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 Abstract: 

The phenomenon of child abduction after divorce due to mixed 
marriages has spread widely, as the legal texts governing the issue 

of custody through mixed marriages differ between countries, so 

the issue of conflict of laws in custody has been strongly raised. In 

many countries, the legislator did not set unified objective rules 

governing custody, which gives the legal and practical justification 
for opening the door to jurisprudential differences and differing 

judicial rulings because the child is the basis for the relationship 

between the father and mother after divorce.  

This prompted a study of the legal nature of custody, to determine 

the legal adaptation of custody, to set rules of attribution for 

custody, and to determine the eligibility of the custodian for the 
child., to determine the applicable law, the statement of its 

objective rules, the position of international agreements on 

custody and the extent of the commitment of states to implement 

them. The same applies in the case of the application of public 

order and morals, the domicile or place of residence of the child in 
custody and the criteria for the interests of the child, and other 

issues. 
Key words: Mixed Marriage, Custody, Conflict of Laws, Rules of 
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 القانون الواجب التطبيق على حضانة األم "دراسة مقارنة"
 

 2هبة اثمر حممود السماك
 

 :امللخص
انتشرت بشكل كبري ظاهرة خطف األطفال بعد الطالق بسبب الزواج املختلط، إذ ختتلف النصوص 
القانونية بني الدول اليت حتكم مسألة احلضانة عن طريق الزواج املختلط، لذا طرحت بشدة مسألة تنازع 

قواعد موضوعية موحدة حتكم احلضانة مما  القوانني يف احلضانة، ومل يضع املشرع يف العديد من الدول
يعطي املربر القانوين والعملي لفتح الباب لالختالف الفقهي والجتهاد القضاء الن الطفل يعد األساس يف 
العالقة بني األب واألم بعد الطالق وهو ما دع إىل دراسة الطبيعة القانونية للحضانة ولتحديد التكييف 

د اإلسناد اخلاصة ابحلضانة وحتديد اهلية احلاضن للطفل، أي حتديد القانون القانوين للحضانة ووضع قواع
الواجب التطبيق وبيان القواعد املوضوعية اخلاصة هبا وموقف االتفاقيات الدولية من احلضانة ومدى التزام 

مة احملضون الدول بتطبيقها وكذلك يف حال تعلق األمر بتطبيق النظام العام واآلداب العامة وموطنا حمل إقا
 .ومعيار مصلحة الطفل وغريها من املسائل

الزواج املختلط، احلضانة، تنازع القوانني، قواعد اإلسناد يف مسألة احلضانة، مصلحة  الكلمات املفتاحية:
 .نظام العام واآلداب العامةاحملضون، أهلية احلاضن، ال

 
  :املقدمة

ور املتعاظم للوالدين وخاصة األم يف احلفاظ على ازداد االهتمام الدويل حبقوق الطفل اجتاه الوالدين للد أواًل: التعريف ابلبحث:
 الطفل ورعاية مصاحله وتدبري شؤونه؛ ألّن احلضانة تتعّلق ابألسرة اليت هي أساس اجملتمع وملا له من صدارة يف خطط التنمية للدول

ى حق األمومة واحلضانة / اثنياً( عل29يف املادة ) 2005، وقد أّكد الدستور العراقي (1)نغيمش، السنة اخلامسة، صفحة 
 (.57يف املادة ) 1959وقانون األحوال الشخصية العراقي النافذ لسنة 

 
تعد احلضانة من املواضيع املهمة يف القانون الدويل بسبب زايدة حاالت الطالق من الزواج املختلط اليت تعد  اثنيًا: أمهية البحث:

م األنظمة الداخلية والدولية ابحلقوق اليت متس الطفل ومنها حق احلضانة، اتفاقية احلضانة من أهم اآلاثر املرتتبة عليه؛ إذ جند اهتما
( على أنّه: )ألغراض هذه االتفاقية، يعىن الطفل اإلنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة، ما مل 1عرفت الطفل يف املادة ) 1989الطفل 

 يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه(.

 احلضانة العديد من املشكالت املتعلقة ابلزواج املختلط منها القانون الواجب التطبيق ورعاية مصلحة احملضون تثري
الزواج املختلط يف حال الطالق ؛ ألّّنا من أهم اآلاثر املرتتبة على (3)مصلحة احملضون واسناد احلضانة يف الزواج املختلط، صفحة 

 .    (2017)كنان،  إذا حدث نزاع على مسألة حضانة الطفل وحق الزايرة
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العراق،  ،جامعة بغداد ،د. 3  
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ً غياهبا اخلاصة يف احلضانة بني الدول مما  اثلثاً: إشكالية البحث: تثار مسألة تنازع القوانني بسبب اختالف قواعد اإلسناد وأحياان
 ء، وقد سعت االتفاقيات الدولية حلسم مسألة القانون الواجب التطبيق على احلضانة.فتح الباب الختالف فقهي والجتهاد القضا

  (119، صفحة 2018)ابتسام، 

كما أّن اختالف الدين واختالف العادات والتقاليد أحد األسباب اليت تتعارض مع مصلحة الطفل والنظام العام واآلداب 
مسألة سفر األجنبية مع احملضون إىل اخلارج ممّا مينع مشاهدة األب للطفل وقد نّصْت العامة خاصة يف الدول االسالمية وكذلك 

 على مراعاة اخللفية الدينية للطفل.  1989اتفاقية الطفل 
 

أّما عن نطاق البحث فهي ترتكز على أهم االتفاقيات الدولية اخلاصة ابحلضانة ورعاية مصلحة احملضون مع رابعًا: نطاق البحث: 
  النافذة يف العراق والدول العربية اخلاصة حبق احلضانة والقانون الواجب التطبيق.القوانني

 
اهلدف من الدراسة لتحديد التباين يف الطبيعة القانونية للحضانة يف الزواج املختلط، ولقلة خامسًا: سبب اختيار البحث: 

 هم املسائل املرتبطة هبا، وأهم اإلشكاليات والقيود عليها. الدراسات القانونية يف العراق عن قواعد اإلسناد اخلاصة ابحلضانة، وأ
 

ما هي قواعد اإلسناد يف احلضانة؟ وما هي أهم و ما هي احلضانة؟ وما هي قواعد اإلسناد اخلاصة هبا؟سادسًا: أسئلة البحث: 
سناد املعمول هبا كافية حلل اإلشكاليات اليت تعيق تطبيق قواعد اإلسناد؟ وما هو موقف املشرع العراقي؟ وهل أّن قواعد اإل

 إشكاليات احلضانة؟ 

 سنبحث وفقاً للمنهج املقارن بني القانون العراقي واالتفاقيات الدولية وبعض القوانني العربية.سابعًا: منهجية البحث: 

 مت تقسيم البحث إىل:اثمناً: خطة البحث: 

 ما هي قواعد تنازع القوانني يف مسألة احلضانة. املبحث األول:

 مفهوم تنازع القوانني يف احلضانة وموقف فقهاء القانون. املطلب األول:

 قواعد اإلسناد املطبقة.  املطلب الثاين: 

 أهم اإلشكاليات و القيود على احلضانة. املبحث الثاين:

 .أهم القيوداملطلب األول: 

 أهم اإلشكاليات.املطلب الثاين: 

  اخلامتة.
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 زع القوانني يف مسألة احلضانة؟ما هي قواعد تنا :املبحث األول

تعد احلضانة من أهم اآلاثر املرتتبة على الطالق وخاصة يف حالة الزواج املختلط ممّا يثري مسألة تنازع القوانني الختالف 
أّن فقهاء القانون القواعد بني الدول يف مسألة احلضانة؛ إذ تضع الدول العديد من االعتبارات ملنح احلضانة لألم األجنبية، لذا جند 

 قد اختلفوا يف مسألة احلضانة واختلفوا يف االعتبارات القانونية ملنح احلضانة لألم سنبحث كل ذلك وفقاً ملا أييت:

 مفهوم تنازع القوانني يف احلضانة وموقف الفقهاء: :املطلب األول

يف مفهوم احلضانة وتنازع القوانني والقانون الواجب قبل البحث يف املوضوع يف القوانني واالتفاقيات الدولية جيب البحث   
التطبيق وما هو مفهوم الزواج املختلط، ورأي فقهاء القانون يف مسألة حق احلضانة لألم بعد الطالق الناتج عن الزواج املختلط 

 وفقاً ملا أييت: 

مبوجب القانون العراقي واالتفاقيات الدولية، إال  تعد احلضانة حق لألم اواًل، الفرع األول: مفهوم تنازع القوانني على احلضانة:
 أنّه يف حال الزواج املختلط تضع الدول شروط لتمنح األم هذا احلق.

)ألغراض هذه االتفاقية، يعىن الطفل اإلنسان مل  -1معىن الطفل يف اجلزء األول املادة  1989عرفت اتفاقية الطفل 
 عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه(.يتجاوز الثامنة 

حنتاج يف هذا املطلب تعريف احلضانة لغة وفقهًا وقانوانً، وكذلك تعريف الزواج املختلط وتعريف تنازع القوانني والقانون 
 الواجب التطبيق وفقاً للتقسيم التايل:

 ضانة لغًة وفقهاً وقانوانً.سنبحث يف تعريف احلأواًل: معىن احلضانة: 

وهو اجلنب، إذ قيل: حضن الطرُي البيضة، حيضنه: أي ضمة  -بَكسِر احلاءِ -أتيت من احلضن  احلضانة يف اللغة: -1
يِء وِصيانِته. َ للَوَلِد يتَِّخُذه يف ِحْضِنه وإىل ِجْنِبه، وأصُل )حضن(: يُدلُّ على ِحفِظ الشَّ بونيف، ) حتت جناحية، فكأنَّ املَرّبِّ

 .(8، صفحة 2009-2011

فل لرتبيته وتدبري شؤونه "محلت هذه األم تبعة حضانة ولدْيها"  -2مصدر حَضَن  -1حضانة )مفرد(:  والية على الطِّ
ناعّية  -3 يًّا تربية الطفل يف مرحلة ما قبل الدِّراسة هبدف تنميته جسم -4)حي( منو جنني البيضة املخّصبة ابستخدام احلرارة الصِّ

سة للعناية ابألطفال خ الل وعقليًّا وِصّحيًّا وغذائيًّا وفنّ يًّا وعاطفيًّا واجتماعيًّا وغرس العادات املستحسنة فيه، احَلَضانة: مؤسَّ
أ فيها صغاَر األطفال، روضة  ساعات الّنهار خاّصة حني يكون ذوهم يف أعماهلم، ُدور احَلَضانة/ مدارس احَلَضانة: مدارس يُنشَّ

 فاألو مدارس يُ َعلَّم فيها األطفاُل ويُ ْعىَن برتبيتهم. طور احلضانة/ فرتة احلضانة: الفرتة بني اإلصابة ابملرض وظهور أعراضه.األط
 (2021-2012)الوجيز، 

عبارة عن القيام حبفظ الصغري أو الصغرية أو املعتوه الذي ال ميكنه التمييز وال ميلك احلضانة يف االصطالح الفقهي:  -2
الستقاللية وتربيته جسداًي ونفسيًا وعقليًا حىت يتمكن من حتمل مسؤوليات احلياة وتبعاهتا، فالولد حيتاج للرتبية وملن يعتين به ا

وحيفظه وتدبري شؤونه ألنه غري مدرك ملا ينفعه أو يضره واألب واألم هم األقدر على القيام بذلك فجعل الرتبية والرعاية على األم 
 لى النفس واملال فهي من مسؤولية األب.أّما الوالية ع
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 أّما األمام مالك )رمحة هللا( عرف احلضانة على أّّنا: )تربية الولد وحفظة وصيانته حىت حيتلم مث يذهب الولد حيث يشاء(.

، 2011-2009)بونيف،  أّما فقهاء الشافعية عرفها: )حفظ من ال يستقل أبمره وتربيته مبا يصلحه ويقيه ما يضره(
 (9-8الصفحات 

املعدل مل يعرف  1959( لسنة 188عند العودة لقانون األحوال الشخصية العراقي النافذ رقم )احلضانة يف القانون:  -3
يُقصد ( إال أّن مقدمة التعديل الثاين للقانون نّصْت: )57احلضانة وامنا جاء أبحكام تؤّكد على حق األم يف احلضانة يف املادة )

إبصالح احلضانة يف قانون االحوال الشخصية، تربية الطفل وتدبري شؤونه من قبل َمْن له حق يف ذلك قانوانً، واحملافظة على من ال 
)نغيمش،  عن هذا التعريف. ومل يبتعد الفقه العراقي والقضاء العراقي (يستطيع تدبري اموره بنفسه، وتربيته مبا يصلحه يقيه مما يضره

 (2خلامسة، صفحة السنة ا

 أيضًا مل يعرف احلضانة وترك األمر لالجتهاد القضاء. 1979( لسنة 44) أّما قانون األحوال الشخصية املصري رقم   
 (10-9، الصفحات 2020)فرغلي، 

ا: )هي ( على أّنّ 62املعدل عرف احلضانة يف املادة ) 1984حزيران  9( يف 11-84أّما قانون األسرة اجلزائري رقم )
 (10، صفحة 2020)فرغلي،  رعاية الولد وتعليمه والقيام برتبيته على دين أبيه والسهر على محايته وحفظه صحًة وخلقاً(

واعتقد أّن من األفضل ترك مسألة تعريف احلضانة يف القانون؛ ألّن املوضوع شائك وطويل وخاصة يف ظل حضانة األم 
 يدة يف مسألة منح احلضانة لألم منها مراعاة مصلحة احملضون.األجنبية إذ تدخل اعتبارات عد

اذا ويعرف على أنّه: َذِلَك الزََّواِج الَِّذي يُ ْتِم بَ نْيَ طَرِِفنَي َيُكوُن اُْحُدُُهَا َوطَِنيًّا َواأْلَُخَر اجنبياً، فَ ُهَو  اثنياً: الزواج املختلط
الزَّْوَج َوالزَّْوَجَة حَيِْمُل ِجْنِسيَُّة َخاصٍَّة بِِه خَتَْتِلُف َعْن ِجْنِسيَِّة  -َتِوي َعَلى ُعْنُصِر ِاْجَنِب، َفُكلَّ َطَرٍف ِفيَهاتِْلَك الرَّاِبطَِة الزَّْوِجيَِّة الَّيِت حتَْ 

ائِرِيِّ يُِعدُّ َزَواَجا ُُمَْتِلطَا اَلَن الزَّْوُج حَيِْمُل ِجْنِسيَُّة اجْلَزَائِِر، الطََّرِف االخر، َكاْلزََّواِج بَ نْيَ فَ رَْنِسيٍَّة َوَجزَائِرِيٍّ فَالزََّواِج اِبلنِّْسَبِة لِْلَقانُوِن اجْلَزَ 
خْ  ، 2017-2016)شبورو،  ِتاَلَِف ِجْنِسيَِّتِهَماَوالزَّْوَجَة ِمْن ِجَهِتَها حَتِْمُل ِجْنِسيَُّة فَ َرْنِسيَُّة، َأيَّ انَّ ِكاَل الزَّْوَجنْيِ ِاْجَنِِب َعِن اأْلَِخر اِلِ

ْنِسيَِّة أُْخَرى ، َوان بَ ْعِضهم اَل يُ َفّرُِق بَ نْيَ َهَذا الزََّواِج َوالزََّواِج بَ نْيَ َشْخَصنْيِ ِمْن نَ ْفُس اجْلِْنِسيَِّة مُثَّ جُتَنِّ (11صفحة  ُس اُْحُدُُهَا ِِبِ
 (11، صفحة 2017-2016)شبورو، 

على أنّه الزََّواَج الَِّذي خَتَْتِلُف ِفيِه ِجْنِسيَِّة الزَّْوَجنْيِ َوْقَت  (65، صفحة 2018)جرب، َوعرَّفُة بَ ْعِضهم االخر ِمَن اْلِفْقِه 
 .اِْنِعَقاِد الزََّواِج أو بَ ْعَد اِْنِعَقاِدهِ 

ِه الزَّْوَجنْيِ ُُمَْتِلَفِي اجْلِْنِسيََّة ِعْنَد على أنّه:) ُهَو الزََّواُج الَِّذي َيُكوُن ِفي (88، صفحة 2015)العبودي، َكَما َعرََّفُه َفِقيُه اخر 
اُج اْلُمْخَتِلُط آاثرا قَانُونِيٌَّة َعَلى ِجْنِسيَِّة ابرام َعَقَد الزََّواُج، َأيَّ الزََّواِج الَِّذي ال يكون ِفيِه الزَّْوَجنْيِ ِمْن ِجْنِسيٍَّة َواِحَدٍة، َويُ َرتُِّب الزَّوَ 

)  .الزَّْوَجنْيِ

ْعرِيَف الرَّاِجَح لِلزََّواِج اْلُمْخَتِلِط ُهَو َعْقُد الزََّواِج الَِّذي يُ رْبُِم بَ نْيَ َرُجِل وامرأة ِمنْ َوجنَِ  تَ نْيِ ُُمَْتِلَفتَ نْيِ )َوف ََّقا لَِقانُوِن  ُد انَّ الت َّ ِجْنِسي َّ
هَ  ْوَلِة الَّيِت اُبْ ُرْم ِفيَها( َويُ رَتُِّب آاثراً قَانُونِيًَّة ِمن ْ .الدَّ  ا اِْكِتَساَب ِجْنِسيََّة اُْحُد الزَّْوَجنْيِ
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اما عن التنازع: تَنازََع: )فعل( تنازَع / تنازَع على / تنازَع يف يتنازع،  تنازع القوانني وحتديد القانون الواجب التطبيق اثلثًا:
اُر يِف ال –تناُزًعا، فهو ُمتنازِع، واملفعول ُمتنازَع  وِق: خَتَاَصُموا تَ َنازََع األبَناُء اإلْرَث: ِاْختَ َلُفوا، تَنازُع: )اسم( للمتعدِّي تَ َنازََع التُّجَّ سُّ

الحية )القانون( اخت نَ ُهْم: ِاْخِتاَلٌف، ِصرَاٌع، َشَنآٌن، التنازع: )مصطلحات( تنازُع الصَّ الف حمكمتني أو مصدر تَ َنازََع َحَصَل تَ َنازٌُع بَ ي ْ
  (2021-2010)معىن، جهتني قضائيتني على نظر الدعوى. 

ن مشكلة تنازع القوانني وحتديد القانون الواجب التطبيق أصبحت هذه املشكلة واقعًا اثبتًا يف جمال العقود الدولية اليت إ
أصبحت اآلن حتمل اجلديد كل يوم والعالقات اخلاصة الدولية عرب احلدود، ويضع املشرع قواعد اإلسناد ليختار بواسطتها أكثر 

 املتزامحة مالءمًة حلكم العالقة اخلاصة الدولية املتضمنة عنصرًا أجنبيًا وأكثرها إيفاًء مبقتضيات العدالة من وجهة نظره القوانني
  (72، صفحة 2020)فرغلي، 

يعرف ضابط اإلسناد أبنه املعيار الذي عن طريقه حُندد القانون الواجب التطبيق ويقسم إىل قسمني رئيسني القسم االول 
 (74-73، الصفحات 2020)فرغلي،  وابط مادية ومعنوية اما القسم الثاين ضوابط واقعية وقانونية.ض

نعتقد ان مسألة تنازع القوانني اصبحت قدمية يف ظل التشريعات احلديثة للدول واالتفاقيات الدولية وان اخلالف على 
لى ان هناك قانون واجب التطبيق على املنازعات عندما مسائل حديثة ختص كل حالة على حدا، وقد اتفقت اغلب الدول ع

 يدخل فيها طرف أجنِب.

تعد احلضانة وحق الزايرة من أهم اآلاثر املرتتبة على الزواج املختلط يف حال  الفرع الثاين: موقف فقهاء القانون:
ة منها انه أثر من آاثر الزواج ومنها االنفصال والطالق وحدث نزاع على حضانة األطفال، لذا تدخل احلضانة ضمن أفكار متعدد

من ضمن عالقة األوالد ابألابء ومنها ضمن فكرة الطالق مما انعكس على فكرة حتديد القانون الواجب التطبيق على مسألة 
 سنعرضه:   (2017)كنان، احلضانة الذي يعد مهماً الن اغلب القوانني مل تنص عليه لذا آاثر جداًل فقهياً بني فقهاء القانون 

وهو قانون جنسية الزوج )األب( وقت ابرام عقد الزواج  خيضع احلضانة للقانون الذي حيكم آاثر الزواج: االجتاه األول:
. الن األب له القوامة وتقع عليه معظم االلتزامات ومجيع اعباء االسرة، (2017)كنان، سواء كان الطفل شرعي أو غري شرعي  

لزوج وقت انعقاد عقد الزواج أّما إذا قام الزوج بتغيري اجلنسية بعد الزواج فال يتعد هبا ويظل خيضع آاثر وقد حدد املشرع جنسية ا
وهو ما اخذ به القانون املدين العراقي   (76-75، الصفحات 2020)فرغلي،  الزواج لقانون جنسية الزوج وقت انعقاده.

  يف املبحث الثاين املطلب االول()سنبحث ذلك بشكل أكثر تفصيالً  (19/4يف املادة ) 1951

أنصار هذا االجتاه يرون أّن النزاع على احلضانة ال حيدث اال  تطبيق قانون جنسية الزوج وقت الطالق: االجتاه الثاين:
بعد الطالق الذي ترتتب عليه حقوق منها النفقة وحق احلضانة لذا يوجب خضوعه لقانون واحد وهو قانون جنسية الزوج وقت 

  (17، صفحة 2011-2009)بونيف،  ث الطالق.حدو 

يرى أنصار هذا االجتاه أّن احلضانة هلا عالقة تطبيق قانون جنسية الطفل أو موطنه أو حمل اقامته:  االجتاه الثالث:
ل اقامته أو من ابلوالية على املال الصغري، ألنّه وفقًا للقانون مسائل الوالية والوصاية ختضع لقانون جنسية أو موطن الصغري أو حم

 (87، صفحة 2020)فرغلي، جتب عليه الوالية أو الوصاية. 
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: أنصار هذا الرأي يرون أّن احلضانة هي حق يتزاحم عليه ختضع احلضانة لقانون مصلحة الطفل الفضلى االجتاه الرابع:
انة يتعلق مبصلحة احملضون، وهو ما أكدت احلاضن واحملضون والويل؛ لذا فإّن األوىل مراعاة حق احملضون لذا فإقرار مسألة احلض

( اليت أكدت على وجوب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، لذا وجب إخضاع احلضانة 3/1يف املادة ) 1989عليه اتفاقية الطفل 
وذلك حلماية الطفل وأتمني الرعاية  (19، صفحة 2011-2009)بونيف،  عن طريق الزواج املختلط للمصلحة الفضلى للطفل

  (112، صفحة 2009)الكردي،  على أّن ينحصر البحث بني القانون الذي حيكم انتهاء الزواج والقانون الشخصي للصغري.له 

 ( منها.57/2يف املادة ) 1959وهو ما أخذ به قانون األحوال الشخصية العراقي      

ّن احلضانة ال تتعّلق آباثر الزواج وال آاثر أنصار هذا املذهب يرون أاالجتاه اخلامس: ختضع احلضانة لقانون آاثر النسب: 
الطالق بل ختضع للقانون الذي حيكم آاثر النسب ابعتبارها حقاً من احلقوق اليت تدخل يف إطار الوالية على النفس، أي ختضع 

 (113، صفحة 2009)الكردي،  لقانون دولة األب وقت ميالد الطفل.

له النسب أي القانون الشخصي لألب وقت والدة الطفل احملضون الن األب  لذا جيب أْن ختضع احلضانة ملن يثبت     
   (18، صفحة 2011-2009)بونيف، هو من اوجد الطفل بغض النظر عن القانون الشخصي للطفألو موطنه. 

وقت الطالق هو األرجح ألّن الولد ينسب ألبيه، فجنسية األب خذ بقانون جنسية األب أواعتقد ان االجتاه الذي      
وقت الطالق هي األرجح؛ ألّنا نفس جنسية االبن وهي حمل إقامته أيضاً فإّن مصلحة الطفل تتحقق إبثبات جنسية االبن لألب 

 وقت الطالق.   
    

 قواعد اإلسناد املطبقة: :املطلب الثاين

إّن اهلدف األساسي من البحث هو حتديد القانون الواجب التطبيق يف مسألة احلضانة وما هي قواعد اإلسناد اخلاصة 
 أبهلية احلاضن للطفل، سنبحث يف هذا املبحث يف مطلبني قواعد اإلسناد يف قانون جنسية األب وأهلية احلاضن:

ر عالقة قانونية تتوّلد من نشوء األوالد يف االسرة، يتوجب يرتّتب على الزواج ظهو الفرع األول: قانون جنسية األب: 
معرفة نسبهم وما هلم من حقوق، كحق احلضانة موضوع حبثنا، الذي يتوجب حتديد القانون الذي حيكم النزاع الناشئ عنها بسبب 

 .(128، صفحة 2018-2017)هداوي و الداوودي ،  الزواج املختلط

نفس إىل قانون جنسية األب؛ ألّنا أثر من آاثر الزواج وحيدد قانون جنسية األب من هو صاحب إذ ختضع الوالية على ال
 .(150، صفحة 2011)املصري، احلق يف احلضانة ومدهتا وأهلية احلاضن واحملضون 

ّن اآلاثر العامة اليت اليت نّصْت على أ 1951( لسنة 40( من القانون املدين العراقي النافذ رقم )19/4وقد نّصْت املادة )
تتعلق ابلوالية واحلضانة وسائر الواجبات بني األابء واألوالد ختضع لقانون جنسية األب صاحب احلق يف احلضانة ومدهتا ومدى 

-2017)هداوي و الداوودي ، السلطة األبوية وحق الرتبية وحق التصرف يف أموال األوالد الصغار واالنتفاع هبا.... اخل. 
 (132ة ، صفح2018
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( من القانون املدين اليت ختضع آاثر 19/5إال أّن تطبيق قاعدة تطبيق قانون الزوج ختضع لقيد وهو ما نّصْت عليه املادة )
الزواج للقانون العراقي يف مجيع األحوال يف حال كان أحد الزوجني عراقيًا وقت انعقاد الزواج، لذا قضت حمكمة التمييز العراقية 

تتحقق فيه احملكمة من جنسية الطرفني، وجاء يف القرار انه إذا تبني ان أحد الزوجني عراقي وجب تطبيق القانون العراقي  حكماً مل
 بصورة مطلقة. 

وتظهر أُهية هذا االستثناء يف حال تزوجت عراقية من أجنِب، إذ إّن بدون هذا االستثناء سيكون القانون الواجب التطبيق 
، الصفحات 2015)العبودي،  ( يستثىن من التطبيق.19/5وهو قانون دولة الزوج، والذي حبكم نص املادة ) قانواًن أجنبياً 

120-121)  

واعتقد حسنًا فعل املشرع العراقي وكذلك اجتاه حمكمة التمييز العراقية عندما اخذت بتطبيق القانون العراقي يف مجيع  
قة الزوجية اجنبياً، بسبب الرتابط االجتماعي واالسري الذي يتميز به اجملتمع العراقي والن األحوال يف حال كان أحد أطراف العال

اإلسالم يعد أكثر دين ينظم شؤون االسرة والطفل وحيث على الرتابط االسري واالجتماعي الذي هو دين الغالبية العظمى من 
 العراقيني أي )حلماية مصلحة احملضون(.

لألهلية أنواع عدة، منها أهلية الوجوب واهلية االداء واهلية الواجب التطبيق على أهلية احلضانة: الفرع الثاين: القانون 
الزواج وأهلية ممارسة األعمال التجارية، فاإلنسان يتمّتع ابألهلية ما مل حيدث عارض من عوارض األهلية، كما ميكن للشخص أْن 

 سألة احلصول على حضانة الطفل.يوكل شخصاً ما يتمتع ابألهلية وفقاً للقانون يف م

( نّصْت: )األهلية يسري عليها قانون الدولة اليت ينتمي إليها الشخص 18/1عند العودة للقانون املدين العراقي املادة )
ضع لقانون ِبنسيته( قانون اجلنسية هو القانون العراقي ابلنسبة للعراقيني والقانون األجنِب ابلنسبة لألجانب، واألهلية اليت خت

 .(133، صفحة 2015)العبودي،  اجلنسية هي أهلية األداء اليت هي صالحية الشخص ملمارسة التصرفات القانونية.

واملقصود ِبنسية الشخص أي الشخص كامل االهلية ومبا ان احلضانة تتعلق ابلزواج أي يسري قانون جنسية املتزوج وذلك 
ن اجل محاية االسرة والطفل سوية، فاألهلية املطلوبة هي االهلية الالزمة ألبرام عقد الزواج الن نظامي الزواج واحلضانة وجدا م

وتدخل أهلية الزواج ضمن الشروط املوضوعية النعقاد الزواج واليت ختضع للقانون الوطين لكل من الزوجني وهو ما نّصْت عليه 
 (143حة ، صف2020)اسية،  ( من القانون املدين اجلزائري.13املادة )

( إذ نّصْت: )يرجع يف الشروط املوضوعية لصحة الزواج إىل 19/1وهو نفس ما أخذ به القانون املدين العراقي يف املادة )
قانون كل من الزوجني(. اما الفقرة الثانية تنص: )ويسري قانون الدولة اليت ينتمي إليها الزواج وقت انعقاد الزواج على اآلاثر اليت 

 الزواج مبا يف ذلك من أثر ابلنسبة للمال(. الن من آاثر الزواج هي احلضانة. عقد يرتبها

أّما الفقرة الرابعة من نفس املادة، فقد نّصْت: )املسائل اخلاصة ابلبنوة الشرعية والوالية وسائر الواجبات ما بني األابء 
والية على الصغري فتخضع لقانون جنسية األب أي تطبق الفقرة عليها قانون األب( ميكن عد احلضانة من ابب ال واالوالد يسري

 الرابعة. 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 4
 

600 

 أّما عن الفقرة اخلامسة فنّصْت: )يف األحوال املنصوص عليها يف هذه املادة إذا كان أحد الزوجني عراقياً وقت انعقاد الزواج
قانون األم العراقية وحده وان حدث العكس فقانون  يسري القانون العراقي وحده(؛ أي إذا كانت األم عراقية واألب أجنِب يسري

 جنسية األب العراقي يطبق أيضاً على احلضانة.

وحسنًا فعل املشرع العراقي عندما عد الزواج ومجيع اآلاثر املرتتبة عليه ختضع للقانون العراقي حرصاً منه على محاية االسرة 
 جملتمع.والطفل اليت هي أساس اجملتمع اليت ان صحت صح ا
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 أهم القيود واإلشكاليات على احلضانة: :املبحث الثاين

تعد احلضانة من أهم اآلاثر املرتتبة على الطالق يف حال الزواج من زوجأو زوجة من جنسية أخرى، فنجد أّن االتفاقيات 
ً على هذا احلق، كما أّن منح احلضانة لألم األجنبية يثري إشكاليات عديدة،  الدولية والقانون العراقي والقوانني العربية وضعت قيودا

 سنبحثها يف مطلبني:

 أهم القيود على حضانة الطفل: :املطلب األول

النظام العام فكرة مرنة قابلة للتطور والتغيري فما يعد من النظام العام يف  الفرع األول: النظام العام واآلداب العامة:
سا وما يعد من النظام العام يف العراق اليوم ال يعد كذلك يف املستقبل، كما ان االحتجاج العراق ال يعد من النظام العام يف فرن

ايً ابلنظام العام يقل بني الدول املتقاربة حضاراًي وفكراًي وقانونيًا ويزداد االحتجاج ابلنظام العام مع الدول املتباعدة حضاراًي وفكر 
 (355، صفحة 2021)االسدي،  وقانونياً.

النظام العام واآلداب العامة قواعد أمرة ال جيوز االتفاق على ُمالفتها واال وقع االتفاق ابطاًل بطالاًن مطلقاً، والبطالن 
، صفحة 2019)السبوسي،  املطلق جيوز لكل ذي مصلحة أن يتمّسك به، وال يوجد شخص معني يتقرر هذا البطالن ملصلحته.

357)  

جمموعة من املصاحل األساسية اليت تقوم عليها كيان اجملتمع، سواء سياسية كانت أم اجتماعية أم يعرف النظام العام "
اقتصادية"، أّما تعريف اآلداب العامة يف زمان ومكان معيني، فهي " جمموعة يف القواعد واملبادئ وجد الناس أنفسهم ملزمني 

وهذا الناموس وليد االعتقادات املوروثة والعادات املتأّصلة وما جرى عليه ابتباعها طبقًا لناموس أدّب يسود عالقاهتم االجتماعية، 
 (358، صفحة 2019)السبوسي،  العرف وتواتر الناس عليه".

إّن من آاثر احنالل الرابطة الزوجية عن طريق الزواج املختلط هو تقييد القانون الشخصي للزوج الذي يكون املختص يف 
املسائل، فقد جيد القاضي أّن تطبيق القانون األجنِب مبوجب قواعد اإلسناد الوطنية يؤّدي إىل األضرار ابملبادئ املتعّلقة مثل هذه 

ابلنظام العام يف هذه الدولة، إذ يعمل القضاء العراقي على استبعاد تطبيق الذي يسبب ضررًا ابملبادئ السائدة يف اجملتمع العراقي 
إذ يعد الدين االسالمي من أمسى األداين والذي اهتم ابلطفل واألسرة اليت هي أساس اجملتمع، إذ نّصْت املادة  ذي الغالبية املسلمة

على: )ال جيوز تطبيق احكام قانون أجنِب قررته النصوص السابقة اذا   1951( لسنة 40( من القانون املدين العراقي رقم )32)
 (93، صفحة 2011/ 1432)جودي،  لآلداب يف العراق(.للنظام العام أو  كانت هذه االحكام ُمالفة

(: )حترتم الدول األطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند االقتضاء، 5وقد نّصْت اتفاقية الطفل يف املادة )
املسؤولني قانوان عن أعضاء األسرة املوسعة أو اجلماعة حسبما ينص عليه العرف احمللي، أو األوصياء أو غريهم من األشخاص 

الطفل، يف أن يوافروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل املتطورة، التوجيه واإلرشاد املالئمني عند ممارسة الطفل احلقوق املعرتف هبا يف 
 هذه االتفاقية(

بصورة منتظمة  . للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني ُمتلفتني احلق يف االحتفاظ2( على أنّه: )10/2ونّصْت املادة )
بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إال يف ظروف استثنائية. وحتقيقا هلذه الغاية ووفقا اللتزام الدول األطراف 
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، حترتم الدول األطراف حق الطفل ووالديه يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلدهم هم، وىف دخول 9من املادة  2مبوجب الفقرة 
احلق يف مغادرة أي بلد إال للقيود اليت ينص عليها القانون واليت تكون ضرورية حلماية األمن الوطين، أو النظام  بلدهم. وال خيضع

العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرايهتم وتكون متفقة مع احلقوق األخرى املعرتف هبا يف هذه 
 االتفاقية(.

تطبيق مسألة النظام العام واآلداب العامة قاعدة عامة مطبقة ليست فقط يف العراق وإمّنا يوجد اتفاق نالحظ ممّا تقدم ان 
دويل على تطبيقها فهي قاعدة عرفية عامة متفق عليها من أغلب الدول مراعاة لألوضاع االجتماعية داخل اجملتمعات املختلفة 

 ع الثاين من هذا املطلب.ورعاية ملصلحة احملضون القاصر اليت سنبحثها يف الفر 

هذا املعيار يعد األفضل والذي أخذت به اتفاقية الطفل، والعديد من الدول الفرع الثاين: مراعاة مصلحة احملضون: 
(: )وتقرر احملكمة يف هذه احلالة أحقية األم واألب 57/2املعدل املادة ) 1959ومنها قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ 

يف ضوء مصلحة احملضون(، إذ جيب االخذ بعني االعتبار مصلحة احملضون يف حتديد مسألة احلضانة. اتفاقية الطفل يف احلضانة 
. حترتم الدول األطراف حق الطفل املنفصل عن والديه أو عن أحدُها يف االحتفاظ بصورة 3): 9/3املادة  نّصْت يف 1989

وكذلك املادة  يه، إال إذا تعارض ذلك مع مصاحل الطفل الفضلى(،منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والد
. تبذل الدول األطراف قصارى جهدها لضمان االعرتاف ابملبدأ القائل إن آال الوالدين يتحمالن 1( من اتفاقية الطفل: )18/1)

، حسب احلالة، املسؤولية األويل عن مسؤوليات مشرتاة عن تربية الطفل ومنوه. وتقع على عاتق الوالدين أو األوصياء القانونيني
  تربية الطفل ومنوه. وتكون مصاحل الطفل الفضلى موضع اهتمامهم األساسي(.

أّن احلضانة تقرر  1989قد سبق اتفاقية الطفل لسنة  1959نالحظ أّن املشرّع العراقي يف قانون األحوال الشخصية 
 للصغري يف ضوء محاية مصلحته الشخصية. 

تتجه العديد من الدول إىل نظام املعاملة ابملثل يف مسائل احلضانة ففي حال أصدرت دولة  لثالث: املعاملة ابملثل:الفرع ا
 قانون أو قرار قضائي حبرمان األم من احلضانة تعمل الدولة من جانبها على حرمان األم من اجلنسية األخرى من حق احلضانة.

عند إسناد احلضانة، اال انه يبدو انه شرط صعب التحقيق، إذ يتطلب أن يقّدر األمر  يعد شرط يلجأ اليه القاضي ويقدره 
كدبلوماسي ليبني مدى توافر مسألة املعاملة ابملثل ام ال وأن ينطر يف قوانني األحوال الشخصية يف الدول العربية اليت تتعارض يف 

الواقع القانوين والقضائي والبحث يف مدى مراعاة مصلحة احملضون بعض األحيان مع أحكام االتفاقيات الدولية ممّا يتوّجب دراسة 
 (21، صفحة familyresearch@qf.org.qa)عند إسناد احلضانة. 

وقد طّبق شرط املعاملة ابملثل يف القانون اجلزائري يف مواجهة القانون الفرنسي وال يطبق مبدأ املعاملة ابملثل يف القانون 
ن العراقي حسم املوضوع عندما جعل حق احلضانة للعراقي يف مجيع األحوال مىت ما كان طرفًا فيها وذلك يف العراقي؛ الن القانو 

 . 1951/ خامساً( من القانون املدين العراقي 19املادة )
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 أهم اإلشكاليات على حضانة الطفل: :املطلب الثاين

ل على عد موطن الطفألو حمل إقامة كضابط اسناد تتجه العديد من الدو  الفرع األول: موطنأو حمل اإلقامة الطفل:
لتحديد من له احلق يف حضانة الطفل وذلك رعاية ملصلحة احملضون أي قانون املكان الذي ترتكز فيه حياة الفرد وترتكز فيه 

 1961ن األول تشري 5عالقاته وهي الظروف احمليطة ابلطفل وعائالته واجملتمع الذي ينتمي اليه إذ نّصْت اتفاقية الهاي يف 
املتعلقة ابختصاص السلطات والقانون الواجب التطبيق يف جمال محاية القصر نّصْت  1971تشرين الثاين  10وأصبحت انفذه يف 

( من نفس االتفاقية اكدت على مراعاة مصلحة الطفل يف ضوء 4( على اختصاص قانون حمل إقامة الصغري واملادة )1يف املادة )
. تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل 1)9م  1989، ونّصْت اتفاقية الطفل (148، صفحة 2020، )اسية قانونه احمللي

عن والديه على آره منهما، إال عندما تقرر السلطات املختصة، رهنا إبجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانني واإلجراءات املعمول 
وقد يلزم مثل هذا القرار يف حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين هبا، أن هذا الفصل ضروري لصون مصاحل الطفل الفضلى، 

 معاملة الطفل أو اُهاهلما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلني ويتعني اختاذ قرار بشأن حمل إقامة الطفل( 

اع إليه يف أي . وهلذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستم2( من اتفاقية الطفل نّصْت: )12/2واملادة )
إجراءات قضائية وإدارية متس الطفل، إما مباشرة، أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون 

 الوطين(

املتعلقة ابالختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق والتنفيذ والتعاون يف مادة  1996وكذلك نّصْت اتفاقية الهاي 
/ب(: )ميكن أن تشمل اإلجراءات املنصوص عليها يف 3املادة ) 19/11/1996سؤولية األبوية وإجراءات محاية األطفال يف امل

 املادة األوىل ابخلصوص على ما أييت: حق احلضانة الذي يشمل حق العناية بشخص الطفل، وخاصة حتديد مكان إقامته(

املعّدل مل يتطرق إىل مسألة عدِّ موطن الطفألو حمل اقامته  1959( لسنة 188أّما قانون األحوال الشخصية العراقي ) 
 سبباً لتحديد حضانة، وإمّنا جعل مصلحة الطفل مع بقائه مع أحد والديه.

مل خيتلف الفقهاء على أحقية املسلم يف حضانة املسلم أايً كانت جنسيته الحتاد الدين، أّما الفرع الثاين: اختالف الدين: 
 اختالف الدين، فهناك اجتاهان فقهيان: يف حال 

وهو رأي فقهاء الشافعية واحلنابلة إىل أّن احلضانة تثبت للمسلم أّما لغري املسلم فتجوز يف حال مل االجتاه الفقهي األول: 
 يلحق الطفل ضرر.

يؤثّر على حّق األم يف حضانة صغريها، إال ذهب فقهاء احلنفية واملالكية إىل أّن اختالف الدين ال  االجتاه الفقهي الثاين:
 أّن مدة بقاء احملضون بيد احلاضن حمل خالف:

 ذهب احلنفية: )ما مل يعقل ديناً تصح احلضانة لسبع سنني لصحة إسالمه وخوفاً عليه من الكفر(.

خيف على احملضون من الفساد كتغذيته بلحم أّما املالكية: )ميكن بقاء احملضون مع احلاضنة إىل انتهاء مدة احلضانة إال إذا 
 (144، صفحة 2020)اسية،  اخلنزير أو شرب اخلمر؛ فيكون هلا رقيب مسلم يف رعاية وتربية الطفل وال تسقط احلضانة عنها(.
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و الكفالة (: )ميكن أن تشمل هذه الرعاية، يف مجلة أمور، احلضانة، أ20/3نّصْت يف املادة ) 1989أّما اتفاقية الطفل 
الواردة يف القانون اإلسالمي، أو التبين، أو، عند الضرورة، اإلقامة يف مؤسسات مناسبة لرعاية األطفال. وعند النظر يف احللول، 

 ينبغي إيالء االعتبار الواجب الستصوب االستمرارية يف تربية الطفل وخللفية الطفل اإلثنية والدينية والثقافية واللغوية( 

ّن احلضانة تسقط عن األم يف حال اختالف الدين أو عندما تكون األم كافرة أو مشركة أو ليست على أي دين نعتقد أ
مساوي خوفًا على الصغري من الفساد واكل حلم اخلنزير أو شرب اخلمر وعدم التقيد بتعاليم االسالم الن الدين اإلسالمي أشرف 

 أساس اجملتمع سواء بقيام الزوجية أو بعد انتهاء العالقة ابلطالق.  األداين وأكثره اهتماماً بتنظيم األسرة؛ إلّنا

كفلت القوانني واالتفاقيات الدولية حق الزايرة والسفر للطفل ووالدية وان ينظم ذلك وفقاً الفرع الثالث: السفر والزايرة: 
 ومشاهدته. للقانون مبا يضمن عودة الطفل إىل احلاضن وعدم حرمان الطرف االخر من زايرة الطفل

/ب( من 1املتعلقة ابجلوانب املدنية الختطاف األطفال يف الباب األول املادة ) 1980جاءت اتفاقية الهاي لسنة 
اهداف االتفاقية )ضمان االحرتام الفعلي حلقوق احلضانة والزايرة واالتصال اليت ينص عليها القانون إبحدى الدول املتعاقدة من 

إذا   -( من االتفاقية: )يعدُّ نقل الطفل أو احتجازه غري مشروع يف احلاالت االتية: أ3األخرى(، أّما املادة ) قبل الدولة املتعاقدة
كان يف انتهاك حلقوق احلضانة املمنوحة لشخص.... واليت ينص عليها قانون الدولة اليت كان الطفل مقيمًا فيها بصفة اعتيادية 

نح حقوق احلضانة املذكورة اعاله يف الفقرة أ على وجه اخلصوص مبوجب قانون،أو بناءً مباشرة قبل نقلهأو احتجازه..... قد مت
وفقا لاللتزام  -1على: ) 10 املادةعلى قرار قضائي، أو اداري أو اتفاق ذو أثر قانوين مبوجب قانون الدولة املعينة(، كما نّصْت 

الدول األطراف يف الطلبات اليت يقدمها الطفل أو والداه لدخول  ، تنظر9من املادة  1الواقع على الدول األطراف مبوجب الفقرة 
دولة طرف أو مغادرهتا بقصد مجع مشل األسرة، بطريقة إجيابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول األطراف ذلك أال ترتتب على 

يم والداه يف دولتني ُمتلفتني للطفل الذي يق .-2تقدمي طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم
احلق يف االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه، إال يف ظروف استثنائية. وحتقيقا هلذه الغاية 

مبا يف ، حترتم الدول األطراف حق الطفل ووالديه يف مغادرة أي بلد، 9من املادة  2ووفقا اللتزام الدول األطراف مبوجب الفقرة 
ذلك بلدهم هم، وىف دخول بلدهم. وال خيضع احلق يف مغادرة أي بلد إال للقيود اليت ينص عليها القانون واليت تكون ضرورية 
حلماية األمن الوطين، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرايهتم وتكون متفقة مع احلقوق 

تتخذ الدول األطراف تدابري ملكافحة نقل األطفال إىل اخلارج وعدم -1: )11ا يف هذه االتفاقية، واملادة األخرى املعرتف هب
املتعلقة ابالختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق والتنفيذ والتعاون يف  1996عودهتم بصورة غري مشروعة(، واتفاقية الهاي 

/ب(: )ميكن أن تشمل اإلجراءات املنصوص عليها 3املادة ) 19/11/1996طفال يف مادة املسؤولية األبوية وإجراءات محاية األ
يف املادة األوىل ابخلصوص على ما أييت: حق احلضانة الذي يشمل حق العناية بشخص الطفل، وخاصة حتديد مكان إقامته، 

 (وحق الزايرة الذي يشمل نقله خالل فرتة معينة إىل مكان غري مكان إقامته االعتيادية

نالحظ ممّا تقّدم أّن حقوق الزايرة من بني أهم احلقوق للصغري اجتاه الطرف االخر والسفر ايضًا ابلصغري مع ضمان 
 عودته.
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 اخلامتة

 من خالل ما تقّدم توصلت الباحثة لعدد من النتائج والتوصيات:

بسبب زايدة حاالت الزواج والطالق الناتج عن الزواج املختلط واختالف األداين واألعراق بني الدول أدى إىل النتائج:  -1
اختالف األسس القانونية والقضائية يف منح احلق يف احلضانة لألم إذ تعد احلضانة من أعقد املسائل يف إطار الزواج املختلط، وهو 

ضمان االتفاقيات الدولية والقوانني الداخلية حق األمومة، فلم يضع املشرع العراقي ومل أيخذ  من اآلاثر املرتتبة عليه على الرغم من
ِبميع ما جاءت به االتفاقيات الدولية اخلاصة ابحلضانة واالستثناءات اليت ترد عليها ومل يبني القيود على مسألة احلضانة اليت جيب 

 يلية مبا يعين مراعاة مسألة النظام العام واآلداب.   ان تراعى فيها مصلحة احملضون ومل يضع قواعد تفص
نقرتح وضع قانون خاص بقواعد القانون الدويل اخلاص ومبادئه ومن ضمنها وضع نصوص قانونية مفصلة تتعلق املقرتحات:  -2

ع األخذ ابالعتبار ابحلضانة يف إطار القانون الدويل اخلاص وحتديد الطبيعة القانونية للحضانة وقواعد اإلسناد اخلاصة هبا م
االتفاقيات الدولية والدستور العراقي ومراعاة مبادئ الشريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي والعرف والنظام العام واآلداب العامة، 

 وأهم القيود على هذا احلق ووضع حلول جلميع اإلشكاليات اليت تتعلق مبنح احلضانة لألم األجنبية، مع ابرام اتفاقيات دولية مع
 الدول يف مسألة احلضانة. 
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 مراجع

familyresearch@qf.org.qa 22. )بال اتريخ(. مصلحة احملضون واسناد احلضانة يف الزواج املختلط. اتريخ االسرتداد 
-file:///C:/Users/SamaOffice/Downloads/Documents/Mr، من 2022نيسان, 

Jamel-Mezni.pdf 

(. حق الطفل يف احلضانة دراسة يف القانون الدويل اخلاص. اسيوط، مصر: كلية احلقوق/ 2020املوجود حممد فرغلي. )امحد عبد 
 http:www.aun.edu.eg، من 2021, 12 4جامعة اسيوط. اتريخ االسرتداد 

العايل للقضاء. اتريخ االسرتداد . اململكة املغربية: املعهد اشكالية احلضانة كأثر للزواج املختلط(. 2011-2009اقبال بونيف. )
، من 2021, 12 4

file:///C:/Users/SamaOffice/Downloads/Documents/%D8%A5%D8%B4
%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84
%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A9%20%D9%83%D8%A
3%D8%AB%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A
7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%
84%D8%B7.pdf 

، من 2021كانون االول,   10. اتريخ االسرتداد موقع الشؤون القانونية واملنازعات(. 2017تشرين الثاين,  19اكرم كنان. )
اشكالية حكم املنازعات الشخصية يف القانون الدويل اخلاص املغرّب: 

http://www.lejuriste.ma/2017/11/19/%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8
%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D
8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86/ 

، من تعريف و 2021كانون االول,   10االسرتداد . اتريخ املعاين لكل رسم معىن(. 2021-2010املعاين لكل رسم معىن. )
معجم عرّب عرّب:  -معىن تنازع يف معجم املعاين اجلامع 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9/ 

لد االوىل(. )مستخرج من )اجمل اشكاليات اّناء رابطة الزوجية ابخللع يف القانون الدويل اخلاص(. 2009مجال حممود الكردي. )
، احملرر( شارع عبد اخلالق ثروت، القاهرة، مصر: 2008اغسطس  46عدد  -حقوق طنطا -جملة روح القوانني 

 دار النهضة العربية.
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تنازع القوانني  -اجلزء الثاين -القانون الدويل اخلاص(. 2018-2017حسن حممد هداوي، و غالب علي الداوودي. )
 -بغداد، بريوت، لبنان: شركة العاتك لصناعة الكتاب -بريوت وتنفيذ االحكام االجنبية. واالختصاص القضائي

 املكتبة القانونية.

(. النظام العام واالداب العامة واثرُها على تنفيذ احكام التحكيم وفقًا الحكام 2019سعيد سيف السبوسي. )كانون الثاين, 
جملة العلوم القانونية وتعديالته. )اجلزائر، احملرر(  1992لسنة ( 11قانون االجراءات املدنية األمارايت رقم )

، من 2022نيسان,  25(. اتريخ االسرتداد 2)العدد واالجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/92174 

ة واالجتهاد القضائي. (. اشكاالت تنازع القوانني يف احلضانة بني الّتشريعات العربي2018, 9 11صادق اندية، صامد ابتسام. )
، من 2021, 12 4. اتريخ االسرتداد 119صفحة  جملة جيل حقوق االنسان،

https://jilrc.com/%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5-
%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-

%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-
%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-
%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-3/ 

 10. اتريخ االسرتداد 164-137، الصفحات جملة املفكر(. تنازع القوانني يف احلضانة. 2020طاهري اسية. )كانون االول, 
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/456/4/2/139655، من 2022اذار, 

 بريوت، لبنان: دار السنهوري. .2006( لسنة 26حكام قانون اجلنسية العراقية رقم )شرح ا(. 2015عباس العبودي. )

 بريوت: دار السنهوري. القانون الدويل اخلاص.(. 2021عبد الرسول عبد الرضا االسدي. )

. لة ماجستريرسا(. أتثري النظام العام يف القانون الواجب التطبيق على الزواج املختلط. 2011/ 1432علياء مسري جودي. ) 
 بغداد، العراق: جامعة النهرين/ كلية احلقوق.

جملة احملقق احللي للعلوم فراس كرمي شيعان، حسني نعمة نغيمش. )السنة اخلامسة(. تنازع القوانني يف احلضانة " دراسة مقارنة". 
، من 2021كانون االول,   3. اتريخ االسرتداد القانونية والسياسية

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:58S_dD9hEiw
J:www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition6/article_ed6_6.doc+

&cd=3&hl=ar&ct=clnk&gl=iq 

)اجمللد  الوجيز يف شرح القانون الدويل اخلاص دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرنسي(. 2011حممد وليد املصري. )
 انية(. وسط البلد، عمان، االردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.الث
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، من 2021كانون االول,   1مصلحة احملضون واسناد احلضانة يف الزواج املختلط. )بال اتريخ(. اتريخ االسرتداد 
https://www.difi.org.qa/wp-content/uploads/2017/11/Mr-Jamel-

Mezni.pdf 

، من معجم اللغة العربية املعاصرة: 2021, 12 4. اتريخ االسرتداد املعاجم(. 2021-2012الوجيز. ) -معاجم
https://www.maajim.com/dictionary/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D
9%86%D8%A9/6/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7

%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9
%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85

%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9 

 بريوت: دار السنهوري. مركز االجانب(. -املوطن -القانون الدويل اخلاص )احكام اجلنسية(. 2018نرباس ظاهر جرب. )

بلقايد/ تلمسان،  الزواج املختلط وأتثريه على حالة الزوجني "دراسة مقارنة".(. اطروحة دكتوراه. 2017-2016نورية شبورو. )
 اجلزائر: جامعة اّب بكر/ كلية احلقوق والعلوم السياسية.

 

 

 


