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المي،واإلسالعربيالعالمفيرائدةتجربةالمغربتجربةتعد
ةالمتعلقالعمیقةاإلصالحاتمنالعدیدتبنيعلىعملحیث

شریعي،التأوالدستوريالمستوىعلىإنوالطفل،المرأةبوضعیة
تيالاالتفاقیاتمنالعدیدمعالمالئمةبھدفأغلبھاكانوالتي

.المملكةعلیھاصادقت

Moroccan experience is a unique model on the Arab and Islamic
level, Morocco worked to adopt a package of reforms relating to the
status of women and children by adopting many of the deep
amendments on the institutional and legislative levels.



أمیراباعتبارهالسادسمحمدالمغربلملكالرمزیةالداللةشكلت
وتوحیداإلصالحات،ھذهعلىاإلقدامفيبارزجددوراللمؤمنین
االتفاقیاتوالمقارنة،الدولیةالقوانینعلىواالنفتاحالمرجعیات،مختلف
سببحأكدتوالتيلألسرة،مدونةبتبنياألمرھذاتوجوقدالدولیة،

فاقیاتواالتاإلسالمیةالشریعةبینتعارضھناكیوجدالأنھمرجعیتھا
.فیھاطرفاالمغربیعدالتيالدولیة

His Majesty King Mohammed VI has served as Commander of
the Faithful and works to ensure the safety of the religious
foundations of the nation big role in the completion of these
reforms and working to unify the trends and the development of an
approach that would able Morocco to maintain religious, national
and social particularity and openness to international laws and
conventions has embodied his vision of through what is stipulated
in the Moroccan family code Moroccan family law, which is based
on its contents to the Islamic Sharia is not incompatible with
international conventions which Morocco is a party 3



اتفاقیاتإبرامعلىالمغربعملاألطفال،حقوقمجالفي
تاریخیةروابطمعھاتربطھالتيالغربیةأوربادولبعضمعثنائیة
لحدود،لالعابرةاألسریةالنزاعاتفيالمذكورةالفئاتحمایةبھدف

،)1981منذ(وبلجیكافرنسامنكلمعاألمرھذاتجسدوقد
الجوانباالتفاقیاتھذهنظمتحیث،)1997منذ(وإسبانیا

وحقبالحضانة،الصلةذاتوخاصةاألسریة،بالنزاعاتالمرتبطة
.لألطفالالمشروعغیروالنقلالزیارة،

In terms of international protection of children, Morocco
took the initiative and opted, first, for the conclusion of
bilateral agreements with some European countries regarding
the family rights which include provisions related to
wrongful and cross-border removal of children.
- France- Belguim (Since 1981)- Spain(1997).
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نیاتبتغیرعنالناتجلألطفالالمشروعغیرالنقلكانإذا
نوعللتعامالیشكلالمختلط،الزواجأعدادوارتفاعالمجتمع،

جانبنمیعدفإنھالعالقات،ھذهعنالناتجینلألطفالالثقافي
ھم،علیتنعكسالتيالمأساویةالمشاكللبعضمصدراآخر

.األبوینبینالنزاععنتترتبوالتي

In fact, the issue of wrongful removal of children is tightly
related to the new structure of the societies and that due to
the multiplication of interracial marriages, which, though
being a factor of cultural richness for children issued from
this union, can, however, give rise, in some cases, to painful,
and even dramatic, situations, in case of parental conflicts.
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ھاوغیرلألطفال،الدوليالنقللحاالتأجوبةإیجادوبھدف
واعضالمغربأصبحاألطفال،بحمایةالمرتبطةالمشاكلمن
بعدووقع،1993منذالخاصالدوليللقانونالھايمؤتمرفي

جلىتتوالتيالمنظمة،ھذهعنصادرةاتفاقیاتثمانعلىذلك
:یليفیما

For this Matter Morocco became a member of Hague
Conference on Private International Law since 1993, at that
level, it adhered to eight conventions which summarized as
follows:
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.المدنیةبالمسطرةالمتعلقة1954مارس1فاقیةات-
إلزامیةبإلغاءالمتعلقة1961أكتوبر5اتفاقیة-

.األجنبیةالعمومیةالعقودعلىالمصادقة
غوالتبلیباإلعالمالمتعلقة1965نونبر15اتفاقیة-

يفالقضائیةوغیرالقضائیةلألوراقالخارجفي
.والتجاریةالمدنیةالمادتین

مادةفيالمطبقالقانونحول1971ماي4اتفاقیة-
.الطرقيالسیرحوادث

ةاألدلعلىبالحصولالمتعلقة1971ماي4اتفاقیة-
.والتجاریةالمدنیةالمادتینفيالخارجفي

المدنیةالجوانبحول1980أكتوبر25اتفاقیة-
.لألطفالالدوليلالختطاف

تسھیلإلىالھادفة1980أكتوبر25اتفاقیة-
.للعدالةالدولياللجوء

باالختصاص،المتعلقة1996أكتوبر19اتفاقیة-
فينوالتعاووالتنفیذ،واالعتراف،المطبق،والقانون

.األطفالحمایةوإجراءاتاألبویة،المسؤولیةمجال

- Convention of 1 March 1954 on civil
procedure.
- Convention of 5 October 1961 Abolishing
the Requirement of Legalisation for Foreign
Public Documents.
- Convention of 15 November 1965 on the
Service Abroad of Judicial and Extrajudicial
Documents in Civil or Commercial Matters.
- Convention of 4 May 1971 on the Law
Applicable to Traffic Accidents.
- Convention of 18 March 1970 on the
Taking of Evidence Abroad in Civil or
Commercial Matters.
- Convention of 25 October 1980 on the
Civil Aspects of International Child
Abduction.
- Convention of 25 October 1980 on
International Access to Justice.
- Convention of 19 October 1996 on
Jurisdiction, Applicable Law, Recognition,
Enforcement and Co-operation in Respect
of Parental Responsibility and Measures for
the Protection of Children.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=33
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/service
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=81
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/evidence
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=91
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70


الدوليلالختطافالمدنیةالمظاھرحول1980لسنةالھاياتفاقیةدخلت
فينشرھاوتم،2010سنةمنیونیوشھرفيبالمغربالنفاذحیزلألطفال
فياالتفاقیةھذهمناألساسيالھدفویتمثل،2011فيالرسمیةالجریدة
لھذاوأقرتالمشروع،غیرنقلھمعنالناتجةاألضرارمناألطفالحمایة

إقامتھملمكانلألطفالالفوريالرجوعأنشأنھامنإجراءاتالغرض
.واالتصالالزیارةحقتأمینبھدفوكذااالعتیادي،

The Hague convention of October 25th 1980 regarding the
International abduction of Children which entered into force in
Morocco on June 1st 2010 and published in the Official Bulletin on
August 12th 2011.

The aforementioned convention aimed at protecting the children,
at the international level, from the harmful effects of illicit
abduction and return and establishing procedures to guaranty an
immediate return of the child to his habitual residing state and
assuring as well the visitation rights. 8



:1980إشكاالت مرتبطة بتطبیق اتفاقیة سنة 
.المسطرة-دور السلطات المركزیة -
.طبیعة دور النیابة العامة ومبدأ الحیاد-
.وعوقضاء الموضاالستعجالياالختصاص القضائي بین القضاء -
طة بإرجاع العالقة بین مسطرة اتفاقیة الھاي والمسطرة الجنائیة المرتب-

.تأثیر ذلك على الوساطة-األطفال
:مبادئ قضائیة-

.اإلرجاعطلباتتقدیمفيالحقالعامةللنیابة-
لمصلحةاإلرجاعطلباتفيبتھاعندالمحكمةمراعاةضرورة-

.الفضلىالطفل
اتفاقیةمن13المادةتقررهمااالعتباربعیناألخذضرورة-

.اإلرجاععدمحاالتبخصوصاستثناءاتمن1980
9



تطبیقات قضائیة-1980اتفاقیة الھاي لسنة 

1980 Hague Convention- Judicial 
Implementation 
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02/06/2015قرار محكمة النقض 
فرنسا/ المغرب 

)مدونة األسرة(االتفاقیة لھا أولویة في التطبیق على النصوص الداخلیة "
دونةممقتضیاتعلىاعتمادااالعتیادیةإقامتھمكانإلىالطفلإرجاعاالستئنافمحكمةرفض”

الستثناءاتوفرمنالتحققودوناالتفاقیة،نصوصواستبعادبالتطلیق،صادرحكموعلىاألسرة،
المادةمن"ب"الفقرةفيعلیھالمنصوصذلكأو،12المادةمنالثانیةالفقرةفيعلیھالمنصوص

بھقضتماعلیجللطفل،الفوریةاإلعادةطلبردلتبریراالتفاقیة،نفسمنلھاالموالیةالفقرةأو،13
بمثابةھيالتي1980لسنةالھايواتفاقیةالدستور،مقتضیاتمعومتعارضأساس،علىمبنيغیر

."داخليقانون
Judgement of the Court of Cassation 02/06/2015

Morocco/France
« The Convention has the priority of application over the internal laws (Family 

Code)
The Court of Appeal’s refusal to return the child to the place of his

habitual residence based on the provisions of Family Code and on a
judgement of repudiation, and the exclusion of the provisions of the
Convention, without verifying the availability of the exception provided
for in Article 12, paragraph 2, or in Article 13, sub-paragraph b), or in
the next paragraph of the same Convention, to justify the refusal of
the application of the prompt return of the child makes its judgement
groundless and in conflict with the Constitution and the 1980 Hague
Convention which is considered an internal law. » 11



02/06/2015قرار محكمة النقض 
فرنسا/ المغرب

االتفاقیة لھا أولویة في التطبیق على نصوص مدونة األسرة
المصلحة الفضلى للطفل تقتضي إرجاعھ لمكان إقامتھ االعتیادیة

الاألبوأنھناك،ویدرسفرنسا،فيوالدتھمعاعتیادیةبصفةیقیمكانالطفلكونثبوت"
بإرجاعھكمالحالفضلىالطفلمصلحةعلىحفاظایقتضيالبلد،ھذاعلىیترددكانكونھفيینازع

واجبةتعدالتياالتفاقیةنفسمن13المادةمعوانسجامااالتفاقیة،من8للمادةتطبیقافرنساإلى
."سواھادونالتطبیق

Judgement of the Court of Cassation 02/06/2015
Morocco/France

The Convention has the priority of application over the provisions 
of Family Code.

The best interest of the child requires his return to the place of 
his habitual residence. 

« As it has been proven that the child was habitually resident with
his mother in France, and studying there, and that the father does not
dispute the fact that he frequently travels to such country, a ruling is
required, to maintain the best interest of the child, to return him to
France in application of Article 8 of the Convention and in conformity
with Article 13 of the same Convention which is the only applicable
convention. » 12



13/10/2015قرار محكمة النقض 
بلجیكا/ المغرب

سلطةالأسندالبلجیكيالقضاءعنصادرأجنبيحكمعلىالمحكمةاعتماد”
بناءالحكموالتنفیذیة،بالصیغةبتذییلھللمطالبةحاجةدونمااألب،إلىاألبویة

الناحیةمنامؤسسقضاؤھایجعلمستعجلكتدبیرألبیھاالبنتبتسلیمذلكعلى
القانونعلىبيالمغرالدستوربموجبتسموالتياالتفاقیةتقررهلماوفقاالقانونیة
.“الداخلي

Judgement of the Court of Cassation 13/10/2015
Morocco/Belgium

The Court’s reliance on a foreign judgement issued
by the Belgian judiciary which awarded the parental
authority to the father without requesting that it
should be enforceable, and which ruled on the case
by giving the daughter to her father as a provisional
measure, gives its judiciary legal ground according to
the Convention which takes precedence over national
legislation in accordance with the Constitution.
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28/09/2015قرار محكمة االستئناف بالرباط 
حتىنھمامبالقربفوجودهمحققا،ضررابھیلحقولدیھأحدعنبعیداالطفلنقل

ھذاثلومومعنویا،مادیالھمفیدبشؤونھللعنایةالزوجیةالعالقةانفصامحالةفي
مختصالتالمستعجقاضيفإنوبالتالي،االستعجالیةالصبغةدائمایكتسيالطلب
لىعتسموالتياالتفاقیةأھدافمن.الحقھذاممارسةلضمانمؤقتإجراءأيباتخاذ

یةالفوراإلعادةضمانالمغربيالدستورحسبنشرھافورالوطنیةالتشریعات
أنضيتقتالفوریةواإلعادةشرعیة،غیربطریقةاحتجزواأونقلواالذینلألطفال

.المستعجلةاألمورلقاضيالطلبفيللبتاالختصاصیكون
والدینالألحدللحضانةإسنادایمثلالاالعتیادیةإقامتھمكانإلىالطفلإرجاع

نقلقبلعلیھكانتماإلىاألمورإرجاعإلىیھدفإجراءھوبلعنھ،إسقاطھاأو
.االتفاقیةمن19المادةإلیھأشارتماوھواحتجازه،أوالطفل

.منھا26لللفصطبقااالتفاقیةبموجبالمقدمةالطلباتعلىرسومأيتفرضال
الدعوىيفصفتھایجعلاالتفاقیة،إطارفيالعامةالنیابةطرفمنالدعوىرفع

ادسةالسالمادةولكون،)المجتمع(العامللحقكممثلطبیعتھامعیتعارضوالقائمة،
بھاتلقيالتيالمھامإلنجازمركزیةسلطةتعیینالمتعاقدةللدولتخولاالتفاقیةمن

.السلطاتتلكمثلعاتقعلىاالتفاقیة 14



Judgement of the Court of Appeal of Rabat 28/09/2015
The removal of a child from one of his parents can lead to serious 

harm. The child being next to his parents, even in the case of marital 
separation, grants him moral and material support. Such application 
always has a character of urgency, therefore, the contact prosecutor is 
competent to take any provisional measures to ensure the practice of 
such right. Among the objects of the present Convention, which takes 
precedence over national legislation at the moment it was published 
according to the Moroccan Constitution, is to secure the prompt return 
of the children wrognfully removed or retained. The prompt return 
requires the contact prosecutor competent to rule on the application. 

The return of the child to the place of his habitual residence does 
not mean awarding or removing the child custody from one of the 
parents, it is a measure aimed at settling things the way they were 
before the removal or retention of the child, which is referred to in 
Article 19 of the Convention. 

No costs shall be imposed on the applications submitted under this 
Convention according to Article 26.

Bringing a case before the Court by the Public Prosecutor, within 
the framework of this Convention, makes its qualification acceptable 
and is not in conflict with its nature as a representative of the public, 
because Article 6 of this Convention gives the Contracting States the 
right to designate a Central Authority to discharge the duties which are 
imposed by the Convention upon such authorities. 15



28/03/2016قرار محكمة االستئناف بمراكش 
المغرب/ إیطالیا

نعم-للبت في إرجاع األطفالاالستعجالياختصاص القضاء 
االتفاقیة ال تشترط وجود عالقة زوجیة كشرط لالستجابة لطلب اإلرجاع

ھمنقلتمالذیناألطفالبإرجاعفوريأمراستصدارتبرراالتفاقیةمن12المادةمقتضیات"
احبصاالستعجاليالقضاءیبقىوبالتالياالعتیادیة،إقامتھممكانمنمشروعةغیربطریقة

البتأنمناالختصاصبعدمللقولاالبتدائیةالمحكمةأثارتھماویكونالطلب،فيللبتاالختصاص
زواجقةمطابفيالبحثوكذااالتفاقیة،لتطبیقالالزمةالشروطفيالبحثیستوجبالدعوىفي

علىمبنيیرغالتنفیذیةبالصیغةتذییلھیتملمأجنبيحكمحجیةومدىالمغربي،للقانونالطرفین
“أساس

Judgement of Court of Appeal of Marrakech 28/03/2016
Italy/Morocco

The contact prosecutor jurisdiction to rule on the return of the child – Yes
The Convention does not require a marital relationship between the parents to respond to a 

return application.
« The provisions of Article 12 of the Convention justify the issuance of an 

immediate order to return the children wrongfully removed from the place of 
their habitual residence, therefore, the contact prosecutor has the competency 
to rule on the application. The Court of First Instance’s claim that the contact 
prosecutor has no competency to rule on the case and that the ruling requires 
the examination of the requirements for the application of the Convention and 
the conformity of the Parties’ marriage to the Moroccan Law and the authenticity 
of an unenforceable foreign judgement, has no ground. » 16



19/02/2014بأكادیرقرار محكمة االستئناف 
فرنسا/ المغرب

وازدیادأمھم،عندلألطفالاالعتیادیةاإلقامةیحددأجنبيحكموجود
للعالج،أحدھمومتابعةواجتماعیا،وتربویانفسیاواستقرارھمبفرنسااألطفال

منعاشواوعلیھا،كانواالتيوضعیتھمعلىاإلبقاءالفضلىمصلحتھممنیجعل
.االعتیادیةإقامتھملمكانبإعادتھمالحكمیبررماوھوبفرنسا،أجلھا

09/04/2013بتاریخ بالحسیمةقرار محكمة االستئناف 
ھولندا/ المغرب

لیمھموتسالمغرب،إلىبھولنداالمعتادموطنھممنأطفالھبنقلاألبقیام"
شأنھومنمشروعغیرعمالیعدعلیھم،الوالیةفيلھمحقالألشخاص
عنصرمعھیكونمماأمھم،وحنانعطفمنوحرمانھمباألوالد،اإلضرار

لحقوقالحمایةالمستعجالتقاضيتدخلویبررالنزاع،فيمتوفراالستعجال
"ھولندابیتواجداألطفالوالدأنتبینوقدسیماوالتعسف،االعتداءمنالمذكورة
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فرنسا/ المغرب13/05/2015بتاریخ بفاسحكم المحكمة االبتدائیة 
والدتھما،منبالقرببفرنسااالعتیادیةإقامتھمالمكانإرجاعھماتقتضيللطفلینالفضلىالمصلحة

فیھیمیقالذيالبلدقانونبمقتضىلألمالممنوحةالحضانةلحقوقانتھاكمنبعدھمایشكلھلمانظرا
.الطفالن

فرنسا/ المغرب05/11/2014حكم المحكمة االبتدائیة بالجدیدة 
فيقرتینمستكانتابعدماالمغربإلىمشروعةغیربطریقةابنتیھنقلعلىعملالذياألباعتقال"

برریعقلي،تخلفومنالقلب،فيمزمنمرضمنللعالجواألخرىدراستھا،إحداھماوتتابعفرنسا،
."لوالدتھماوتسلیمھمااالعتیادیة،إقامتھمالمكانبإرجاعھمالألمرالمستعجالتقاضيتدخل

Judgement of the Court of First Instance of Fez 13/05/2015
Morocco/France

The best interest of the two children requires their return to the place 
of their habitual residence in France next to their mother, given that the 
children being far from their mother is a violation of the rights of 
custody granted to her under the law of the state where the children are 
residents. 

Judgement of the Court of First Instance of El Jadida 05/11/2014
Morocco/France

« The arrest of the father who wrongfully removed his daughters to
Morocco after they were living in France, while one of them was
pursuing her studies and the other following a treatment for a chronic
cardiac disease and mental disability, justifies the intervention of the
contact prosecutor to order their return to the place of their habitual
residence and to their mother. »
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Judgement of the Court of Appeal of Agadir 19/02/2014
Morocco/France

The existence of a foreign judgement determining the place of
habitual residence of the children with their mother, their place of
birth in France and their psychological, educational and social
stability, and one of the children following treatment there, makes
their best interest to remain in the situation where they were before
in France, and this is what justifies the judgement for their return to
the place of their habitual residence.

Judgement of the Court of Appeal of El Hoceima 09/04/2013
Morocco/The Netherlands

The father’s removal of his children from the place of their
habitual residence in The Netherlands to Morocco and referring them
to persons who have no right to guardianship towards them, is
considered wrongful and could lead to their harm and to depriving
them from the care and kindness of their mother, thus exists the
character of urgency which justifies the intervention of the contact
prosecutor to protect the said rights from abuse and violation,
especially that it has been shown that the father is in The
Netherlands.
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09/07/2015بتمارةحكم المحكمة االبتدائیة 
ألمانیا/ المغرب

صدورهالحكم األجنبي القاضي بمنح الحضانة لألم یكون حجة فیما فصل فیھ، ویرتب آثاره من تاریخ
بعیدا عن أمھ یبرر تدخل قاضي المستعجالتاإلبنوجود 

لھاالمسندةأمھوإلىألمانیا،فيالمحدداالعتیاديإقامتھبلدإلىابنھإرجاععناألبامتناع"
علىینطويمماإلیھما،اإلبنحاجةمعأمھوعطفحنانمنإلیاسالطفلحرمانشأنھمنالحضانة
لحق،اھذاالنتھاكحدالیضعاالستعجالعنصرلتوفرالمستعجالتقاضيتدخلتستلزمخطورة
.بألمانیااالعتیادیةإقامتھمكانوإلىأمھ،إلىالطفلإرجاعوبالتالي

The judgement of the Court of First Instance of Temara 09/07/2015
Morocco/Germany

The foreign judgement giving the mother custody of the child shall be a 
proof of custody and shall have effect from the date it was issued.

The child being away from his mother justifies the intervention of the 
contact prosecutor.

« The father’s refraining from returning the child to the place of his 
habitual residence determined in Germany, and to his mother who has 
custody, could deprive the child Ilyass from the care and kindness of 
his mother which he needs. This entails a risk which requires the 
intervention of the contact prosecutor because of the character of 
urgency, to end the violation of such right and therefore return the 
child to his mother and to the place of his habitual residence in 
Germany. »
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انخراطمنذالزیارةحقوممارسةاإلرجاعملفاتإحصائیات
:1980لسنةالھاياتفاقیةفيالمغرب

تسویةتمت،2010سنةالمغربفيالتنفیذحیزاالتفاقیةدخولمنذ
:كاآلتيموزعةحالة126

تسھیلواالعتیادیة،اإلقامةمكانإلىاإلرجاعتنفیذفیھاتمحالة78-
.واالتصالالزیارةحقممارسة

.اإلرجاعرفضفیھاتمحاالت10-
.األطرافبینوالصلحالوساطةإلىالتوصلفیھاتمحالة22-
الطفلبلوغاالتفاقیة،تطبیقشروطتوفرعدم(:مختلفةحالة16-

.)...الطلبعنالتنازلسنة،16سن
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: في عالقتھا مع كفالة األطفال1996إشكاالت عملیة في تطبیق اتفاقیة 
من وجھة نظر دولة ذات مرجعیة إسالمیة

طرفأمنأوالخارجفيالمقیمینالمغاربةطرفمناألطفالكفالة:أوال
.العائليالتجمعفيوالحقاألجانب

العائليمعالتجمسطرةمقتضیاتبتحدیدالمتعلقةاألوربیةالدولتشریعاتغالبیةتشرلم
من1-29الفصلنجدفمثالالمسطرة،ھذهمناستفادتھمالممكنالفئاتضمنالمكفولینلألطفال

،بفرنسااألجانبوإقامةدخولبشروطالمتعلق1945نونبر2فيالصادر2658-45رقماألمر
الواردتعریفالعلیھمینطبقالذینأولئكفيالعائليالتجمعمناستفادتھمالممكناألطفالیحصر

الشرعیین،األطفالعنفقطتحدثالذياألمر،نفسمن15الفصلمناألخیرةقبلماالفقرةفي
.المكفولینالاألطفدونتبنیھمتمالذینواألطفالبنسبھم،قانونیاالمعترفالطبیعیینواألطفال

Mission(الدولیةالتبنيلبعثةسبقأنھالصددھذافياإلشارةوتجدر de l’adoption
internationale(،09بتاریخلھااجتماعفيالفرنسیةالخارجیةالشؤونلوزارةالتابعة

یحظرلبلدالمنتمینالمكفولینلألطفالالتأشیرةمنحتمنعإخباریةرسالةأصدرتأن،1998دجنبر
عندتتوقفلتيااألبویة،السلطةبتفویضأوبالوصایةسوىتشبیھھایمكنالالكفالةألنالتبني،

یعترفالالذيالمغربعلىاألمرھذاوینطبقبالتبني،مقارنتھایمكنوالالرشد،سنالطفلبلوغ
.بالتبني
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یعدلمالكفالةمصطلحوأنخاصةللطفل،الفضلىالمصلحةحمایةمعمتعارضایعداألمرھذا
،1996أكتوبر19بتاریخالصادرةالھاياتفاقیةمن3الفصلنصفقدالدولیة،االتفاقیاتعنغریبا
.شبیھةمؤسسةأوالكفالةبواسطةرعایتھأوھیئةأوأسرةداخلالطفلوضععلى

ھذاابیةصوعدمعلىسندمنأكثرلتقدیمالدولیةاالتفاقیاتبعضاعتمادیمكنآخرجانبومن
مالىعتنصالتيالطفلحقوقاتفاقیةمناألولىفقرتھافي3بالمادةاألمرویتعلقالتشریعي،االختیار

أوالعامةةاالجتماعیالرعایةمؤسساتبھاقامتسواءباألطفال،تتعلقالتياإلجراءاتجمیعفي:یلي
الطفللمصالحاألولاالعتباریولىالتشریعیة،الھیئاتأواإلداریةالسلطاتأوالمحاكمأوالخاصة،
.الفضلى

والحریاتاإلنسانحقوقلحمایةاألوربیةاالتفاقیةمن8الفصلمن2الفقرةاعتمادیمكنكما
اةالحیاحترامفيالحقممارسةفيالعمومیةالسلطةتدخلجوازعدمعلىنصتالتي،األساسیة
إجراءيدیمقراطمجتمعفيویشكلالقانون،بمقتضىمقرراالتدخلھذاكانإذاإالوالعائلیة،الخاصة

لوقایةواالنظامعنوالدفاعللبلد،االقتصاديالعیشورغدالعمومي،واألمنالوطني،لألمنضروریا
.الغیروحریاتحقوقحمایةأواألخالق،أوالصحةوحمایةالجنائیة،الجرائممن

لمجاالتامنمجالبأيیمسأنشأنھمنلیسالمكفولللطفلالعائليبالتجمعالسماحأنشكوال
العائليلتجمعاطالبللكافلوالعائلیةالخاصةالحیاةاحترامفيبالحقیمسالمقابلفيولكنھالمذكورة،

.المكفولللطفل
مارس24فيصادرقرارفيالفرنسيالدولةمجلسطرفمنالنصینھذینتفعیلتموقد
2004.
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.التبنيإلىالكفالةتحویلومشكلالمغاربةاألطفال:ثانیا

القضاءأمامبطلباتالتقدمإلىمغاربة،ألطفالالكافلةاألسربعضتلجأماغالبا
وكمثالات،الطلبھذهمثلالمحاكمبعضسایرتوقدتبني،إلىالكفالةتحویلقصد
.اإلسبانيالقضاءموقفذلكعلى

نظامحتتمستقدمطفلتبنيبشأناإلسبانیةالقضائیةالقراراتبینومن
،08/07/2008بتاریخبرشلونةمحافظةمحكمةعنصدرقرارإلىنشیرالكفالة،

الجدیدلقانوناعلىبناءبإسبانیامقیممغربيقاصرتبنيطلبالمحكمةقبلتحیث
اءالقضأنالمحكمةاستنتجتحیثالدولي،بالتبنيالمتعلق54/2007رقم

ھوالمطبقالقانونوأن،)14المادة(الحالةھذهفيالتبنيبتأسیسمختصاإلسباني
التبني،موضوعالطفلإقامةمحلباعتبار)19و18المادتان(اإلسبانيالقانون
،)اإلسبانیةجنسیةالتحملالمتبنیة(التبنيبحكماإلسبانیةالجنسیةسیكتسبولكونھ

المطبقالتشریعتحدداناللتانھماالمذكور،القانونمن19و18فالمادتانإذن
بإسبانیایقیمالتبنيموضوعالطفلأنذلكاإلسباني،القانونوھوالحالة،ھذهعلى

كمبحاإلسبانیةالجنسیةوسیكتسب،)18المادة(النسبتأسیسلحظةاعتیادیةبصفة
.)19المادة(التبني 24



المتبعةةالقضائیالممارسةلتثبیتبرشلونةمحافظةمحكمةعنالصادرالقرارھذاویأتي
سبقوالذینالة،الكفتحتالمستقدمیناألطفالشأنفيكتالونیافياالبتدائیةالمحاكممستوىعلى

سبانإمواطنینطرفمنتبنیھمتمثمالمختصة،المغربیةالسلطةطرفمنبإھمالھمالتصریح
ببرشلونةةاالبتدائیالمحكمةحكمنوردذلك،علىوكمثالبإسبانیا،معھمویقیمونكفالتھمیتولون
)...(كالتبنيالكفالةاعتبارمتعذراكانولما":یليمافیھجاءوالذي،15/04/2008المؤرخ
مدونةاتمقتضیإلىالرجوعوجبالغرضولھذاجدید،منللطفلتبنیھاتأسیسالعارضةطلبت

التبني،بحكمانیةاإلسبالجنسیةوسیكتسببإسبانیا،یقیمالطفل"أنعلىبناء،)الكتالونیة(األسرة
السیدة)متقدی(والیةتحتأنھعلىوبناءمھمل،بأنھالمغربفيقضائیاالتصریححصلقدوكان
الوالیةھذهأنعلىوبناءالمغربیة،القضائیةالسلطاتعلیھ)قدمتھا(ولتھاوقدالتبني،طلبتالتي

وبناءإلیھا،یفتقرألنھمستحیلةاألصلیةأسرتھإلىالطفلعودةأنعلىوبناءلالحتضان،مساویة
إلىبھفربالساإلذنعلىاإلسالماعتنقتالتي،العارضةحصلتأنمنذببرشلونةیقیمأنھعلى

یخدمالتبنيوأنقانونا،المقررةالشروطاستیفاءثبتوحیثإسبانیا،إلىأيالمغرب،خارج
.التبنيوتأسیسالطلبقبوللزمللطفل،الفضلىالمصلحة

حترامامعنقیضطرفيعلىیوجدالقضائيالتوجھھذاأنیتضحسرده،سبقماخاللومن
السابقة،الحاالتفيالمغربيالقانونوھو،بالتبنيیعترفالالذيبھالمتكفلللطفلالوطنيالقانون

والحیاةةالثقافیالھویةعلىالحفاظومبدأ،القانونیةالوضعیاتاستمراریةمبدأمعیتعارضكما
.الخاصة
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:توصیات
مجالفيالدوليوالقانونيالقضائيالتعاونآلیاتتطویر-

.األطفالحمایة
إلنھاءیقالتوفعنوالبحثالوساطة،آلیاتتفعیلنحوالسعي-

لحمایةرھانأفضلیشكلاألمرھذاأنباعتبارالنزاع،
.النفسيالجانبفيخاصةالطفل،

.األطفالحمایةمجالفيالدولیةالخبراتتبادل-

مستقبلنا=أطفالنا
Our children = our future
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شكرا على انتباھكم             
Thank you for your attention 
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