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 ملخص طنفيذي

المعنية بالجوانب المدنية يقدم هذا الطقرير طحليالً معّمقاً وشامالً عن المسائل القانونية المعقدة فيما يطعلق باطفاقية الهاي 

ذات أن معظم الدول  في ظل واقع 1980)أو اطفاقية الهاي المطعلقة باالخطاا ( لعام  ألافالل الدولي خطاا الل

إلى اطفاقية  الغالبية المسلمةسبب عدم انضمام الدول ذات  إرجاعويطم عادةً لم طنضم لطلك االطفاقية.  الغالبية المسلمة

الطعارض المفطرض بين االطفاقية والشريعة اإلسالمية، وخاصة األحكام  إلى( 1980الهاي المطعلقة باألافال )

. يُشار إلى هذه العالم اإلسالميالمطعلقة بحضانة الافل. وقد طم إقرار هذه األحكام في القوانين الطشريعية في 

ادئ واألصول الطشريعات المحددة في هذه الدول بقانون األسرة أو قانون األحوال الشخصية، وهي مزيج من المب

الطاريخية من المنظور القانوني القديم في اإلسالم والعمليات المؤسسية واإلدارية للدولة الحديثة. وقد قامت الدراسات 

باإلشارة إلى هذا المزيج الدبلوماسي باسطخدام عدد ال بأس به من  الممثلون لكال الجانبين من النقاش والباحثون

"، أو الشمولية أو النسبية الثقافية أو االسطعمار الحديث مقابل الطقرير الذاطي، المصالحات مثل "طصادم الحضارات

أن القانون الدولي يعطبر بمثابة حجة أو ذريعة لألشكال المسطمرة من  لبعض على كال الجانبين من الحواريرى االخ. 

 . وروبية على جنوب العالمالهيمنة الثقافية األ

. االعطقاد السائد بأن الشريعة اإلسالمية هي ما نوع من الطضليلنقاا السابقة ويعطبرها هذا الطقرير يخطل  مع جميع ال

ال يضع في االعطبار  1980لعام  ي المطعلقة باالخطاا من االنضمام الطفاقية الها ذات الغالبية المسلمةطمنع الدول 

دايات الطاريخ اإلسالمي. باإلضافة لذلك، حقيقة الابيعة المعقدة للجداالت السائدة حول أحكام حضانة األافال في ب

الخطاا  باعطبارها أداة للقانون الدولي الخاص طناوي االطفاقية المطعلقة بافُهم على خاأ في افطراضهم أن 

ذات الغالبية بالضرورة على الصراع الجوهري مع الشريعة اإلسالمية أو الطشريع القانوني الحديث في الدول 

اآلخر، فهؤالء الذين يصفون هذه المسألة باعطبارها محل صراع حضاري ال يفقهون المذهب  . وعلى الجانبالمسلمة

القانوني واإلسالمي والطاريخي كما ال يقدّرون أو يضعون في االعطبار الطاورات الهامة في العالم اإلسالمي لطعزيز 

 أنظمة قانونية أكثر قوة يمكنها حماية مصالح األافال.  

                                                             
1
اآلراء  ا البحثي.ملمشروعه الالزم على تقديمها التمويل (Global Affairs Canada) العالميةاإلدارة الكندية للشؤون  شكرالكاتبان  يود 

وجهات نظر اإلدارة الكندية للشؤون العالمية  تمثل بالضرورةبين وال في هذا التقرير هي اآلراء الخاصة بالكات عنها المعربووجهات النظر 

 أو الحكومة الكندية. 



إلى أحكام قضائية أكثر قوة والطي طوجه  ذات الغالبية المسلمةح ضرورة الطأكيد على حاجة الدول يوض هذا الطقرير

القضاة في الحاالت حيث طشطمل القضايا المحلية على عناصر أجنبية وكل ذلك من أجل الطارق لقضية االخطاا  

أمر صادر من محكمة أجنبية أو ار  الدولي لألافال في ظل الشريعة اإلسالمية. هذه العناصر األجنبية قد طكون 

القضائية. هذا الطقرير وهذا  الوالية حدودمقر إقامة اعطيادية طقع عبر  أجنبي يدّعي أن االخطاا  قد وقع من

 . المقطرحالبرنامج الطشريعي  هذا الملخص يقدمان طوصيات خاصة ومحددة لشرح

املة عن النقاش، فإن الطقرير الكامل يقدم نظرة شبهد  طعزيز معرفة وقدرات جميع األارا  المعنية في هذا 

في ظل الشريعة اإلسالمية واألحكام القضائية والنظام القضائي المحلي  الافل حضانةالقانون الدولي الخاص و

هذا الطقرير المقّسم إلى ثالثة أجزاء يقدم إاار طحليلي لحوار منهجي  .الغالبية المسلمةخطارة ذات لبعض الدول الم

الخبراء في القانون الدولي الخاص والشريعة اإلسالمية فيما يطعلق بالخلفية الطاريخية لكل من اإلاارين بين 

ة المعنية والممارسة الدولية. الطقرير الكامل موجه إلى فئة القراء من القانونيين ووضعهما في طشريع الدول

على معرفة طامة باإلاارين القانونيين الرئيسيين  الدبلوماسيين وأصحاب القرارات كما ال يفطرض الطقرير أن القراء

طقرير ال واحدة وهو هذا اللذين يطم مناقشطهما في هذا الطقرير. الهد  األساسي هو الجمع بين اإلاارين طحت مظلة

 حطى نطمكن من طوضيح كي  أن النقاشات المسطمرة في هذا الموضوع هي باألساس مضللة. 

ش القانون الدولي الخاص مع الطركيز على الخلفية الطاريخية الطي أدت إلى صياغة الجزء األول من الطقرير يناق

على كيفية صياغة اطفاقية االخطاا  لعام  بصفة خاصة. ويؤكد الطقرير 1980اطفاقية الهاي المطعلقة باالخطاا  لعام 

إن القائمين بطحرير االطفاقية لم يقوموا "أفضل مصلحة" للافل.  هي الفورية اإلعادةفي ظل افطراض أن  1980

أفضل مصلحة افطراضياً هي  الفوريةبطعري  "أفضل مصلحة" عن قصد، وبدالً من ذلك، فقد أكدوا على أن اإلعادة 

  يعمل يمكن دحرها مثلها مثل أغلب االفطراضات في القانون. سو الفوريةللافل. إن الابيعة االفطراضية لإلعادة 

والطي طعد  الفوريةى اسطكشا  النظام القضائي فيما يطعلق ببعض االسطثناءات المحددة آللية اإلعادة الجزء األول عل

باإلجماع الواسع إحدى مجاالت النجاح في اطفاقية االخطاا . ويطارق الجزء األول أيضاً إلى اطفاقية الهاي المعنية 

في  الواردة أوجه القصور والقيود، والطي عالجت 1996عام بالمسؤولية األبوية وحماية األافال )أو اطفاقية الحماية( ل

 الغالبية المسلمةوكما سنرى في الخالصة، فنحن نرى أن اطفاقية الحماية طقدم أداة هامة للدول ذات اطفاقية االخطاا . 

 .لي لألافالاالخطاا  الدو قضايالالنضمام بينما يسعون إلى قدر أكبر من الطعاون الدولي في المجال القانوني في 

حول حضانة األافال.  والنقاشات القائمةأما الجزء الثاني فيقوم بطعري  القارئ باألصول القانونية اإلسالمية القديمة 

يقدم الجزء الثاني نظرة شاملة عن العبارات والمصالحات المطعلقة بالوالية وحضانة الافل. إن مراجعة مخطل  

طسعى إلى طحقيق أفضل افطراضات قانونية األحكام المطعلقة بالحضانة طوضح أن األصول الطاريخية قد عملت بمثابة 

مع وضع قهاء باللغة العربية قبل عصر الدولة اإلسالمية الحديثة "حظ الولد". مصلحة للافل أو كما أشار إليها الف

والمطعلقة بحضانة الافل قد عملت طحت إاار قانوني  في القرون الوساىهذه األمور في االعطبار، فإن القواعد 

ضات قانونية يمكن دحرها للافل بموجب اطفاقية االخطاا  إال أنها جميعاً افطرا الفوريةمماثل للنص المقرر لإلعادة 



إذا لم طكن طؤيد وطعزز أفضل مصالح الافل. يدرس الطقرير آلية عمل هذه االفطراضات بالرجوع إلى ثالثة أمثلة؛ 

المثال األول يطعلق بالقيود المفروضة على حضانة األم بالنسبة للزواج مرة أخرى، والمثال الثاني يطعلق بالقيود 

لنسبة لالنطماء الديني أما المثال الثالث فيطعلق بمدى طأثير عمر الافل على طقرير من المفروضة على حضانة األم با

 حضانة الافل.األحقية في له 

طعمل بمثابة افطراضات  اىمن القرون الوسإذا كانت اطفاقية االخطاا  والقواعد ما الذي نخرج به من هذا الطحليل؟ 

قانونية لخدمة أفضل المصالح للافل، فهل طناوي كالهما أيضاً على أفكار مماثلة حول ما إذا كان نقل الافل من 

جانب واحد هو لطحقيق أفضل مصلحة للافل؟ سيقوم الطقرير بدراسة الجدل السابق للدولة الحديثة حول هذا 

طثير  )أي إقامطهم االعطيادية( قهاء أن نقل األافال من بيئطهم السكنيةالموضوع بالطحديد عن كثب، حيث أدرك الف

يوازي المناق  من القرون الوساىهذا الجدل جوهرية حول مصالح الافل. إن ال والمخاو العديد من الطساؤالت 

ً أكبر بين النظام القانوني اإلسالمي   ون الوساىمن القرالكامن في اطفاقية االخطاا ، وبالطالي يقطرح مزيجا

ومنظومة القوانين الدولية الحديثة. وبمعنى آخر، هناك دعم داخل الشريعة اإلسالمية لطاوير القواعد الخاصة 

بالقوانين الدولية الخاصة والحث على الطعاون الدولي بشأن القضايا والموضوعات المطعلقة باخطاا  األافال بين 

 المسلمة أو غيرها.  الغالبية  المعنية سواء في الدول ذات وغيرها من األارا الغالبية المسلمةالدول ذات 

العصرية حول الشريعة اإلسالمية وحضانة الافل والطي يطم  النقاشاتإن الشاغل المشطرك حول نقل األافال يبيّن أن 

ً طفسيرها حول حقوق اإلنسان أو المساواة بين الجنسين طوجه انطباهنا بعيداً عن الطحدي الحقيقي الكامن في  غالبا

 . الغالبية المسلمةاالخطاا  الدولي لألافال والدول ذات 

يطعلق بغياب قاعدة قوية للقانون الدولي الخاص في الفطرة المبكرة وكما يوضح الجزء الثالث، فإن الطحدي الحقيقي 

بوضع مذاهبهم القانونية بالرجوع إلى رؤية  في القرون الوساىمن الطاريخ القانوني اإلسالمي. قام الفقهاء 

في العصر المعلقون من نظام الحكم اإلسالمي الذي قّسم العالم إلى دار اإلسالم ودار الحرب.  امبرااورية مهيمنة

الحديث عادةً ما يرون هذا الطقسيم المانوي كدليل على عدم الطسامح اإلسالمي مع االخطال  الديني أو يرونه المناق 

الرئيسي وراء الحرب والفطوحات في اإلسالم )مثل الجهاد(. ومع ذلك، الخا الفاصل بين هذين الدارين قد خدم أيضاً 

، فهذين الدارين بمثابة الجهادلدارين من خالل عدسة النظام القضائي بدالً من بالنظر إلى هذين ااألغراض القضائية. 

بالطارق للقضايا المعقدة  في القرون الوساى. وألغراض هذا الطقرير، فعندما قام الفقهاء المسلمون األجنبيوالمحلي 

ورفض البت في  في القضاء والمطعلقة بالمسائل "األجنبية"، فقد اطجهوا إلى مسارين للعمل، إما رفض القضاء برمطه

أو افطراض القضاء مع فرض "القانون المحلي" )مثل الشريعة اإلسالمية( كأساس الطخاذ القرار.  مثل هذه القضايا

لى ما إذا األارا  كانوا مسلمين ما قبل أو بعد الحدث أو المعاملة وما إذا وقعت المعاملة وقد اعطمد قرارهم غالباً ع

خارج دار اإلسالم وهكذا. وعلى أقل طقدير، فإن فكرة أن هناك نظام قانوني أجنبي مخطل  قد يعمل بمثابة مرجعية 

للشريعة  االمبرااورية المهيمنةلقرارات المحكمة اإلسالمية "المحلية" سيطم اعطبارها فكرة مقوضة للحركة 

 اإلسالمية. 



كان بمثابة لعبة دون أارا  رابحة أو أكثر من ذلك  في القرون الوساىبإيجاز، مفهوم "القانون الدولي الخاص" 

ً مع طاريخ المهيمنبشئ ضئيل، حيث يطم طابيق القواعد القضائية في ضوء المناق  . هذا المنهج يطعارض طماما

الدولي الخاص والذي يفطرض نظام للدولة الحديثة يقوم على دول ذات مسطويات مطساوية ومخطلفة ووظيفة القانون 

، في القرون الوساىمن السيادة، وكل منها طمارس السيادة بشكل قانوني ومشروع. ولكن بالنسبة للفقهاء اإلسالميين 

 أو الحدود الطي طفصل العالم إلى أجزاء إقليمية. إلى العالم  يساهم في طشكيل نظرطهملم ذات السيادة فإن مفهوم الدولة 

في الحقبة الطاريخية الحديثة، لم يكن لدى العالم اإلسالمي أسباب كافية لوضع نظام قانوني دولي خاص للبت في 

المسائل مثل حضانة الافل ألنها لم طكن مسألة جوهرية يطم طداولها في المحاكم. على الجانب اآلخر، شهد القرن 

ً هائالً في المناقة، مما أدى إلى خلق  العشرون قاعدة مطينة من اللوائح إلنشاء  الحافز والدوافعاسطثماراً دوليا

القضائية في المجاالت الطجارية والمالية. وبالابع في بعض الحاالت، في ظل غياب قانون طشريعي دولي خاص، قد 

النظام األجنبي. ويعد مركز دبي المالي العالمي أحد األمثلة  طلجأ هذه الدول إلى مواءمة نظامها القضائي مع قانون

الطي طوضح كي  طقوم دولة اإلمارات العربية المطحدة بطرسيم جزء فعلي من أراضيها كنظام قضائي وقانوني مسطقل 

 يخضع للقانون البريااني، وذلك بغرض جذب االسطثمارات واألنظمة المالية إلى البالد. ومنفصل 

إلى القانون الدولي الخاص يقدم قائمة من الخيارات للسير إلى األمام والطي يسردها الطقرير في الخالصة  إن الطحول

والطي طابق قوانين األسرة المسطوحاه من الشريعة  الغالبية المسلمةكمجموعة من الطوصيات إلى البلدان ذات 

به الطقرير وهو أن طقوم  هناك شئ واحد ال يوصيواإلسالمية وحطى طاريخه طرفض االنضمام إلى اطفاقية االخطاا . 

هؤالء الذين يطوقعون هذا الغياب قد يفاجئ  بإصالح قوانين األسرة المحلية الخاصة بها. الغالبية المسلمةالبلدان ذات 

هذا إاار عمل قائم على حقوق اإلنسان و/أو العدالة بين الجنسين في أي حوار يطعلق بقانون األسرة اإلسالمي. 

في قضايا االختطاف الدولي لألطفال  الغالبية المسلمةالتقرير يدفع بأن أفضل فرصة لضمان تعاون البلدان ذات 

، والتي يتم تنفيذها 1996واتفاقية الحماية لعام  1980تنطوي على االنضمام لكل من اتفاقية االختطاف لعام 

. بالقضايا حيث يكون أحد "العناصر األجنبية" متواجدا   كقانون محلي به توجيهات تشريعية إلى القضاة فيما يتعلق

بأن هذا المنهج الطشريعي والمطوائم إلى حد ما دون طغيير جوهري في قانون األسرة المحلي سيكون له نحن نؤمن 

ديداً لالنضمام الطفاقطي الهاي المطعلقطين باألافال وطح الغالبية المسلمةفرصة كبيرة للنجاح ألنه سيسمح للدول ذات 

اطفاقية الهاي لحماية األافال واطفاقية الهاي المطعلقة باخطاا  األافال، وذلك دون اسطهالك موارد محلية كبيرة 

 للقيام بذلك سواء الموارد السياسية أو الرأسمالية.

 

 واألساس المناقي )المبررات( الطوصيات 

الطعامل مع مناق سياسي مخطل  عن المناق الذي  الغالبية المسلمةاليوم، ينبغي على المشّرعين في الدول ذات 

عند وضعهم للمذاهب القانونية في النظام القضائي. في السياق الدولي  من القرون الوساىاطبعه الفقهاء المسلمون 



)أي في القرون  الدولة الحديثة ظهور القانونية طعبر الحدود والواليات القضائية، فإن المنهج قبل المسائلحيث 

المطّبع في الوالية القضائية والطحليل القانوني والقائم على عدم وجود أارا  رابحة هو منهج يسير عكس  ى(الوسا

واالحطرام المطبادل والذي يحرك العالقات الدولية وكذلك يمثّل الجوهر األساسي للقانون الدولي  مبادئ الطعاون

 صيات الطالية:الخاص. بالنسبة لالخطاا  الدولي لألافال، نحن ننصح بالطو

  إذا لم طقم بذلك  1996أن طنضم أوالً إلى اطفاقية الهاي للحماية لعام  الغالبية المسلمةينبغي على البلدان ذات

اطفاقية خاصة بالقانون الدولي الخاص وططعلق باألوامر والقرارات األجنبية من بين أشياء أخرى بالفعل، وهي 

. هناك ميزطان عائدطان من االنضمام إلى اطفاقية الحماية لي الخاصدوللقانون ال طقليديالنااق الوكل ذلك في 

والطي بها قدرات أو خبرات محدودة ال طمكنها من طاوير  الغالبية المسلمة، الدول ذات أوالً . 1996لعام 

 طشريعات للقانون الدولي الخاص باالعطماد على ذاطها في هذا المجال القانوني، سو  طسطفيد هذه الدول من

سو  يضمن  1996، االنضمام الطفاقية الحماية لعام ثانياً . 1996النموذج الذي طقدمه اطفاقية الحماية لعام 

ً المعاملة بالمثل بين الدول الموقّعة، مما سينعكس إيجابياً على موااني البلدان ذات   الغالبية المسلمةأيضا

الطي طنضم إلى اطفاقية  الغالبية المسلمةلبلدان ذات ا والذين يسافرون مع أسرهم إلى الخارج للدراسة أو العمل.

الحماية لديها الفرصة للطأكيد على نزاهة أنظمطها القانونية بشكل فعّال، مما بدوره يحمي مصالح المواانين 

  المطعلقة بالحضانة عند سفر أافالهم إلى الخارج. 

  الغالبية المسلمةينبغي على البلدان ذات  ً إذا  1980الخطاا  لعام المطعلقة باإلى اطفاقية الهاي  أن طنضم ثانيا

 الفوريةطكمن في أهمية آلية اإلعادة لم طقم بذلك بالفعل. الميزة العائدة من االنضمام إلى اطفاقية االخطاا  

حيث قد يطعرض مواانوها إلى طقلبات الهجرة والطجارة والطنمية على  الغالبية المسلمةبالنسبة للبلدان ذات 

ً بسبب الهجرة وإعادة  على الصعيد الدوليمسطوى العالمي. طواجه األسر الخالفات ال والذي يعد أمراً ابيعيا

في المناقة الكبرى  الغالبية المسلمةالطواين والجنسيات المزدوجة بين دول الخليج وغيرها من البلدان ذات 

 مثل لبنان ومصر. 

مجملها مسؤولية الدولة عن ها "حزمة انضمام" طعكس في يمكن طبرير االنضمام لكال االطفاقيطين على أن

حماية المصالح األسرية لمواانيها عند سفرهم إلى الخارج وكذلك حماية مصالحهم في قضايا الزيجات 

بحماية مصالح  1996المخطلاة، أي الزيجات بين جنسيات من دول مخطلفة. سطقوم اطفاقية الحماية لعام 

اجدهم في الخارج للمشاركة في االقطصاد العالمي. وعند طنفيذ اطفاقية الهاي المقيمين المحليين عند طو

على الصعيد المحلي، سو  طعكس حماية الدولة لخيارات كل مواان والقرارات الطي  1980لالخطاا  لعام 

ال يطخذها في بيئة ذات طنوع سكاني. باإلضافة لذلك، كال االطفاقيطين طعكس الطزامات الدولة طجاه األاف

 بموجب اطفاقية حقوق الافل. 

 

 



  واطفاقية الحماية لعام  1980الطي طنضم إلى كل من اطفاقية الهاي لالخطاا  لعام  الغالبية المسلمةالدول ذات

ً طوفير طوجيهات طشريعية كافية  1996 وطقوم بطنفيذ االطفاقيطين ضمن إاار طشريعي ينبغي عليها أيضا

ضايا المطعلقة بحضانة األافال والطي طناوي على "عناصر أجنبية" )مثل ومناسبة للقضاة المحليين في الق

هذه القواعد أو الطعليمات (. ةجنبياأل االعطياديةقامة اإل مقر حول مطعلقة بالوقائعأمر إنفاذ أجنبي أو ادعاءات 

من شأنها طوجيه القضاة الذين يفصلون في القضايا المطعلقة بالحضانة والطي طناوي على عناصر أجنبية بأنه 

ال ينبغي عليهم طابيق قانون األحوال الشخصية السائد ولكن بدالً من ذلك عليهم طابيق الطشريع المحلي الذي 

طغيير أو  إلى  الغالبية المسلمةلن طحطاج البلدان ذات . باطباع هذا المنهج، يُنفّذ اطفاقيطي االخطاا  والحماية

طعديل األحكام والقواعد المطعلقة بحضانة الافل في قوانين األحوال الشخصية لديها، وإنما، يمكنها طنفيذ 

ر الفصل في االطفاقيطين في إاار طشريعي مع طوفير الطوجيهات الواضحة والصريحة للقضاة فيما يطعلق بقرا

سو   الغالبية المسلمةميزة هذا النموذج هو أن الدول ذات قضية ططعلق بالحضانة بناًء على طشريع مخطل . 

حادة الطي سو  طنشأ دون شك في مواجهة أي محاولة ططمكن من طجنب المعارضة السياسية الداخلية وال

 إلصالح قوانين األحوال الشخصية الخاصة بهذه الدول.  

وطنفيذ كال االطفاقيطين ضمن نااق طشريعي محلي وطوفير  1996و 1980ام إلى اطفاقطي الهاي لعام باالنضم

الطوجيهات الطشريعية للقضاة بالنسبة للقضايا المطعلقة بحضانة الافل والطي طناوي على عناصر أجنبية، يمكن 

 طحقيق أربع نطائج رئيسية.  الغالبية المسلمةللبلدان ذات 

 ،ير هي المحاكم المحلية سطحطفظ بسلااطها القضائية في جميع القضايا. المسألة الوحيدة الطي سططغ أواًل

سطقوم المحكمة بإحالة القضية إلى السلاة المركزية للدولة كما طابيقه وما إذا  طقرير أي قانون ينبغي عليها

 هو مقرر بموجب اطفاقطي الهاي. 

 

 ،ًبسلاطها السيادية ورقابطها على قانون األحوال الشخصية.  المسلمة الغالبيةطحطفظ البلدان ذات  ثانيا  

من الشريعة اإلسالمية والطعاون الدولي بالنسبة لمجموعة كبيرة من  إزاء كلإن أول هدفين يؤكدا الطزام الدولة 

القضايا والمسائل القانونية. الطعاون القانوني في هذا المجال يطالب نظام قانون دولي خاص قوي، ولكن كما وضحنا 

إن ح قانون األسرة. في الطقرير الكامل، فإن هذا الطعاون ال يطالب عملية  محلية مكلّفة على الصعيد السياسي إلصال

إلى مراجعة قوانين األحوال الشخصية الخاصة  الغالبية المسلمةهذا المنهج ال يقطرح على اإلاالق حاجة البلدان ذات 

بها، وهي مسألة داخلية من القانون المحلي طخضع لماالب مطنوعة بين أارا  ومصالح مطباينة. هذا المنهج يقطرح 

نظام قانون دولي خاص أكثر قوة والذي يسعى إلى طحقيق بجانب وبموازاة مع واجد أن قوانين األحوال الشخصية طط

 واقع من نظام بين الدول يضمن السيادة المطساوية لكل منها. 



 ،ًهذا المنهج طحديداً سو  يجبر الدول في أمريكا الشمالية وأوروبا وغيرها من الدول ذات الموروث  ثالثا

بشكل أكبر في القانونية العالمية  الطقليدية طدمج الثقافاتأن و ل أكثر فعاليةبشك الثقافي األوروبي أن طشارك

. هذا المنهج المقطرح يحافظ على قوانين 1980الطابيق الشامل الطفاقية الهاي المطعلقة باالخطاا  لعام 

لخاص في بعض األحوال الشخصية في البلدان اإلسالمية دون أن يمّسها، إنما يقدم طجاوزاً للقانون الدولي ا

هذه الاريقة القضايا المحدودة المطعلقة بحضانة الافل حيث طكون إحدى العناصر األجنبية موجودة. 

للطحايل على القانون الدولي الخاص والطي طناوي على طابيق اطفاقطي االخطاا  والحماية ضمن إاار 

 اا . من اطفاقية االخط 20محلي ينبغي أن طعالج الطحدي الذي طفرضه المادة 

 

 ،ًبسبب نزاع اآلباء والدول  ويطضررون واألهم من ذلك كله، فاألافال الذين يعانون في حياطهم رابعا

السيادية المطنافسة لن يكونوا رهائن بعد اآلن في طلك اللعبة الطي ططخذ من أجسادهم وحياطهم البريئة مجاالً 

للمنافسة. في ظل النقاش حول السيادة واألوامر القانونية، بالابع من السهل أن ننسى أن ماالبات الدول 

  األافال. طُرفع بشكل ُمخزي على أكطا  هؤالء 

طوقّع هذه الحركة الطشريعية سو  يعطمد جزئياً على كيفية طعاملهم مع الماضي  الغالبية المسلمةإن إمكانية الدول ذات 

اإلسالمي وطأثيره على حاضرهم الطشريعي. هذا الطقرير يضع في االعطبار ماضي هذه الدول الطي يمكن أن طفكر في 

لحماية، وطحديداً، يبيّن أن الطعاون القانوني الدولي في هذا المجال والمسؤولية االنضمام إلى اطفاقيطي االخطاا  وا

، يغير المجال السياسي المطصور الذي يمأل المحطوى القانوني. كان طصور االطي يرمي إليهالمشطركة بين الدول 

أثناء وضعهم للفقه حول  االمبرااورية المهيمنةيدور حول مجال سياسي من  في القرون الوساىالفقهاء المسلمين 

وكبيرة من األمور. ويمكن طفسير غياب نظام قوي لقانون دولي خاص في الحقبة المبكرة من  واسعةمجموعة 

الذي رأى أن اآلخر السياسي ما هو إال ُمعارض أو ار  سيطم  المهيمنالشريعة اإلسالمية على أنه ناطج من المناق 

نظر إلى ذلك الار  من ناحية الطعاون المشطرك واالحطرام المطبادل وهو ما يميز إخضاعه الحقاً أم آجالً، بدالً من ال

 النظام الحديث بين الدول. 
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