوال الشخصية والميراث".يجري به العمل من القواعد لدى المحاكم الر
وكانت الغاية من إدراج مقتضيات هذا الفصل هي منع المحاكم الشرعية التي كانت تنظر في األحوال الشخصية والميراث والعقار غير المحفظ 

( وهم أشخاص إدارة ليست لهم الدراية 1950س  مار  8من ظهير   3للمسلمين من االستناد إلى الوثائق المحررة من طرف الباشوات والقواد )الفصل  

 اللزمة الكافية بقواعد الفقه اإلسالمي إلثبات النسب.
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من ذلك أن المشرع إشترطإلعتبار وثائق الحالة المدنية حجة في مجال النسب أال   يتضح

تتعارض مع الشروط الشرعية المعتبرة في إثبات النسب، كما يستنتج من هذه المادة أن رسوم 

الحالة المدنية عبارة عن وثائق رسمية ال يمكن الطعن فيها إال بالزور، وهي بالتالي تكون حجة  

 .1في مواجهة أطرافها وفي مواجهة الكافةمطلقة تسري 

 والمالحظ أن هذا الموضوع عرف خالفا فقهيا يمكن تلخيصه في توجهين: 

 التوجه األول:  -

، نظرا ألن ما تم  2اعتبر أن وثائق الحالة المدنية ال تقوم حجة إلثبات أو نفي النسب 

إدارية رسمية فإنه ال يعد وسيلة  تضمينه بسجالت الحالة المدنية وإن تعلق في حقيقته بوثيقة 

قاطعة إلثبات النسب أو نفيه ويترتب على ذلك أنه يمكن دائما لذوي المصلحة إثبات عكس ما  

ضمن بتلك السجالت عن طريق الوسائل المقررة شرعا. لذلك فإن اإلمكانية المخولة قانونا  

قانونية قاطعة. وقد دعم   لتصحيح رسوم الحالة المدنية تعد مانعا من إعتبار هذه الرسوم حجة

أنصار هذا التوجه موقفهم بالعديد من األحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الموضوع 

الذي جاء فيه: "إن التسجيل ف    3والمجلس األعلى منها: حكم المحكمة اإلبتدائية بالدار البيضاء

هالك ال يمكن أن يرقى حجة  دفتر الحالة المدنية الذي يعتمد عليه السيد)...( إلثبات نسبه إلى ال

على اإلراثة أعاله، ألن النسب ال يثبت إال بالفراش واإلقرار والبيئة والشبهة..." كما قررت 

أن: "عدم ذكر الولد بدفاتر الحالة المدنية ال ينفي بنوة الولد، ألن   4محكمة اإلستئناف بمراكش 

المجلس األعلى مشكال من  نفي الولد عن الرجل ال يكون إال بحكم قضائي". وقد صدر عن

جاء فيه: "من المقرر فقها وقضاء أن النسب ال يثبت إال بالوسائل المقررة في  5غرفتين قرار

 
 .53محمد الكشبور:" البذوة والنسب في مدونة األسرة"، مرجع سابق، ص  -1
 أنظر: -2

خصية"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، عبد المجيد غميجة:" موقف المجلس األعلى من ثنائية القانون والفقه في مسائل األحوال الش -   
 وما يليها. 482، ص 2000الرباط،  –أكدال–جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واإلقتصاديةواإلجتماعية

 .57، ص 2002، فبراير 53عبد القادر لطفي: "الحالة المدنية وإثبات النسب"،ـ مجلة الدفاع، العدد  -
 .122، ص 1985، 35، منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 1984يوليوز  17صادر بتاريخ  11317حكم عدد  -3
 .93، ص 1986، السنة السادسة،  8، مجلة المحامي، العدد 1979يونيو  8صادر بتاريخ  845قرار عدد  -4
و بجميع الغرف اتي أعدها المستشار إدريس بلمحجوب، ، منشور ضمن قرارات المجلس األعلى  بغرفتين أ2004فبراير    18قرار صادر بتاريخ    -5

 .94، ص 2005الجزء الثالث، مطبعة األمنية بالرباط، 
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المحتج به وليس من ضمنها شهادة الميالد وأن تسجيل مولود بسجل الحالة المدنية   89الفصل 

 ال يعتبر إقرارات بالبنوة ممن قام به..." 

 التوجه الثاني: -

التوجه إلى إعتبار سجالت الحالة المدنية والرسوم المستخرجة منها حجة  يدعو هذا

، ألن المنطق يدعو إلى أن تحضى هه الوثائق أمام القضاء بنفس القيمة التي 1إلثبات النسب

تحضى بها أمام اإلدارات والمؤسسات العمومية مادام إثبات األبوة والبنوة أمام هذه المؤسسات  

، وقد إعتمد أنصار هذا التوجه على بعض  2من رسوم الحالة المدنية  يتم في الغالب برسم

التي قضت بإعتبار تسجيل الولد في سجالت الحالة المدنية من جانب   3االجتهادات القضائية 

األب بمثابة إقرار منه بالنسب. إال أن المالحظ هو أن هذه اإلجتهادات تعترف فقط بالقيمة  

دنية في الحالة التي يصرح فيها األب شخصيا بتسجيل الولد سواء  اإلثباتية لوثائق الحالة الم

كان هذا التصريح مباشرة أمام ضابط الحالة المدنية أو عن طريق إستصدار حكم قضائي، أما 

حاالت التصريح األخرى التي تباشر من قبل غير األب فهي ال ترقى إلى مستوى القيمة اإلثباتية  

 التي لوسائل إثبات النسب. 

ير بالذكر أن القضاء التونسي إعترف لوثائق الحالة المدنية بحجيتها الرسمية في وجد

ما يلي: "مضامين الوالدة نسخ رسمية لما  4إثبات النسب حيث جاء في قرار لمحكمة التعقيب

ذكر في دفاتر الحالة المدنية من أصلها مادام لم يوجد في الخارج ما يثبت زورها والتشطيب  

 صلها المستخرجة منه فتبقى حجة قائمة فيما إحتوته من ثبوت الوالدة والنسب". عليها وإلغاء أ

 
 .100، ص 1994أحمد الخمليشي:"التعليق على قانون األحوال الشخصية، الجزء الثاني"، مطبعة المعارف الجديدة،  -1
ة في إطار القانون الدولي الخاص المغربي"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، محمد ناصر ميثوي مشكوري:" اإلثبات وقائع الحالة المدني  -2

 .178، ص 1993/1994، -فاس  –القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، كلية الحقوق 
 من بينها: -3

ته حسب وثيقة الحالة المدنية...فور تسجيل ازديادها في سجالت  قرار محكمة اإلستئناف بالدار البيضاء الذي جاء فيه:" حيث إن الهالك أقر بابن  -      
، 1، المجلة المغربية للقانون، العدد 1986أكتوبر  16صادر بتاريخ  1097الحالة المدنية لمدينة وجدة...مما يعتبر إقرارا منه بنسبها". القرار عدد 

 .49، ص 1986

الذي جاء فيه ما يلي: "حيث تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل نظرا  1983نونبر  16الصادر بتاريخ  1708قرار المجلس األعلى عدد  -   

دفتر   لقولها ـ، تسجيل اإلبن في دفتر الحالة المدنية لوالده ال يمس بحقوق العارض مع أ، هذا التعليل غير مصحح ألن تسجيل اإلبن المزعوم في
ته ويأخذ نصيبه في اإٍلرث". هذا القرار أورده األستاذ محمد ناصر ميثوي مشكوري في أطروحته،  الحالة المدنية لوالده يترتب عنه أن أصبح ورث 

 .1، الهامش رقم 174مرجع سابق، ص 
 ، دون أن يشير إلى رقم القرار أو تاريخ صدور". 178هذا القرار أورده األستاذ محمد ناصر ميتوي مشكوري في أطروحته، مرجع سابق، ص  -4
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 الفقرة الثانية: الحقوق المالية 

 أوال: النفقة

باعتبارها الزمة لسد االحتياجات    1تعتبر النفقة ذات أهمية بالغة ألنها ال تحتمل أي تأخير

اليومية، فهي تشمل الغداء والكسوة والعالج والتعليم وما يعتبر من الضروريات طبقا لما جاء 

من مدونة األسرة. والذي يهمنا في هذا المقام هو نفقة األقارب    189في الفقرة األولى من المادة  

 البنوة والنسب.  في شقها المتعلق بالنفقة على األوالد كأثر من أثار

فعندما يتعلق األمر برابطة بنوة أو نسب ويكون أحد أطرافها مغربيا أو مسلما ويثبت  

االختصاص للقضاء المغربي، فإن القانون المغربي هو الواجب التطبيق على النزاع المتعلق 

قانون  بالنفقة على األوالد استنادا إلى  امتيازي الجنسية والديانة اللذين يرجحان تطبيق ال

 المغربي على قانون أجنبي. لكن البد من التمييز بين أنواع البنوة: 

إذا كان األمر يتعلق ببنوة شرعية ترتبت على عالقة زواج بين طرفين أحدهما مسلم 

)مغربي أو أجنبي(، سواء تعلق األمر بعالقة زوجية بين مغربي أو مسلم وأجنبية، أو بين  

لد الناتج عن هذا الزواج يكون من الواجب على أبيه  مغربية وشخص أجنبي مسلم، فإن الو

اإلنفاق عليه. ويستمر هذا الواجب إلى حين بلوغه الولد سن الرشد، وإذا كان الولد يتابع دراسته 

سنة، كما أن نفقة البنت ال تسقط إال   25فإن النفقة التي تجب على األب تستمر إلى حين بلوغه 

من مدونة األسرة. وال تجب    198طبقا لما جاء في المادة    بتوفرها على الكسب أو عند زواجها

نفقة األوالد على األم إال إذا عجز األب كليا أو جزئيا عن اإلنفاق وكانت األم موسرة كما نصت  

 من مدونة االسرة.  199على ذلك المادة 

 
من مدونة األسرة على ما يلي: " كل توقف ممن تجب عليه نفقة األوالد عن األداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول،     202المادة نصت  -1

 تطبق عليه أحكام إهمال األسرة".
وبالغرامة من   وعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة 482،و480، 479وقد نص القانون الجنائي على جرائم إهمال األسرة في الفصول   -

 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط. 2000الى 200

من القانون الجنائي ما يلي: " يعاقب بنفس العقوبة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفع نفقة إلى   480حيث جاء في الفصل  -

 .زوجه  أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد 
 وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا. -
 والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة االداء في محل المستحق لها مالم ينص الحكم على خالف ذلك. -
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هنا يتضح أن النفقة على الولد الناتج عن بنوة شرعية ال تطرح أي إشكال بحيث أنها 

جب على األب وفي حالة عجزه كليا أو جزئيا عن اإلنفاق، فإن األم إذا كانت موسرة هي التي  ت

 تتحمل واجب اإلنفاق على أوالدها. 

وإذا كان األمر يهم البنوة الطبيعية فإن الولد الناتج عن عالقة شرعية ال يعترف له بأي 

لنفقة، ومعلوم أن األب هو الملزم أثر من أثار البنوة الشرعية بالنسبة لألب بما في ذلك واجب ا

من مدونة األسرة. إال أن   198باإلنفاق على أوالده بالدرجة األولى استنادا لما جاء في المادة 

األم تستوي البنوة بالنسبة إليها سواء كانت شرعية أو غير شرعية وبالتالي فإنها تتحمل واجب  

التساؤل حول مصير حق هذا الولد في    اإلنفاق على ولدها الطبيعي، وفي حالة إعسارها يطرح

 النفقة؟

من الواضح أنه ليس من العدل في شيء تحميل األم مسؤولية خطأ لم ترتكبه لوحدها، بل 

ليس من العدل في شيء تحميل الولد الطبيعي وزر خطا لم يرتكبه أصال، ألنه يعتبر ضحية 

 لعالقة جنسية غير شرعية ويتحمل توابعها بمفرده طوال حياته. 

لذا البد لألب الطبيعي من أن يتحمل المسؤولية عن خطإه الذي أدى إلى إلحاق ضرر  

كبير بالطفل الذي نتج عن هذه العالقة غير الشرعية وذلك عن طريق إلزامه بتعويض هذا 

الطفل عن الضرر الذي حصل له طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية التي تلزم كل إنسان ارتكب  

حدث للغير ضررا ماديا أو معنويا بتعويض هذا الضرر، وذلك عن طريق فعال غير مشروع فأ

الحكم لصالح الطفل بمبلغ جزافي يدفع على شكل أقساط شهرية إلى أن يصبح هذا الطفل راشدا 

وقادرا على الكسب، كما يجب إلزام الطرفين معا الرجل والمرأة اللذين تسببا من خالل عالقة 

 باإلنفاق عليه ورعايته.   فساد في والدة طفل غير شرعي

بل أكثر من ذلك يجب إلزام المغتصب لوحده باإلنفاق على الولد الناتج عن حمل  

 المغتصبة من جراء جريمة االغتصاب التي ارتكبها الفاعل ضدها. 
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وحتى بعد   1والمالحظ أن القضاء المغربي أصدر عدة إجتهادات خالل عهد الحماية

تسير في إتجاه تأسيس نفقة الولد الطبيعي على أساس المسؤولية التقصيرية لألب  2اإلستقالل

البيولوجي، وال بد من تعزيز هذه اإلتجاهات وتكريسها من خالل تدخل تشريعي عاجل يقر  

صراحة بالمسؤولية التقصيرية كأساس لواجب النفقة على الولد الطبيعي بهدف تجاوز العديد  

 فيها الكثير من األطفال غير الشرعيين .  من المشاكل التي يتخبط

ولإلشارة فإن اليهود المغاربة ال يطرح عندهم أي إشكال بهذا الخصوص مادامت البنوة 

 بالنسبة إليهم تنتج نفس األثار سواء كانت شرعية أو غير شرعية. 

ب  أما فيما يخص التبني فمعلوم أنه كلما كان أحد أطرافه مغربيا أو مسلما فإنه لن يترت

، وبالتالي فلن ينتج أثر البنوة 149أي أثر ما دامت مدونة األسرة تعتبره باطال طبقا للمادة 

 الشرعية بما في ذلك واجب النفقة. 

إال أن الكفالة تؤدي إلى إلتزام الكافل ) الزوجين المسلمين أو المرأة المسلمة( برعاية  

عل األب أو األم عادة مع ولده طبقا لما كما يف 3الطفل المكفول وتربيته وحمايته واإلنفاق عليه 

. وبالتالي فإن الكافل ملزم بتلبية الحاجيات  15-01نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 

األساسية لمكفوله إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني، وإذا تعلق األمر بكفالة طفلة فإن هذا  

 لكسب أو زواجها.االلتزام يستمر إلى حين تمكنها من القدرة على ا

 
ريب االستاد العربي  ، منشور بقرارت محكمة االستئناف بالرباط، تع1950فبراير    28الصادر بتاريخ    4155قرار محكمة االستئناف بالرباط رقم    -1

 و ما يليها. 54المجبود، مرجع سابق، ص 
 :1962نونبر  13و الذي أيده المجلس األعلى بقرار صادر بتاريخ  1961مارس  10قرار محكمة اإلستئناف بالرباط بتاريخ  -2

 .310، ص 1961قرار محمة االستئناف منشور في المجلة المغربية للقانون، سنة  -       

 .267،ص 1963قرار بالمجلس األعلى منشور في المجلة المغربية للقانون، سنة  -        
، ما يلي: " لكن حيث أن المحكمة المطعون 222/2003، الملف الشرعي عدد  2004يناير  14المؤرخ في   15جاء في قرار المجلس األعلى عدد   -3

مما استخلصته منها أن ما تمسك به الطالب من تنازله عن كفالة البنت هبة ال   في قرارتها قدرت الوثائق المدلى بها من سلطة في ذلك، وثبت لديها
لذلك يضحى ما  333ص  346يرتكز على أساس، طالما أنه التزم هو وزوجته المستأنفة فرعيا برعايتها و اإلنفاق عليها بموجب رسم الكفالة عدد 

الحظه حول المبلغ المحكوم به ال سند له، إذ المبلغ المذكور مناسب جدا لحال  غير ذي إعتبار، كما أن ما 331ص  273تمسك به من الرجوع عدد 

ا هي األخرى  الطرفين ووصيتهما المادية و االجتماعية بصفتها يتقاضيان راتبا ال بأس به من وظيفتهما بالجندية، إضافة إلى أن المستأنفة فرعيا ملزم
تزمت بذلك في رسم الكفالة، معتبرة كذلك صورة لورقة معلومات حول الوضعية المادية للطالب باإلنفاق إلى جانب زوجها على المكفولة لكونها ال

، فتكون المحكمة لكل ما ذكر 54553وعدد    4837وشهادتين عقاريتين بالرسمين عدد   25/3/1998و الصادرة عن مقاطعة البوعنانية بفاس بتاريخ  

قضت به وعللت قرارها تعليال كافيا مما تكون معه الوسيلتان على غير أساس. " هذا القرار   من مدونة الحوال الشخصية فيما  119قد راعت الفصل  

 و ما يليها. 148منشور في مؤلف األستاذ محمد الشافعي: " كفالة األطفال المهملين "، مرجع سابق، ص 

على مقتضيات زجرية في حالة ارتكاب جريمة في حق  31و  30المتعلق بكفالة األطفال المهملين ينص في المادتين  01-15كما أن القانون رقم 

 المكفول أو في حق الكافل، وكذلك في حالة في حالة اإلمتناع عن تقديم المساعدة و العناية لطفل وليد مهمل.
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 ثانيا: اإلرث

إذا كان أحد أطراف رابطة البنوة أو النسب مغربيا أو مسلما وثبت االختصاص القضائي  

 الدولي للمحاكم المغربية، فإن اإلرث كأثر لهذه الرابطة يقتضي التمييز بين أنواع البنوة: 

عندما ينتج عن عالقة زواج بين طرفين أحدهما مغربي أو مسلم فإنه   البنوة الشرعية:

 يجب التمييز بين حالتين: 

الحالة األولى: الولد الناتج عن عالقة زواج بين مغربي مسلم وأجنبية كتابية وبين  * 

أجنبي مسلم وأجنبية: إذا توفي الزوج المغربي المسلم فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون  

غربي، وبالتالي فإن الولد يرث أباه ألنه نتج عن عالقة شرعية، وينطبق نفس الحكم إذا  الم

توفيت الزوجة األجنبية غير المسلمة، ولكن مادام الزوج مغربي الجنسية ومسلمالديانة والولد  

الناتج عن عالقة الزوجية أيضا مسلم ويحمل الجنسية المغربية فإن التركة الموجودة في 

إذا لم يوجد وارث أخر للزوجة األجنبية   1وجة األجنبية تؤول إلى الدولة المغربيةالمغرب للز

حسب قانونها الوطني، وال حق للولد والزوج في الميراث بسبب اختالف الدين. ونفس األمر 

إذا كان الزوج أجنبيا مسلما والزوجة أجنبية غير مسلمة حيث أن امتياز الديانة يلعب دورا  

 صوص.بارزا بهذا الخ

: الولد الناتج عن عالقة زواج بين مغربية مسلمة وأجنبي مسلم: إذا توفي * الحالة الثانية

الزوج األجنبي المسلم فإن الزوجة المغربية والولد الناتج عن هذا الزواج يكون لهما حق في 

س ، ولي2الميراث، إال أن توزيع التركة يتم بمقتضى القواعد التي تنص عليها مدونة األسرة 

 القواعد التي ينص عليها القانون الوطني للزوج األجنبي المتوفى. 

ويسري نفس الحكم إذا توفيت الزوجة المغربية المسلمة، حيث يعترف لولدها وزوجها 

 األجنبي المسلم بالحق في الحصول على ميراثها. 

 
 .271موسى عبود: "الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي"، مرجع سابق، ص  -1
 .712موسى عبود. نفس المرجع اعاله، ص -2
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لزواج تقتضي وضعية الولد الطبيعي الناتج عن عالقة تمت خارج إطار االبنوة الطبيعية:  

 بين طرفين أحدهما مسلم، التمييز بين حالتين:  

ال يكون للولد الطبيعي أي حق في ميراث أبيه المتوفى إذا كان مسلما الحالة االولى: 

)سواء كان مغربيا أو أجنبيا(،نظرا ألن البنوة الطبيعية بالنسبة لألب ال ينتج عنها أي أثر من 

اإلرث، بل حتى ولو كان األب المتوفى غير مسلم  أثار البنوة الشرعية بما في ذلك الحق في

فإن القضاء المغربي لن يعترف للولد الطبيعي بحقه في اإلرث ما دامت األم مغربية الجنسية،  

والولد يحمل الجنسية المغربية عن طريق أمه ومن تم سيخضع للقانون المغربي الذي ال يرتب  

 البنوة الشرعية. على البنوة غير الشرعية بالنسبة لألب أي اثار

إذا توفيت أم الولد الطبيعي فإن هذا األخير يكون له الحق في الميراث الحالة الثانية: 

سواء كانت األم مغربية أو أجنبية، نظرا ألن البنوة بالنسبة لألم تستوي من حيث األثار المترتبة 

 عليها سواء كانت شرعية أو غير شرعية. 

في اإلرث كأثر من أثار التبني بالنسبة للمغاربة أو   ال مجال للحديث عن الحق التبني: 

حيث  إن وفاة  الكافل )أحد الزوجين المسلمين أو ال تسمح باإلرث الكفالةالمسلمين. كما أن 

- 01نظرا ألن المادة الثانية من القانون رقم    المرأة المسلمة( ال يخول المكفول الحق في اإلرث  

 تنص على أنه ال يرتب على الكفالة الحق في النسب وال في اإلرث.  51

 ثالثا: الحضانة.

ي رعاية الولد المحضون وتربيته  يتضح أن الحضانة تتجلى ف  163من خالل المادة 

، وهي تعد واجبات األبوين معا خالل قيام العالقة الزوجية حيث تنص  1وحفظه مما قد يضره 

من مدونة األسرة على ما يلي:" الحضانة من واجبات األبوين مادامت عالقة   164المادة 

 الزوجية قائمة".

 
قرا  جاء في قرار للمجلس األعلى ما يلي: لكن حيث من جهة، فإن الحضانة فقها وقانونا تعني حماية الحقوق الواجبة للطفل حتى ينشأ سليما مست  -1

لى إنتهاء أمد في مبيته و ملبسه و مأكله و تنظيفه، وتمتيعه بالحقوق المذكورة يقتضي تواجد الحضانة معه في الدار التي يسكنها الطفل المحضون إ
 الحضانة بالرشد الو طرأ ما يغير ذلك القانون."

 .69، ص 66، مجلة قضاء األعلى ، عدد 983/1/3/2004في الملف المدني عدد  2005صادر بتاريخ يونيو  1979القرار عدد 
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لنزاع مغربيا أو مسلما وتبث  وفي حالة نشوء نزاع حول حضانة ولد وكان أحد أطراف ا

االختصاص للقضاء المغربي فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون المغربي إستنادا إلى  

 إمتيازي الجنسية والديانة، وال بد من التمييز هنا بين أنواع البنوة: 

في إطار عالقة زوجية تجمع مغربيا أو مسلما   بنوة شرعيةفإذا كان الولد قد نتج عن 

نبية، أو مغربية مسلمة بأجنبي مسلم، تعتبر حضانته من واجبات الزوجين معا، وفي حالة  بأج

إنتهاء العالقة الزوجية فإن الحضانة تسند لألم بالدرجة األولى وتحرم من هذا الحق إذا كانت  

غير مسلمة نظرا ألن هناك تخوفا من تربية الولد على غير دين األب وبالتالي تسند لألب، بل  

لو كانت األم مغربية وتقيم خارج المغرب فإنها تحرم من حضانة ولدها إذا كان مقيما   وحتى

وتستمر   2. كما أنها تحرم من حق الحضانة إذا تزوجت بأجنبي عن المحضون 1في المغرب

الحضانة إلى حين بلوغ الولد لسن الرشد القانوني إال أنه يمكنه أن  يختار من يحضنه من بين 

 166خمس عشرة سنة طبقا لما نصت عليه الفقرتان األولى والثانية من المادة  أبويه إذا بلغ

، ويتم  3من مدونة األسرة. ويكون لغير الحاضن من األبوين حق زيارة وإستزارة المحضون

وإذا تعدر ذلك تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة   4تنظيم هذه الزيارة وباتفاق بين األبوين 

 .5فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر اإلمكان التحايل في التنفيذ 

 
، ما يلي:"حيث يتبين صحة ما ورد في هذه الوسيلة، 330/1/2/2005، الملف عدد 2006يناير  18جاء في قرار للمجلس األعلى صادر بتاريخ  -1

من مدونة األسرة أن إقامة الحضانة خارج المغرب يسقط حضانتها، ولما كان األمر كذلك فأن الطاعن إستدل  178ذلك أنه يستفاد من مفهوم المادة 

ربية، والتي تفيد أن المطلوبة في النقض مقيدة بالضمان اإلجتماعي وحاملة بعدة وتائق وخاصة الوثيقة المترجمة من اللغة اإلسبانية إلى اللغة الع
رة القرار لبطاقة االقامة الخاصة باألجانب بإسبانيا والتي لم تنكرها اثناء جلسة البحث، مؤكدة على عملها في البلد المذكور إال أن المحكمة مصد 

د جدته لألم أفيد له لبقائه معها مند مدة طويلة، تكون بعملها قد خرقت الفصل المحتج به  المطعون فيه لم تعتبر كدلك وإعتبرت أن بقاء المحضون عن
 .310وعرضت بذلك قرارها للنقض." هذا القرار منشور في:" المنتقى من عمل القضاء المدونة األسرة"، مرجع سابق، ص 

أعاله فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون عللت قضائها بأنه ثبت  وجاء في قرار أخر للمجلس األعلى مايلي:"لكن ردا على ما ورد في الوسائل 
لعسير في رسم الزواج أو الطالق الخلعي بين الطرفين أن محل إقامتهما معا السابق هو المغرب، وأن إستيطان الحضانة في بلد السودان يجعل من ا

ن القطر ونظيره السوداني ال تساعد األب على اإلطالع على أحوال ولديه على والد المحضون مراقبة أحواله والقيام بواجباته ذلك أن المسافة بي
، 67، منشور في مجلة قضاء المجلس األعلى العدد  2/311/2004، الملف الشرعي عدد  2006يناير    4المؤرخ في    01والسهر عليهما."القرار عدد  

 .134ص 
، ما يلي: " لكن حيث إن المحكمة ثبت لها من المحضر  215/1/200لملف عدد ا 2006فبراير  1جاء في قرار المجلس األعلى الصادر بتاريخ  -2

اإلستجوابي المستدل به من طرف المطلوب والذي لم يكن محل منازعة من طرف الطالبة، أن هذه األخيرة تزوجت بأجنبي عن المحضون، وصرحت 
الده الذي هو األولى برعايته و السهر على تربيته نظرا لسنه، تكون تبعا لذلك بسقوط حضانتها بعد أن تبين أن مصلحة المحضون تكمن في ضمه لو

من مدونة السرة الواجبة التطبيق في النازلة تطبيقا سليما، ولم تكن في حاجة إلجراء بحث مادامت تتوفر   175و174قد طبقت مقتضيات المادتين 

ى،" القرار المنشور في: " المنتقي من عمل القضاء في تطبيق مدونة السرة" على العناصر الكافية للبث في النازلة، مما يجعل الوسيلتين بدون جدو
 .308، مرجع سابق، ص 

 من مدونة األسرة. 180المادة  -3
 من مدونة األسرة. 181المادة  - 4
 من مدونة األسرة. 182المادة  -5
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منها   19في الفصل    1981غشت    10وتنص اإلتفاقية المغربية الفرنسية المبرمة بتاريخ  

بأن تضمنا فوق ترابهما وتحت مراقبة   على ما يلي: " تلتزم الدولتان عن طريق المعاملة بالمثل

سلطتها القضائية حرية ممارسة حق الحضانة على طفل قاصر مع التقيد فقط بمصلحته دون  

أي إعتبار أخر مستمد من قانونها الداخلي وكذا بحرية ممارسة حق الزيارة وتلتزم منها عن 

 هذا الميدان."طريق التبادل بحسن تنفيذ األحكام الصادرة في الدولة األخرى في 

والمالحظ أن المشرع المغربي من خالل مدونة األسرة حاول تكريس مبدأ مراعاة  

التي نصت على ما يلي: " تراعي   186مصلحة المحضون بالدرجة األولى من خالل المادة 

 مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب". 

نه ال يحق إلحدى الدولتين في  من اإلتفاقية المغربية الفرنسية على أ  24وقد نصت المادة  

مادة الحضانة أن ترفض إقرار أو تنفيد حكم صادر عن الدولة األخرى إذا طبقت محاكمها: 

القانون الوطني في حالة إنتماء األبوين إلى جنسية واحدة أو قانون إقامة األبوين المشتركة 

دية وذلك إذا كانا ينتميان  الفعلية أو قانون إقامة أحد األبوين الذي يعيش معه الطفل بصفة عا

إلى جنسيتين مختلفتين، ومن هنا يتضح أن الزواج المختلط الذي يجمع طرفا مغربيا وأخر 

فرنسيا ) إذا كانت الزوجة مغربية مسلمة فان الزوج الفرنسي الجنسية من المفروض أن يكون  

إقامة األبوين  مسلما( يجعل من الممكن خضوع حضانة الولد الناتج عن هذا الزواج لقانون 

المشتركة الفعلية وفي حالة إنتهاء العالقة الزوجية فإن أحد األبوين الذي يعيش معه الطفل 

 بصفة عادية هو الواجب التطبيق. 

البنوة الطبيعية التي يكون األب فيها مغربيا أو مسلما فإنها ال تنتج أي آثر من آثار البنوة  

ار هذه البنوة تنصرف إلى األم فقط بما في ذلك الشرعية تجاه األب، وهذا يعني أن جميع أث 

حضانة الولد الطبيعي، لذا ال يمكن تصور صدور حكم قضائي في المغرب يمنح حضانة الولد  

 لألب البيولوجي ألن في ذلك خرقا للنظام العام المغربي.

أي أثار تتصل بالحضانة إذا كان األمر يتعلق بطرف مغربي أو  التبنيوال يترتب على 

 لم.مس
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من القانون   22فإن من أهم األثار الناتجة عنها ما نصت عليه المادة   الكفالةلكن في حالة  

من تحمل الكافل اإللتزامات المتعلقة برعاية الطفل المهمل وحضانته وضمان   15-01رقوم 

تنشأته  في جو عائلي سليم مع الحرص عل تلبية حاجياته األساسية إلى حين بلوغه سن الرشد 

نونية الواردة في مدونة األسرة والمتعلقة بحضانة األوالد  القانوني طبقا للمقتضيات القا 

 .186الى  163المنصوص عليها في المواد من 

كما ال يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول لإلقامة الدائمة خارج أرض الوطن كما نصت    

إال بعد حصول على إذن بذلك من قبل القاضي   15-01من القانون رقم  24على ذلك المادة 

لمكلف بشؤون القاصرين المختص. وفي حالة الموافقة يعهد للمصالح القنصلية المغربية بحمل ا

إقامة الكافل بدور تتبع الطفل ومراقبة وفاء كافله بالتزاماته بعد أن تحصل هذه المصالح نسخة 

 من إذن القاضي عند صدوره.

 المطلب الثاني: إستبعاد القانون األجنبي المختص

خر من مجتمع لآل ةنظرا لطبيعته النسبية والمتغير 1ضنظام العام بالغمومفهوم اليتميز 

خر حتى داخل الدولة واحدة،حيث إن ما يعتبر من النظام العام في دولة معينة قد  ومن زمن لآل

لك  تي إطار القانون الدولي الخاص هو ، هذا ويدل النظام العام ف2ال يعد كذلك في دولة أخرى

التي بمقتضاها يتم استبعاد القانون األجنبي المختص الذي تعيفه قاعدة اإلسناد الوطنية   اآللية

سنتعرض لحاالت   اآلليةة األولى" هذا واإلعمال هذه وإحالل قانون القاضي محله "الفقر

 حله. "الفقرة الثانية".استبعاد القانون األجنبي المختص وإحالل قانون المغربي م

 

 لية الدفع بالنظام العام آالفقرة األولى: 

 أوال: إستبعاد القانون األجنبي الواجب التطبيق

 
 .136، ص 2006باط، الطبعة الثانية سنة خالد بوجاوي: " القانون الدولي الخاص في مجال قانون ألسرة "دار القلم الر -1
 .15.04جميلة أوحيد: " أليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص" أطروحة الدكتوراه للجامعة محمد الخامس سويسي للرباط  -2
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إن السماح بتطبيق القانون األجنبي على رابطة قانونية تحتوي على عنصر أجنبي داخل  

قانونها والقانون األجنبي  دولة ما يعني بالضرورة أن هذه األخيرة تدرك أن هناك إختالف بين  

تعارض بشكل   إذا  المتخصص رغم ذلك فإنها تحترم بتطبيق هذا القانون إال أن هذا األخير

صارخ وهو مع المبادئ الجوهرية داخل هذه الدولة فإنه يتم إستبعادهبإسم النظام العام، هذا إن  

لوضعية ايشر في ظهير  لمكانت الدول تعتمد آلية الدفع بالنظام العام فإن المشرع المغربي 

المدنية لألجانب لهذه األلية وإنما إكتفى بالتطرق لها في بعض اإلتفاقيات الثنائية كاإلتفاقية  

الذي ينص الفصل الرابع عنها على ما   1981غشت  10المغربية الفرنسية المبرمة بتاريخ 

ذه اإلتفاقية من  يلي: "ال يمكن العدول عن تطبيق قانون إحدى الدولتين المهددة بمقتضى ه

نظام العام. هذا وإرتباطا  للبصورة واضحة نافيا خرى إال إذا كان مطرف محاكم الدولة األ

بموضوعنا فالنسب يعتبر من الحقوق الشرعية التي ال يجوز اإلتفاق على مخالفتها، فقد صانته  

وحق لألب في حق هللا تعالى بالدرجة األولى    من الضياع والتزييف وجعلته  الشريعة اإلسالمية

يعاقد  به على نسبه وحق األم في تثبت به عفتها لذلك فالمشرع حرص على عنايته و إثباته  

 .1لتنظيمه تنظيما محكما وأحاطه بنصوص ذات طابع أمرة متعلقة أساسا بالنظام العام 

هذا ويؤكد الفقه المعاصر في مضمونه على أهمية النظام العام كصمام األمان األجل 

إستبعاد القانون األجنبي الواجب التطبيق إذا تعارض مضمون هذا القانون مع األسس الجوهرية  

للمجتمع هذا فقد ذهب اإلتجاه الفرنسي إلى أن القانون األجنبي الذي يحرم مؤسسة النسب  

ليس معارف للنظام العام الفرنسي ولكن حرمان الطفل الذي له إرتباط بفرنسا   الطبيعي مبدئيا

من الرعاية األسرة الذي يعارض النظام العام وبالتالي يقصي القانون الواجب التطبيق.  

د القانون األجنبي           كذلك وهو أنه بإمكان القضاء المغربي إستبعوبالمقابل يمكن القول 

لسلبي للدفع بالنظام العام إذا كان متعارفا بشكل مع المبادئ الجوهرية داخل  ما يعرف باألثر ا

 المجتمع المغربي.

 ثانيا: تطبيق قانون القاضي نتيجة إستبعاد القانون األجنبي

 
الخاص، كلية العلوم القانونية مكناس الرماش محمد : مظاهر تصادم مدونة األسرة مع النظام العام الجديد رسالة لنيل دبلوم الماستر القانون  -1

 .36ص 14/15
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إن األثر السلبي للنظام العام المتمثل في إستبعاد القانون األجنبي المختص يستتبعه أثر 

ون محل القانون األجنبي المستبعد، وهذا التالزم بين األثرين هو  إيجابيا، متمثال في إحالل قان

المسلم به لدى غالبية التشريعات، إال أنه وفي مقابل ذلك يعفى الفقه الذي ينفي عن النظام العام 

مس بالنظام العام للدولة  يأثره اإليجابي بحيث يكفي إستبعاد القانون األجنبي المختص الذي 

إلى ضرورة  1خر وقد ذهب بعض الفقه آمحل هذا القانون أي قانون  يجعل المعنية دون أن

ر بحث ثم  البحث عن قاعدة بديلة في القانون األجنبي نفسه، إال أن هذه اآلراء كلها ضلت محو

لقاضي محل القانون  األجنبي المستبعد وذلك لعدة إعتبارات عن  اقانون  تبني الذي يؤكد إحالل  

عام ال يهدف سوى لحماية المبادئ والقيم األساسية للمجتمع كما أن  أهمها أن الدفع بالنظام ال

القاضي الوطني يكون عارفا بأحكام قانونه وبالتالي ال يجد صعوبات في تطبيقه باإلضافة إلى  

مهمة مما يؤهله اإلحالل قانونه بدل القانون   2أن المغرب أصبح يتوفر على ترسانة  قانونية 

 مس بالقيم الجوهرية للمجتمع بالمغربي.األجنبي المستبعد عندما ي

لكن التساؤل المطروح: ما هو نطاق الدفع بالنظام العام في إلتزام المتعلق بالبنوة والنسب؟ 

 وماهي حاالت إستبعاد القانون األجنبي وإحالل قانون المغربي محله؟

 المغربي محله الفقرة الثانية: حاالت إستبعاد القانون المختص وإحالل قانون 

 أوال: نطاق الدفع بالنظام في النزاع المتعلق برابطة البنوة او النسب

يلعب النظام العام دورا فعاال في حماية القيم الجوهرية داخل المجتمع خصوصا في مجال 

البنوة والنسب من هنا يمكن القول أن البنوة الطبيعية التي يثور النزاع بين أطرافها األجانب  

مين ال تمس بالنظام العام المغربي وبالتالي يجب اإلعتراف بأثارها في حماية  غير المسل

المصلحة الطفل بالدرجة األولى فال يعقل حرمان طفل طبيعي عن حقوق خولها له القانون  

بدعوى المساس بالنظام العام المغربي خصوصا في حالة نشوء هذه العالقة في الخارج وليس  

ارها في المغرب، كما أن عالقة التبني التي تجمع  ث سوى ترتيب أ  وب في القضاء الوطنيالمطل

 
تبعاده أنظر جميلة أوحيدة   التوسع حول التوجهات التي تبناها الفقه الداعي إلى عدم إنحالل قانون في عمل القانون األجنبي المختص الذي يتم إس -1

 بعدها. وما 119ليات تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص المغربي مرجع سابق، ص آ
 .341جميلة أو حيده نفس المرجع ص  -2
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أجانب غير مسلمين ال تمس بالنظام العام المغربي مادام القانون         األطراف هذه العالقة 

 يقر بالتبني ويرتب عليه أثار البنوة الشرعية.

البنوة أو النسب  انطالقا مما سبق يتضح أن فكرة النظام العام يجب أن تقتصر على رابطة  

أحد أطرافها مغربي أو مسلم وال تمتد إلى العالقة التي يكون جميع أطرافها أجانب غير مسلمين 

وذلك لحماية مصلحة الطفل بالدرجة األولى الذي يجب أن يستفيد من مقتضيات قانونه الوطني  

 . ها أنها تراعي مصلحة في تقرير نسبالتي توفر له قدرا كبيرا من الحماية كم

 الل قانون القاضي المغربي  ح تبعاد القانون األجنبي المختص واثانيا: حاالت اس

أو مسلما فإن النظام العام المغربي  اإذا كان أحد أطراف رابطة البنوة أو النسب مغربي

في تطبيق القانون   الل قانون القاضي معه اآلنحتبعاد القانون األجنبي المختص وإيتدخل االس

 ر بالنظام العام. يخطاألجنبي مساس 

ربي أو مسلم  ففي ما يخص البنوة الشرعية الناتجة عن عالقة زواج مختلط بين طرف مغ

فع بالنظام العام من طرف القاضي المغربي بهدف إقرار الدصور عدم  توطرف أجنبي ال يمكن  

بالقيم  ن في ذلك مساس خطير أللمسلمة من شخص أجنبي غير مسلم بطالن زواج المغربية ا

األساسية للمجتمع المغربي نظرا ألنه ال يمكن السماح بزواج المسلمة بغير مسلم في المغرب. 

كما أن الزواج المختلط بين مغربي أو مسلم وأجنبية غير مسلمة "كتابية" ال يمكن أن يترتب  

ة اآلن هناك قاعدة بتقضي  غير مسلمزوجته الالمسلم في اإلرث إذا توفيت  عليه حق الزوج

 وارث بين المسلم وغير المسلم وبالتالي فإن النظام العام سيتدخل بهذا الخصوص.تبعدم ال

النظام العام  دخلد أطرافها مغربي أو مسلم فإن تأما فيما يتعلق بالبنوة الطبيعية التي أح

أمر محتوم بحيث يؤدي تطبيق قانون القاضي المغربي إلى عدم ترتيب أي أثر عن آثار البنوة  

ة تجاه األب وجدير بالذكر أن هذا األمر فيه مساس كبير بحقوق الطفل بحيث لن يتمكن الشرعي

هذا األخير من االستفادة من أي أثر قانوني اتجاه األب الطبيعي رغم أن هذا األخير هو  

 المسؤول األساسي في نشوء هذه البنوة. 
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بل   ب من قبل أجانب  غرأما فيما يخص التبني فمعلوم أنه ال يجوز تبني طفل مسلم في الم

، 1حتى ولو كانوا ينتمون إلى الديانة اإلسالمية وقر قانونهم الوطني بالتبني كالتونسيين مثال

فل أجنبي غير مسلم من قبل مغاربة أو مسلمين نظرا ألن التبني يعتبر  طكما أن ال يجوز تبني 

هذه   استمد لمغربي الذي طبقا للقانون ا باطال وال ينتج عنه أي أثر عن آثار البنوة الشرعية

كان التبني من طرف مغربي أو مسلم فإن   إذا مية. إذن فالمقتضيات من مبادئ الشريعة االسال

النظام العام يتدخل االستبعاد القانون األجنبي الذي يحيز هذه العالقة من أجل تفعيل مقتضيات  

 القانون المغربي الذي ال يعترف بهذا النظام ويرتب عليه البطالن.

اؤه إلى انقض إذن يمكن القول أن الصفة الوطنية األطراف عالقة البنوة أو النسب أو

 سبب كاف لتطبيق مقتضيات القانون الوطني للقاضي المغربي.الديانة اإلسالمية 

 

 

 

 

 

 

 

 : خاتمة

بما أن موضوعات القانون الدولي الخاص الجنسية / تنازع القوانين/ تنازع االختصاص 

القضائي وارتباطا بموضوعنا والذي هو النسب يمكن أن نخلص إلى أنه يجب صياغة قواعد  

لإلسناد تتعلق به أي النسب عما أنه يجب وضع ضوابط اسناد صحيحة  ومتعددة  حتى يتسنى  

 
 .176خالد برجاوي، القانون الدولي الخاص في مجال قانون األسرة، مرجع سابق، ص  -1



36 
 

حدد بشكل تى للطفل باإلضافة إلى وضع قواعد للقاضي اختيار انسبها تحقيق للمصلحة الفضل

 ة في النزاعات ذات العنصر األجنبي. يالمغرب حاكماضح اختصاص القضائي الدولي للمو
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