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 22 مالحظات هامة بشأن محتوى هذا الدليل 

 33 مصطلحات

 33 مبادئ أساسية -الحضانة و االتصال  أوال.

  أهمية االتصال مع كال الوالدين ألف.
 حق األطفال في الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة صونيتعين اتخاذ كافة التدابير الممكنة ل .1

بكال والديهم ، والحرص ،كذلك، على صون حقوق الوالدين في الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت  ومنتظمة

ما لم يثبت أن مثل هذا االتصال هو مخالف لمصلحة الطفل نظرا لظروف استثنائية  ،مع أطفالهم منتظمةومباشرة 

 38 ........................................................................................................................................   معينة.
يتعين تأمين هذه الحقوق الخاصة باألطفال والوالدين بغض النظر عن ما إذا كان الوالدان  يقيمان في نفس  .2

 38 .................................................................................................................... مختلفين.بلدين أو في  بلدال

 40 العليالحماية مصالح الطفل  -فقط–محددةعلى االتصالفرض قيود  باء.
بين الوالدين والطفل إال في حال ورود  ظروف يتعين االمتناع عن فرض أي قيود قانونية على االتصال  .3

 11 .......................................................... ..العلياطفل التستلزم فرض مثل هذه القيود لحماية مصالح  محددة استثنائية
يتعين أن تكون هذه القيود متناسبة مع الظروف االستثنائية، بحيث أن منع االتصال بين الطفل و الوالدين  .4

 11 ...................................................................................... أخير.كمالذ  -فقط–بصورة كاملة ينبغي أن يستخدم 

 42 إجراء االتصال في بيئة مالئمة لراحة الطفل جيم.
يتعين االحجام عن فرض أي قيود على االتصال المباشر مع الطفل إال إذا ما ثبت أن مثل هذه القيود هي  .5

 ديةعتياالبيئة اال. ويعني ذلك أنه يتعين، عموما، السماح بإجراء االتصال في العلياضرورية لحماية مصالح الطفل 

 12 ......................................... .، مثل منزل أحد الوالدين أو في موقع آخر مألوف لدى الطفل حيث يشعر بالراحة.للطفل
عند ورود ضرورة لحماية  -فقط-شراف في مرفق عام على سبيل المثال اإلتعين إجراء االتصال تحت ي .6

 12 ............................................................................................................................ .العليامصالح الطفل 
الحرص على أن يجري هذا االتصال في بيئة في حال ورود ضرورة إلجراء االتصال في مرفق عام، يتعين  .7

 12 ..................... .اللقاءات بين الوالدين واألطفالمثل هذه موقع مصمم خصيصا لعقد  ،مثال ،مالئمة لراحة الطفل، واختيار
تضمن اإلشراف أن يتعين على الدول التي ال تتوفر على مثل هذه المرافق التي توفر بيئة مالئمة لراحة الطفل  .8

 12 ................................ .لهذا الغرض أن تبادر إلى تهيئة مرافقهاوفي ظروف مناسبة على التصال بين الوالدين والطفل 
لقاءات األسرية" توفر بيئة لإلى إنشاء "مرافق  ،على نحو طوعي ،الدولبادر أن ت ،باإلضافة إلى ذلك ،يتعين  .9

مالئمة لراحة الطفل أثناء زيارات االتصال التي تجري معه. وسوف تتيح مثل هذه "المرافق للقاءات األسرية" حال 

سر التي تواجه مصاع  لتنظيم عملية االتصال بسب  عدم وفرة مكان مناس  لذلك. أللبديال قيما، خاصة بالنسبة 

 12 .................. .رافق بمعدات تقنية لضمان االتصال عن بعد عن طريق الهاتف أو اإلنترنتتجهيز هذه  الم -أيضا–ويمكن 

 54 الصلة. تسهيل إصدار تأشيرات الدخول ووثائق السفر األخرى ذات –دال. تأمين ممارسة  المسؤولية األبوية عبر الحدود 
لحدود بين الوالدين والطفل والحرص ليتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتأمين االتصال العابر   .11

 15 ..................................................................................... .على ضمان ممارسة المسؤولية األبوية عبر الحدود
يتعين على الدول أن تحرص، على وجه الخصوص، على اتخاذ جميع االجراءات المناسبة لتسهيل إصدار  .11

المقيمين في دول مختلفة وثائق السفر الالزمة ، مثل تأشيرات الدخول، على نحو سريع لإلتاحة لألولياء و األطفال 

 15 ............................................................................. .الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة ومنتظمة
 15 ................ غير بيروقراطية، و بسيطة، وسريعة، و شفافة.الدخول  اتتأشيرالمتعلقة بجراءات اإليتعين أن تكون   .12
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أطفالهم القاصرين تأشيرات الدخول لصالح األولياء الراغبين في زيارة للحصول على  تسهيالتيتعين منح  .13

 55 ................................................................................................................في العمر المقيمين في الخارج
تجديد تأشيرات الدخول المتعلقة بالزيارات بين الوالدين والطفل، بطريقة مبسطة، وسريعة  ضمان يتعين   .15

 55 ................. .ساعة من الزمن 25مثل هذه التأشيرات في غضون ر اصدإالدول كفل وغير بيروقراطية. ويستوصى أن ت
توفر الدول المساعدة اإلدارية الضرورية لصالح الوالدين في مجال الترتيبات المتعلقة بزيارات يتعين أن  .15

 55 ............................................................................................................... .االتصال بين الوالدين والطفل
 افي وزارة الخارجية، أو السفارات أو القنصليات التابعة لها في الخارج  موظفعين يتعين على الدول أن ت  .16

و توفير بيانات االتصال المتعلقة بهذا الموظف إلى الدول  ،يرات الدخوليشغل كنقطة اتصال في مجال تسليم تأش

وما يليها( أو للهيئات  33السليمة رقم  ةجميع نقاط االتصال المركزية التابعة لها )راجع الممارسرسالها إلى إل

 55 .......................................... .األولياء المعنيين بالقضايا األسرية العابرة للحدودإلى مساعدة كلفة بتوفير الاألخرى الم
يتعين على الدول أن تتعاون مع بعضها البعض لتحسين العمليات المتعلقة بإصدار وثائق السفر، مثل   .17

بوضع إطار قانوني يكفل التعاون بين السلطات  ،نفس الوقت، في تأشيرات الدخول. ويتعين على هذه الدول أن تتقيد

والطفل عبر الحدود وكفالة ممارسة المسؤولية األبوية  ذات الصلة داخل الدولة لضمان إقامة االتصال بين الوالدين

 55 .................................................................................................................................. العابرة للحدود

 54 أحد االعتبارات الرئيسية في القرارات المتعلقة بالمسؤولية األبوية -مراعاة مصالح الطفل العليا   .هاء
في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسؤوليات األبوية، بما في ذلك الحضانة وحقوق االتصال،  ،يتعين أن يتم .18

 54 .................................................................... .مراعاة مصالح الطفل العليا وإيرادها ضمن االعتبارات الرئيسية

 49 ودعمها األبوية بالمسؤولية المتعلقة االتفاقات تشجيع.    واو
 49 ............ يتعين على المحاكم، عندما تحال إليها المسائل المتعلقة بالمسؤولية األبوية، أن تشجع الحلول المتفق عليها.  .11
يتعين على المحاكم، عند البت في مسائل المسؤولية األبوية، أن تحرص، قدر اإلمكان، وحينما ترى ذلك  .20

لدي الطفل المعني باألمر، ما لم يثبت أن الحل المتفق عليه مناسبا، على دعم واحترام الحلول المتفق عليها من قبل وا

أو يتنافى مع القانون. وحيث ال يتناول الحل المتفق عليه المقترح من الوالدين  ،يتعارض مع مصالح الطفل العليا

توصل جميع التفاصيل الالزمة، أو توجد أسباب أخرى تدعو المحكمة لالعتقاد بأنه من الضروري تعديل االتفاق لل

إلى حل دائم للنزاع، يتعين على المحكمة أن تراعي، قدر اإلمكان، رغبات الوالدين بخصوص التعديل أو اإلضافة 

 49 ......................................................................................... .الواج  إدخالهما على االتفاق عند صياغة القرار

 51 واحترامها سواء حدى عل الوالدين كال وتقاليد بثقافات لإللمام انتهازالفرصة.      زاي
 51 ........................... ..و احترامها ،ألطفال لإللمام بثقافات و تقاليد كال الوالدين على حد سواءليتعين إتاحة الفرصة  .21
في حال انفصال الزوجين أو طالقهما، يتعين تشجيعهما على مواصلة تربية أطفالهم بطريقة تضمن االتصال  .22

كال األم للة تطوير المهارات اللغوية في لغات بثقافات كال الوالدين وتقاليدهما. ويشمل ذلك، اإلتاحة لألطفال مواص

 52 ......................................................................................................................................... . الوالدين

 52 حقوق الطفل اإلجرائية -االستماع لوجهة نظر الطفل  ثانيا.

 -في السن والنضج الكافيين إلبداء رأيهم-يتعين على الدول اتخاذ كافة التدابير المناسبة لإلتاحة لألطفال  .23

 52 ............................................................ .في جميع المسائل المتعلقة بهم بكل حريةا الرأي الفرصة للتعبير عن هذ
يتعين أن يتم، على وجه الخصوص، و في جميع اإلجراءات المتعلقة بالحضانة واالتصال والمسائل   .24

في السن والنضج الكافيين لإلعراب عن -األخرى المتعلقة بالمسؤولية األبوية، الحرص على إتاحة الفرصة لألطفال 

واالستماع إليهم. ويشمل ذلك الحاالت األسرية الوطنية البحتة والدولية عن هذا الرأي التعبير المبادرة إلى  -رأيهم

 52 ........................................................................................................................................   منها.
في القضايا األسرية العابرة للحدود التي تتخذ بشأنها قرارات تمس مصالح طفل يقيم في دولة غير الدولة التي  .25

الذي بلغ السن والنضج الكافيين -يصدر فيها القرار، تشمل التدابير المتخذة لمعرفة وجهة نظر الطفل المعني باألمر 

وسائل االتصال عن بعد المناسبة  وكذلك بكات القضائية، استخدام التعاون القضائي من خالل الش -إلبداء رأيه

 52 ........................................................................................................................................  .األخرى
 52 .............................................يتعين مراعاة وجهات نظر األطفال عند بلوغهم السن والنضج الكافيين إلبدائها .26
مراعاة وجهات نظر األطفال الذين بلغوا السن والنضج الكافيين إلبدائها في عمليات التسوية  -كذلك–يتعين  .24

 52 ............................................................................................................................... .زاعاتالودية للن
فيما يتعلق بطريقة االستماع لوجهات نظر الطفل في سياق اإلجراءات والقواعد اإلجرائية، يستحسن عقد  .23

جلسة لالستماع للطفل مباشرة من جان  القاضي، أو جلسة لالستماع إليه عن طريق وسيط، مثل ممثل الطفل أو 

ل، الحرص على أن تجري جلسة االستماع  في بيئة خبير معين خصيصا إلجراء مقابلة معه. ويتعين،  في كل حا

 53 ........................ مالئمة لراحة الطفل، وبطريقة تسمح للطفل التعبير عن نفسه بكل حرية، و على نحو ال يؤثر عليه سلبا.
هذه اإلجراءات مثل و من شأن  ،في حال تنفيذ إجراءات على أطفال بلغوا السن والنضج الكافيين إلبداء رأيهم .21

معلومات بشأن هذه اإلجراءات، والعواق  المحتملة التي قد الأن تؤثر عليهم سلبا، لألطفال الحق في الحصول على 

 53 .......................................... .ها، هذا فضال عن المعلومات األخرى المتعلقة بحقوق األطفال في هذا المجالنتترت  ع
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الطفل مدربا بطريقة مناسبة بهذا الشأن، أو يستحسن الحرص على أن يكون الشخص الذي يجرى المقابلة مع  .31

 53 ....................... تتوفر لديه الخبرة في مجال إجراء المقابالت مع األطفال، و أن يتم إعفاء الطفل من ع ء اتخاذ القرار.

 61 العابرة للحدوداإلطار القانوني الدولي لحماية الطفل في النزاعات األسرية  -ثالثا.أهمية التعاون والتنسيق فيما بين الدول و داخلها 

 61 أهمية التعاون والتنسيق فيما بين الدول و داخلها ألف.
يعد التعاون بين فيما بين الدول أمرا حاسما لحماية األطفال من آثار النزاعات األسرية العابرة للحدود المضرة  .31

 61 ........................................................................................ .و لمساعدة األسر على تسوية مثل هذه النزاعات
لحرص على ضمان تعاون وثيق فيما بين السلطات والهيئات ذات الصلة داخل كل ويتعين، في نفس الوقت، ا  .32

 61 .............. تنسيق عملها على نحو يضمن توفير مساعدة فاعلة في القضايا األسرية العابرة للحدود. الدول دولة وأن تتولى

 62 مركزية اتصال نقاط إنشاء - وتوفيرالمساعدة المعلومات تقديم لتسهيل مركزية هياكل إنشاء .باء
بهدف تحسين حماية األطفال المعنيين بالنزاعات األسرية العابرة للحدود، و بغية تعزيز الحلول المستدامة   .33

لمثل هذه النزاعات، يتعين إنشاء هياكل تنسيق مركزية لتوفير المساعدة في هذا المجال، وتشجيع الدول على االلتزام 

 62 ........................................................................................................... بإنشاء مثل هذه الهياكل وصونها.
 62 المهمات –إنشاء نقاط اتصال مركزية (1

على إنشاء نقاط اتصال مركزية تتولى توفير المساعدة على  -بصورة خاصة–يتعين على الدول أن تحرص  .35

 62 .................................................................................................. تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود.
لألشخاص الذين هم يتعين أن تشغل نقطة االتصال المركزية كهيئة محايدة تسهل توفير المعلومات الالزمة  .35

حيثما أمكن -في حاجة للمساعدة، وأن تتولى توجيههم إلى السلطات أو الهيئات ذات الصلة على نحو سريع. ويتعين 

تكليف نقطة االتصال المركزية بتقديم مزيد من المساعدة في القضايا األسرية الدولية ) راجع الممارسة  -ذلك

 62 ........................................................................................................................ أدناه(. 53السليمة رقم 
لحرص على أن توفر نقاط االتصال المركزية التعاون والمساعدة لضمان التنسيق بين جميع السلطات يتعين ا .33

يمكن، حس  التنظيم الخاص بالدولة المعنية باألمر، وو الهيئات المعنية بتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود. 

 33 .................................................................ية:أن تشمل، على سبيل المثال، هذه السلطات أو الهيئات الجهات التال
وزارات المعنية بالمسائل األسرية العابرة للحدود، بما في ذلك الوزارة المكلفة مختلف الل ةالتابعدارات اإل أ. 

 63 ........................................................................................................ بمسائل تأشيرات الدخول و الهجرة؛
 63 ..................................................................................................................  ؛مكت  المدعي العام ب. 
  33................................................................................................................................ الشرطة ؛ ج. 
 63 .................... هيئات الحماية من العنف األسري؛هيئات الخدمات االجتماعية، بما في ذلك هيئات حماية الطفل أو  د. 
 63 ................................................................................... المنظمات غير الحكومية األخرى ذات الصلة؛ ه. 
 63 .................................................................................................................... ؛السلطات القضائية و. 
 63 .......................................................................................................... ؛شبكات القضاة ذات الصلة ز. 
 33 ......................................................................................................... الممارسين؛المهنيين جمعيات  ح. 
 63 ............................................................................................ ؛، وسفارات وقنصليات الدول األخرى ط. 
المركزية التابعة للدول األخرى المعنية بالمساعدة على تسوية " نقاط االتصال المركزية أو السلطات  ي. 

 63 ........................................................................................................... النزاعات األسرية العابرة للحدود
يتعين أن تشغل نقاط االتصال المركزية بمثابة شبكات، وأن تساعد على تذليل مصاع  التفاعل فيما بين  .33

 63 ......................................................................... السلطات و الهيئات المعنية بتسوية الخالفات األسرية الدولية.
يتعين معالجة جميع الطلبات المحالة إلى نقاط االتصال المركزية على نحو سريع: يج  الحرص على أن  .33

 -كذلك–يحصل الشخص، أو الهيئة المتقدمين بالطل  على رد، أو إشعار باستالم الطل  دون تأخير. ويج  

-أيضا-يج  ومنية معقولة. الحرص على موافاة الرد على الطل  المستلم على جناح السرعة، وفي غضون فترة ز

الحرص على توفير معلومات محدثة للشخص أو الهيئة المتقدمين بالطل ، وإبالغهما عن أي تأخير في معالجة 

 63 ....................................................................................................................................... . طلبهما.
يتعين الحرص على ضمان التواصل مع نقطة االتصال المركزية في اللغة الرسمية للدولة ذات الصلة، وذلك  .33

أو الفرنسية. وفي حال ورود مشاكل لغوية تمثل عائقا أمام الشخص المعني باألمر تحول فضال عن اللغة اإلنجليزية 

دون وصوله إلى النظام القانوني، أو الخدمات الضرورية لتسوية النزاع األسري، يتعين على نقطة االتصال 

 63 ................................................................... .المركزية المساعدة، قدر اإلمكان، على تجاوز هذا العائق اللغوي.
 65 لمعلومات للسلطات والمصالح ذات الصلة و توجيههاتيسير توفير ا (2

 65 ........................................................... :يتعين أن تشمل المعلومات المقدمة، على وجه الخصوص، ما يلي .11
 65 ......................................... المعلومات بشأن كيفية تحديد موقع الطفل/الوالد اآلخر في الدولة المعنية باألمر؛   أ. 
 65 .................................................................... ؛ معلومات عن النظام القانوني و القانون الواج  التطبيقال ب. 
، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بكيفية تنفيذ تدابير وقائية التنفيذ المعلومات بشأن اإلجراءات القانونية السارية ج. 

 65 .............................................................................................................................   عاجلة
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 35 .............................................................. ؛ المعلومات بشأن ممارسة حقوق الطفل في اإلجراءات القانونية د. 
 35 .......................................... رى ذات الصلة؛المعلومات بشأن كيفية الوصول إلى المحكمة و/أو السلطات األخ ه. 
المعلومات بشأن مكان وكيفية الحصول على االعتراف بالقرارات  األسرية األجنبية و إنفاذها، بما في ذلك  و. 

 35 ............................................................................................... بيانات االتصال الخاصة بالهيئات المختصة؛
 35 ....................................... المعلومات بشأن مدة و تكاليف اإلجراءات القانونية، وعمليات االعتراف، واإلنفاذ ؛ ز. 
 35 ....................................................................... ؛ المعلومات بشأن كيفية الحصول على المساعدة القانونية ح. 

 35 ................................................... المعلومات بشأن كيفية تعيين محام و/أو الحصول على المشورة القانونية ؛ ط.
 35 ......................................................... رفاهية الطفل ؛ المعلومات بشأن السلطات و المصالح المعنية بحماية ي. 
 35 ............ات، أو الهيئات التي يمكن أن توفر المساعدة؛المعلومات بشأن المنظمات غير الحكومية وغيرها من السلط ك. 
 35 ....................... لنزاعات ؛لالمعلومات بشأن آليات الوساطة أو الصلح أو الوسائل األخرى المتاحة للتسوية الودية  ل. 
المعلومات عن كيفية الوصول إلى خدمات الوساطة أو الصلح أو الخدمات المماثلة ذات الصلة، بما في ذلك  م.

 35 .............................................. التكاليف، ومدة اإلجراءات و التفاصيل األخرى المتعلقة بهذه العملية؛المعلومات عن 
التفاقيات ذات الصلة بالحضانة و االتصال و المسائل على ازم ملالمعلومات بشأن كيفية إضفاء طابع قانوني  ن. 

 35 .......................................................................................................................المتعلقة بالطفل وإنفاذها؛
قاءات األسرية" أو "مراكز االتصال تحت اإلشراف المعلومات بشأن البني التحتية المتوفرة مثل "مرافق الل س. 

 64 .................................................... .الخ؛ الممكن استخدامها على نحو طوعي لدعم ممارسة حق االتصال مع الطفل.
المعلومات بشأن الشروط و اإلجراءات المتعلقة بإصدار وثائق السفر الضرورية مثل تأشيرات الدخول إلى  ع. 

الدولة لغرض زيارات االتصال بين الوالدين والطفل، أو لغرض المشاركة في اإلجراءات القانونية، أو في دورات 

 65 .......................................................................................................................... .الوساطة أو الصلح. 
 65 ............................... الواردة أعاله، مجانا، ألي هيئة أو شخص يلتمسها.يتعين الحرص على توفير المعلومات  .51
 -على جناح السرعة- يتعين توجيه األشخاص الذين هم في حاجة إلى المساعدة في النزاعات األسرية الدولية .42

ه إلى السلطات أو الهيئات ذات الصلة التابعة للدولة المعنية باألمر ما لم تكن نقطة االتصال المركزية التابعة لهذ

الدولة في وضع يتيح لها توفير المساعدة المطلوبة أو ترتيبها. وفي حال ورود مشاكل لغوية تصع  اتصال 

، قدر اإلمكانالشخص المعني باألمر بالسلطة أو الهيئة ذات الصلة، يتعين على نقطة االتصال المركزية المساعدة، 

 35 .......................................................................................................................... .على تيسير االتصال 
 65 ية القضايا األسرية الدوليةالمساعدة اإلضافية في مجال تسو (2

تقديم المزيد من الخدمات لمساعدة األشخاص على  -حيثما أمكن ذلك-يتعين على نقاط االتصال المركزية  .43

تشجيع الدول على  -على وجه الخصوص-تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود الخاصة بهم. ويتعين أن يتم 

 35 ....................................................... :التابعة لها بالمساعدة على نحو نشط فيما يليتكليف نقاط االتصال المركزية 
 35 ............................................................................ تحديد مكان وجود الطفل/الوالد اآلخر المعني باألمر؛ أ.
 35 ........................ اتخاذ الترتيبات الوقائية/المؤقتة الالزمة لحماية الطفل/الوالد اآلخر المعني باألمر من أي ضرر؛ ب. 
 35 ..................................................................................................... التوصل إلى تسوية ودية للنزاع؛ ج. 
لقرارات األجنبية ذات الصلة بالحضانة و االتصال و المسائل المتعلقة بالطفل على ا ملزمنوني إضفاء طابع قا د. 

 35 .................................................................................................................................... إنفاذها؛     و 
 35 ............................................................................................................... تأمين ترتيبات االتصال؛ ه.
         الحصول على وثائق السفر الضرورية، مثل تأشيرات الدخول إلى الدولة لغرض زيارات االتصال بين  و.

الوالدين والطفل، أو لغرض المشاركة في اإلجراءات القانونية، أو في دورات الوساطة أو الصلح الخ؛ المتعلقة 

 35 ....................................................................... .بتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود ذات الصلة باألطفال 
مذكورة في حال تعذر توسيع أنشطة نقاط االتصال المركزية لتشمل واحدة أو أكثر من الخدمات اإلضافية ال .44

أعاله في وقت إنشاء هذه النقاط، يتعين على الدول أن تستعرض، بصفة دورية، إمكانية توسيع هذه األنشطة، 

 35 ................................................................................................................ على نحو تدريجي. تعزيزها و
 35 في نقاط االتصال المركزية اتزتجهيالتنظيم، والموظفون، و ال (1

 35 ................................................................... .ايتعين تنظيم نقاط االتصال المركزية بطريقة تضمن حياديه .45
يتعين على الدول منح نقاط االتصال المركزية والية واسعة لتنفيذ المهمات المسندة إليها على نحو فاعل.  .46

ويتعين أن يتم، على وجه الخصوص، الحرص على منح والية كافية لنقاط االتصال المركزية تسمح بجمع ونقل 

 /والمساعدة فيعلى( والتعاون 54ليمة رقم المعلومات العامة ذات الصلة المشار إليها أعاله )راجع الممارسة الس

التنسيق بين مختلف السلطات والهيئات المعنية بتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود. باإلضافة إلى ذلك،  ضمان

)راجع  الحرص على أن تكون جميع المهمات اإلضافية التي قد توكل إلى نقاط االتصال المركزية-كذلك–يتعين 

 35 ........................................................... .بوالية دقيقة تحدد هذه المهمات قرونةأعاله( م 53مة رقم الممارسة السلي
 

الكافية لصالح نقاط االتصال المركزية لتمكينها ويتعين، في نفس الوقت، على الدول توفير الموارد المناسبة  .13

ضمان من تنفيذ جميع مهماتها بطريقة سريعة وفاعلة. وإذا ما واجهت الدول مصاع  لتخصيص الموارد الكافية ل
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، يتعين على هذه الدول البحث عن مصادر تمويل بديلة، بما في ذلك التمويل هاوتشغيل إنشاء نقاط االتصال المركزية

 35 ......................................................................................... .من خالل المساهمات العينية، وانتداب الموظفين
ذوي خبرة في مجال قانون ون في نقاط االتصال المركزية مؤهلين، ويتعين الحرص على أن يكون الموظف .48

على العمل بكل استقاللية وحياد، و إجادة لغات االتصال، واإللمام  ةقدرأن يثبتوا الاألسرة الوطني والدولي، و

على ، في العمل من االستمرارية  اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان حد أدنى  -أيضا–بالثقافات ذات الصلة. ويتعين 

 35 ......................................................................................... .استقرار الموظفينتأمين عن طريق وذلك  ،األقل
يتعين تزويد نقاط االتصال المركزية بالموارد المادية الكافية، بما في ذلك وسائل االتصاالت السريعة، مثل  .49

 35 ............................................................................................................... .اإلنترنت، والفاكس، و الهاتف
يتعين على الدول أن تحرص على استخدام التنسيق القائم بين نقاط االتصال المركزية وهياكل المساعدة ذات  .54

 35 ............................. .ممكن لضمان تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود  و حماية األطفال.الصلة على أفضل وجه 
 33 شبكات التواصل –إنشاء موقع على شبكة االنترنت  -التحسيس  (5

يتعين الحرص على توفير جميع بيانات االتصال الخاصة بنقاط االتصال المركزية، بما في ذلك بيانات  .51

ولغاتهم، للجمهور العام ونشرها على شبكة اإلنترنت باللغة )اللغات( الرسمية ذات االتصال المتعلقة بالموظفين، 

 36 .............................................................................................. .الصلة، و كذلك باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية
يتعين على الدول إنشاء موقع على شبكة االنترنت خاص بنقاط االتصال المركزية، وإتاحة الفرصة للوصول  .52

، وذلك على الشبكة من خالل هذا الموقع( 54 أعاله )راجع الممارسة السليمة رقمإلى المعلومات العامة المشار إليها 

 36 ........................................................... .باللغة )اللغات(الرسمية ذات الصلة، و كذلك باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية
يتعين على الدول زيادة تحسيس جميع السلطات، و الهيئات ذات الصلة، بما في ذلك الوزارات، وجهاز  .53

المهنيين القانونيين، والشرطة، و مصالح الخدمات االجتماعية بشأن إنشاء نقاط االتصال المركزية القضاء، و 

 36 ......................................................................................................................................... .وخدماتها
 وطيديتعين أن تشتغل نقاط االتصال المركزية على شكل شبكات لربط جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، وت .54

السلطات والهيئات المعنية بتسوية النزاعات  التعاون، والمساهمة، على نحو نشط، في تحسين االتصاالت بين

 36 ..................................................................................................................... .األسرية  الدولية المختلفة
يتعين على الدول النظر في إمكانية تكليف نقاط االتصال المركزية التابعة لها بأن تشغل على شكل " نقاط  .55

"المبادئ التوجيهة إلنشاء اتصال مركزية في مجال الوساطة األسرية الدولية، وذلك على النحو المنصوص عليه في 

هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا" الصادرة عن مؤتمر الهاي، وأن تحرص على نشر بيانات االتصال على 

 36 .................................................................................................... .الموقع اإللكتروني التابع لمؤتمر الهاي

 38 اإلقليمي التعاون تشجيع .جيم
 38 ............ .تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود.ع الدول على تعزيز التعاون اإلقليمي للمساعدة على ييتعين تشج .56

 33 رابعا . أهمية التوفر على اجراءات مناسبة يمكن تفعيلها بسرعة

 79 الزمن في النزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة باألطفالعنصر أهمية مراعاة  ألف.
يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان معالجة النزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة   .57

 34 .......................................... .بالحضانة واالتصال بطريقة سريعة من جان  السلطات القضائية واإلدارية ذات الصلة

 34 تخصص القضاة والمسؤولون/ تعزيز االختصاص  باء.
خصص القضاة والمسؤولين المكلفين بالنظر في القضايا األسرية العابرة للحدود، تيتعين على الدول تعزيز  .58

 34 ........................................................................................... والحرص على توفير التدري  المالئم لصالحهم
يتعين على الدول النظر في استحداث اختصاص في مجال القضايا األسرية العابرة للحدود للمساعدة على  .59

 34 ................................................................ .ضاة المتخصصينمن جان  الق -فقط-ضمان النظر في هذه الحاالت 

جراءات الحصول على ا قواعد مشتركة في القضاء الدولي،–القرارات في مجال المسؤولية األبوية  التضارب في خامسا. تفادي 

 31 االعتراف بالقرارات الصادرة، كيفية الوصول إليها و تسريع إنفاذها.

 31 القرارات  التضارب في تفادي ألف.
آثار النزاعات األسرية العابرة للحدود المضرة، يتعين اتخاذ جميع االجراءات الالزمة  بغية حماية األطفال من .60

 34 ......................................... .لتجن  اصدار قرارات متضاربة في مختلف الدول فيما يتعلق بمسائل المسؤولية األبوية
يتعين تشجيع الدول على النظر بعناية في امكانية االنضمام إلى المعاهدات متعددة األطراف ذات الصلة التي   .61

 32 .......................................................... .تساعد على تجن  القرارات المتضاربة في المسائل المتعلقة بحماية الطفل
تطبيق، الخاصة باالختصاص، والقانون الواج  ال 1116أكتوبر  11تعد "اتفاقية الهاي المؤرخة في  .62

واالعتراف، واإلنفاذ، والتعاون في مجال المسؤولية األبوية، تدابير لحماية األطفال". أحد الصكوك الدولية المهمة 

 32 ............... التي يمكن للدول غير المتعاقدة النظر فيها.و القرارات في مجال حماية الطفل التضارب في الهادفة إلى تجن  
 32 ........ .الخاصة بحماية الطفل 1116اقدة وغير المتعاقدة في اتفاقية الهاي لعام يتعين تشجيع الحوار بين الدول المتع .63
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الحد  و ،تعزيز قواعد االختصاص المشتركة ذات الصلة بالمسؤولية األبوية، وتجنب الصراع في مجال االختصاص    باء.

 35 من مخاطر اإلجراءات الموازية.
الحضانة و االتصال، و االعتراف المتبادل بالقرارات  مشتركة في مجاليالختصاص اليعد تطبيق قواعد ا  .64

 84 .................... باالستناد إلى هذه القواعد سند قوي لتعزيز التعاون الدولي في المسائل القانونية المتعلقة بحماية الطفل.
في سياق القانون الدولي الخاص فيما  اعند البت في قواعد االختصاص القضائي الدولي الواج  اعتماده .35

يتعلق بمسائل حماية الطفل، يتعين على الدول أن تختار قواعد تكفل أفضل حماية لمصالح الطفل المعني بالنزاع 

األسري العابر للحدود، و أن تحرص على تفضيل قواعد اختصاص تتفاعل مع القواعد المستخدمة على نحو واسع 

 84 .................................................................................................... .في الدول األخرى
في عملية تحديد االختصاص القضائي الدولي في المسائل المتعلقة بحماية الطفل،  -على نحو واسع-يتم  .33

استخدام "اإلقامة االعتيادية" للطفل كعنصر إلقامة العالقة مع الطفل. ويتم االستناد إلى هذا العنصر باعتبار أن 

ن األجدر إلجراء التحقيقات الضرورية في هذه البيئة سلطات الدولة في مكان اإلقامة االعتيادية للطفل غالبا ما تكو

 35 .......................................................................................... مصالحه العليا. صوناالعتيادية للطفل في سبيل 
بغية تحسين التعاون القانوني الدولي في مسائل حماية الطفل بواسطة دعم قواعد االختصاص المشتركة،  .64

االعتيادية للطفل " كعنصر لتحديد االختصاص تعزيز استخدام " اإلقامة سبل عند االقتضاء، النظر في  ،يمكن

 35 ...............................حضانة و االتصال و غيرهما من المسائل ذات الصلة بحماية الطفلالالقضائي الدولي فيما يتعلق ب
و مع ذلك، وفي حال استخدام "اإلقامة االعتيادية للطفل" كعنصر لتحديد االختصاص القضائي الدولي في  .33

الطفل، يتعين الحرص على أن ال يستخدم هذا العنصر بطريقة مرنة، يعني ذلك أن تعتبر المسائل ذات الصلة بحماية 

"اإلقامة االعتيادية للطفل" العنصر الوحيد الذي يسمح بإقامة العالقة مع الطفل، وأن يتم تجاهل أنه يمكن  لمحاكم 

ن في وضع أفضل التخاذ القرار بشأن الواقعة في أماكن غير مكان اإلقامة االعتيادية للطفل أن تكواألخرى الدولة 

 35 .....................................................................................................الحاالت الفردية المتعلقة بحماية الطفل .

 81 التضارب في االختصاص القضائي   جيم.
بهدف منع القرارات المتضاربة بشأن المسؤولية األبوية، يتعين اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لتجن  البت،  .33

 89 ..................................دولتين مختلفتين.من جان  في نفس أسباب الدعوى، بين نفس األطراف، في إجراءات موازية، 
ية في االنضمام للمعاهدات متعددة يتمثل اإلجراء األمثل لتجن  تنفيذ إجراءات موازية بشأن المسؤولية األبو .31

 81 ....... األطراف، التي تتضمن قواعد مشتركة متعلقة باالختصاص القضائي تجن  أي تضارب في هذا المجال من القانون.
تسوية التضارب في  -ربشكل كبي-في غياب إطار قانوني دولي أو ثنائي محدد في هذا المجال، تتوقف  و .41

ة واالتصال على المنهجية النشطة المعتمدة من جان  القضاة المعنيين بالقضية، االختصاص القضائي بشأن الحضان

 81 .....................بمعالجة مثل هذا التضارب في الحاالت الفرديةأحكاما محددة تسمح القانون الدولي الخاص تضمن ما لم ي
راءات موازية، صونا لمصالح الطفل العليا التي يمكن تقويضها بصدور قرارات متضاربة ناجمة عن تنفيذ إج .32

الذين تحال إليهم نفس المسألة المتعلقة بحماية الطفل، من جان  نفس األطراف في دولتين -يتعين تشجيع القضاة 

على اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لتجن  استمرار مثل هذه اإلجراءات الموازية، مع الحرص على  -مختلفتين

يمكن للقضاة ،على سبيل المثال ، حيثما أمكن ذلك،  وإلجرائية الوطنية. واحترام القوانين ا مالحفاظ على استقالليته

 33 ........................................................................................................ وعند االقتضاء، المبادرة إلى ما يلي:
ورود إجراءات موازية فور اإلحاطة علما باإلجراءات التي تم لانتباه المحكمة األخرى ذات الصلة  استرعاء .أ 

 81 ......................................................................................................الشروع في تنفيذها من الدولة األخرى
استخدام وسائل االتصال المباشر المتاحة لتسوية الخالفات القائمة في مجال االختصاص القضائي. يمكن  ب. 

لشبكات القضاة الدولية أو اإلقليمية المساعدة على تبادل المعلومات العملية الضرورية، وعلى إقامة اتصال قضائي 

 81 ............................................................................................................. .مباشر بين القضاة ذوي الصلة.
 عن التضارب في القراراتما يترت  التنافس في مجال االختصاص القضائي، و  معالجة مسألةالحرص على  ج. 

األطراف على التفاهم، والتعاون في سبيل تسوية هذه بالنسبة لألطراف المعنية باألمر، و تشجيع  من آثار سلبية

 81 ...................................... ..الخالفات في مجال االختصاص القضائي بطريقة ودية وعلى نحو يصون مصلحة الطفل

 32 تعزيز قواعد مشتركة في القانون الواجب التطبيق في مسائل حماية األطفال الدولية    دال.
يساعد تعزيز القواعد المشتركة في مجال القانون الواج  التطبيق المتعلق بمسائل المسؤولية األبوية وغيرها  .43

 32 ............................... .نحو المحاكمالقرارات و السباق التضارب في من المسائل ذات الصلة بحماية الطفل على تجن  
 32 .......................... .يتعين على الدول الحرص على تعزيز مثل هذه القواعد المشتركة في القانون الواج  التطبيق  .45

 33 االعتراف بالقرارات وإنفاذها هاء.
يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير الالزمة للحرص على أن تكون اإلجراءات المتعلقة باالعتراف  .45

ة ذات الصلة بالحضانة واالتصال وإنفاذها، وغيرها من التدابير األجنبية المتعلقة بحماية الطفل بالقرارات األجنبي

 35 ........................................................................................... .مبسطة، وسريعة التنفيذ، وشفافة، و غير مكلفة
المساعدة على تحقيق هذا الهدف من خالل  -مع مراعاة التنظيم الخاص بالنظام القانوني المعني باألمر–يمكن  .33

حماية األطفال الصادرة عن دولة أجنبية، في محكمة قرارات لقضائي في مجال االعتراف بتركيز االختصاص ا
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واحدة، أو في عدد محدود من المحاكم، هذا فضال عن اتخاذ اجراءات أخرى مثل تركيز االختصاص القضائي في 

 35 .................................................................................................................. .في جهة واحدة مجال اإلنفاذ
بالطفل، يتعين تشجيع الدول التي لم تبادر إلى ذلك، على في المسائل ذات الصلة عنصر الزمن نظرا ألهمية  .33

حماية األطفال الصادرة عن دول أجنبية و وإنفاذها، والحرص قرارات اتخاذ إجراءات سريعة في مجال االعتراف ب

على أن تتولى هيئات الدولة المختصة معالجة طلبات االعتراف واإلنفاذ المستلمة، وذلك على أسرع نحو ممكن. 

ين أن يتم، على وجه الخصوص، عند استالم قرارات أجنبية متعلقة بعودة الطفل الذي تم نقله أو احتجازه ويتع

 35 .......................... اتخاذ إجراءات عاجلة لالعتراف بهذه القرارات وكفالة إنفاذها. على بطريقة غير مشروعة، الحرص
ية االعتراف بالقرارات وإنفاذها، يتعين تحديد آجال زمنية واضحة و صارمة للسلطات المعنية باألمر في عمل .48

بما في ذلك اآلجال الزمنية الواج  التقيد بها في حال عدم االعتراف بالقرارات األجنبية المتصلة بحماية األطفال 

 35 ......................................................................................................................... .عدم إنفاذهافي حال أو
دف بغية ضمان حماية األطفال المعنيين بالنزاعات األسرية العابرة  للحدود من مزيد من الضرر، و به .33

تجني  الطفل الشعور بأنه تم هجره من جان  والديه، يتعين على الدول أن تكفل حقوق الوالدين في التقدم بطل  

للحصول على االعتراف باإلجراءات األجنبية ذات الصلة بحماية الطفل و إنفاذها، وتسهيل الوصول إلى اإلجراءات 

 35 ..................................................................... .جال االتصال.الوقائية المؤقتة العاجلة، مثل األوامر المؤقتة في م
يتعين التسهيل، ألي شخص هو بحاجة إلى ذلك، الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة بعملية االعتراف  .84

باإلجراءات األجنبية المتعلقة بحماية الطفل و إنفاذها ، بما في ذلك المعلومات بشأن الشروط و الخطوات الالزمة 

العتراف واإلنفاذ، و المدة الزمنية المحتملة ، والتكاليف ، والمساعدة القانونية في حال ورودها، اللحصول على 

فضال عن المعلومات ذات الصلة باإلجراءات الوقائية العاجلة إن كانت متوفرة. ويستوصى أن يتم توفير هذه وهذا 

أعاله، وما  33الممارسة السليمة  رقم  المعلومات بواسطة هيئة مركزية، مثل نقطة االتصال المركزية ) راجع

 35 ........................................................................................................................................ . يليها( .
نظرا  للمساعدة الكبيرة التي يمكن توفيرها من خالل الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي تسمح بتأمين  .81

االعتراف باإلجراءات األجنبية في مجال حماية األطفال العابرة للحدود و إنفاذها، يتعين تشجيع الدول على 

 35 .................................................................................... .النضمام إلى الصكوك متعددة األطراف ذات الصلةا

 18 سادسا. شبكات القضاة واالتصاالت القضائية المباشرة

 18 شبكات القضاة ألف.
يعد كل من التعاون القضائي، واالتصاالت القضائية العامة، و شبكات القضاة آليات مهمة تساعد على   .32

معالجة النزاعات األسرية العابرة للحدود على المستوى الوطني، واإلقليمي، والدولي. وتساعد هذه الشبكات القضاة 

رين على المستوى الوطني، واإلقليمي، والدولي على كس  الخبرة، و توفر منبرا للتبادل مع القضاة النظراء اآلخ

واالحترام شبكات القضاة بتعزيز التعاون القضائي، و بناء روح الثقة المتبادلة،  -كذلك–على التوالي. وتسمح 

 18 .............................. .و االعتماد على النفس،  بحيث يمكن أن تساعد على  تفعيل اتصاالت قضائية مباشرة .المتبادل، 
تشجيع التعاون القضائي، و االتصاالت القضائية العامة، و دعم إنشاء وتشغيل شبكة وطنية يتعين على الدول  .83

من القضاة المتخصصين في المسائل األسرية الدولية. ويتعين الحرص على أن تتشكل هذه الشبكة من قضاة من 

 18 ............ .قتضاء، قضاة المحاكم الدينيةجميع أنواع المحاكم المعنية بمعالجة المسائل األسرية الدولية، بما في ذلك، عند اال
على تعزيز و دعم إنشاء وتشغيل شبكة إقليمية من القضاة المتخصصين  -كذلك-يتعين على الدول أن تحرص  .84

 18 ................................................................................................................. ..في المسائل األسرية الدولية
شبكة  باإلضافة إلى ذلك، يتعين تشجيع الدول التي لم تبادر إلى ذلك حتى اآلن، أن تتولى تعيين قاض لدى .85

 18 ........... بشأن تطوير شبكة الهاي الدولية"   المبادرة إلى ما يلي: القواعد الناشئة الهاي الدولية للقضاة. و يمكن وفقا لـ " 
يجوز ألي دولة تعيين قاض لدى الشبكة، بغض النظر عن ما إذا كانت هذه الدولة طرفا في واحدة من    أ. 

 11 ............................................................................................. ؛اتفاقيات الهاي الخاصة بقانون األسرة أم ال
يتعين أن يكون القاضي المعين قاضيا يمارس مهمة القضاء، وأن تتوفر لديه  خبرة كافية في مجال حماية  .ب 

 11 .................................................................................................................................. ؛الطفل الدولية
يتعين، حيثما أمكن ذلك، أن يتم تعيين القاضي ألطول مدة ممكنة لضمان استقرار الشبكة، مع الحرص على  .ج 

 11 ............................................................................... .حو منتظمضمان انضمام أعضاء جدد إلى الشبكة على ن

 111 .االتصاالت القضائية المباشرة    باء.
يمكن أن تسهم االتصاالت القضائية المباشرة، بشكل كبير، في تسوية الحاالت الفردية للنزاعات األسرية  .86

أن تساعد على تجن  القرارات المتضاربة، وتسوية المسائل  -كذلك–العابرة للحدود ذات الصلة باألطفال. ويمكن 

 111 ........................................... .العملية، والوصول إلى القانون األجنبي ذي الصلة، والتوصل إلى تسوية ودية للنزاع
كل قاض احترام القانون المتضمن في النظام القانوني الساري  ىحين إجراء اتصاالت قضائية مباشرة، يتول .87

المفعول في بلده. ويتعين أن ال تتسب  االتصاالت في تقويض استقاللية القاضي. ومن المهم اعتماد قواعد إجرائية 

ى القواعد مقبولة عموما في مجال االتصاالت القضائية المباشرة، مع العلم أن القواعد اإلجرائية المحلية تسمو عل

 112 .............................................................................................................. .األخرى في مثل هذه الحاالت



 دليل الممارسات السليمة

10 
 الثانيالعنصر  -يوروميد للعدالة الثالث 

(2فريق العمل )  
 

 113 سابعا . نقل األطفال عبر الحدود أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة

 113 منع نقل األطفال أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة    ألف.
 113 ........... .مشروعةيتعين اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لمنع نقل األطفال عبر الحدود أو احتجازهم بطريقة غير  .88
 113 ............................................................... .يتعين على الدول التعاون مع بعضها البعض لبلوغ هذا الهدف .81
يتعين على الدول تعزيز توفير بيئة قانونية تقلل من خطر نقل األطفال عبر الحدود أو احتجازهم بطريقة غير  .31

 113 ....................................................................................................................................... مشروعة.
بالقرارات األجنبية ذات  المسبق عتراف تساعد القواعد بشأن االعتراف المتبادل بالقرارات، بما في ذلك اال .91

 115 ............... .الصلة بمسألتي الحضانة واالتصال وإنفاذها، على توفير بيئة قانونية تسمح بردع االختطاف الدولي لألطفال
يتعين على الدول اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لتمكين السلطات التابعة لها من الرد،  على نحو سريع و  .92

على وجه –طر حقيقي في مجال نقل األطفال بطريقة غير مشروعة، وذلك عن طريق المبادرة فاعل، على أي خ

 115 ..................................................................................................................... :إلى ما يلي -الخصوص
"اإلتاحة ألي واحد من الوالدين، يتخوف من االختطاف، الوصول إلى اإلجراءات القانونية الوقائية المناسبة،  أ. 

قضائي يوضح الوضع القانوني للوالدين إزاء الطفل المعني بما في ذلك، عند االقتضاء، القدرة على استصدار أمر 

 115 ...................................................................................................................................... .باألمر  "
 115 ............................................................. "."اتخاذ الالزم بشأن أوامر المحكمة وكفالة إنفاذها دونما إبطاء ب. 
"الحرص، في الحاالت الطارئة، على ضمان الوصول إلى المحاكم على نحو سريع، و خارج ساعات العمل  .ج 

 115 .................................................................................................................................. .عند اللزوم "
 115 ................................................ يتعين أن يتم الحرص على ضمان التفعيل السريع للقيود على السفر الدولي .د 

 -في حد ذاته-يعد إجراء توعية الجمهور العام والفئات المهنية ذات الصلة بمخاطر االختطاف الدولي لألطفال  .93

 115 ..................................................... .أحد االجراءات الهامة لمنع نقل األطفال أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة
ن على القضاة، حين البت في مسائل الحضانة أو االتصال المتعلقة بالنزاعات األسرية ذات الطابع الدولي يتعي .94

الحرص، عند االقتضاء، على تضمين قراراتهم بتفسير عن األحكام القانونية التي تحدد حقوق الوالدين السارية 

 115 ...................... .االختصاص القضائي إلى مكان آخرالمفعول في حال نقل الطفل من مكان إقامته االعتيادي المحدد في 
ويتعين أن تشمل األحكام و القرارات القانونية المتعلقة باالتصال العابر للحدود ضمانات تهدف إلى الحد من  .95

 115 ................................................ .مخاطر احتجاز الطفل بطريقة غير مشروعة خالل زيارات االتصال في الخارج
يتعين تشجيع الدول على إعداد ونشر "وثيقة وقائية"  موجهة لآلباء واألمهات وغيرهم من األشخاص ذوي  .96

الصلة، تتضمن ملخصا عن االجراءات الوقائية المتاحة في الدولة المعنية باألمر و بيانات االتصال الخاصة 

تضمين هذه  -كذلك–بير المحددة. ويتعين بالسلطات والهيئات المختصة، التي يمكن أن تساعد على اتخاذ بعض التدا

الوثيقة معلومات تتعلق باإلجراءات المتاحة في الحاالت الطارئة، و بالخطوات العملية المتاحة للوالدين أو 

لألشخاص اآلخرين ذوي الصلة في حال ورود تهديد بنقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة عبر الحدود. 

 115 .................... .إذا ما أمكن ذلك ،توفير هذه الوثيقة بإحدى اللغتين، اإلنجليزية أو الفرنسية الحرص على -أيضا-ويتعين 
يتعين على الدول اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لتوفير التدري  المناس  لصالح الموظفين المهنيين بهدف  .97

 115 .................................................................. .منع نقل األطفال أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة عبر الحدود

 113 في حال نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة عبر الحدود    باء.

 148 ................ .الدولييتعين على الدول توفير بيئة قانونية تحمي الطفل من اآلثار المضرة المترتبة عن االختطاف  .98
 الصلة، أو إبراملى المعاهدات الثنائية أو متعددة األطراف ذات إينبغي على الدول النظر في إمكانية االنضمام  .99

 141 ........................................................................................ .بغية تحقيق الهدف المنشودمثل هذه المعاهدات 
فور نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة عبر الحدود، يتعين اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لحماية  .100

 141 ..................................................... .السريعة  تهالطفل من المزيد من الضرر، و الحرص كذلك على تحقيق عود
يتعين على الدول المعنية باألمر اتخاذ تدابير سريعة لتحديد مكان إقامة الطفل الذي تم نقله أو احتجازه بطريقة  .101

 141 ....................................................................................... .مشروعة داخل األراضي التابعة لهذه الدولةغير
 141 ..................... .يتعين على الدول تعزيز التعاون السريع و الفاعل فيما بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة .102
حال نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة عبر الحدود، يتعين تبليغ جميع أصحاب المصلحة ذوي في  .103

الصلة دون تأخير. ويتعين أن تتوفر الدول على هيئة مركزية، مثل السلطة المركزية، أو نقطة االتصال المركزية 

افاتها بالمعلومات ذات الصلة بهذا الطفل. وما يليها( ، التي يمكن للوالدين مو 33)راجع الممارسة السليمة رقم 

ويج  تشجيع األولياء على موافاة الهيئة المركزية بجميع المعلومات، ووثائق اإلثبات ذات الصلة  بطلبهم، وذلك 

على أسرع نحو ممكن. ويج  على الهيئة المركزية تسهيل تبليغ أصحاب المصلحة ذوي الصلة اآلخرين بشأن نقل 

بطريقة غير مشروعة عبر الحدود، أو إصدار أمر للوالد المعني باألمر بهذا الشأن. وإذا كانت  الطفل أو احتجازه

غير متوفرة، في ذلك الحين، في الدولة المعينة باألمر،  -ايالتي يمكن أن تلع  دورا تنسيق-مثل هذه الهيئة المركزية 

يع أصحاب المصلحة ذوي الصلة الذين يمكن يتعين تشجيع تلك الدولة على توفير بيانات االتصال المتعلقة بجم
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االتصال بهم من جان  الوالد المعني باألمر في حال االختطاف الدولي لألطفال، مع الحرص على أن يتم تسهيل 

 141 .............................................. .الوصول إلى مثل هذه البيانات لجميع الجهات المعنية باألمر التي هي بحاجة إليها

 113 دولة أخرىإلى نقل مكان اإلقامة األسرية  ثامنا.
يتعين اإلتاحة لألولياء الراغبين في نقل مكان إقامتهم االعتيادية مع الطفل إلى دولة أخرى الوصول إلى  .104

اإلجراءات المتعلقة بنقل الطفل، إذا كان الوالد اآلخر أو الجهة المتمتعة بالمسؤولية األبوية يعارضان نقل مكان 

 113 ............................................................................................................................. .اإلقامة االعتيادية
يتعين أن يتم، في الدعاوى المتعلقة بطل  نقل مكان إقامة الطفل االعتيادي عبر الحدود، الحرص على   .105

 113 .............................................................................................. .صون مصالح الطفل العليا في المقام األول
يتعين، حينما يتم الترتي  لنقل مكان إقامة الطفل االعتيادي عبر الحدود مع أحد والديه، اختيار الطريقة التي  .106

 113 .......................................... .ل في الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة مع كال الوالدينتؤمن حق الطف
تعين ، على وجه الخصوص، اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة التي تكفل التقيد، على نحو كامل، في الدولة ي  .107

اإلقامة االعتيادية للطفل عبر التي يتم نقل الطفل إليها، بقرار االتصال، أو بالشروط المتفق عليها في سياق نقل مكان 

الحدود. ويستوصى أن يتم، في الدولة التي يتم نقل مكان إقامة الطفل إليها، الحصول على االعتراف )من جان  هذه 

، وذلك عن طريق تفعيل "نظام االعتراف المسبق" أو "نظام إليه الدولة( بقرار االتصال أو باالتفاق المتوصل

 113 .................................................................. االت القضائية المباشرة على تحقيق ذلكالمرآة". كما تساعد االتص

 118 الحماية من العنف المنزلي في النزاعات األسرية العابرة للحدود. تاسعا 
 118 ...................... يتعين على الدول اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان حماية فاعلة للطفل من العنف المنزلي .108
الوطنية والعابرة للحدود تنطوي على العنف المنزلي، يتعين اعتماد علما أن عددا كبيرا من النزاعات األسرية  .113

 118 ..................................................... .مناهج عمل تراعي المزاعم المتعلقة بالعنف المنزلي في النزاعات األسرية.
 118 ..... الطارئة يتعين الحرص على وضع إجراءات طارئة تسمح بتوفير الحماية لضحايا العنف المنزلي في الحاالت .111
ألوامر الخاصة لدول اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة التي تكفل االمتثال، من الناحية العملية، يتعين على ال .111

 118 ..................................................................................................................................... . بالحماية
جميع األشخاص الذين هم بحاجة ليتعين تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحماية من العنف المنزلي  .112

 118 ................................................................................................................... .إلي مثل هذه المعلومات.
مع المراعاة أنه يمكن في النزاعات األسرية العابرة للحدود أن يكون الشخص بحاجة إلى حماية من العنف  .113

ملم بنظامها القانوني  أو معتاد عليه، يستوصى  الحرص غير أن يكون المنزلي في دولة أخرى ال يجيد لغتها ، و 

ي بواسطة هيئة مركزية، مثل نقطة االتصال على توفير جميع المعلومات ذات الصلة بالحماية من العنف المنزل

 118 .......................... .وما يليها( . 33المركزية، وذلك  في اللغة اإلنجليزية و/أو الفرنسية )راجع الممارسة السليمة رقم 
من المهم ضمان االعتراف بقرارات الحماية الصادرة عن الهيئات األجنبية وإنفاذها لكفالة حماية فاعلة من  .111

النزاعات األسرية العابرة للحدود. وعليه، يتعين على الدول اتخاذ إجراءات سريعة لضمان  العنف المنزلي في

االعتراف بقرارات الحماية وإنفاذها و/أو تسهيل الوصول إلى إجراءات الحماية المحلية لصالح األشخاص األجان  

م شخص بطل  لالعتراف بقرار الذين يتقدمون بطلبات في هذا المجال. و يمكن، على سبيل المثال، في حال تقد

آليات الحماية من العنف المنزلي المتاحة، التي يمكن االستفادة  لىأجنبي في مجال الحماية اطالعه، على الفور، ع

 118 .................................................. منها إلى حين البت في طلبه، أو في حال رفض االعتراف بهذا القرار األجنبي.

وضع آليات متخصصة  للمساعدة على  -والصلح و الوسائل المماثلةتعزيز الوساطة،  –تعزيز الحلول المتفق عليها  اشرا.ع

للحلول  ملزمتأمين إضفاء طابع قانوني  –الوساطة األسرية العابرة للحدود  -نزاعات األسرية العابرة للحدودللالتسوية الودية 

 123 المتفق عليها في النزاعات األسرية العابرة للحدود وضمان إنفاذها

 125 تعزيز الحلول المتفق عليها    ألف.
 125 ....... .يتعين الحرص على أن تكون التسوية الودية للنزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة باألطفال هدفا رئيسيا .115
يتعين على الدول اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتوفير بيئة قانونية تشجع التسوية الودية للنزاعات األسرية  .116

 125 ......... رة للحدود المتعلقة باألطفال، مع صون حقوق الطرفين في الوصول إلى العدالة، وحماية مصالح الطفل العلياالعاب
يتعين على الدول االلتزام بتحسيس المهنيين القانونيين وأصحاب المهن األخرى ذوي الصلة في هذا المجال.  .117

وسائل المساعدة  المعلومات بشأن طريقة سير آليات و ويمكن للدول النظر، على سبيل المثال، في إمكانية إدراج

على التسوية الودية للنزاعات األسرية ضمن المناهج التدريبية الخاصة بالمهنيين القانونيين وأصحاب المهن 

 125 ......................................................................................................................... .األخرى ذوي الصلة
القضاة إلى تشجيع تعين على الدول النظر في امكانية إدراج أحكام محددة في قوانينها اإلجرائية تدعو ي .118

التسوية الودية للنزاعات األسرية. ويمكن أن يشمل مثل هذا التشجيع توفير المعلومات المناسبة بشأن آليات التسوية 

إحالة األطراف المعنية  ،للقضاة في مختلف الدول ،الودية للنزاعات المتاحة. ويمكن أيضا أن يجيز قانون اإلجراءات

باألمر إلى آليات التسوية الودية للنزاعات المتاحة، مثل آليات الوساطة أو الصلح أو الوسائل المماثلة األخرى، 

 125 ............................................................................... شريطة أن تكون طبيعة القضية مناسبة لمثل هذه اإلحالة
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ليات متخصصة للمساعدة على التسوية وضع آ -تعزيز استخدام الوساطة، والصلح، والوسائل المماثلة ذات الصلة   باء. 

 126 الودية للنزاعات األسرية
يتعين على الدول تشجيع استخدام الوساطة، والصلح، والوسائل المماثلة ذات الصلة كسبيل للتوصل إلى حلول  .119

 126 .................................................................... .متفق عليها في مجال تسوية النزاعات األسرية المتعلقة باألطفال
 126 ....... ..للعمل، جنبا إلى جن ، في سبيل الوصول إلى التسوية الودية للنزاعات األسرية يمكن توظيف آليات مختلفة .120
ذلك يسمح بتسخير أن إن التوفر على أكثر من آلية واحدة في النظام القانوني يعد ميزة إضافية، بحيث  .121

مجموعة أكبر من الوسائل للمساعدة على التسوية الودية للنزاعات. وعليه، يتعين على الدول النظر في سبل توسيع 

على إنشاء هياكل للوساطة حيث ال تتوفر  -مثال-طيفها من اآلليات المعنية بالتسوية الودية للنزاعات، و التشجيع 

 126 .............................................................................................................................. .مثل هذه الهياكل
إيراد الضمانات المناسبة لتجن  إلحاق الضرر بأي واحد من طرفي النزاع أو بالطفل المعني باألمر يتعين  .122

 126 .................................................................................. .بسب  المشاركة في عملية الوساطة أو في آلية مماثلة
يمكن تحديد هذه الضمانات باعتماد إطار قانوني يسمح بتنظيم الشروط الرئيسية التي يتعين أن تستوفيها آليات  .123

 126 .................................................................................................................... .ة الودية للنزاعاتالتسوي
نظرا ألهمية عنصر الزمن في المسائل ذات الصلة بالطفل، يتعين، حينما يتم استخدام الوساطة، واآلليات  .124

المماثلة األخرى كسبيل لتسوية النزاعات األسرية المتعلقة باألطفال، الحرص على تنظيم هذه الوساطة واآلليات 

أوانه. ويمكن، على سبيل المثال، تحديد اآلجال الزمنية لتنفيذ المحاولة المتعلقة بطريقة تسمح بتسوية النزاعات في 

 126 ................................................................................................................................ .بالتسوية الودية
الوسائل المماثلة األخرى كآليات مكملة لإلجراءات القانونية، وليس كبديل لها.  يتعين استخدام الوساطة و .125

 124 .............................................................................. .ويتعين أن ال يتم تقييد الوصول إلى اإلجراءات القانونية
بغية تعزيز استخدام الوساطة والوسائل المماثلة في هذا المجال، يتعين على الدول النظر في سبل الحد من  .126

 124 ................ .تكاليف استخدام مثل هذه اآلليات لإلتاحة لألطراف التي تتوفر على موارد مالية محدودة من الوصول إليها
األسرية العابرة للحدود في بعض الحاالت، يتعين  في ضوء التحديات الخاصة التي تفرضها النزاعات .127

 124 ........................................... .الحرص على إنشاء آليات متخصصة لتسوية النزاعات األسرية في مثل هذه الحاالت
يتعين على الدول تعزيز إنشاء آليات متخصصة في مجال التسوية الودية للنزاعات األسرية العابرة للحدود و  .128

 124 ............................................................................................ ..لمجالتطوير التدري  المتخصص في هذا ا

 132 الوساطة األسرية الدولية   جيم.
يتعين تشجيع الدول على تعزيز إنشاء آليات متخصصة للوساطة األسرية الدولية، ودعم هياكل الوساطة  .129

 132 ....................................................................................... .المعنية بتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود
اإلرشادية إلنشاء هياكل الوساطة في سياق عملية يتعين تشجيع الدول على النظر في سبل تنفيذ "المبادئ  .130

 132 ........... .مالطا"  و فتح نقاط اتصال مركزية للوساطة األسرية الدولية على النحو المشار إليه في هذه المبادئ  اإلرشادية
لوساطة األسرية الدولية من في مجال الى المعلومات المتعلقة باآلليات المتخصصة إتسهيل الوصول يتعين  .131

 132 ............................................................................. ..مثل نقاط االتصال المركزية  ،ل السلطات المركزيةخال

 135 اعلى الحلول المتفق عليها في النزاعات األسرية العابرة للحدود وضمان تنفيذه ملزمإضفاء طابع قانوني  دال.
بغية دعم التسوية المستدامة للنزاعات األسرية العابرة للحدود، يتعين اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة التي  .132

لحلول المتفق عليها وتضمن تنفيذها في اثنين أو أكثر من النظم القانونية على ا ملزمتكفل إضفاء طابع قانوني 

 135 .................................................................................................................................. المعنية باألمر
بصورة -سرية العابرة للحدود المتعلقة بالحضانة و/أو االتصال، الحرص يتعين أن يتم، في النزاعات األ .133

على االتفاق المتوصل إليه، وضمان االعتراف به في النظم القانونية ذات  ملزمعلى إضفاء طابع قانوني  -خاصة

 135 ............................................................... .الصلة بطريقة سريعة إلتاحة العمل به )االتفاق( في بيئة قانونية آمنة

 134 األسرية المتعلقة بنفقة الطفل في الحاالت التي تستلزم توفير دعم خاص لصالح الطفلأحد عشر. الخالفات 
، والعقلي، واألخالقي، و االجتماعي جسمييتعين توفير "مستوى من المعيشة يكون كافيا لضمان النمو ال .134

 134 ...................................................................................................................................... ..  للطفل"
عن الطفل، المسؤولية األساسية المتمثلة في يتولى الوالد )الوالدان( أو غيرهما من األشخاص المسؤولين   .135

 134 .................................... .تأمين الظروف المعيشية الالزمة لنمو الطفل، وذلك في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم "
يتعين على الدول " وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، ] ... [ اتخاذ اإلجراءات المناسبة من أجل  .133

. [رهما من األشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال ]حق الطفل في مستوى معيشي الئقمساعدة الوالدين و غي

 134 ..................................................... .و يجوز عند االقتضاء تقديم المساعدة المادية وبرامج الدعم الضروريين"  .
يتعين على الدول " اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من األشخاص  .137

عن  -ماليا-الشخص المسؤول قيم اآلخرين المسؤولين ماليا عن الطفل ، سواء داخل الدولة أو من الخارج .  وحينما ي

على  -على وجه الخصوص-فيها الطفل، يتعين على الدول أن تشجع قيم الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي ي
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ددة في مجال تحصيل النفقة، هذا فضال عن اتخاذ الترتيبات إبرام اتفاقات محعلى االنضمام إلى االتفاقات الدولية أو 

 134 ........................................................................................................................... .األخرى المناسبة "
يتعين على الدول تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة باإلجراءات القضائية و/أو اإلدارية المتاحة في  .138

 133 ....................................... .دالنفقة عبر الحدوتحصيل نفقة األطفال، بما في ذلك المعلومات المتصلة بتحصيل مجال 
نفقة األطفال تحصيل يتعين تشجيع الدول على إنشاء هياكل مركزية لتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة ب .139

هذه الهياكل المركزية المزيد من المساعدة لألشخاص الذين يسعون إلى  -كذلك–عبر الحدود. ويستوصى بأن تقدم 

بين هذه الهياكل المركزية وغيرها من الهياكل المركزية القائمة تعزيز التالحم   -أيضا-هذه النفقة. ويتعينتحصيل 

المعنية بالمساعدة على تسوية النزاعات األسرية الدولية، مثل نقاط االتصال المركزية )راجع الممارسة السليمة رقم 

 138 ........................................................................................................................ .أعاله وما يليها( 35
اص المتقدمين بطلبات في مجال نفقة عين على الدول اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لإلتاحة لألشخيت .140

 138 .................................................................................. .إلى اإلجراءات ذات الصلة -فعال-األطفال الوصول 
 138 ..... .يتعين أن ال يتم إلزام األطفال بالمشاركة في جلسات المحكمة المتعلقة بإعالة األطفال في حال عدم سداد النفقة .141
 138 ........................ .دفع نفقة األطفال على نحو طوعييتعين على الدول اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لتشجيع  .142
 138 ...................................... .يتعين على الدول إنشاء آليات فاعلة تكفل إنفاذ الطلبات المتعلقة بدفع نفقة األطفال. .113
عند البت في أسس االختصاص القضائي الدولي التي ينبغي االستناد إليها لتطبيق قواعد القانون الدولي  .111

فل، يتعين على الدول أن تستند إلى قواعد االختصاص التي تخدم مصالح الطفل الخاص المحلية في مسائل نفقة الط

على تفضيل قواعد تضمن التفاعل مع القواعد األكثر  -كذلك-وجه ممكن، وأن تحرص كمل المعني باألمر على أ

 138 ......................................................................... .شيوعا في الدول األخرى في المسائل المتصلة بنفقة الطفل.
يع التدابير المناسبة لتحسين التعاون فيما بين الدول، و أن تضمن اعتماد يتعين على الدول أن تتخذ جم .145

نفقة اإلعالة تحصيل إجراءات سريعة التنفيذ، وفاعلة، وناجعة من حيث التكلفة، ونزيهة وتستجي  بسرعة لطلبات 

 138 ..................................................................................... .عبر الحدود، ونفقة األطفال على وجه الخصوص
بشأن  2444نوفمبر  23إمكانية االنضمام إلى اتفاقية الهاي المؤرخة في يتعين تشجيع الدول على النظر في  .146

 138 .............................................................. .الدولي لنفقة الطفل وغيرها من أشكال نفقة األسرة األخرىلتحصيل ا
يتعين على الدول أن تنظر في سبل تعزيز قواعد القانون الواج  التطبيق المشتركة المتعلقة بمسائل النفقة  .147

 131 ..........................القرارات، ولضمان اإللمام، مقدما، بالقوانين الواجبة التطبيق والتنبؤ بها بهدف تجن  التضارب في
عند البت في قواعد القانون الواجبة التطبيق في المسائل المتعلقة بنفقة الطفل، يتعين على الدول أن تراعي  .148

 131 .................................................... .وجه ممكنكمل القواعد التي تخدم المصالح العليا للطفل المعني باألمر على أ
 2444نوفمبر  23يتعين تشجيع الدول على النظر في إمكانية االنضمام إلى بروتوكول الهاي المؤرخ في  .149

 131 ........................................................................بشأن القانون الواج  التطبيق في مجال التزامات نفقة األسرة

 158 متوسطية في المستقبل-اثنا عشر. التعاون في المنطقة األورو
متوسطية توطيد التبادل والتعاون على نحو مستمر لتحسين األطر -األورويتعين على الدول في المنطقة  .150

القانونية والعملية ذات الصلة بتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود، والحرص على اعتماد حلول مشتركة، و 

 158 .......................................................... .على تعزيز االحترام المتبادل لمختلف النظم القانونية القائمة في المنطقة
الممارسات السليمة التي ومبادئ السهم التبادل و التعاون اإلقليميين بصورة معتبرة في ضمان تنفيذ يمكن أن ي .151

 158 ........................................................................................................... .هذا الدليلفي تمت التوصية بها 
متوسطية التعاون مع بعضها البعض بهدف إصالح و تحسين قانون -يتعين على الدول في المنطقة األورو .152

 158 ........................................ .وما يليها( 14)راجع أيضا الممارسة السليمة رقم وإجراءات إصدار تأشيرات الدخول 
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 عمل ومنهجيةتمهيدية مالحظات 
 

التي  المناقشات عنملخصا السليمة، و لممارسات من هذا الدليل مجموعة من االصفحات التالية  يالقارئ فيجد سوف 
كذلك ، و السليمةهذه الممارسات ضبط على ساعدت والتي المعني بهذا المشروع العمل بين مختلف أعضاء فريق جرت 

 .ه الوثيقةمن الخبير الذي أعد هذ ةوجيز مالحظات عامة 
 

حظي تدليل في هذا التضمنة المالسليمة أن الممارسات  يهذا العمل هتميز التي األساسية إلى أن السمة وحري باإلشارة 
 خاللمثلما برز ذلك  ،المشاركين في االجتماعات التحضيريةأعضاء الوفود غلبية بتوافق واسع لآلراء من جانب أ

 .مطروحة على بساط البحثمن المواضيع الواحد كل التي جرت بشأن  المناقشات

 ذات خر األ عتباراتالا عن معزل في أو مجردة، بصورة ضبطها يتم مل الوثيقة هذه في المقيدة السليمة الممارسات إن

نو    فقط. خيالي أو وهمي سياق في تطبيقها تصور يمكن مثالية تممارسا تليس أنها كما ،الصلة  الممارسات هذه كانت ا 

 من وفودال أعضاء أغلبية جانب من اآلراء في واسع توافقب تحظي فإنها الميادين، لجميع -مطلق نحو على- مستوفية غير

 .الغرض لهذا المعقودة جتماعاتاال من واحد كل في المشاركة الدول مختلف
 

بحيث اعتبرت في االجتماعات ة شاركالموفود البلدان المستفيدة جميع تم إقرارها من جانب السليمة الممارسات هذه إن 
كيف مع سياق ت، وتةف الراهنو ظر لتتمشى وا ةطريقة مناسب، وصيغت بعمليةمقبولة، و هذه الوفود أنها ممارسات حسنة، و 

سليمة هذه الممارسات الوفضال عن ذلك، فإن . الحالية ةالمؤسسي هاطر أالقائمة و  هاتشريعاتال تتنافى مع و  انهم،وواقع بلد
القصير والمتوسط، ين مدعلى األ ،واقعية من الناحية التقنيةبكل ويمكن تنفيذها لمخططات المسطرة مع ا -كذلك–تتناسب 
ن كان    .يمالز إ غيرتنفيذها وا 

 
. تندرج فيه هذه الممارساتالسياق اإلقليمي الذي جرت بشأنها يراعيان  التيقشات انموالمحددة ال الممارسات السليمةإن 

ئية. وال أو جز املة كبادرت إلى تنفيذ بعض التوصيات ذات الصلة بهذه الممارسات وذلك بطريقة البلدان إن ثمة عدد من 
  .على نحو أكبر، هذا فضال عن تأكيد أهميتها االتجاهشك أن إقرارها في هذا السياق سيدعم هذا 

 
ن برسم صورة شاملة ع، المناقشات ملخصالتي تم تحديدها والمعلومات التي تم جمعها في  الممارسات السليمةتسمح 
  .ذات الصلةالمالمح الرئيسية للموضوعات عن و الحالي في هذا المجال الوضع 

 
التي جرت  المناقشات عنيليه ملخص  ،المقترحة الممارسات السليمةمن واحدة ل كلتعريف لقد تم، في هذه الوثيقة، إيراد 

نقاط  إبرازببل وكذلك  ،و مفيدة للغايةتوفير معلومات موجزة بليس فقط يسمح هذا الملخص فإن  ،في اعتقادناو بشأنها. 
في الراهن الوضع عروضة للبحث، هذا فضال عن إطالعنا على المجاالت مالمن بشأن كل واحد أوجه القصور القوة و 

يتوقع أن تتميز جاالت التي المالملخص تحديد  -أيضا–يتيح في بعض الحاالت، و . بلدان الجوار الجنوبية بهذا الشأن
 ا.عيوسر  سهالتقدم يتوقع أن يكون فيها الالتي تلك ، و ءد أو بطيقعم تقدمب
 

 نالمحرزة م بعض النجاحات الملموسةبشأن محددة لحصول على فكرة با المناقشات ملخصسمح يوعالوة على ذلك، 
في بعض المعايير الموحدة ذات الصلة والمندرجة في استخدام أوجه القصور ت و غارافالبعض بإبراز و  ،الناحية القانونية
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.مشروع يوروميد للعدالة الثالث ة منالمستفيدالجنوبية  ربلدان الجوااالتحاد األوروبي و سياق المشروع الجاري تنفيذه بين 
  
 
 اموافاة جميع المشاركين في االجتماعات بهذ، وحرصنا على محدد بهذا الشأناستبيان إعداد بادرنا إلى ، هذا الغرضل

عقد فريق لقد . إلتاحة لهم بتحضير مشاركتهم على نحو سليمل -مقدما–ذات الصلة المرجعية  المستنداتبو االستبيان 
 22من ( سبانيا)ابرشلونة ألول في االجتماع اعقد  ، بحيثأيام (3) منها ثالثةواحد كل اجتماعات دام ( 5خمسة )العمل 
من  )اسبانيا(، و الثالث في مدريد 2102سبتمبر  21إلى  01من ( إيطاليا)روما ، و الثاني في 2102مايو  22إلى 
والخامس واألخير في براغ  2103مارس  7إلى  5ي )هولندا( من ؛ والرابع في الها2102ديسمبر 02إلى  00
  .2103أبريل  25إلى  23 ( منتشيكيا)
 
 (3) ثالثةللسماح تم ا ث، بحيمشاركة في االجتماعاتمن المشروع للجميع البلدان المستفيدة الدعوة إلى هت وجلقد  

قد تعذر . لفي هذه االجتماعاتبالمشاركة مقدما(  بلدكل المنسق الوطني في جانب من  همعينتم ت)ي من كل بلدخبراء 
في االستمرارية ضمان وبغية في االجتماعات ألسباب مختلفة.  ةشاركستفيدة من المشروع المالبلدان المعلى بعض 

أو على كل واحد من االجتماعات الثالثة من نفس أعضاء الوفود في كة المشار  -قدر اإلمكان-حاولنا أن نضمن  العمل،
  ل واحد منهم.األق

 

األعمال اللذين تم جدول للجدول الزمني ومشروع مواضيع مختلفة وفقا  ةبمناقشالمعقودة الخمسة  اتجتماعالاسمحت لقد 
مكتب التعاون من مسبقة الموافقة بالو  ،من قبل الفريق المسؤول عن تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الخبراءإعدادهما 

تلخيص و  ،مناسبةجمع معلومات  )المكلف بإعداد هذه الوثيقة( لخبيرقد أتاح ذلك ل. و يوروبوالمساعدات التابع لإلتحاد األ
، وذلك التي طرحت على بساط البحث كل واحد من المواضيع نبشأ السليمةالممارسات وصياغة  ،تالمناقشا جوهر

بإعداد الخبير قام كل اجتماع، هذه المواضيع. وعلى إثر كل من واحد من ن أالذي برز بشاآلراء لى التوافق في استنادا إ
التي  المواضيعالمقترحة المتعلقة ب الممارسات السليمةو  همآراء المشاركين وأفكار يعكس  لعمل المنجزمشروع تقرير عن ا

 مراجعة،الاإلحاطة و غرض لتقرير المشروع بموافاة البلدان المستفيدة ب -كذلك–الخبير ، قام كأعقاب ذلوفي . نوقشت

 تتعديالالأو ويبات تصو عند االقتضاء إدخال المضمون التقرير، وجهات النظر بشأن  لالبلدان تباد هولإلتاحة لهذ
التي تميزت طريقة ال ههذ تلفريق العمل. وقد ساعدموالي خالل االجتماع القرار أن يعرض التقرير لإل عليه، وذلك قبل

لعمل خالل توجت أعمال فريق االتي المنشودة  والتوصل إلى النتيجة النهائية ،اجتماعكل العمل في التقدم في تفاعل بال
  .األخير هاجتماع

 
،       ، تمالتي جرت المناقشاتوثيقة النهائية بكل صدق التعكس أن على -قدر اإلمكان-للحرص  ذلك، وفضال عن و 

، بلدانهذه الللسماح لذلك و نتائج االجتماع األخير، مينه باألمر مع تضإرسال النص النهائي إلى البلدان المعنية مجددا، 
في المشاركين أعضاء الوفود  منسق الوطني والنسيق بين التب) األخيرة بشأن هذه الوثيقة هاوتصويبات تهاتقدم تعديالبأن 

النسخة النهائية من في مقترحات المستلمة في أوانه وعكسها المراعاة كافة وقد تم الحرص على  (.االجتماعات الثالثة
  .من جانب الخبير الدليل
 

كافة و العمل، و فريق دليل، هذا ال الذي تولى إعداد خبيرتم إنجازه من جانب كل من العمل مفصل ثمرة هذه الوثيقة تعد 
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د جهو  تم التوصل إلى إعداد هذا الدليل بفضلو الدليل. المتصلة بنشطة تنفيذ مختلف األفي ساهموا المشاركين الذين 
  .كبير بهذا المشروع مزامن أعضاء الوفود المشاركين من التكل واحد  أبداه ماو الجميع، 

 
، على ما مد القصيرعلى األ ةالرئيسي ة، الخبير جوليان هيرش ةللسيدالعميق أن نعرب عن امتناننا  ،بهذه المناسبة ،ونود
واحد من قبل كل و . أثناء إنجاز هذا العمل قيم ، وكفاءة مهنية و عمل فنيكبير تفانتعاون، و روح ، و ةخبر من ته أبد
مجموعة  من ، إعداد الثالثيوروميد للعدالة بمساعدة الفريق التقني لمشروع  ،جوليان هيرش ةخبير لا تتول، اتجتماعاال
ذين الالجنوبية وذلك بالتعاون مع خبراء و ممثلي بلدان الجوار  ،حددة بشأن جميع المواضيع المعروضة للبحثسئلة الماأل

  .ين لهذه البلدانالوطني ينمنسقالبالتنسيق مع و  ،دليلتم إشراكهم في إعداد هذا ال
 

في مختلف شاركوا الذين  يةجنوبالجميع الخبراء من الدول الشريكة نا الخالص إلى شكر نعرب عن وأخيرا، نود أن 
، صريحدعمهم البفضل  هذا الدليلتم التوصل إلى إعداد قد . و المناقشات فمختلمساهمة كبيرة في أبدوا االجتماعات و 

  .التي ال تعرف الكللالدؤوبة هم و جهودراسخ  ال مالتزامهو 
 

  سالسيدو أندريس فيالسكو،
  .الثالث ةلالعدلمشروع يوروميد ل مل عالفريق رئيس 

 
  ،خوسيه ماريا فرنانديز فياللوبوس 

  .الثالث ةلالعدلالمسؤول عن التدريب في مشروع يوروميد 
                                                                 

  ،سمولدانيا 
 .الثالث ةلالعدلمشروع يوروميد  ةمنسق
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 شكر قرار
 

 دليل "  ميقدت، بإعداد هذه الوثيقة ةمكلف على المد  القصير ةرئيسي ةخبير أن أتولى، بصفتي من دواعي سروري إنه 
ذات سرية األ لنزاعاتعلى ا ةخاصبصورة لحدود مع التركيز ل ةبر اعالسرية النزاعات األ تسويةل سليمةالممارسات ال

فريق العمل من جانب  حددسليمة على النحو الم، والذي يحتوي على المبادئ و الممارسات ال "بويةاألمسؤولية البصلة ال
 .الغرض معقودة لهذاخمسة الالجتماعات إثر االعلى ( 2)
 

في آلية الجوار والشراكة الشريكة جنوب المتوسط بلدان من  1جميع الخبراءإلى خالص الشكر أتوجه بويطيب لي أن 
بفضل  دليلالهذا في إعداد ذين أسهموا اجتماعات فريق العمل و البعض أو جميع الذين شاركوا في ( ENPIاألوروبية )

بلدان جنوب جميع إلى شكر كما أود أن أزجي ال. مشروع يوروميد للعدالةما أبدوه من حكمة، و خبرة، والتزام إزاء 
الخبراء لصالح  نوالمواد المرجعية الضرورييدعم توفير المن خالل عداد هذا الدليل في إة ساهمعلى المالشريكة المتوسط 

وتفان من بداؤه من جهد ما تم إبفضل تم بلوغ أهداف المشروع قد و  .المعني بهذا المشروع فريق العملفي عضاء األ
 التي اعترضت سبيلنا عباصمالبعض رغم وذلك ، الشريكةالمتوسط جميع الخبراء الوطنيين المشاركين من بلدان جنوب 

 بين االجتماعات.الفترة ما التي ميزت الزمنية لقيود و االمشاركين من اجتماع آلخر الوفود أعضاء تغيير السيما ، اأحيان
 
قانون المتصلة بتقاسم المعرفة والخبرات في المسائل على مد القصير على األ 2جميع الخبراءأهيب بأن ، أود، أيضاو 

 .المعني بإعداد هذا الدليلاجتماعات فريق العمل خالل مشاركتهم في بعض أو جميع األسرة الدولي 
 

 من دعم مستمر لعمل يوروميد على ما أبداهمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص ب ،خاصةوحري بنا أن نشيد، بصورة 
، و بكل وسيلة ممكنة، حيثما أمكن ذلك في مجال قانون األسرة الدوليفي توفير الخبرة مؤتمر الهاي فلقد أسهم . للعدالة

                                                 
)مصر(، والسيد عمرو عبد السالم : السيد ، السيما، الخبراء التالية أسماؤهمفي آلية الجوار والشراكة األوروبيةالشريكة بلدان جنوب المتوسط خبراء تشمل قائمة  1

القاضي الدكتور محمد عبد الجواد حجازي النتشه                                                                              )تونس (،  المنذر األدب)فلسطين( ، والسيد  ريم ابو الربالسيدة ، و هاني عبد الرحيم )مصر( 
 لطراونةالقاضي الدكتور محمد ا) األردن( ، و القاضي يوسف الطاهات ) مصر( ، الشواف ) األردن( ، والسيد أحمد القاضي اشرف العمري  )األردن( ، و
ماجد )إسرائيل(، والسيد دارين دانيال السيدة ، و لحود )لبنان ( إيفون بوالسيدة ، و )إسرائيل( ادفاه افنونالسيدة ، و )األردن( القاضي منصور الطوالبة )األردن( ، و

) مصر( ، والسيد  تامر أحمد عزاتر( ، والسيد ) مص أيمن أحمد عبد الظاهر الطيب)المغرب( ، والسيد عبد الهادي البطاح صر( ، والسيد م)محمد العنتبلى 
يا كبارة سالسيدة مريم باتري، و مصر( )هيثم حجازي  )فلسطين(، والسيدحردان السيدة هالة الحجار )لبنان(، والسيد مجدي محمد ، و يهوشع فريدمان )إسرائيل( 

اسعد )إسرائيل( ، والسيد حافظ العبيدي )تونس( ، والسيد ياعيل كوتيك السيدة ، و )إسرائيل( ياعيل كيتسيس السيدة ، و )إسرائيل(  لسلي كاوفمنالسيدة ، و )لبنان (
السيدة نجيبة الرويسي ، و ) مصر( وليد محمد رفعت والسيد  ،مندلباوم )إسرائيل( -ميماحار  عيديت السيدة ، و نصار )لبنان(  سمرندا السيدة ، و )فلسطين( مبارك 
عبد الهادي )المغرب(، والسيد رامي طربيه )إسرائيل( ، والسيد  الياس صلوب السيدة ريما سليمان )لبنان( ، والسيد، و ي )لبنان( السيد سرمد صيداو ،  و )تونس(
 )المغرب ( .زحاف 

 
بريغر )شبكة قضاة السيدة سابين ،و (  شبكة قضاة الهاي: السيدة كيرستين بارتش )الخبراء التالية أسماؤهممد القصير الخبراء على األقائمة شمل وت 2

شبكة قضاة ، والسيد فيليب لورتي ) (اسبانيا (قضاة الهاي)شبكة )ميراندا فوركادا )إيطاليا( ، والسيد فرانسيسكو خافيير فيشيرا السيدة ماريا لويزا (،و ألمانيا(الهاي)
السيدة لوسيانا سان جيوفانى )إيطاليا( ، والسيدة ،و الرويسي )تونس( السيدة نجيبة  (والجمهورية التشيكية( قضاة الهايشبكة ابتاشيك )، والسيد لوبومير  (الهاي

 ، والسيد هانز مايكل فايث )ألمانيا ( . ((المتحدةمملكة ال قضاة الهايشبكة )( ، والسيد ماثيو ثورب شبكة قضاة الهاي)تيتز لويز إلين 
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تعزيز ى علمؤتمر الهاي حرص وفضال عن ذلك، فقد  ين.األول والثاني السابقللعدالة يوروميد وذلك في سياق مشروعي 
في إطار الروابط على دعم شجع، على وجه الخصوص، للعدالة بحيث أنه يوروميد بين مشروع و  هينبمواءمة أوجه ال

 يناألولإلى كل من األمينين ص لخاالشكر أن أتقدم بال ،بهذا الشأن ،وأودمؤتمر الهاي. التي بادر إليها عملية مالطا 
 .الثالثللعدالة مشروع يوروميد لدعم ، على ما أبدياه من على التوالي تيتزإلين لويز لورتي و فيليب  ،لمؤتمر الهاي

 
سالسيدو أندريس : يوروميد للعدالة التالية أسماؤهمفريق مشروع كما أود أن أعرب عن أسمى آيات التقدير ألعضاء 

و  ،مشروعال ة،منسقسمولدانيا و  ؛عن التدريب المسؤول ،خوسيه ماريا فرنانديز فياللوبوس و ؛ملعالفريق رئيس فيالسكو،
على ما التهنئة  جميعا نستحقو يبيرنار كيسنيل الذين و فاليري ديل بوزو، البرنامج، ديانا جاليستيو  يمنظمإلى كذلك 

يوروميد للعدالة لمشروع ( 3)ست العناصر الإدارة الجسيمة المتمثلة في ضمان مهمة النجاح لضمان ان فتأبدوه من 
فرق العمل  اتاجتماعواحد من نجاح كل ولقد تم ضمان  سنة كاملة من الزمن.أثناء وذلك  ،على نحو متزامنالثالث 

 .بهذا المشروعصريح  شخصيتزام و الن هؤالء األعضاء من روح مهنية عالية مبفضل ما أبداه كل واحد 
 

ح هذا المشروع الذين أسهموا في ضمان نجاالفوريين و  نالتحريرييالمترجمين جميع أزجي الشكر إلى أن  ال يفوتنيوأخيرا، 
فاندينبالس على ما أبدته إيزابيل إلى السيدة  الخالصي شكر وأود أن أعرب عن . العالية التي أبدوهاالكفاءة المهنية بفضل 

دليل الممارسات السليمة من والنسخة النهائية مشاريع النصوص ة ترجملضمان  ،في كل وقت ،التزام شخصيمن تفان و 
 زمنية.رغم القيود ال، في أوانه
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 مقدمة

 

النزاعات وغالبا ما تتسبب . دللحدو ة بر اعالسرية األنزاعات تأثر اآلالف من األطفال بسبب اليكل عام، في  .1
د حقوق الطفل في الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت يتهد يهما فطالقانفصال الوالدين أو بالمحيطة 

 يتتسبب فما  اغالب الدولالجغرافية بين حدود ال نأ الحاالتمثل هذه في الحظ ي و. نديوالمباشرة بكال  ال
وبينما . ات األسريةالنزاعتحول دون تسوية هذه  ،نألحيابعض اية أخر ، هي خفية في إضاففرض عقبة 

هو ، و طفالهممع أ االتصالاستبقاء ضمان حضانة و اللكسب ومكلفة  ،مرهقةو معارك طويلة، ولياء األيخوض 
األطفال من يعاني ، في نفس الوقت كال الجانبينكبيرة من ال ةكاهل األسر  -غالبفي ال-األمر الذي ينهك 

أثناء فترة أحيانا و  ،من الزمنهذه المعاناة لفترات طويلة هم نزاعات بحيث ترافقالهذه ضرة الناجمة عن ماآلثار ال
 .ة بأكملهاطفولال

 

جنبية األبلدان ال يف الطويلمؤقتة أو على األمد  ةبصور  عملوال عيشأصبح ال، تميز بالعولمةفي عالم اليوم الم  .2
بحيث أضحت النزاعات األسرية تتضمن عنصرا دوليا على كثير من األسر، ال مناص منها بالنسبة لل ةحقيق
أكثر من أي مهمة  دللحدو ة بر اعالسرية األالنزاعات على تسوية مساعدة الأصبحت أدوات وعليه، متزايد. نحو 

الدول، بما في ذلك التعاون على المستو  الحكومي واإلداري والقضائي، بين تعاون وال شك أن الوقت مضى. 
حماية األطفال من اآلثار ل، و دللحدو ة بر اعالسرية عل لتسوية النزاعات األاوضع إطار فهو مهم جدا لكفالة 

 .نزاعاتهذه المثل  نالمترتبة عضرة مال

 
 تحسينأهمية بو  متوسطية في مجال قانون األسرة الدولي-توسيع التعاون في المنطقة األورووعيا بالحاجة إلى  .3

دليل إعداد الثالث بهدف  ةلالعدليوروميد   مشروعمن العنصر الثاني  وضع، تم هذا التعاون على نحو أكبر
على المنطقة  ةخاصصورة مع التركيز ب ،لحدودل ةبر اعمجال تسوية النزاعات األسرية ال فيسليمة لممارسات الل

 متوسطية.-األورو

 
الممارسات بط لتحديد وضمن نوعها  ةفريدفرصة الثالث  ةلالعدلمشروع يوروميد من العنصر الثاني لقد أتاح  .1

ذلك لمنطقة، و بلدان اخاصة بالنسبة لالهمية األذات لحدود ل ةبر اعمجال تسوية النزاعات األسرية ال فيسليمة ال
في آلية الجوار والشراكة الشريكة بلدان جنوب المتوسط إنشاء فريق عمل يتألف من خبراء من من خالل 
 : ةالتالي األوروبية

 
 الديمقراطية الشعبية، يةالجزائر جمهورية ال 

 ،جمهورية مصر العربية 

 ،إسرائيل 

 ،المملكة األردنية الهاشمية 

 ،لبنان 

 ،المملكة المغربية 
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 فلسطين، و 

 يةتونسالرية جمهو ال. 

 

الخبراء جميع تم انجازه بمشاركة عمل واسع النطاق ثمرة في هذا الدليل هي سليمة المقيدة الممارسات الإن  .5
 :ة لهذا الغرضدو عقالمالتالية الخمسة جتماعات على إثر االمشروع المعني بهذا الفريق العمل األعضاء في 

 

 ، 2112مايو  21إلى 22( برشلونة في الفترة من  1) 

 ، 2112سبتمبر  21إلى  13من ( روما في الفترة  2) 

 ،2112ديسمبر  13إلى  11منالفترة ( مدريد في  3) 
 ، و2113مارس  13إلى 5من الفترة  ( الهاي في 1) 

 .2113أبريل  25إلى 23 منالفترة  ( براغ في 5) 
 

 ةبر اعسرية التسوية النزاعات األسليمة في مجال الممارسات الوضبط تحديد عملية فريق العمل في لقد استند  .3
المنجز عمل الالمنظمات األخر  في هذا المجال من القانون، والسيما منجز من جانب العمل الهام الإلى لحدود ل

القانونية الدولية واإلقليمية  صكوكلاهذا فضال عن االسترشاد ب، مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاصمن جانب 
نجز من العمل المسليمة تحديد الممارسات العملية فريق العمل في استفاد كما ذات الصلة. األخر  ة و الثنائي

الثاني  ةلالعدلومشروع يوروميد  200-2004))األول ةلالعدلمشروع يوروميد يعني ذلك ، ابقةفي المشاريع الس
بين الدول و فيما ا المفوضية األوروبية بهدف تعزيز التعاون المشترك مهتأطلقلذين ، ال3( 2113-2111)

مسؤولين من الو لمهنيين في مجال القانون اتشجيع التبادل المستمر بين القضاة و بغية و  ،التعاون اإلقليمي
 في إطار مشروعالذي تم إنشاؤه العديد من الخبراء المشاركين في فريق العمل ويالحظ أن دول. مختلف ال
يوروميد الحلقات الدراسية المنظمة من جانب في واحدة أو أكثر من  واشاركسبق وأن الثالث  ةلالعدليوروميد 
 .ابقينالسيوروميد للعدالة  عو مشر المنظمة في إطار دراسية الزيارات في الأو للعدالة 

 

مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص ادر إليها التي ب 4"اعملية مالط"بـ عرففي إطار ما ييعد العمل المنجز  .3
على شكل " عملية مالطا"لقد تم تنفيذ متوسطية. -للمنطقة األوروسليمة لتحديد الممارسات الجدا  اهممعمال 

لعام  الهاي 5يفي اتفاقيات الدول المتعاقدةحكوميين رفيعي المستو  من المسؤولين الحوار بين كبار القضاة و 
الشريعة من القانونية  أصولهاد مطراف التي تستالدول غير األمن و على التوالي،  1333عام و  1331

فيما بينهم االتصال استبقاء األولياء واألطفال في تحسين حماية حقوق عملية مالطا إلى هدف . وتاإلسالمية
لى عبر الحدود و  أو عة و شر مبطريقة غير عبر الحدود نقل األطفال مترتبة عن إيجاد حلول للمشاكل الا 

                                                 
مايو  15في آخر مرة في صفحة هذه ال فحتم تص ) justiceii.eu/en/home/list/&tid -http://euromedمزيد من المعلومات متاح على ال 3

2113.) 

 
 :"عملية مالطا" موقع مؤتمر الهاي فيراجع لمزيد من المعلومات 4

http://www.hcch.net/index_en.php؟act=publications.details&pid=5214&dtid=46 في آخر صفحة هذه ال فحتم تص ) # مالطا
 (.2113مايو  15 مرة في

 

واتفاقية الهاي بشأن  1331أكتوبر  25في ،المؤرخة ألطفالااختطاف ة في مجال الدولياتفاقية الهاي بشأن الجوانب المدنية  حولأدناه ( 11) فقرةال راجع 5
 .1333ر أكتوب 13في المؤرخة  األطفالوتدابير حماية ين والتعاون في مجال مسؤولية األبوي ،والتنفيذ ،واالعتراف ،والقانون المنطبقختصاص القضائي، اال

http://euromed-justiceii.eu/en/home/list/&tid
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=publications.details&pid=5214&dtid=46#  مالطا
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حترام تنوع النظم اعملية مالطا تتولى ذات الصلة. و  ةالدولي ةر القانونيطاألفي بلدان ال تنطبق فيها  حتجازهما
ضرة محماية األطفال من اآلثار الضمان الهدف المشترك المتمثل في بزم لتوالتقاليد وت ،والثقافات ،القانونية

قانون في مجال ثالثة مؤتمرات رئيسية تنظيم حتى اآلن، وقد تم، لحدود. ل ةبر اعسرية الالناجمة عن النزاعات األ
 -خاصةورة بص-تبحيث تم ،على التوالي 2113و  ، 2113و،  2111في مالطا في لحدود لبر اعالاألسرة 

 لحدود.ل ةبر اعسرية الالنزاعات األسبيل تسوية تحقيق تعاون أفضل بين الدول المشاركة في سبل  ةعالجم

 
المذكورة  ن في مؤتمرات مالطايالخبراء المشاركالثالثة الصادرة بتوصية من  6" إعالنات مالطا"ـيعد ما يسمى ب .3

للعدالة مشروع يوروميد بالنسبة لدليل الممارسات السليمة المندرج ضمن ذات أهمية خاصة سابقا صكوكا 
 آلية الجوار والشراكة األوروبيةفي الشريكة بلدان جنوب المتوسط أغلبية خبراء وتجدر اإلشارة إلى أن الثالث. 
 .مؤتمرات مالطا القضائيةفي بعض أو جميع وا اشترك

 
تحديد الممارسات عملية أهمية خاصة ليكتسي  اعملية مالطفي سياق بارز تطور تم تسجيل وعالوة على ذلك،  .3

بحيث يتمثل الثالث،  ةلالعدلمشروع يوروميد مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود في إطار في سليمة ال
بالفعل، تم لحدود. ل ةبر اعال يةالنزاعات األسر تسوية  علىمساعدة للللوساطة دولية هياكل هذا التطور في وضع 

لدول من اتألف من خبراء معينين عمل يق يفر إنشاء  -في إعالن مالطا الثالثمتضمنة بناء على توصية -
و المملكة  ،وباكستان ،و المغرب ،وماليزيا ،واألردن ،والهند ،و ألمانيا ،وفرنسا ،و مصر ،وكندا ،استرالياالتالية: 
نشا  هياكل الوساطة في سياق عملية إرشادية إل مبادئ "كلف بوضع  والواليات المتحدة األمريكية ،المتحدة
واحدة من الدولية " في كل  يةط اتصال مركزية للوساطة األسر امبادئ إلى إنشاء " نقهذه التدعو و . 7" امالط
هذا فضال عن ، وساطةالالوصول إلى وسبل خدمات الوساطة المتوفرة، بشأن تسهيل توفير المعلومات لدول ال

لى جانب الوصول إلى العدالة. طريقة معلومات بشأن الالمعلومات األخر  ذات الصلة، بما في ذلك  تم ذلك، وا 
طريقة تنفيذ و  ،تحديد خدمات الوساطة الدوليةسبل بشأن حددة مقاييس المتحديد بعض ال ،مبادئكذلك، في ال

في كفالة و  8اعتماد هذه المبادئة في حر هي دول الأن اإلشارة إلى حري بنا و . هاعملية الوساطة و نتائج
 ،وباكستان وجمهورية سلوفاكيا ،و ألمانيا ،وفرنسا ،ست دول وهي استراليا -حتى اآلن-وقد بادرت . هاتنفيذ

 .9وفقا لهذه المبادئ دللحدو  لعابرةاط اتصال مركزية للوساطة األسرية انقإلى إنشاء والواليات المتحدة األمريكية 

 

                                                 
مايو  15تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في ) http://www.hcch.net/upload/maltadecl09_e.pdfعلى عالنات مالطا الثالث راجع ا 6

2113.) 

"الوساطة  و تحت عنوان "قسم اختطاف األطفال"  www.hcch.netموقع مؤتمر الهاي في بها عبر والمذكرة التفسيرية المرفقة  المبادئ إلىيمكن الوصول  7
 ".للحدودة بر اعالاألسرية 

 

8
 يطبيق العملي التفاقياتالتالمعنية باالجتماع السادس للجنة الخاصة خالل مبادئ إنشاء هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا بدعم واسع من الدول حظيت  

ط االتصال النظر في إنشاء نقا"على المبادئ وشجعت الدول هذه ب الصادرة عنها رحبت اللجنة الخاصة في االستنتاجات والتوصياتقد . و 1333و  1331
الصادرة عن  2111 لعام 31و  31والتوصيات رقم "، راجع االستنتاجات خاصة بهذه الدول اتصال مركزية اطقنية كالمركز سلطات تعيين العلى المركزية أو 

تم تصفح هذه الصفحة في ) 34sc6_en.pdf-http://www.hcch.net/upload/wop/concl28خاصة )الجزء األول(، وهي متاحة على الجنة الل
 (.2113مايو  15آخر مرة في 

 
 و ل"اطف، تحت عنوان "قسم اختطاف األwww.hcch.netموقع مؤتمر الهاي في راجع الدولية  يةنقاط االتصال المركزية للوساطة األسر ب يما يتعلقف9

 الدولية". ية"نقاط االتصال المركزية للوساطة األسر ولحدود" ة لبر اعال"الوساطة األسرية 

http://www.hcch.net/upload/maltadecl09_e.pdf
http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/upload/wop/concl28-34sc6_en.pdf
http://www.hcch.net/
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الصكوك الدولية واإلقليمية و الثنائية التالية بلعدالة الثالث ليوروميد المعني بمشروع فريق العمل لقد استرشد  .11
 حاالت:مثل هذه الحماية األطفال في و  دالعابرة للحدو سرية األالنزاعات مجال تسوية  خاصة فيالهمية األذات 

 
 :الصلة ذات دولية الصكوك ال .11

   المبادئ هذه االتفاقية  تبحيث أرس، 1333نوفمبر  21في ؤرخةالم10حقوق الطفلبشأن اتفاقية األمم المتحدة
وقد . دللحدو ة بر اعالسرية األحاالت لحقوق الطفل في ال ةخاصمية هأاألساسية لحماية حقوق الطفل مع إيالء 

الدول وكذلك  11في آلية الجوار والشراكة األوروبيةالشريكة بلدان جنوب المتوسط وقعت وصدقت جميع 
 االتحاد األوروبي على هذه االتفاقية.األعضاء في 

 

  الخاصة باالختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، واالعتراف، 4111أكتوبر  41اتفاقية الهاي المؤرخة في 
جرا ات حماية األطفال قواعد تحدد هذه االتفاقية بحيث  ،12واإلنفاذ، والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية األبوية وا 

مسؤولية الفي مجال نفاذ إلوا ،ق، و االعترافيطبتالواجب والقانون ال ،القضائياالختصاص بشأن مشتركة 
الدول من خالل يكفل التعاون المستمر بين نظام وضع  ،االتفاقيةفي هذه في نفس الوقت، وتم، . ةاألبوي

النزاعات  على تسويةباألمر مساعدة األفراد المعنيين طرف في االتفاقية لالسلطات المركزية في كل دولة 
 عمفتوحة للتوقيحماية الطفل الخاصة ب 1333عام لاتفاقية الهاي ال تزال و . الخاصة بهم دالعابرة للحدو األسرية 

دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ  2113مايو  15حتى تاريخ و التي ترغب في ذلك. الدول عليها من قبل جميع 
في هي أطراف االتحاد األوروبي، )باستثناء بلجيكا و إيطاليا( األعضاء في جميع الدول بلدا بحيث أن  33في 

الوحيدة في االتفاقية ضمن بلدان جنوب المتوسط 13في حين تعد المملكة المغربية الدولة الطرفهذه االتفاقية، 
 مالهاي لعااتفاقية بشأن مزيد من المعلومات ويمكن الحصول على . في آلية الجوار والشراكة األوروبيةالشريكة 
 .15االتفاقيةلتفعيل عملي الدليل الو 14التفسيريتقرير في كل من الحماية الطفل الخاصة ب 1333

 

                                                 
على حقوق الطفل، والنص متاح بشأن األمم المتحدة تفاقية من ا( 2) 11( و 3) 3ن يالمادت  راجع 10

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf (.2113مايو  15 )تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 

 ى فلسطين.علال ينطبق هذا  11

االتفاقية في موقع مؤتمر الهاي تحت وضع التصديق على جدول راجع لمزيد من التفاصيل 12
http://www.hcch.net/index_en.php؟&cid=70act=conventions.status (2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في.) 

موقع مؤتمر الهاي تحت على االتفاقية وضع التصديق على حول جدول الجدول راجع لمزيد من التفاصيل  13
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.status&cid=70  ((2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة). 

 

14
متاح على اإلنترنت على  وبول الغارد، وهمعدة من ، 1333عام لحماية الطفل بشأن بشأن اتفاقية الهاي  يتقرير تفسيري 

http://www.hcch.net/upload/expl34.pdf  (2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في.) 

 االطالع على. ويمكن إلى ذلك الحين قريبا على موقع مؤتمر الهاي امتاحسوف يكون  1333حماية الطفل لعام بشأن اتفاقية الهاي لتشغيل دليل عملي 15
تم تصفح هذه ) http://www.hcch.net/upload / wop/abduct2011pd04e.pdfوهو متاح على  2111مايو المعد في مشروع الدليل المنقح 

 (.2113مايو  15 الصفحة في آخر مرة في

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.status&cid=70
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.status&cid=70
http://www.hcch.net/upload/expl34.pdf
http://www.hcch.net/upload/expl34.pdf
http://www.hcch.net/upload%20/%20wop/abduct2011pd04e.pdf
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    المبرمة 16لللطف الدوليالختطاف لالجوانب المدنية الخاصة ب 4191أكتوبر  25ة في الهاي المؤرختفاقية ا
المترتبة عن حجزهم ضرة مإلى حماية األطفال من اآلثار الهذه االتفاقية هدف ، بحيث ت1331أكتوبر  25في 

 -فقط–هذه االتفاقية ناول تتو . ةاالعتيادي اإلقامةة إلى دولة أخر  غير دولنقلهم أو  ةغير مشروعبطريقة 
بأي حال  قتتطر  وال)من بلد آلخر(  ةغير مشروعاألطفال أو نقلهم بطريقة  باحتجازالمتعلقة الجوانب المدنية 

سريعة العودة الضمان إطار قانوني دولي لوضع بفضل و . جنائيةقوبات عمن ما يمكن أن يترتب على ذلك إلى 
عالقة مستمرة إقامة تأمين على االتفاقية هذه ، تساعد غير مشروعة أو نقلهم بطريقة احتجازهمالذين تم ألطفال ل

 احتجازقرارات متضاربة بشأن الحضانة في حال صدور اتفاقية كما تجنب هذه كال الوالدين.  ولطفل بين ا
) إليها الطفل نقل  لدولة التي تمالتابعة لمنع المحاكم بوذلك  ة من بلد آلخرمشروعالطفل أو نقله بطريقة غير 

البدء في تنفيذ حينما يتم لحضانة لقرار بشأن األسس الموضوعية من إصدار الطفل( تجاز حافيها أو التي يتم 
بتوفير المساعدة لألبوين تفاقية الاذي تم وضعه بموجب هذه نظام السلطة المركزية اليسمح و عودة. الإجراءات 

الطفل أو نقل احتجاز  ،فيها ،لم يتمحدود التي في حاالت االختطاف و أيضا في حاالت االتصال عبر ال
 ختطافلالالجوانب المدنية الخاصة ب1331أكتوبر 25 المؤرخة في تفاقيةاالوال تزال  ة.غير مشروعبطريقة 
التي ترغب في ذلك بحيث أنها دخلت حيز التنفيذ من جانب جميع الدول عليها طفل مفتوحة للتوقيع لالدولي ل

في طرفا االتحاد األوروبي تعد جميع الدول األعضاء في و ( 2113مايو  15قيع حتى وضع التو دولة ) 33في 
في آلية الجوار الشريكة ضمن بلدان جنوب المتوسط  17يةالمغربالمملكة و  إسرائيلكل من وكذلك ، هذه االتفاقية

الخاصة بالجوانب  1331أكتوبر 25 اتفاقيةحول مزيد من المعلومات ويمكن الحصول على . والشراكة األوروبية
 .18التفسيريتقرير باالطالع على الطفل الدولي لل ختطافالمدنية لال

 
  الدولي لنفقة الطفل واألنواع األخرى من  لالخاصة بالتحصي 2111نوفمبر  22في ؤرخة لمالهاي ااتفاقية

وضع عن طريق تحصيل نفقة الطفل عبر الحدود ع يسر تط و يسهذه االتفاقية بتب حتسم بحيث، 19نفقة األسرة
. وتنص االتفاقية 20ستجابة "االمن حيث التكلفة و ناجعة و  ،ونزيهةعلة، اوفسريعة التنفيذ، بسيطة، و إجراءات " 

عبر الحدود تحصيل النفقة حاالت عنيين بالمشخاص أليسمح للسلطة المركزية، ا كيشر  تعاوننظام إنشاء على 
ا كبيرا في مجال قدمتيعد هو األمر الذي و  ،المساعدة القانونيةد، بما في ذلك عبعن مساعدة االستفادة من ب

تحصيال االعتراف واإلنفاذ ذات الصلة باالتفاقية وتكفل أحكام الطفل. حقوق المساعدة القانونية المجانية لدعم 
تحصيل النفقة عبر الحدود تحديث ب 2113لعام اتفاقية الهاي كما سمحت . عبر الحدود األسرة ةسريعا لنفق

                                                 
 على لى موقع اتفاقية مؤتمر الهاي ارجع إمزيد من المعلومات لحصول على الالطالع على نص االتفاقية و 16

http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.text&cid=24 (2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في.) 

موقع مؤتمر الهاي تحت ارجع إلى االتفاقية بشأن وضع التصديق على مزيد من التفاصيل للحصول على 17
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.status&cid=24 ( 2113مايو  15 آخر مرة فيتم تصفح هذه الصفحة في.) 

متاح على اإلنترنت على  وإليسا بيريز فيرا، وه معد من 1331لعام ل اطفختطاف األالالجوانب المدنية تقرير تفسيري بشأن 18
<http://www.hcch.net/upload/expl28.pdf( >2113مايو  15 خر مرة فيتم تصفح هذه الصفحة في آ.) 

 

 على موقع اتفاقية مؤتمر الهاي ارجع إلى مزيد من المعلومات الحصول على لالطالع على نص االتفاقية و 19
http://www.hcch.net/index_en.php131=؟act=conventions.text&cid (2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في.) 

 .(المرجع نفسه)ديباجة االتفاقية، راجع 20 

http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.text&cid=24
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.status&cid=24
http://www.hcch.net/upload/expl28.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.text&cid=131
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بشأن تين القديمالهاي  21ياتفاقياتمحل مد الطويل األعلى بحيث يتوقع أن تحل هذه االتفاقية كبير على نحو 
تحصيل النفقة  بشأن اتفاقية األمم المتحدة محل  -ذلكك–تحل أنو  ها،إنفاذو نفقة لالمتعلقة باقرارات الباالعتراف 
اتفاقية أطراف في ثالث دول هناك ، 2113مايو  15وحتى تاريخ . 1353يونيو  21 المبرمة في22في الخارج
 هتجدر اإلشارة إلى أنو . 23و النرويج ،والبوسنة و الهرسك ،وهي ألبانيابشأن تحصيل النفقة   2113لعام الهاي 
التي تنص فاقية تهذه االإلى  ماألوروبي االنضمالمنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي، مثل االتحاد يمكن 

ها ويمنح ل، طرفدول المخولة ألي تزامات لحقوق و االالمنظمة التي تنضم إليها "تتمتع بالأن أحكامها على 
تفاقية على هذه االاالتحاد األوروبي وقع  المسائل التي تحكمها هذه االتفاقية ". والقضائي في ختصاص اال

التي . وهناك عدد من الدول األخر  2113في عام في دوله األعضاء ذ يفتندخل حيز الوكان من المتوقع أن ت
 يفاسو التو بوركينا  ،وأوكرانيا، ، بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكيةةهذه االتفاقيتنفيذ لعداد شرعت في اإل

ات مزيد من المعلومويمكن الحصول على (. 2113مايو  15وضع التصديق حتى ) ى هذه االتفاقية وقعت عل
 . 25عمليالدليل الو  24التفسيريتقرير باالطالع على ال 2113 لعام  اتفاقية الهايبشأن 

 
  26التزامات النفقةفي مجال ق يطبواجب التبشأن القانون ال 2111نوفمبر  22في ؤرخ المبروتوكول الهاي ،

التزامات في مجال تطبيق القواعد دولية موحدة لتحديد القانون الواجب وضع  ،في هذا البروتوكول ،مبحيث ت
المفعول في هذا  تينالساري 1333عام و  1353م لعا الهاي 27ياتفاقيات . وقد حل هذا البروتوكول محلنفقةال

                                                 
نفاذ اتفاقية الهاي بشأن االعتراف و 21  أبريل 15مؤرخة في لاالقرارات المتعلقة بالتزامات نفقة األطفال ا 

1353http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.text&cid=38 (2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في )
 2لمؤرخة في نفقة اواتفاقية الهاي بشأن االعتراف وتنفيذ القرارات المتعلقة بالتزامات ال

مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في) act=conventions.text&cid=85؟1333http://www.hcch.net/index_en.phpأكتوبر
2113.) 

مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في< )http://www.hcch.net/upload/ny_conv_e.pdf>راجع لالطالع على نص االتفاقية 22
2113.) 

 على االتفاقية في موقع مؤتمر الهاي وضع التصديق على جدول راجع لمزيد من التفاصيل 23
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.status&cid=131 

 (.2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في) 

أليغريا  بالتحصيل الدولي لنفقة الطفل واألنواع األخر  من نفقة األسرة معد من الخاصة 2113نوفمبر  23في مؤرخة الهاي الاتفاقية حول تقرير تفسيري 24
 http://www.hcch NET / index_en.php متاح على اإلنترنت على > وبمساعدة ويليام دنكان وفيليب لورتي، وهدجلينغ بوراس وجنيفر 

 .(2113مايو  15 ح هذه الصفحة في آخر مرة فيتصف)تم   <PID = 4909 & dtid = 3و publications.details=   تتصرف 

على  2113على الموقع اإللكتروني لمؤتمر الهاي اعتبارا من الخريف  سوف يكون متاحاالدليل العملي 25
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.text&cid=131 (2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في.) 

موقع مؤتمر الهاي في ارجع إلى الصك هذا مزيد من المعلومات عن الحصول على لالطالع على نص البروتوكول، و 26
ttp://www.hcch.net/index_en.phph؟act=conventions.text&cid=133 (2113مايو 15تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في.) 

ارجع بشأن القانون الواجب التطبيق على التزامات نفقة األطفال، لالطالع على نص االتفاقية  1353أكتوبر  21المؤرخة في اتفاقية الهاي 27
(، 2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في) act=conventions.text&cid=37؟http://www.hcch.net/index_en.phpإلى

 ارجع إلىلالطالع على نص االتفاقية  ق على التزامات النفقة،يطبلواجب التبشأن القانون ا 1333أكتوبر  2المؤرخة في واتفاقية الهاي 

http://www.hcch.net/index_en.php؟ act=conventions.text&cid=86 (15 (2113مايو  15تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في.) 

http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.text&cid=38
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.text&cid=38
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.text&cid=85
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.text&cid=85
http://www.hcch.net/upload/ny_conv_e.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.status&cid=131
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.text&cid=131
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.text&cid=133
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.text&cid=37
http://www.hcch.net/index_en.php؟%20act=conventions.text&cid=86
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 العامة حكام بعض األعلى من اإلصالحات المهمة مع االحتفاظ  اعدد كما أدخل هذا البروتوكول. المجال
حرية إتاحة ال 2113 لعام الهايارات المتضمنة في بروتوكول ومن بين االبتك. ينالقديمين متضمنة في الصكال
التزامات في مجال لقانون الواجب التطبيق ل -ظل ظروف معينةفي -ختيار الافي  المعنية باألمرألطراف ل
ن ا مستقالمولكنه ،سويا ،2113لعام و بروتوكول الهاي  ،2113اتفاقية الهاي لعام من  لإيراد كلقد تم . نفقةال

، 2113لعام اتفاقية الهاي وعلى غرار بشكل منفصل.  اام إليهمنضمالايمكن عن بعضهما البعض بحيث 
، بحيث بادر اإلقليمياالقتصادي التكامل منظمات جانب من  2113عام لإلى بروتوكول الهاي  امنضماليمكن ا

هذا البروتوكول ليدخل الالزمة ل لبروتوكو تصديق على اال وثائق عإلى إيدا ،2111في عام  ،االتحاد األوروبي
 ،تصديقالبعد و حيز التنفيذ في جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي باستثناء الدنمارك والمملكة المتحدة. 

يتوقع صربيا هو تحاد األوروبي اال منثان من جانب بلد  2113لعام بروتوكول الهاي على  ،2113أبريل في 
إيداع تجدر اإلشارة إلى أنه في أعقاب و . 2113أغسطس  1ذ في يفتنيز الح 28أن يدخل هذا البروتوكول

 الدول األعضاء في تطبيق البروتوكول فيالبدء في  ،بصورة مؤقتة ،تم، التصديق وثائقلاالتحاد األوروبي 
مزيد من المعلومات حول بروتوكول الهاي ويمكن الحصول على . 2111يونيو  13منذ  29االتحاد األوروبي

 .30التفسيري رلتقريعلى اباالطالع  2113 لعام

 
 
 
 
 :الصلةاالتحاد األوروبي ذات صكوك  .12

   31الحقوق األساسية بشأن التحاد األوروبياميثاق (2111  /C 83 / 02) هذا الميثاق يحدد ، بحيث
الدول األعضاء في و االجتماعية لمواطني  ،واالقتصادية ،و السياسية ،والمدنية ،الحقوق األساسية الشخصية

تم و ، 2111نيس في ديسمبر صدر هذا الميثاق، أصال، في مدينة . وقد فيها والمقيميناالتحاد األوروبي 
بعد االتحاد األوروبي الدول األعضاء في في  يا قانونامالز بحيث أصبح تنفيذه إ 2113في ديسمبر له تعدي
 .2113في ديسمبر حيز التنفيذ معاهدة لشبونة  لدخو 

 

                                                 
على موقع مؤتمر الهاي في بروتوكول التصديق على جدول وضع راجع لمزيد من التفاصيل 28

http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.status&cid=133 (2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في.) 

تم تصفح هذه الصفحة في آخر ) act=status.comment&csid=1065&disp=type؟http://www.hcch.net/index_en.php ارجع إلى29
 (.2113مايو  15 مرة في

متاح  وأندريا بونومي، وهمعد من ق على التزامات النفقة يطبواجب التلقانون الالخاص با 2113نوفمبر  23مؤرخ فيلابروتوكول الهاي بشأن تقرير تفسيري 30
 (.2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في) http://www.hcch.net/upload/expl39e.pdfعلى اإلنترنت على 

 
http://eur-راجعميثاق اللالطالع على نص 31

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:EN:PDF (تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 
 (.2113مايو  15

http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.status&cid=133
http://www.hcch.net/index_en.php؟act=status.comment&csid=1065&disp=type
http://www.hcch.net/upload/expl39e.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:EN:PDF
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  2214/2112رقم  األوروبي الئحة المجلس EC/  ختصاص بشأن اال 2112نوفمبر 21في الصادرة
نفاذه األبويةالقضائي و االعتراف باألحكام في المسائل الزوجية و مسائل المسؤولية  المعروفة )32اوا 

و  ،باالختصاص القضائيالمتعلقة انين القو هذه الالئحة وحد ت -"(  )أ( ةبروكسل الثانيالئحة " بـمختصرا 
دول األعضاء في الجميع  ياألبوية فنافذة في مجال المسؤولية الالقرارات و االتفاقات تنفيذ و  ،االعتراف

 رلتوفي لدولةل نظاما للتعاون اإلداري عن طريق السلطات المركزية -كذلك–ضع تو  .33االتحاد األوروبي
مسؤولية المتعلقة بال دللحدو ة بر اعالسرية النزاعات األ يها لتسوية في حاجة إلالمساعدة لألشخاص الذين هم 

األعضاء في االتحاد األوروبي ) ال تنطبق الالئحة على على الدول  -فقط–ه الالئحة هذتنطبق . األبوية
34ةالجديد)أ( الثانيةالدليل العملي لتطبيق الئحة بروكسل  -أيضا –)راجع الدانمرك(. 

) . 

 

  2111/ 1رقم  األوروبيالئحة المجلسEC/بشأن االختصاص2119 ديسمبر 49صادرة في ، ال ، 
والتعاون في المسائل المتعلقة بالتزامات  ،و تنفيذ القرارات ،واالعتراف ،والقانون الواجب التطبيق القضائي،

إلى حد حة، هذه الالئدف و ته –"( بشأن التزامات النفقة" الالئحة األوروبية بـمختصرا المعروفة ) 35النفقة
وقد دخلت االتحاد األوروبي. في الدول األعضاء في بر الحدود تحصيل النفقة عتبسيط وتسريع إلى  ،كبير
وتم، ،  2111يونيو  13اعتبارا من  36في الدول األعضاء في االتحاد األوروبيحيز التنفيذ الالئحة هذه 

في مجال االختصاص موحدة  دقواع وضعو  ،السلطة المركزيةعن طريق لتعاون لنظام بموجبها، إنشاء 
 القرارات، وتنفيذ ط يبسوت ،ذات الصلة بالنفقةقرارات بال -المسبق-ف ار عتاالنظام فضال عن القضائي؛ هذا 

واجب القانون التكفل الئحة المجلس األوروبي مواءمة  ،. وعالوة على ذلكهااإلجراءات التي تمنع تنفيذإلغاء 
اإلشارة إلى بروتوكول الهاي باالتحاد األوروبي في الدول األعضاء في التزامات النفقة مجال  يف قيطبتال

 لعام الهاي لبروتوكو  بشأنأعاله المالحظات راجع )  -بصفة مؤقتة-تطبيقه البدء في تم الذي ، 2113لعام 
كة المتحدة و في االتحاد األوروبي باستثناء المملفي جميع الدول األعضاء  2111يونيو 13منذ ( 2113

، باالطالع، التزامات النفقة بشأناألوروبية حول الالئحة مزيد من المعلومات ويمكن الحصول على الدنمارك. 
 لمفوضية األوروبية.الصادر عن ا 37طلس القضائي األوروبي، على األتمباشرة عبر اإلنترن

 

                                                 
 uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:EN:PDF؟lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do-http://eurمتاح في الئحة نص ال32
 (.2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في)

 لى الدنمارك.ة عبروكسل الثاني نطبق الئحةتال 33

على اإلنترنت على  ةمتاحال  2115يونيو  1الصادرة فيمحدثة النسخة ال" في الثانية الدليل العملي لتطبيق الئحة بروكسل راجع "34
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/parental_resp_ec_vdm_en.pdf (2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في.) 

 على متاح الئحة نص ال35

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do-http://eur؟uri=OJ:L:2009:007:0001:01:EN:HTML ( تم تصفح هذه الصفحة
 (.2113مايو  15 في آخر مرة في

 مع بعض القيود فيما يتعلق الدنمارك.36

 
37
تم تصفح هذه الصفحة )  http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htmمتاح على طلس القضائي األ 

 (.2113مايو  15 في آخر مرة في

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:EN:PDF
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/parental_resp_ec_vdm_en.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/parental_resp_ec_vdm_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:L:2009:007:0001:01:EN:HTML
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
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 2119/52عليمة رقم الت/EC مايو  24األوروبي في مجلس الالبرلمان األوروبي و لصادرة عن ا
 تعليمة" المعروفة مختصرا بـ)38بعض جوانب الوساطة في المسائل المدنية والتجارية بشأن  2119

و التجارية  ةعات المدنيالنز لإلى تشجيع التسوية الودية هذه التعليمة هدف و ت–الوساطة األوروبية "( 
لموس يمكن االستناد إليه من م39إطار قانوني" توفير ضمان مع الحرص على الوساطة عن طريق 

جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي و تجدر اإلشارة إلى أن أطراف الوساطة" . جانب 
مزيد لحصول على لو . 2111مايو  21تاريخ قبل هي ملزمة بالتقيد بهذه التعليمة  (باستثناء الدنمارك)

و مزيد من المعلومات حول عليمة التهذه التشريعات الوطنية الخاصة بتنفيذ من المعلومات بشأن 
 ن المفوضية األوروبية.الصادر ع40طلس القضائي األوروبيراجع األ ،عليمةالت

 
 الصلة: تى ذاكبر الصكوك المنطقة األوروبية  .13

 المعروفة ) 41حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسيةبشأن  4151نوفمبر  1المؤرخة في تفاقية ال ا
الحقوق و الحريات األساسية، بما هذه االتفاقية تحدد و  -" االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان "( مختصرا بـ

ضمان احترام تعاقدات الدول األطراف بغية و  .(3المادة سرية )في ذلك الحق في احترام الحياة الخاصة واأل
للنظر والبت في في ستراسبورغ قرها الكائن ماألوروبية لحقوق اإلنسان  ةالمحكم إنشاءتم ، في هذه االتفاقية

مجلس الجميع الدول األعضاء في ووقعت وصدقت الدول. فيما بين االلتماسات الفردية و الشكاو  و 
على هذه  (بما في ذلك جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبيدولة عضو) 13عددها  غي البالوروباأل

 االتفاقية.

 

  واستعادة حضانة  ها،و تنفيذ ،القرارات المتعلقة بحضانة األطفالباالتفاقية األوروبية بشأن االعتراف
–الحضانة "( بشأن " االتفاقية األوروبية  المعروفة مختصرا بـ) 1331مايو  21في ؤرخة مال42األطفال

 ،. وتمالدوليةلحاالت ق في االحقو ستفادة من هذه االتسهيل و ضانة الح قة حقو ياحموتتولى هذه االتفاقية 
غير الضرورية بطريقة مجانية، و سريعة، و المساعدة  توفيرل ينظام مركز إنشاء  ،االتفاقية هبموجب هذ
حقوق ستعادة الو إقامة األطفال الذين تم نقلهم بطريقة غير مشروعة، مكان لوصول إلى قصد ابيروقراطية 

غير و هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من قبل جميع الدول األعضاء ال تزال و . الخاصة بهم حضانةال

                                                 
http://eur-على متاح عليمة نص الت38

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:EN:PDF  تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة(
 (.3152مايو  51في

39
 .عليمةمن الت 3رقم الحيثية راجع  

 http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htmعلى  طلس القضائي األالوصول إلى  يمكن40

 (.3152مايو  51في تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة )

 http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htmاح  على نص االتفاقية مت 41

 (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في   

 http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/105.htm على اح نص االتفاقية مت 42

 (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:EN:PDF
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/105.htm
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و . ( من االتفاقية(23( و)21) نيالمادتراجع ) يها االنضمام إلفي  ةي الراغبوروباألمجلس في الاألعضاء 
 صدقت على االتفاقية، بما في ذلك جميع الدول األعضاء في االتحادولة د 33هناك  تجدر اإلشارة إلى أن

مزيد من و يمكن الحصول على . (2113مايو  15 وضع التوقيع حتى)األوروبي باستثناء سلوفينيا
 .43التفسيريتقرير باالطالع على الاالتفاقية بشأن هذه المعلومات 

 

  هذه االتفاقية هدف و ت – 1333يناير  25في ؤرخة الم44لاطفحقوق األبشأن ممارسة االتفاقية األوروبية
لى ت، و ممكن هأكمل وجعلى إلى حماية مصالح األطفال  حقوق في اإلجراءات هذه الممارسة ع يشجا 

هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من قبل جميع الدول األعضاء وال تزال ل. اطفالقانونية المتعلقة باأل
–جوز على ذلك، يعالوة و التي شاركت في صياغة االتفاقية.  يوروباألمجلس في الغير األعضاء و 

و في (. من االتفاقية 22المادة راجع االتفاقية ) هذه لدول غير األعضاء األخر  االنضمام إلى ل -كذلك
على االتفاقية، بما في ذلك الدول األعضاء في االتحاد األوروبي التالية دولة  13حالي ، صدقت الوقت ال
و إيطاليا ، و اليونان ، و فرنسا ، و فنلندا ، و جمهورية التشيك ، و قبرص ، و النمسا ،  و : ألمانيا،
و يمكن الحصول على مزيد من . (2113مايو  15وضع التوقيع حتى )بولندا وسلوفينياو التفيا، 

 .45المعلومات بشأن هذه االتفاقية باالطالع على التقرير التفسيري

 

  تهدف و  – 2113مايو  15في ؤرخة الم46االتصال بشأن األطفالب ةاألوروبي الخاصمجلس الاتفاقية
شأن باالتصال المتعلقة بالقرارات تنفيذ كفالة لالمبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها د يحدت ىاالتفاقية إلهذه 

لى صون  ،األطفال العودة الفورية لألطفال في نهاية ضمان و  ،سليمعلى نحو  التصالحقوق اممارسة وا 
المعنية تعاون بين جميع الهيئات والسلطات عالقات للاالتفاقية إلى إقامة  -أيضا–فترة االتصال. وتهدف 

وال تزال االتفاقية ز الصكوك القانونية الدولية القائمة في هذا المجال من القانون. يعز إلى تو  ،باألمر
 مفتوحة للتوقيع عليها من قبل جميع الدول األعضاء وغير األعضاء في المجلس األوروبي التي شاركت

( من 23( و)22)المادتين راجع مدعوة ) الوكذلك من جانب الدول غير األعضاء  ،في صياغة االتفاقية
في  نتين العضويدولالاالتفاقية، بما في ذلك هذه دول حتى اآلن على  3(. وقد صدقت هذه االتفاقية

و يمكن (. 2113و ماي 15وضع التوقيع حتى : جمهورية التشيك ورومانيا )تيناالتحاد األوروبي التالي
 .47الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه االتفاقية باالطالع على التقرير التفسيري

                                                 
)تم تصفح هذه الصفحة في آخر  http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/105.htm على احالتفسيري مت التقرير43

 (.3152مايو  51مرة في 

 http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/160.htm اح علىنص االتفاقية مت 44

 (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في   
)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة www.conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/160.htmhttp//:اح علىالتفسيري مت التقرير45

 (.3152مايو  51في  

 http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/192.htm على اح نص االتفاقية مت 46

 (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في    

)تم تصفح هذه الصفحة في آخر  ty/en/Reports/Html/192.htmhttp://www.conventions.coe.int/Trea على اح التفسيري مت التقرير47
 (.3152مايو  51مرة  في 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/105.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/160.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/160.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/192.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/192.htm
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  مايو  11في ؤرخة الم48بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي يوروباأل مجلس الاتفاقية

طار قانوني لمنع وتوفير إ، إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنفهذه االتفاقية ف و تهد -  2111
لتدخل  تتصديقا 11تفاقية وتستلزم اال. عليه مرتكبيه و القضاء ةالمنزلي ومالحقالعنف ضد المرأة والعنف 

 ،: ألبانياهيدول  1دولة وصدقت عليها  25جانب التوقيع على االتفاقية من  ،حاليا ،حيز التنفيذ. وقد تم
. و يمكن الحصول على مزيد (2113مايو  15تصديق حتى الع وضو تركيا )  ،والبرتغال ،والجبل األسود

 . 49من المعلومات بشأن هذه االتفاقية باالطالع على التقرير التفسيري

 
 :الصلة ذاتة الصكوك األفريقي .54
  و – 1331يوليو  1منظمة الوحدة األفريقية في من  عتمدمال50يتهو رفاه الطفلحقوق بشأن الميثاق األفريقي

الشريكة المتوسط جنوب بلدان ووقعت . تهورفاهيطفل لالمبادئ األساسية لحماية حقوق اهذا الميثاق حدد ي
عليه وقعت تونس ولكن لم تصدق  في حين ؛وليبيا ،ومصر ،الجزائر :وصدقت عليهالتالية على هذا الميثاق 

 (. 2113مايو  15وضع التصديق حتى )حتى اآلن 

 

 :وزرا  العدل العربمجلس صكوك ذات صلة معتمدة من  .15

 1333أبريل  3في مجلس وزراء العدل العرب في الرياض عتمدة من مال 51االتفاقية العربية للتعاون القضائي 
قواعد بشأن االعتراف لابما في ذلك  ،التعاون القضائيفي مجال قواعد عددا من الو تحدد هذه االتفاقية  –
في أكثر من التنفيذ  زية حياالتفاقودخلت . هاو تنفيذفي القضايا المدنية والتجارية القضائية الصادرة القرارات ب

، يةالمغربوالمملكة لبنان، و األردن، و : الجزائر، التالية الشريكةجنوب المتوسط بما في ذلك بلدان بلدا،  21
 ( . 2113مايو  15وضع التصديق حتى وتونس )  ،فلسطينو 

 

 :صلةترتيبات ثنائية ذات  .13

 األطفال  نة بشأوالشعبي ةالديمقراطيوالجمهورية الجزائرية لجمهورية الفرنسية بين ا تفاقيةالافرنسا:-لجزائرا
 .1333يونيو  21، الجزائر، 52فرنسي-من زوج مختلط جزائريالمولودين 

 حماية تفاق بين حكومة أستراليا و حكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون في مجال اال:استراليا-مصر
 .2111أكتوبر  22، القاهرة ، 53األطفال

                                                 
)تم تصفح هذه الصفحة في آخر  http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm على اح نص االتفاقية مت 48

 (.3152مايو  51مرة  في  
)تم تصفح هذه الصفحة في آخر  http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/210.htm اح علىالتفسيري متالتقرير 49

 (.3152مايو  51مرة  في 

للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في الشبكة التابعة في صفحة احان متووضع التصديق ميثاق النص  50

http://www.achpr.org/instruments/ ( 3152مايو  51 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة  في.) 

 علىاإلنجليزية متاحة على شبكة اإلنترنت  صادرة باللغةهناك نسخة غير رسمية من االتفاقية العربية للتعاون القضائي  51

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38d8.html (.3152مايو  51رة  في )تم تصفح هذه الصفحة في آخر م 
 (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة  في alg.pdf-http://www.hcch.net/upload/2frفي ة متاحة الفرنسيسخة الن 52

http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/210.htm
http://www.achpr.org/instruments/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38d8.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38d8.html
http://www.hcch.net/upload/2fr-alg.pdf
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 عناصر القنصلية بشأن التفاق بين حكومة كندا وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون اال:كندا-مصر
 .1333يوليو  23، 54شؤون األسرةالمتصلة ب

 في  التعاون القضائيوحكومة جمهورية مصر العربية بشأن الجمهورية الفرنسية بين تفاقية الا :فرنسا-مصر
 15، باريس 55اإلداريةفي ذلك قانون األحوال الشخصية والمسائل االجتماعية، والتجارية، و  اة بمالمدني القضايا
 .1332مارس 

 تفاق القضائي بين مملكة السويد وجمهورية مصر العربية بشأن التعاون في المسائل المدنية ال: ا السويد-مصر
 . 1333أغسطس  23، ستوكهولم  56واألحوال الشخصية

 مذكرة تفاهم بين الواليات المتحدة و مصر بشأن وصول الوالدين الواليات المتحدة األمريكية-مصر :
 .2113أكتوبر  22، 57لألطفال

 تفاق بين حكومة كندا وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن التعاون في المسائل القنصلية ذات اال: كندا-لبنان
 . 2111، 58نيالطابع اإلنسا

 في بعض تعاون بشأن ال اللبنانيةوحكومة الجمهورية الجمهورية الفرنسية االتفاق بين حكومة :فرنسا-لبنان
 .2000، 59المسائل األسرية

 الجمهورية اللبنانية بشأن و كونفدرالية السويسرية ين الب 2005أكتوبر  31المبرم في : االتفاق سويسرا-لبنان
 .60األسريةالتعاون في بعض المسائل 

 الرباط، 61ةدنية بشأن المسائل الممغربي-جنة استشارية بلجيكيةبروتوكول القاضي بإنشاء ل: البلجيكا-المغرب ،
1331. 

                                                                                                                                                      
في احة مت ةالعربيسخة ، النeg.pdf-http://www.hcch.net/upload/2auفي  ة متاح ةاالنكليزيسخة الن 53

eg_a.pdf-http://www.hcch.net/upload/2au ( 3152مايو  51تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة  في.) 
في ةمتاحة الفرنسيسخة ، النeg_e.pdf-http://www.hcch.net/upload/2caمتاحة في  ةاالنكليزيسخة الن 54

eg_f.pdf-http://www.hcch.net/upload/2caفي  اح، النص العربي متeg_a.pdf-http://www.hcch.net/upload/2ca  تم تصفح(
 (.3152مايو  51هذه الصفحة في آخر مرة  في 

في ة متاحة العربيسخة ، النeg_f.pdf-http://www.hcch.net/upload/2frفي  ة متاحة الفرنسيسخة الن 55

eg_a.pdf-http://www.hcch.net/upload/2fr  (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة  في 
 (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة  في  eg.pdf-http://www.hcch.net/upload/2seمتاحة في  ةاالنكليزيسخة الن 56
(، 3152مايو  51صفح هذه الصفحة في آخر مرة  في  )تم ت http://www.state.gov/s/l/2003/44396.htmمتاحة في  ةاالنكليزيسخة الن 57

 (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة  في  eg.pdf-http://www.hcch.net/upload/ 2USفي احة مت ةالعربيسخة الن

ة متاحنسخة الفرنسية من النص ال، leb_e.pdf-http://www.hcch.net/upload/2caفي  متاحةنسخة اإلنجليزية من النص ال 58

 (.3152مايو  51في  )تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة  . leb_f-http://www.hcch.net/upload/2caفي
 (.3152مايو  51مرة في)تم تصفح هذه الصفحة في آخر  leb_f.pdf-http://www.hcch.net/upload/2frفيمتاحة نسخة الفرنسية من النص ال59

تم تصفح هذه الصفحة ) compilation/20052040/index.html-http://www.admin.ch/opc/fr/classifiedفي متاح النص الفرنسي  60

تم تصفح هذه الصفحة في آخر ) leb_a.pdf-t/upload/2chhttp://www.hcch. neفي  اح(، النص العربي مت3152مايو  51في آخر مرة في 
 (.3152مايو  51مرة في 

 (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  be.pdf-http://www.hcch.net/upload/2maفي متاحة نسخة الفرنسية من النص ال61

http://www.hcch.net/upload/2au-eg.pdf
http://www.hcch.net/upload/2au-eg_a.pdf
http://www.hcch.net/upload/2au-eg_a.pdf
http://www.hcch.net/upload/2ca-eg_e.pdf
http://www.hcch.net/upload/2ca-eg_f.pdf
http://www.hcch.net/upload/2ca-eg_f.pdf
http://www.hcch.net/upload/2ca-eg_a.pdf
http://www.hcch.net/upload/2fr-eg_f.pdf
http://www.hcch.net/upload/2fr-eg_a.pdf
http://www.hcch.net/upload/2fr-eg_a.pdf
http://www.hcch.net/upload/2se-eg.pdf
http://www.state.gov/s/l/2003/44396.htm
http://www.hcch.net/upload/%202US-eg.pdf
http://www.hcch.net/upload/2ca-leb_e.pdf
http://www.hcch.net/upload/2ca-leb_f.
http://www.hcch.net/upload/2fr-leb_f.pdf
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052040/index.html
http://www.hcch.net/upload/2ma-be.pdf
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 وو المملكة المغربية بشأن األحوال الشخصية تفاقية بين حكومة الجمهورية الفرنسية ال: افرنسا-المغرب 
 .1331أغسطس  11، 62التعاون القضائي، الرباطاألسرية و 

 المتبادلة،        القضائية المساعدة و المملكة اإلسبانية بشأن المغربية  ةالمملك بين : االتفاقية سبانياإ-المغرب
و ماي 31، مدريد، 63و االعتراف بالقرارات القضائية في مجال الحضانة، و الحق في الزيارة، وعودة األطفال

1333. 

 64ةالمدنيبلجيكية في مجال المسائل -تونسيةجنة استشارية بإنشاء لالقاضي تفاق بروتوكول اال: بلجيكا-تونس ،
1333. 

 بشأن المساعدة جمهورية التونسية حكومة الالجمهورية الفرنسية و بين حكومة تفاقية ال: افرنسا -تونس
 13باريس ، 65والزيارة، و التزامات النفقة الخاصة باألطفال، القضائية المتبادلة في مجال حقوق الحضانة

 .1332مارس عام 

 66في مجال المسائل المدنية سويدية-: بروتوكول االتفاق القاضي بإنشاء لجنة استشارية تونسيةالسويد-تونس ،
1331. 

 

في سياق عملية نجز الصكوك الدولية واإلقليمية و الثنائية المذكورة أعاله و العمل المفضال عن االسترشاد ب .13
مية هأ -الثالث ةلالعدليوروميد في سياق تنفيذ مشروع  -بإعداد هذا الدليل المكلف فريق العمل أولى ، امالط
 مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص:تالية على النحو الذي أوصى بها ال السليمة تة للممارساخاص

 

     ؛67السلطة المركزيةمجال ممارسة في سليمة الات لممارسادليل 

    ؛68الوقائية جراءاتاإلفي مجال السليمة ات لممارسادليل 

   ؛69للحدود لممارسات السليمة في مجال االتصال باألطفال العابرادليل 

                                                 
 http://adala.justice.gov.ma/FR/Conventions/ConventionsPays.aspxموقع وزارة العدل المغربية في في متاحة  ةالفرنسيسخة الن 62

 .(3152مايو  51تحت عنوان "فرنسا" )تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 

 http://adala.justice.gov.ma/FR/Conventions/ConventionsPays.aspxموقع وزارة العدل المغربية في  فيمتاحة  ةالفرنسيسخة الن 63

 (.3152مايو  51" )تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في ESPAGNEتحت عنوان "

 (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  be.pdf-http://www.hcch.net/upload/2tuفي متاحة نسخة الفرنسية من النص لا 64

 (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  tu_f.pdf-http://www.hcch.net/upload/2frفي متاحة نسخة الفرنسية من النص ال65

 (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  tu.pdf-ad/2sehttp://www.hcch.net/uploنسخة الفرنسية من النص متاحة  في ال66

ممارسة  -، الجزء األول  5881أكتوبر  31في المؤرخة  بشأن الجوانب المدنية لالختطاف الدولي لألطفالفي إطار اتفاقية الهاي ات السليمة لممارسادليل  67
 الهايموقع مؤتمر في متاح  وممارسة السلطة المركزية"(، وهمجال في سليمة دليل الممارسات البــ "المعروف ) 3112األردن ، عام ر نشدار السلطة المركزية، 
 ".ات السليمةلممارسا"دليل  وتحت عنوان "قسم اختطاف األطفال"  www.hcch.netعلى اإلنترنت في 

ممارسة  -الثالث ، الجزء  5881أكتوبر  31في ؤرخة هاي بشأن الجوانب المدنية لالختطاف الدولي لألطفال المدليل الممارسات السليمة في إطار اتفاقية ال68
موقع مؤتمر الهاي في ، وهو متاح 3112نشر األردن ، عام الالسلطة المركزية، )المعروف بــ "دليل الممارسات السليمة في مجال ممارسة السلطة المركزية"( دار 

 تحت عنوان "قسم اختطاف األطفال" و "دليل الممارسات السليمة". www.hcch.netت في على اإلنترن
 العابرباألطفال االتصال ات السليمة في مجال لممارسا"دليل المعروف بــ )للحدود  العابر باألطفالاالتصال ات السليمة في مجال مبادئ عامة ودليل للممارس 69

 ".ات السليمةلممارسا"دليل  وتحت عنوان "قسم اختطاف األطفال"  www.hcch.netموقع مؤتمر الهاي في اح في مت 3118األردن ،  نشردار ال"( ، للحدود

http://adala.justice.gov.ma/FR/Conventions/ConventionsPays.aspx
http://adala.justice.gov.ma/FR/Conventions/ConventionsPays.aspx
http://www.hcch.net/upload/2tu-be.pdf
http://www.hcch.net/upload/2fr-tu_f.pdf
http://www.hcch.net/upload/2se-tu.pdf
http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/
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   ؛و 70القراراتلممارسات السليمة في مجال إنفاذ ادليل 

   71الوساطة لممارسات السليمة في مجالادليل . 

 

 
 
 

 الدليل هذا  ىمحتو بشأن هامة ات مالحظ
مراعاة مع  دللحدو ة بر اعالسرية النزاعات األلتسوية ة مهم سليمةهذا الدليل مبادئ و ممارسات تضمن ي .13

 .ةو غير األوروبي ةالبحر األبيض المتوسط األوروبيكل واحدة من ضفتي خصوصيات 

 

المنطقة التي تميز القانونية عراف احترام التنوع الثقافي واالختالفات بين األالحرص على  ،هذا الدليلفي  ،لقد تم .13
 متوسطية.-األورو

 
التي سليمة مجموعة من المبادئ و الممارسات الإيراد في األول يتم  التالي:يتمحور هذا الدليل على النحو  و .21

المبادئ و الممارسات هذه  تي جرت بشأنمناقشات فريق العمل اليستوصى بها، ثم يتم إيراد ملخصا عن 
خلفية أساسية أخر  بشأن الحظات موفي أعقاب ذلك يتم تقديم  ."تملخص المناقشاعنوان "  تتح السليمة

 ". مالحظات عامة"ترد تحت عنوان تم تناولها بالبحث التي واضيع الم

 
. رشاديإذات طابع هي  التنفيذ، بلة يمالز إفي هذا الدليل ليست سليمة المتضمنة المبادئ و الممارسات الإن   .21

على االسترشاد بهذا و سليمة الممارسات التنفيذ هذه المبادئ و بحث سبل الدول على ال يسعنا إال أن نحث و 
سليمة المبادئ و الممارسات الهذه من تنفيذ بعض يتم، في عملية البحث عن سبل أن مهم الدليل. ومن ال

 ةنظمواحد من األخصوصيات كل في البلدان المعنية باألمر، الحرص على مراعاة المقترحة في هذا الدليل 
 .البلدانذه   السارية المفعول في ه ةقانونيال

 

 
 مصطلحات

 

                                                 
ممارسة  -رابع ، الجزء ال 5881أكتوبر  31في ؤرخة لدولي لألطفال المدليل الممارسات السليمة في إطار اتفاقية الهاي بشأن الجوانب المدنية لالختطاف ا 70

موقع مؤتمر الهاي في ، وهو متاح 3112نشر األردن ، عام الالسلطة المركزية، )المعروف بــ "دليل الممارسات السليمة في مجال ممارسة السلطة المركزية"( دار 
 تحت عنوان "قسم اختطاف األطفال" و "دليل الممارسات السليمة". www.hcch.netعلى اإلنترنت في 

 الوساطة"( مجال في ات السليمة لممارسا"دليل المعروف بـ ، ) 5881أكتوبر  31في المؤرخة  بشأن الوساطةفي إطار اتفاقية الهاي سليمة ال اتلممارسادليل  71

"دليل  وتحت عنوان "قسم اختطاف األطفال"  www.hcch.netالموقع اإللكتروني لمؤتمر الهاي في في متاح  و، وه3153، عام نشر األردنالدار 
 ".ات السليمةلممارسا

 

http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/
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بعض لوجيز تعريف إيراد إلى فثمة حاجة متوسطية، -المنطقة األوروالذي يميز الثقافي و لتنوع القانوني نظرا ل .22
 المستخدمة في هذا الدليل.رئيسية المصطلحات ال

 
 حقوق الوالدين وواجباتهم تجاه أبنائهم  .ألف

حقوق وواجبات إلشارة إلى المصطلحات المستخدمة لتعريف على وجه الخصوص، من الضروري جدا أن يتم،   .23
في هذا  متوسطية ال تستخدم مصطلحات موحدة-تجاه أبنائهم ألن النظم القانونية في المنطقة األوروبوين األ

 .المجال

 
 :بوية مسؤولية األال

مصطلح " المسؤولية األبوية " على النحو المحدد في اتفاقية الهاي لحماية الطفل استخدام ،الدليلفي هذا  ،يتم .21
أخر   ةمماثل عالقةالسلطة األبوية، أو أي شمل " ي" المسؤولية األبوية  أن مصطلح "يعني ذلك ، 1333عام ل
". 72هممتلكاتلأو فل خرين للطاألوصياء أو الممثلين القانونيين اآلو الوالدين، واجبات، و وسلطات،  ،قحدد حقو ت
مصطلح " المسؤولية األبوية " المستخدم في هذا المعنى الواسع، جميع الحقوق والواجبات القانونية يشمل و 
 .وضمان نموهة الطفل تربيلكفالة ين خر لممثلين القانونيين اآللأو  ،و األوصياء ،آلباءل ةالمخول طفلبال ةتعلقالم
مصطلح " المسؤولية إن " حقوق االتصال ". و " حقوق الحضانة " هذا المصطلح  -كذلك–يشمل عليه، و 

حماية الطفل الخاصة بالمحدد في اتفاقية الهاي على النحو و  ،مستخدم في هذا الدليلعلى النحو الاألبوية " 
 ةنظمألافي والية " ال" و " الحضانة " يها بـشار إلالمحقوق وواجبات الوالدين  -أيضا–يشمل  ،1333لعام 

 الشريعة اإلسالمية.المستمدة من القانونية 

 

تغيير في المصطلحات المستخدمة لوصف العالقة تسجيل  ،السنوات األخيرةتم، في  هتجدر اإلشارة إلى أن .25
 شدد تكانت التي المصطلحات غيير تبحيث تم  ة،القانوني ةنظماألالكثير من بين الوالدين والطفل في القانونية 
الواجبات كتسي تبما أكبر بشكل عتراف لالل " ( اصت"حق الحضانة " و " حق االمثل )حقوق الوالدين على 
المفاهيم في هذا التطور في تجلى . ويورفاهيته من أهمية متساوية مع حقوق الوالدين وحقوق الطفل ،األبوية

 والوطنية . ،واإلقليمية ،الصكوك القانونية الدوليةسائر االستخدام المتزايد لمصطلح " المسؤولية األبوية " في 

 
 حق الحضانة

شمل عددا من الحقوق والواجبات األبوية. ومع ذلك، فإن يعادة ما يفهم مصطلح " حق الحضانة " على أنه  .23
كثير من الخر. في آلن نظام قانوني ميختلف من معنى مصطلح " حق الحضانة " يشتمل التعريف الدقيق لما 

مسؤولية تعليم و رعاية الطفل، كل من طفل الحضانة  مفهوم حقشمل ما ي غالباالنظم القانونية األوروبية، 
المتصلة القانونية و المالية المسؤولية حياة الطفل وكذلك المتعلقة بهمة المقرارات المسؤولية و وتربيته،  ،الطفل

على النحو "الحضانة" تجدر اإلشارة إلى أن مصطلح و . عامة ةبصف اقانونيلطفل الطفل، بما في ذلك تمثيل با
 أدناه(.راجع الفقرات بالضبط نفس المضمون )يستوفي الشريعة اإلسالمية ال المستخدم في 

 

                                                 
 .ة( من الئحة بروكسل الثاني7) 3أيضا تعريف مماثل في المادة راجع ، و 5881حماية الطفل لعام الخاصة ب( من اتفاقية الهاي 3) 5المادة راجع 72
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تم، ، ةلمختلفة االقانوني ةنظممصطلح " حق الحضانة " في األمعنى م و فهمفي تعريف و مراعاة للتباين إدراكا و  .23
مصطلح " حق الحضانة "، ألغراض عريف ، تلاطفاختطاف األالخاصة  ب 1331لعام اتفاقية الهاي في 

رعاية شخص الطفل، وبوجه خاص، الحق في تحديد مكان إقامة بشمل الحقوق المتعلقة ي"  هأنعلى االتفاقية، 
وكذلك في 73حماية الطفلالخاصة ب 1333في اتفاقية الهاي لعام  -نفسه–تعريف الهذا تقييد الطفل ". وقد تم 

 .74)أ( ةبروكسل الثانيالئحة 

 
شير إلى جميع يأنه يعني الدليل مصطلح "حق الحضانة" بالمعنى الواسع ما لم يذكر خالف ذلك، في يستخدم   .23

هذا فضال عن ، اقانوني ه، وتمثيلربيتهو ت ه،وتعليمللطفل، الرعاية المادية المتصلة بحقوق الوالدين وواجباتهم 
 .تهإقامكان بما في ذلك تحديد م ،حياة الطفلالمتعلقة بهامة المسؤولية اتخاذ القرارات تولي 

 
 
 
 
 

 حق االتصال
شمل الطرق المختلفة التي بحيث أنه ي ،في هذا الدليل بالمعنى الواسع 75ويستخدم مصطلح "حق االتصال" .23

أو  ،االتصال عن بعد أو الدورية، ات، سواء من خالل الزيار الطفلمع  حفاظ على عالقات شخصيةتسمح بال
هو تأمين " االتصال بين الوالدين والطفل " ، و الحرص على  ،دليلفي هذا ال ،يتمأخر . و مناسبة وسائل أي 

 يين فالوالدحماية حق الطفل في االتصال مع و  ،حماية حق الوالدين في االتصال مع الطفلكفل الذي ياألمر 
على الطفل باالتصال في  ينخر اآلإلى حقوق األشخاص  ةر اشاإلدليل في ال -أيضا–مع ذلك، يتم . و آن واحد

التصال على النحو حق االدقيق لفهوم المويالحظ أن في عدد من النظم القانونية. النحو المنصوص عليه 
 .من مكان آلخرختلف قد يالعالقة األسرية في مجال القانون الواجب التطبيق في حدد الم

 

في في المقابل، يستخدم و وجها لوجه. به مباشر" مع الطفل االتصال التصال االمصطلح " بدليل يقصد في ال .31
أو من  ،عن بعدعن طريق وسائل االتصال االتصال لإلشارة إلى مباشر" الغير  لتصااالالدليل مصطلح "
 خالل وسطاء.

 
 الحضانة و الوالية 

بعض بلدان السارية التنفيذ في الشريعة اإلسالمية المستمدة من األسرة القانونية الخاصة بتشريعات تميز عادة ال  .31
 إزاء الطفل. فيما يتعلق بحقوق الوالدين وواجباتهم "الوالية" و"الحضانةبين "منطقة البحر األبيض المتوسط 

                                                 
 .5881عام لحماية الطفل الخاصة بب( من اتفاقية الهاي ) 2المادة 73

 .ة )أ(( من الئحة بروكسل الثاني8) 3المادة  74
على حقوق والتشديد أكثر المصطلحات استخدام في الحظ التغيير من النظم القانونية اليوم )كثير أقل في العلى نحو مصطلح "الحق في الوصول" يستخدم 75

 (.""المسؤولية األبويةمصطلح تعريف في الطفل 
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كمل "الحضانة" تستفي الحياة اليومية. و ربيته و ت ،في التقاليد اإلسالمية رعاية الطفليقصد بـ "الحضانة"   .32
ذات الصلة هامة القرارات الواتخاذ  لطفل،المتعلقة باة المسؤولية الماليالتي يقصد بها تولي والية"، و ال"بواسطة 

وفقا للتقاليد يتم، هذا المعنى التقليدي. باستخدام المصطلحين ، في هذا الدليل، سيتمو . اقانوني هوتمثيل اته،حيب
من )سن سقوط الحضانة( لسن األدنى ااألم حتى سن معينة )يختلف إلى الطفل "حضانة"  إسناداإلسالمية، 

به  عطبيعيا يتمت اوفقا للتقاليد اإلسالمية، حق ،والية"ال" تعد. (جنس الطفل يتوقف علىوقد ، خرقانوني آل نظام
شخص آخر يتولى تعيين للمحكمة أن تقرر يجوز عتبر أنه وافته المنية، إذا ما اأو  ،األبوفاة في حال و ألب. ا

". الوصاية" المعين من العدالة حق لشخص لمنح يفي هذه الحالة، تحت "الوالية". و له لمخولة مسؤوليات األب ا
السارية التنفيذ في بلدان الشريعة اإلسالمية أو المستمدة من مستوحاة القوانين األسرة تجدر اإلشارة إلى أن و 

ن كان أصلها واحد ،متباينة 76تشهدت تفرعامنطقة البحر األبيض المتوسط  الحرص الضروري عليه، فمن . و وا 
و "أالوالية"و  "الحضانةات "مصطلحبالصلة  ذيمن كيفية استخدام قانون األسرة  ققلتحعلى ا -ماو د–
في السارية التنفيذ أن القوانين الدينية األخر  إلى  -كذلك- اإلشارة. وعالوة على ذلك، فمن المهم الوصاية""

و تعطي في أحكامها التشريعية " "الحضانة" و "الوالية" أو "الوصاية ت، مصطلحا، أيضاتستخدمالمنطقة بلدان 
 معنى مختلفا.هذه المصطلحات 

 
في الشريعة اإلسالمية على الرغم من الحضانة" "  ـأن المفهوم القانوني لالتشديد على من المهم ف ،في أي حالو  .33

فإنه ال يتطابق على نحو دقيق مع ما  (ق الحضانة)ح ”rights of custody“بـاألحيان غالب في  مه يترجأن
النظم ليد االمفهوم القانوني في تقعلى النحو المحدد في حق الحضانة( ”)rights of custody“يعرف بـ
مصطلح          أنفي كثير من النظم القانونية األوروبية ويالحظ من الدول األوروبية. في الكثير القانونية 

"rights of custody”(حق الحضانة) في حياة الطفل والتمثيل المتخذة الهامة  تقليديا مسؤولية القراراتشمل " ي
غالبا ما الذي والية" ال"في مصطلح المفهوم القانوني تضمن هذا التقاليد اإلسالمية  في حين أن القانوني للطفل، 

 ”.guardianship“بـ ترجم ي

 
 ةغير مشروعالنقل واالحتجاز الدولي للطفل بطريقة   بـا .
بهذا  ةللتعريفات المتصلوفقا الدليل عبارة " النقل واالحتجاز الدولي للطفل بطريقة غير مشروعة " في ستخدم ت  .31

، و بالجوانب المدنية لالختطاف الدولي للطفلالخاصة  1331عام لاتفاقية الهاي كل من في  ةالشأن المتضمن
ويقصد بعبارة . على التوالي ،)أ( ةحماية الطفل، و الئحة بروكسل الثانيلخاصة با 1333عام لاتفاقية الهاي 

في دولة أخر  غير الدولة حتجازه الطفل إلى/أو ا نقل" النقل واالحتجاز الدولي للطفل بطريقة غير مشروعة"

                                                 
الكثير من النظم القانونية الخاصة باألسرة المستوحاة أو ختلف في ي األم سقوط "الحضانة" عن سن األدنى لحد الفريق العمل أن  على سبيل المثال،أوضح ،  76

مثل المغرب بلدان، الفي بعض اإلسالمية من الشريعة  مستوحاةالقوانين األسرة تنص بعض المنطقة. وعالوة على ذلك، بلدان الشريعة اإلسالمية في المستمدة من 
أن ثمة تباين في -أيضا–ويالحظ خالل الزواج.  مناصفة من قبل األب واألمتتم ممارسته  الوالدينوواجب من واجبات حق ، على أن "الحضانة" هو وتونس

والية ال"ه في حال وفاة األب تنقل في بعض الدول )مثل ، القانون اإلسالمي اللبناني( على أن  األسرة اإلسالمي قانون ، بحيث ينصوالية "لا" استخدام مصطلح 
أنه دول أخر ، مثل مصر، ويالحظ في إلى شخص آخر . "الوصاية" مسؤوليات  في إسناد تنظر المحكمةتعذر ذلك، إذا  -فقط-و (بجد )من ناحية األ"إلى ال

أن ويعني ذلك ، والشخص الذي يسند إليه حق "الوصاية" مسؤوليات األب بقرار قضائي  تولىالذي سيشخص في مجال تعيين الأولوية ثابتة لم يتم تحديد 
 حصرا إلى المسؤوليات التي يمارسها األب نفسه . -في هذه الحالة-شير يوالية " المصطلح " 
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خرق "ذلك ويشمل . الحضانة الممارسة على هذا الطفل حقوقرق خ، وذلك على نحو ييادتياعافيها التي يقيم 
القانون إن . و 77"منفردةأو هيئة أخر ، إما بصورة مشتركة أو  ،مؤسسةشخص، أو أي إلى المسندة الحضانة 

بطريقة  هأو احتجاز الطفل وقت نقل في ساريا كان "حق الحضانة" الواجب التطبيق في مثل هذه الحاالت سواء 
مباشرة  ،فيها بصورة اعتياديةكان الطفل مقيما التي الدولة ذي يجري تنفيذه في قانون الغير مشروعة أم ال هو ال

" حق يمارس الصكوك الدولية و اإلقليمية المذكورة أعاله، ومثلما هو منصوص عليه في . هأو احتجاز  هقبل نقل
جوز للجهة التي ال ي، على أنه أو بحكم القانون ،قضائيبموجب حكم حينما يتم النصوص، " سوياالحضانة "
مسؤولية الالجهة األخر  المتمتعة بالطفل دون موافقة إقامة اتخاذ قرار بشأن مكان الحضانة مسؤولية تسند إليها 
 . 78األبوية "

 
 اتللنزاع ةوديالتسوية الآليات  جـيم.

مختلفة الآليات التسوية الودية للنزاعات الموظفين في هذا الدليل في سياق الصلح" ""الوساطة" و إن مصطلحي   .35
مع -من المهم و . آلخر م قانونيانظمن ف لختومفهوم هاذين المصطلحين ي ىن معنألزا، يتعريفا وج انتطلبي

تعريفات بمعنى أن ، هذا الدليلفي المعنى المقصود  -فقط–أدناه تخدم المقيدة تعريفات الأن التوضيح  -ذلك
 -أيضا–     ذلك المنطقة. و يعني جميع بلدان شمل استخدامها ية مشترك اتتعريفين ليست المصطلح ينهذ
تعين ي، األعضاء في فريق العمل المشاركةوفود الالدليل إلى التقارير المقدمة من حينما تتم اإلشارة في هذا أنه 

القانونية ذات الصلة مة نظالنحو الذي توظف عليه في األ ىجانبهم علالمصطلحات المستخدمة من أن تفهم 
المعاني والتعريفات  نة عختلفملحات تكون معاني هذه المصطأن السارية التنفيذ في بلدانهم، بحيث يمكن 

 دليل".ال"المتضمنة في هذا 

 

 وساطةال

 محايدطرف ثالث متكتمة، من و  ،ومنظمة ،عملية طوعيةتنفيذ مصطلح " الوساطة" يقصد بألغراض هذا الدليل  .33
 79لنزاعلودية تسوية من تحمل مسؤولية إيجاد  ماالنزاع، وتمكينه يل التواصل بين طرفيسهقصد توسيط ك ليشغ

"الوساطة" إلى عمليات  -فقط-تخدم في هذا الدليلعلى النحو المسوساطة " الير مصطلح " و يش. القائم بينهما
حيث أي سلطة لصنع القرار في الحالة الملموسة محل النزاع، ب لديهليس طرف ثالث محايد، وسيط، المنفذة من 

مساعدة ال تقديمالوسيط ويتولى  فقط. ين المعنيين باألمرالطرفبين ذا ما تم التوصل إلى ذلك، االتفاق، إعقد يتم 
خطة ف مصطلح "الوساطة" لإلشارة إلى كل من يتوظيتم، في هذا الدليل،  و. ، و ليس أكثرصنع القرارعلى 

 المحاكم.تي تقع على عاتق الوساطة ال ةخارج المحكمة وخطالوساطة التي يتم تنفيذها 

 

                                                 
راجع حماية الطفل، و الخاصة ب 5881لعام اتفاقية الهاي من ( 3) 7المادة و ل ، اطفاأل اختطافالخاصة ب 5881 لعام الهاي اتفاقية)أ(من (5) 2المادة راجع 77

 .ة )أ(( من الئحة بروكسل الثاني55) 3أيضا المادة 

من  7المادة ، و لاطفاأل اختطافالخاصة ب 5881لعام  الهايمن اتفاقية  1و  2أيضا المادتين و راجع . ة )أ(( من الئحة بروكسل الثاني55) 3المادة راجع 78
 حماية الطفل.الخاصة ب 5881عام لاتفاقية الهاي 

 .أعاله 75 رقمالحاشية ، راجع الوساطةسليمة في مجال دليل الممارسات البنفس الطريقة في يتم تعريف مصطلح "الوساطة"  79
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مما يتسبب في إضفاء اللبس ، ينمرادفك "صلح" الوساطة" و "ال يمصطلحيتم، في بعض األحيان، توظيف  .33
طرف ثالث محايد  المنفذة من إلى العمليةلإلشارة " الوساطةمصطلح "يستخدم ، هذا الدليل. لغرض على المعنى

القائم  لنزاعلتسوية اعلى التوصل إلى حل متفق عليه  االنزاع، ومساعدتهم يل التواصل بين طرفيسهقصد ت
في المستخدمة عات اإلى آلية تسوية النز على النحو المستخدم في هذا الدليل " صلحمصطلح "الويشير . بينهما

على النحو بالمقارنة مع " الوساطة" و قانون األسرة. المحددة في معينة الجراءات بعض اإلالمحاكم كجزء من 
عادة بطابع رسمي أكبر بحيث تشمل إلزامية تميز تعملية  ي" هصلح"اليمكن القول أن عملية محدد أعاله، ال

تعد عملية ، و في المقابل. صلحالتي دارت في اجتماعات ال تالمناقشا مضمونبشأن إبالغ المحكمة 
هذه العملية إبالغ نهاية بحيث يتم في ، تتميز بكتمان كاملمحدد أعاله، عملية على النحو الالوساطة" "

مضمون مع إمكانية اإلشارة إلى اتفاق فض إلى أي أو لم تضت تمت قد أفوساطة المحكمة على أن ثمة 
نصر مهم آخر عهناك أثناء جلسات الوساطة سرية. ت التي تمت تبادالالو  المناقشات تظلتفاق، في حين اال

المعني بالمساعدة على أن الطرف الثالث ، بحيث دليلهذا على النحو المحدد لغرض  صلح""اليميز عملية 
محل ملموسة الحالة بين طرفي النزاع يمكن أن يتمتع )بنوع( من السلطة على صنع القرار في ال إقامة "الصلح"

 .ينلطرفعلى اقتراح حلول ملموسة با املزم وأ، النزاع 

 
 مبادئ أساسية -و االتصال  ضانةالح  أوال.
 الوالدين كالاالتصال مع  أهمية ألف.

حق األطفال في الحفاظ على عالقات شخصية  صونخاذ كافة التدابير الممكنة لتيتعين ا .4
صون حقوق الحرص،كذلك، على على نحو منتظم، و و واتصاالت مباشرة بكال والديهم 

مع أطفالهم، ما لم ومنتظمة الوالدين في الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة 
 معينة. يثبت أن مثل هذا االتصال هو مخالف لمصلحة الطفلنظرا لظروف استثنائية

 

يتعين تأمين هذه الحقوق الخاصة باألطفال والوالدين بغض النظر عن ما إذا كان الوالدان      .2
 .مختلفين بلدينأو في  بلديقيمان في نفس ال

 

 تالمناقشا ملخص

لحفاظ على عالقات شخصية الوالدين في احقوق األطفال و  صونالوفود على أهمية أعضاء جميع دد شلقد  .33
 ،في هذا الصدد ،ر فريق العملك  ذ. و بينهم سواء كانوا مقيمين داخل البلد أو خارجهواتصاالت مباشرة 

 حقوق الطفل .األمم المتحدة بشأن تفاقية امن ( 11)و  (3)بااللتزامات المنصوص عليها في المادتين 

 

في جميع لتي تكفل احترام حقوق االتصال هي متوفرة بأن األحكام القانونية افريق العمل  -كذلك-روذك    .33
 ا أعاله.المشار إليهقانونية الصكوك ال

 

على و  ،هو أساسيباشر" بين اآلباء واألبناء المتسهيل االتصال الشخصي "العمل على أن فريق  -أيضا–د شد  و  .11
في الوقت نفسه، و . ودعمهمثل هذا االتصال المباشر تأمين تخاذ جميع الخطوات لما فيه من حاجة ماسة ال

أو االتصال من خالل ل عن بعد االتصاثل ، ماألخر  غير المباشرالتصال افريق العمل أن أشكال وضح أ
االتصال وذلك فضال عن ، اآلباء واألبناء نبي شخصيةات لحفاظ على عالقلإضافية هامة  أداة دتع وسطاءال
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الوفد األردني  مفيه نالوفود، بمأعضاء العديد من برز أاالتصال غير المباشر، وخالل الحديث عن المباشر. 
تم . و بوجه خاص "سكايب" نظاممع التشديد على الحديثة، مثل اإلنترنت، تكنولوجيا االتصال فوائد استخدام 

، خاصة إذا كان على االتصال بين الوالدين والطفل للحفاظهو أساسي الحديثة  تاستخدام التكنولوجيا نالتأكيد أ
فترات محدودة على مدار خالل  همااالتصال المباشر بينيتم حيث ب، بلدفي نفس ال قيمانو الطفل ال ي الوالد

 ملخصو ( 3)رقم ة السليمة أيضا الممارسراجع ) بين مكاني إقامتهما العام نظرا لبعد المسافة الجغرافية
بعد عن شبكة اإلنترنت و غيرها من وسائل االتصال توفير قترح م نبشأ أدناه( 31)الفقرة في  واردال المناقشات

 .ل(اطفالوالدين واأللصالح "  يةزيارة األسر ال"مرافق  نضم

 

وفق -فقط–قيود قانونية على االتصال المباشر بين الوالدين والطفل  ه يتعين فرضد أعضاء فريق العمل أنوأك   .11
راجع ) باألمرلمصلحة الطفل المعني مخالف هو مثل هذا االتصال ، إذا ما ثبت أن ةظروف استثنائي

 .أدناه (( 1)و ( 3)رقم سليمتين ال ينالممارست

 
التي  يةاألسر  اتعأثناء فترة النزاوأشار فريق العمل إلى الصعوبات العملية لتأمين االتصال بين الوالدين والطفل  .12

كبيرة التي تتم مواجهتها في حاالت النزاعات األسرية د على التحديات الوشد   هما،حيط انفصال الوالدين أو طالقت
تأمين حقوق األطفال سبيل التعاون بين الدول في تعزيز الحاجة إلى إقرار  -كذلك–وتم . دللحدو ة بر اعال
 .مبينه منتظمو لحفاظ على اتصال مباشر الوالدين في او 

 
ق حو" "حق الرؤية"تميز بين ةقانونية نظمثمة أالوفد األردني، أن ن بينهم وفود، مأوضح عدد من أعضاء الو   .13

  في حين أنيعني حق رؤية الطفل لبعض ساعات  "رؤيةال"حق أن إلى أشار الوفد األردني ، بحيث الزيارة "
 .والده/والدته عا ملهمكبأليلة أو عطلة نهاية األسبوع لقضاء الطفل ستبقاء "حق الزيارة " يعني الحق في ا

 
 ،يتونسالو  ،يوالمغرب ،يوفد األردنالالسيما الوفود، أعضاء د من عد -أيضا–أشار عالوة على ذلك، و   .11

)فضال عدد من أفراد األسرة اآلخرين في بلدانهم لالتنفيذ السارية نظم القانونية ه يمكن في الأنإلى  لسطينيالفو 
األخر ، مثل النظم القانونية بعض في  ويجوز حق االتصال مع الطفل.( االستفادة من األب و األمعن 

الدين، بحيث يمارس و فاة أحد الفي حال و  -فقط–بالطفل الحصول على حق االتصال  /الجدةلجدل، 80المغرب
 الوالد المتوفى.حق االتصال "محل" لجد/الجدة ا

 

 مالحظات عامة

منتظم" هو مبدأ وعلى نحو حق الطفل في "الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه إن   .15
تكريس يتم و حقوق الطفل. األمم المتحدة بشأن من اتفاقية ( 11)و ( 3)المادتين في  أساسي منصوص عليه

( 3)  21والمادة رفاهيته ( من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل 2) 13المادة كل من نفس المبدأ األساسي في 
سيسمح ألطفال الخاص باهذا الحق  والشك أن تكريسحقوق األساسية. الخاص بالمن ميثاق االتحاد األوروبي 

                                                 
االنترنت في في  المتاحة( 3151 غسطسأ 1 خة فير النسخة الموحدة المؤ من قانون األسرة المغربي ) 581المادة راجع 80

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/Nouveautes/Code ٪20de  ٪20la ٪20Famille.pdf (م تصفح هذه الصفحة في ت
 (.3152مايو  51آخر مرة في 

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/Nouveautes/Code٪%2020de%20٪%2020la٪%2020Famille.pdf
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منتظم نحو  ىهم علمعتصال االو  81أطفالهممع في الحفاظ على عالقات شخصية حقهم  ةللوالدين بممارس
 مباشر.و 

 

بموجب المكفول " الحق في الحياة األسرية " المذكورة أعاله ضمن ، في نفس الوقت، هذه الحقوق كما تندرج  .13
 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. (3) المادة

 
النزاعات تأمين االتصال بين الوالدين والطفل في حاالت إلى من الصكوك الدولية واإلقليمية كثير هدف التو  .13

 ،الالئحةهذه  م، فيو تاالتحاد األوروبي.  الصادرة عن 82ة )أ(الئحة بروكسل الثاني، السيما دللحدو ة بر اعال
نافذة في مجال الو إنفاذ القرارات و االتفاقات  ،و االعتراف ،علقة باالختصاص القضائيالقواعد المتتحديد 

الدول عن بين اإلداري ضع نظام للتعاون و  و ،83االتحاد األوروبيالدول األعضاء في في المسؤولية األبوية 
مجال في حاجة إلى المساعدة في لألشخاص الذين هم دعم توفير ال ، هذا فضال عنطريق السلطات المركزية

 .بويةمسؤولية األباللحدود المتعلقة ل ةبر اعال يةاألسر النزاعات 

 
في د قواعد مشتركة يحد، ت84حماية الطفلالخاصة ب 1333عام لاتفاقية الهاي  م، فيتعلى الصعيد العالمي، و   .13

وضع  ، هذا فضال عنالمسؤولية األبويةالمتعلقة بالقرارات نفاذ ا  و  ،واالعتراف ،القضائي االختصاصمجاالت 
لى جانب لسلطة المركزية. لنظام  حماية الطفل، ة)أ( في مجال بروكسل الثانيالئحة مسائل المعالجة في الوا 
في مجال ال اهذفي القانون الواجب التطبيق بشأن قواعد إلى توحيد ال 1333الهاي لعام اتفاقية  -كذلك–بادرت 

 الدول المتعاقدة.

 
تأمين ل ةرئيسيال ةدوليال وكصكأحد ال 85الدولي للطفلختطاف الخاصة باال 1331عام لاتفاقية الهاي وتعد   .13

الذين يتم نقلهم أو احتجازهم بطريقة ألطفال حقوق اتأمين وقامت هذه االتفاقية ب .االتصال بين الوالدين والطفل
هذا فضال عن كفالة ، يةديااعتالتي يقيمون فيها بطريقة دولة إلى ال السريعةتهم عودضمان بو  ،غير مشروعة

على تفاقية اال-أيضا-وحرصت حقوق الطفل في الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه. 
 إصدارة، من غير مشروعإليها، أو احتجازهم فيها بطريقة ل اطفاألنقل  تميلدولة التي التابعة لالمحاكم ب يتجن

في نفس و . األطفال إجراءات عودةحين البدء في تنفيذ  األسس الموضوعية للحضانة ضاربة بشأنقرارات مت
في حاالت للوالدين  ةساعدتوفير الماالتفاقية اؤه بموجب نشذي تم إنظام السلطة المركزية اليتولى الوقت، 

نقل أو احتجاز الطفل بطريقة تواجه حينما يتم لحدود التي لبر اعالاختطاف األطفال وكذلك في حاالت االتصال 
 .غير مشروعة

 

                                                 
 .( 18الحاشية  )أعالهللحدود العابر  االتصالات السليمة في مجال من دليل الممارس 5.5أيضا القسم راجع 81
 
 أعاله. 23شية الحاراجع 82

 نطبق على الدنمارك.تال  ة )أ(بروكسل الثانيالئحة 83
 أعاله. 53الحاشية راجع 84
 أعاله. 13الحاشية  راجع85
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لى جانب ذلك، هناك، على الصعيد  .51 ذات أهمية خاصة عن المجلس األوروبي  نان صادرتااتفاقيتاإلقليمي، وا 
لتي توفر ا 86الحضانة نة بشأاألوروبيتفاقية اال: هماوالديهم بفيما يتعلق بتأمين حقوق الطفل في االتصال  

بشأن تفاقية في حال نقلهم أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة، واالاستعادة حضانة األطفال مجال المساعدة في 
، تصالالمتعلقة باالقرارات في مجال الحدد المبادئ العامة تي ت، والبيورو األمجلس الصادرة عن ال87االتصال

 االتصالفي نهاية فترة التصال و العودة الفورية لألطفال حق اضمان الممارسة السليمة لهذا فضال عن تأمين و 
 .إليه الحضانة تسندأالوالد الذي  ىإل

 
المتوسط بين بعض بلدان األطراف ثنائي المبرمة على نحو عدد من الصكوك هناك باإلضافة إلى ذلك، و   .51

 .88التصالاحق  تأمينعلى مساعدة في مجال الالشريكة والدول األوروبية 

 
العابر باألطفال االتصال سليمة المتعلقة بالات لممارسإن أحد المراجع الرئيسية المهمة بالنسبة للمبادئ وا  .52

بشأن مؤتمر الهاي جانب من  معدال 89سليمة في مجال االتصال العابر للحدودللحدود هو دليل الممارسات ال
هاي اتفاقية التشغيل كل من مراجعة معنية بال جنةللوالذي تم إقراره باإلجماع من جانب القانون الدولي الخاص ا

حماية الخاصة ب 1333 ملعا الهايلطفل و التنفيذ العملي التفاقية الدولي لختطاف الاالخاصة ب 1331لعام 
 90إعالنات مالطاإلى  ،ذات الصلةخر  األهامة المرجعية الوثائق من بين ال ،اإلشارة -كذلك–وتجدر الطفل. 
و  ،دللحدو ة بر اعالا في الحاالت و أطفالهمالخاصة بالولدين االتصال تحسين حماية حقوق الهادفة  إلى  الثالث

 .ةغير مشروعحتجازه بطريقة الحدود أو انقل الطفل عبر  نمترتبة علمشاكل الإلى تسوية ا

 
 

 االعلي لطفلاحماية مصالح ل -فقط–االتصال  ىمحددة علقيود فرض   با .
       

في حال ال إقيود قانونية على االتصال بين الوالدين والطفل يتعين االمتناع عن فرض أي  .2
 .العليالطفل الحماية مصالح هذه القيود مثل فرض  ممحددة تستلز ظروف استثنائية ورود  

 

التصال بين امنع أن  ث، بحيمع الظروف االستثنائيةسبة متناد و قيهذه الكون تأن تعين ي .1
 مالذ أخير.ك -فقط–ستخدم نبغي أن يي ةكاملبصورة الطفل و الوالدين 

 
 تالمناقشا ملخص

قيود قانونية تمثل في الحاجة إلى االمتناع عن فرض أي يالمهمة  ةئ العامدامبالعلى أحد  فريق العملشدد   .53
القيود لحماية تستلزم فرض مثل هذه ظروف استثنائية في حال ورود على االتصال بين الوالدين والطفل إال 

                                                 
 أعاله. 43الحاشية راجع 86

 أعاله. 41الحاشية  راجع 87

 ذات الصلة.األطراف ثنائية  الترتيبات، الجزء المتعلق بمن المقدمة أعاله  51الفقرة راجع  88

89
 أعاله. 33رقم الحاشية راجع  

 أعاله. 1الحاشية  راجع 90
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الحاجة إلى الحرص على أن العمل على فريق  -كذلك–أكد . و 91فاهيته، بما في ذلك ر العلياالطفل مصالح 
ذه همثل  إذا ما اقتضت الضرورة تنفيذ ،الظروف االستثنائية عة مناسبمتاالتصال المفروضة على القيود تكون 
وتم التشديد على الحاجة أن يتم ضمن الوسائل الضرورية المستخدمة لحماية الطفل اختيار الوسائل التي  .القيود

يمكن على سبيل المثال أن . و بين الوالدينبينه و استمرار العالقة ستؤثر على نحو "خفيف" على الطفل وتكفل 
عن طريق الهاتف  االتصالو  ،مباشرغير الاالتصال و  ،شرافاإلتشمل هذه الوسائل االتصال المباشر تحت 

بين التصال المنع الكامل ل إجراءأن تنفيذ التشديد على  -أيضا–تم و . خخر  الاألل عن بعد االتصاوسائل بأو 
ظروف استثنائية للغاية ، وذلك في حال ورود -فقط–الذ أخير نبغي أن يستخدم كمالطفل مع أحد الوالدين ي

 .اإلجراءتبرر مثل هذا 

 

 التي الو  ،االتصالعلى قلق إزاء القيود المفروضة من  مما يساورهعن أعضاء في فريق العمل أعرب عدة  .51
تم . و 92باألمر على األطفال المعنيينؤثر سلبا وتفوق أرض الواقع في بعض األحيان، مع الوضع  تناسبت

-في حد ذاته-للطفل ال يمكن دية عتياأحد الوالدين في دولة أخر  غير دولة اإلقامة االإقامة أن التأكيد على 
وتمت اإلشارة إلى أنه في حال ورود . بين الطفل والوالد المعني باألمر منع االتصال المباشرقرار برر أن ي

خالل عملية غير مشروعة، من الضروري تنفيذ بعض التدابير الوقائية المصاحبة بطريقة لطفل بنقل اتهديد 
إجراء  مدة االتصال، أوخالل جواز السفر أو وثائق السفر ذلك تسليم شمل ييمكن أن  ، بحيثتصال المباشراال

 . 93أو أحد أفراد األسرةمهنيين مساعدين إشراف االتصال تحت 

 
 مالحظات عامة

ظروف  دو ور في حال قيود قانونية على االتصال بين الوالدين والطفل إال باإلحجام عن فرض أي  ةلباطمالإن  .55
االتصال بين الوالدين والطفل.  حقتنفيذ ضمان استمرار لأمر أساسي هو  العلياطفل ال حماية مصالحاستثنائية ل

ال "  هحقوق الطفل التي تنص على أناألمم المتحدة بشأن من اتفاقية  3المادة ويمكن بهذا الشأن االسترشاد ب
السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر  تقرر إذا ما الطفل عن والديه على كره منهما، إال يجوز فصل 

" . العليامصالح الطفل حماية ضروري لهو وفقا للقوانين واإلجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل و قضائية، 
 .94للحدوداالتصال العابر سليمة في مجال في دليل الممارسات السليمة هذه الممارسة القد تم إقرار و 

 
 لطفلامالئمة لراحة ة االتصال في بيئإجرا   جيم.

 
مثل إال إذا ما ثبت أن االتصال المباشر مع الطفل  على قيوداالحجام عن فرض أي تعين ي .5

تعين، أنه يذلك . ويعني االعلي الطفلمصالح هي ضرورية لحماية هذه القيود 

                                                 
 العنف المنزلي أو سوء المعاملة.بسبب للخطر  معرضة الطفلسالمة  إذا كانتالقيود على االتصال فرض ، على سبيل المثال، يمكن91

غير اختطاف الطفل بطريقة أحد الوالدين مثل من  متطرفرد فعل في استثارة االتصال غير الرشيدة المفروضة على د يو قفي أن تتسبب المخاوف هناك 92
 إلى دولة أخر .عتيادية من دولة اإلقامة االة ونقله مشروع

 (.أعاله 18 الحاشيةللحدود ) العابرطفال باأل االتصالسليمة في مجال من دليل الممارسات ال 1.2القسم راجع لمزيد من التفاصيل  93
 (.أعاله 18الحاشية للحدود ) العابراألطفال باالتصال سليمة في مجال من دليل الممارسات ال 5.3القسم راجع 94
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في ، مثل منزل أحد الوالدين أو عتياديةالطفل االتصال في بيئة ،السماح بإجرا  اال عموما
 يشعر بالراحة.حيث لطفل ا ىلد مألوفموقع آخر 

 

 -فقط-، في مرفق عام على سبيل المثال )جهة ثالثة( االتصال تحت إشرافبتعين إجرا   .1
 .العليالطفل اضرورة لحماية مصالح ورود عند 

 
هذا جري تعين الحرص على أن ياالتصال في مرفق عام، يفي حال ورود ضرورة إلجرا   .1

مثل  ديصا لعقخصموقع مصمم  -مثال–واختيار لطفل، مالئمة لراحة ااالتصال في بيئة 
 واألطفال.لقا ات بين الوالدين  هذه ال

 
لطفل مالئمة لراحة ابيئة وفر مرافق التي تال تتوفر على مثل هذه الالدول التي يتعين على  .9

إلى أن تبادر ،و في ظروف مناسبة التصال بين الوالدين والطفلعلى شراف تضمن اإلأن 
 .مخصصة لهذا الغرض تهيئة مرافق

 
" يةسر للقا ات األ"مرافق إنشا   ىطوعي إلنحو لدول ابادر أن ت باإلضافة إلى ذلك،تعين، ي .1

وسوف تتيح مثل . همعالتي تجري االتصال أثنا  زيارات لطفل مالئمة لراحة اتوفر بيئة 
عب اصالتي تواجه مسر لألبالنسبة خاصة ،حال بديال قيما ية"سر للقا ات األ المرافق"هذه 

تجهيز هذه -أيضا–. ويمكن ذلكمكان مناسب لفرة عدم و بسبب  لعملية االتصاتنظيم ل
 عن طريق الهاتف أو اإلنترنت.عن بعد التصال ضمان ال ةتقنيدات عبممرافق ال

 
 تملخص المناقشا

بيئة يعني ذلك في طفل، التكفل راحة االتصال في بيئة إجراء أعضاء فريق العمل باإلجماع على أهمية د شد   .53
 .باالرتياحطفل لايشعر فيها 

 

أن  -عموما–هي مسالة يتعين  االتصالزيارة تحديد مكان تنظيم  مسألةمل على أن عأعضاء فريق الجميع د ك  أ .53
وتم، باإلجماع، التأكيد     ظروف. ما تقتضيه ال، وفقا لنهاأشبقرار الالتخاذ باألمر المعنيين شخاص تترك لأل
مصالح حينما تقتضي  -فقط–لوضع قيود بشأن مكان تنظيم زيارة االتصال ن المحاكم يجب أن تتدخل أعلى 
 .التواليعلى  ،أعاله( 1( و )3)رقمتين السليمتين مع الممارسالموقف هذا يتماشى و . ذلك االعلي الطفل

 
زيارات االتصال  متنظي ،على وجه الخصوصأن يتم، ، على الحاجة إلى أعضاء فريق العمل -أيضا–د شد  و   .53

تنظيم مثل هذه إلى . و حينما تقتضي الضرورة عند الحاجة لحماية الطفل -فقط–تحت إشراف )طرف ثالث( 
في االتصال زيارات جر  تأهمية عالية أن ما فيه من  ىالتأكيد علتم  ،عامرفق شراف في مالزيارات تحت اإل

هذا يفاء إل اخصيص ةمجهز و  ةفق معدار في مات زيار هذه الأن يجري تنظيم وصى ويستلطفل. تراعي راحة ابيئة 
 .(لألطفال بعلى لععلى سبيل المثال توفر في مرافق ت) الغرض
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أن المحكمة يتعين على ، تدقيقها وأ االتصال اتالمحكمة تحديد ترتيبنما يلتمس من حيأنه  أبرز الوفد األردني .53
قرارها بشأن  -مثال–تصدر المحكمة  عندمابهذا الشأن أنه استطرد . و في آن واحد الوالدينكال مصالح تراعي 

تكفل في نفس الوقت لمحكمة أن انة، يتعين على االحضالذي لم تسند إليه الوالد  بين الطفل وشروط االتصال 
 .، سواء كان األب أو األمالذي يتولى الحضانةحماية حقوق الوالد 

 

 "زيارةال" مراكز  بـما يسمى بلدانهم تتوفر على أن إلى مغرب، األردن و ال يوفد مفيه نوأشار بعض الوفود، بم .31
أن الجزائري و التونسي  إلى  ينفدو وفود أخر ، مثل الوتمت اإلشارة من جانب . لاالتصالعملية مخصصة 

من هذا النوع، ألن تنظيم مرافق استحسنت إنشاء هذه المرافق، و على مثل  ،حاليبلدانهم ال تتوفر، في الوقت ال
 . لهذا الغرض بيئة مناسبة -دوما-ال يوفر كم االمحقاعات لشرطة أو اكز ااالتصال في مر 

 

التي تمت  مع األطفالاالتصال لزيارات مخصصة إنشاء مرافق مسألة  على نحو مستفيضفريق العمل ناقش  .31
 باألمر الراغبين في ذلك المعنيين شخاصاألمن جانب  ،طوعينحو على  ،استخدامهالغرض  ،التوصية بها
تم، ت، ألنه أن مثل هذه المرافق ستكون مفيدة للغايةالكثير من أعضاء فريق العمل إلى . وأشار أثناء الزيارات
زيارة. ال ءة إليوامناسبمكان وفرة أصعوبات عملية في تنظيم االتصال نظرا لعدم ، مواجهة حيانفي بعض األ
ال الذين سنوات  3أو  2يتراوح سنهم بين أطفال صغار ولياء باأل تالحا بعضإلى أعضاء الفريق وأشار أحد 

الذي  ، وهو األمرلاطفاألم مع األالتي تقيم فيها شقة سو  الفيه إلجراء الزيارة أطفالهم مكان يتوفرون على أي 
ولياء المقيمين في األحاالت اإلشارة إلى  -كذلك– تتمو بين الوالدين المنفصلين.  اتنزاعنشوب قد يتسبب في 

مع ما  ،تصالفي االممارسة حقهم لالسفر إلى مكان إقامة الطفل مدن أو بلدان مختلفة الذين يتوجب عليهم 
مع أطفالهم، بحيث تم التشديد على أهمية  التصالجراء امناسب إلكان يجاد ميشمل ذلك من مصاعب إل

 .نحو طوعي في مثل هذه الحاالت على هااستخداملقاءات يمكن الإليواء مرافق على توافر ال

 

موجهة الفق االمر  همثل هذلتسمية الواجب إطالقها على مسألة ا ة،معمق ، بصورةأعضاء فريق العمل ناقشو  .32
فق امر مثل هذه الفكرة إنشاء لما كان الهدف وراء . و ي من جانب األشخاص المعنيين باألمرطوعالستخدام لال

اختيار د أعضاء فريق العمل على أهمية شد   ،ات التي سوف تستخدمهاهو توفير الشعور بالراحة لصالح الجه
 ألنذلك غير مناسب، هو " الزيارة كزامصطلح "مر تمت اإلشارة إلى أن . و لتعيين هذه المرافق ةمحايد يةسمت

الذي يتم التصال غالبا ما يكون مدلوله سلبيا ومقرونا با ،في بعض الدولالمستخدم على النحو  ،مصطلحال اهذ
 عضاء الوفود أنأالتأكيد من جانب عدة عموما، وتم، . ةر يخطالحاالت الفي جهة ثالثة، يعني ذلك تحت إشراف 

إشراف لزيارات التي تتم تحت امرافق إلى  ،ايضمن ،شير، ألنه يناسباملن يكون "مركز" يشمل لفظ مصطلح أي 
عطي ي هعليها ألنرتياد اال لىعأن استخدام مثل هذا اللفظ لتعيين هذه المرافق لن يشجع األسر و  ،الدولة
 العالقة األسرية.خطير جدا يميز شيء أن ثمة نطباع اال

 

محايد في توظيف مصطلح  إلسهاملمحاولة منا ك ،"يةاألسر لقاءات مصطلح "مرافق اليستخدم لغرض هذا الدليل  .33
 هذه المرافق.لتعيين 

 
لى جانب و . على نحو أكبر "سرية األقاءات للفكرة "مرافق االتي جرت، تم تطوير  المناقشات في سياقو   .31 ا 

االتصال، أثناء زيارات لطفل لراحة ا مالئمةبيئة توفير المسندة لمثل هذه المرافق المتمثلة في  ةساسيالمهمة األ
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اقترح و . ذات الصلة بهذه المرافقاألخر  ية التنظيمالجوانب  ،مزيد من التفصيلبحث أعضاء فريق العمل، ب
إقامة روابط و  ،" توظيف أخصائيين اجتماعيينيةاألسر اللقاءات فق ا"مر أن يتم في  -مثال-أعضاء فريق العمل 

وسائل بعن طريق الوساطة أو األسرية عات اتسوية النز المعنية ب الخدمات األخر بين هذه المرافق ومصالح 
د أعضاء فريق وشد  . عن بعد تترتيب اتصااللاألسر توفير المساعدة لصالح لالمرافق ه استخدام هذ ، ومماثلة
في السنة نظرا لبعد عديدة االتصال المباشر بين الطفل و الوالدين مرات أنه في حال تعذر تنظيم على العمل 

عن طريق الهاتف  إضافيةاتصال أماكن اإلقامة، من المهم جدا أن يتم الحرص على توفير وسائل المسافة بين 
وال شك أن تجهيز "مرافق اللقاءات األسرية" بمثل هذه الوسائل لحفاظ على اتصال منتظم. لأو االنترنت 

طفال و األولياء الذين ال ألعلى نحو منتظم بين او  ضمان االتصال عن بعد،على بشكل كبير ،سيساعد
 .إلى اإلنترنتالوصول أو يتعذر عليهم  ،للهاتف ثابتيتوفرون على خط 

 
عن بين الوالدين والطفل لحدود لبر اعالاالتصال حق ممارسة لتعزيز هياكل في كل دولة إنشاء ن وال شك أ .35

لهذا الغرض سيساعد على ضمان الضرورية عن بعد التصال اوسائل و لطفل مالئمة لراحة ابيئة توفير طريق 
على نحو " يةاألسر قاءات لل"مرافق االنظر في سبل تهيئة  -كذلك–ومن المهم كبير. ممارسة هذا الحق بشكل 

أن  . وأوضح الوفد األردنيهمفي متناولتكون بأسعار  تصالالازيارة ولياء األجانب خالل مدة األإيواء سهل ي
 هأناف . وأضات االتصالزيار خالل ولياء من جانب األيمكن استخدامها  أماكن لإليواءثالثة بلده يتوفر على 

 -مقدما–ترتيب لواالضرورية  ةساعدفي هذه األماكن االستفادة من المنزلون ولياء األجانب الذين يألمكن لي
المعلومات وتوفير . )فيما يتعلق بجمع التابعة لبلدانهملسفارات ابمساعدة السيما ، هملاطفأو االتصال مع زيارات ل

سليمة في مجال الممارسات الراجع  ،لحدودل ةبر اعال يةقضايا األسر الهياكل المساعدة في المتعلقة بذات الصلة 
 .(وما يليها( 33رقم )الممارسة مركزية التصال االط اإنشاء نق

 
 مالحظات عامة

الدول تم الطلب من حيث ب، يةاألسر  تمرافق لالتصاالإلنشاء الحاجة إقرار  ،في إعالن مالطا األولتم، قد ل  .33
المستفيضة التي مناقشة ، على نحو أكبر، بفضل التطوير هذه الفكرة . وقد تم95التصال"لمراكز "إنشاء  مراعاة 
 بهذا الشأن. فريق العملأجراها 

 
 ذات     ووثائق السفر األخرىالدخول تأشيرات سهيل إصدار ت – دعبر الحدو تأمين ممارسة المسؤولية األبوية   دال.
 الصلة.   

بين الوالدين الحدود على الدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتأمين االتصال العابر تعين ي .41
 .دالحدو  رعب األبويةممارسة المسؤولية الحرص على ضمان والطفل و 

 

المناسبة  جرا اتاإلاتخاذ جميع على على وجه الخصوص،  أن تحرص،لدول تعين على اي .44
إلتاحة سريع لعلى نحو ، الدخولتأشيرات وثائق السفر الالزمة ، مثل إصدار لتسهيل 

                                                 
 (.عالهأ 1الحاشية )، 8رقمإعالن مالطا األول، التوصية راجع 95
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و األطفال المقيمين في دول مختلفة الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت لألوليا  
 .ةمنتظمو مباشرة 

 
بسيطة،  ،وغير بيروقراطيةات الدخول تأشير المتعلقة بإصدار جرا ات اإلأن تكون تعين ي .42

 و شفافة. ،سريعةو 

 
الراغبين في زيارة وليا  األ الدخول لصالح لى تأشيرات عصول تسهيالت للحتعين منح ي .42

 في الخارج.ين في العمر المقيمين صر االقطفالهم أ

 
الزيارات بين الوالدين والطفل، بطريقة ات الدخول المتعلقة بتجديد تأشير ضمان تعين ي .41

التأشيرات مثل هذه إصدار دول التكفل  ويستوصى أن بيروقراطية. روغي وسريعة ،مبسطة
 .من الزمن ساعة 21غضون  في

 
لصالح الوالدين في مجال الترتيبات  ةية الضرورياإلدار مساعدة الدول الوفر أن تتعين ي .45

 بين الوالدين والطفل.االتصال زيارات المتعلقة ب

 
في التابعة لها قنصليات السفارات أو الأو  ،وزارة الخارجيةفي عين أن تعلى الدول تعين ي .41

توفير بيانات و الدخول تأشيرات طة اتصال في مجال تسليم يشغل كنق اموظفالخارج 
نقاط االتصال المركزية جميع إلرسالها إلى إلى الدول موظف هذا الالمتعلقة باالتصال 

توفير ب كلفةاألخرى المهيئات لوما يليها( أو ل 22رقم السليمة ة الممارسراجع )التابعة لها 
 لحدود.ل ةبر اعال يةقضايا األسر ألوليا  المعنيين بالاإلى مساعدة ال

  

إصدار وثائق تعلقة بلدول أن تتعاون مع بعضها البعض لتحسين العمليات المتعين على اي .41
وضع بالوقت،نفس في لتزم، أن ت لدولعلى هذه ا ويتعين. الدخول السفر، مثل تأشيرات

إقامة االتصال ضمان لبين السلطات ذات الصلة داخل الدولة التعاون يكفل إطار قانوني 
 .ة للحدودالعابر ممارسة المسؤولية األبوية وكفالة  ،عبر الحدودبين الوالدين والطفل 

 
 المناقشات ملخص

ممارسة  تتوقفغالبا ما ، تينمختلففي دولتين طفل الأحد الوالدين و حال إقامة في أنه شدد فريق العمل على  .33
 .اإلقامةمن دول  المفروضة على السفرالقيود على  ،إلى حد كبير، ة للحدودالمسؤولية األبوية العابر 

 

وثائق السفر لعة يسر لكبيرة التي تكتسيها المعالجة الفاعلة والعلى األهمية ا ،باإلجماع ،فريق العملكد أ .33
 المناقشات على هذه األهمية خالل مختلف أطوار -بإلحاح–، بحيث تم التشديد مثل تأشيرات الدخولضرورية ال

للحصول المفروضة مرهقة المطولة و الجراءات اإلالتأكيد أن  -كذلك–تم و هذا الموضوع. التي جرت بشأن 
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لحدود بين الوالدين لبر اعالاالتصال التي تعترض سبيل رئيسية ات العقبيعد أحد العلى وثائق السفر الالزمة 
 . تينمختلف تيندولحال إقامتهما في األطفال في و 

 
بحيث شددت  ،ات الدخولتأشير إصدار روضة في مجال فالمجراءات إللعن عدم ارتياحها أعربت عدة وفود  .33

زيارات المتعلقة بالدخول  اتطلب الحصول على تأشير على الحاجة إلى إدخال تعديالت عاجلة على إجراءات 
السفر  وثائقتسهيالت للحصول على منح الوفد الجزائري على أهمية شدد بين الوالدين والطفل. و تصال اال

أكبر حماية ضمان ل، في الخارجطفالهم القاصرين في العمر المقيمين أة ن في زيار يغبار األولياء اللصالح الالزمة 
أن الوفد الجزائري، أوضح اتصال مباشر و عالقة مستمرة مع كال الوالدين. و الحفاظ على لطفل في ا حقل

تعالج على في الخارج ين في العمر المقيمين القاصر أطفالهم لزيارة  ة من األولياءقدممالات الدخول تأشير طلبات 
مع خصوصية حق زيارة االتصال  ناسبةتغير مهذه الطلبات  ةجالعمبرزا أن طريقة م، ةعاديال اتطلبالغرار 

 .بين األولياء والطفل

 
الدخول تأشيرات في إجراءات تسهيالت أي توفير عدم بشأن فريق العمل عن عدم ارتياحه  -كذلك–أعرب   .31

ميز ذي يغير الشفاف ال، و مرهقالو  ،البيروقراطيلطابع وبشأن ا، االتصالزيارات المعنيين بلصالح األولياء 
التي يقيم الدولة في دولة غير حال إقامة أحد الوالدين في عملية إصدار تأشيرات الدخول. وتم التشديد على أنه 

حق لصون الضرورية  الحصول على وثائق السفرياء على يتعين مساعدة األول، يدياعتعلى نحو االطفل فيها 
على ضرورة الوفد المغربي كد . وأكال والديه الطفل في الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة مع

على الوفد األردني شدد و  ات الدخول؛ملء طلبات الحصول على تأشير لألولياء لالمساعدة اإلدارية توفير 
ببيانات الدول وأن تتم موافاة قنصليات في الخارج، الو  سفاراتكنقطة اتصال في ال ضرورة تعيين موظف يشغل

للدول  -أيضا–يمكن وأضاف أنه . على سبيل المثالوزارة العدل عن طريق  االتصال الخاصة بهذا الموظف
التابعة لها، بحيث تتم  وزارة الشؤون الخارجيةات الدخول على مستو  تأشير في مجال التصال موظف لتعيين 

مساعدة ، المعنية بتقديم الط االتصال المركزيةامثل نق ،لهيئات ذات الصلةموافاة بيانات االتصال الخاصة به ل
 أنالوفد األردني ذكر وما يليها(. و  33رقم سليمة الة الممارسراجع لحدود، )ل ةبر اعال يةقضايا األسر الفي ألولياء ل

الفرنسية في السفارة شتغل ين قاض فرنسي ييعإلى ت ،لى سبيل المثال، عبادرتن السفارة الفرنسية في عما
 -أيضا–فريق العمل كد للغاية. وأ ةمفيدات الدخول، بحيث تعد هذه المبادرة تأشير ائل مسن أبشكنقطة اتصال 

ات المتبعة جراءاإلخضع لنفس ال تينبغي أن  لات االتصازيار بات الدخول الخاصة تأشير طلبات تجديد أن 
بطريقة  معالجتها تمتأن تعين يتم تقديم الطلب األول للحصول على التأشيرة، ذلك ألن عملية التجديد يحينما 

الخاصة الدخول تأشيرات تسريع اإلجراءات لضمان إصدار  ىإل األردنيالوفد ودعا سريعة وغير بيروقراطية. 
إلى الواليات المتحدة ة الدخول "مرة واحدة" تأشير ضح أن من الزمن، مو ساعة  21بزيارة االتصال في غضون 

 .ساعة 21غضون األردن في األمريكية  يمكن الحصول عليها في 

 

عبر التصال حق اممارسة تعترض سبيل العقبات التي تذليل د فريق العمل على أهمية التعاون بين الدول لشد   .31
 .بين الوالدين والطفلالحدود 
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بين ل تفاعضعف الالدخول، إصدار وثائق السفر، مثل تأشيرات ب ةالمتعلق المناقشات -كذلك– أبرزتلقد  .32
. وأشار عدد من الوفود إلى أهمية تحسين في هذا المجالعل الضمان تعاون فمعنية باألمر لاسلطات المختلف 

 ةبر اعال يةألسر قضايا االمتعلقة بالبشأن الجوانب المدنية  اتقرار الاتخاذ المعنية بالتفاعل بين السلطات القضائية 
. ولياء المعنيين بالزيارات األسرية العابرة للحدودأللدخول ال اتتأشير إصدار لحدود و السلطات المسؤولة عن ل
في  ،يتسببيمكن أن بين هاتين الجهتين التفاعل أن غياب أعضاء فريق العمل االنتباه إلى استرعى أحد و 

 ذات الصلةالقضائية اإلجراءات جلسات تحديد حضور من أحد الوالدين في حرمان  ،فرديةال حاالتالبعض 
طفل بالتصال الاالمتعلقة بالمحكمة  اتتنفيذ قرار تعترض سبيل عثرا شكل عقبة يقد وهو األمر الذي ، و بقضيته

 تصدر قضائية أوامر تتعلق بمن األمثلة الملموسة عددا الوفود واستعرض بعض . ة للحدودالعابر في الحاالت 
فريق وأكد أعضاء . الدخول تنفيذها بسبب مشاكل تأشيراتالعابرة للحدود تعذر سؤولية األبوية مالفي مجال 

من محددة استراتيجيات ضع إلى و الحاجة على شددوا و  ،الوضعهذا ال يمكن تقبل مثل  هأن -باإلجماع–العمل 
بين الوالدين  حدودالعابر للحق االتصال لصون مدنية الكم امحالصادرة عن المر واتنفيذ األلضمان جانب الدول 

ات الدخول تأشير إجراءات سبب الحاجة إلى منع تقويض تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بحق االتصال بو  ،والطفل
 .التي أصدرت القرارات القضائية الدولة تابعة لنفسسلطات المفروضة من مرهقة ال

 
 مالحظات عامة

بين للحدود التصال العابر حق اممارسة حاسم لتعزيز  أمرهو سريع على نحو وثائق السفر الالزمة إن توفير   .33
راجع في سياق "عملية مالطا" )جرت  يالمناقشات الت لقد أبرزتل المقيمين في دول مختلفة. اطفاأل األولياء و

صدار التأشيرات توفير وثائق السفر الضروريةعملية ( أن أعاله( 3)الفقرة  على وجه الخصوص، ال تزال  وا 
ت إلى و دعسألة بالبحث المه هذتناولت ثالث الإعالنات مالطا ا التذكير بأن نوحري ب. عميققلق تمثل مصدر 
 ةالمسألة بغيحقوق الطفل على أهمية هذه ن أاألمم المتحدة بشاتفاقية وبالمثل، شددت . 96تحسين الوضع

 (...)"تفاقية على أنهذه اال( من 1) 11المادة  ، بحيث تنصتصال مع كال الوالديناالضمان حق الطفل في 
الدولة الطرف لغرض جمع شمل األسرة يجب أن  ةمغادر /أو لإلىالطفل أو والديه للدخول المقدمة من الطلبات 

نسانية ،تعالج بطريقة إيجابية  ."الدول األطرافجانب  نم وسريعة ،وا 

 
 بوية مسؤولية األبالالقرارات المتعلقة الرئيسية في  اتاالعتبار أحد  -العليامصالح الطفل مراعاة  ها .

     
المسؤوليات األبوية، بما في ذلك باتخاذ القرارات المتعلقة عملية في يتعين أن يتم   .49

يرادهالعليا  لطفلامصالح مراعاة الحضانة وحقوق االتصال،   .ةالرئيسي اتاالعتبار ضمن  اوا 

 
 المناقشات ملخص

ر ذك  باألطفال و  ةتعلقالمجميع اإلجراءات  يعتبار فاالعليا فوق كل مصالح الطفل إيراد أقر فريق العمل أهمية  .31
حقوق الطفل. األمم المتحدة بشأن من اتفاقية  3ذات الصلة المنصوص عليها في المادة  تلتزاماالبا -مجددا–

عند البت في العليا الطفل مصالح  ، دوما،تراعي دولهمالمختصة التابعة لالمحاكم إلى أن جميع الوفود وأشار 

                                                 
 .(أعاله 1 الحاشية)، ول األمن إعالن مالطا  8 رقم التوصية، و من إعالن مالطا الثاني 8من إعالن مالطا الثالث، و التوصية رقم  55رقم التوصية راجع  96
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الطفل طلح "مصالح مصف يوظت تم، 97في بعض الدول، مثل تونسو المسؤولية األبوية. المتصلة بالمسائل 
تستند إليه معيار الذي بحيث تعتبر هذه المصالح ال" صراحة في أحكام قانون األسرة ذات الصلة، عليا ال

مصالح إلى أن " ،من جانب بعض الوفود ،وتمت اإلشارةمجال المسؤولية األبوية.  في اتهاقرار المحاكم إلصدار 
 ، الوصول إلى حدفي بعض الحاالت الفرديةيتم،  القرارات بحيث، تحديد تؤدي دورا حاسما في "علياالطفل ال

، الطفل إلى األم حتى سن معينة 98حضانة""المتمثلة في إسناد عامة القاعدة ال عنحرف إصدار قرار قضائي ين
 .وذلك صونا لمصلحة الطفل

 

"مصالح الطفل  تعريف مصطلحبشأن اء فريق العمل ضأع في وجهات نظربرز بعض التطابق والتباين لقد  .35
تعريف قانوني صريح لمصطلح شاركة على الدول المواحدة من أي  ريالحظ، بهذا الشأن، أنه ال تتوفو  ."العليا

 " .لعليااطفل ال"مصالح 

 
عناصر عدد من ال ذكرتم بحيث  ،في هذا المجال مالقانون الوارد في دولهوفود إلى فقه أعضاء البعض أشار  .33

بين الدول في هذا مشتركة القواسم الوقد برزت  . العليا المحاكم في تحديد مصلحة الطفلتراعيها التي المهمة 
الوفود مثل الوفد أعضاء بعض و أكد . التي ينشأ فيها والبيئة ،هتعليمو ، يتهو رفاه ،: صحة الطفلالمجال مثل

العديد  . وذكرحين تحديد مصلحة الطفل مشاعر و آراء الطفل والعالقة مع الوالدينمراعاة اإلسرائيلي، أهمية 
 . ومعمهدولعليا في المحاكم التابعة لتحديد مصالح الطفل الفي دورا هاما ؤدي الدين يأن الوفود أعضاء من 

خر. آليختلف من بلد  العليا في تحديد مصلحة الطفل  ودورهالجوانب الدينية ا، أن المناقشات برزتذلك، فقد أ
أيضا راجع تعليم الديني للطفل )المحاكم التابعة لدولهم تولي أهمية كبيرة للأن الوفود عدد من أعضاء كد وأ

 (.أدناه 251الفقرة

 
 مالحظات عامة

األمم المتحدة بشأن اتفاقية من ( 3في المادة )تضمن مبدأ رئيسي متأكيد  ،13رقم السليمة الممارسة لقد تم، في  .33
 حقوق الطفل

باألطفال،  ةتعلقالماعتبار" في "جميع اإلجراءات فوق كل " عليامصالح الطفل الإيراد دعو إلى ي 99
مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات المنفذة من 
 100ورفاهيتهتضمين هذا المبدأ األساسي في الميثاق األفريقي لحقوق الطفل  -أيضا–تم وبالمثل، التشريعية" . 

 . 101لحقوق األساسيةبشأن افي ميثاق االتحاد األوروبي و 

 
 

                                                 
المؤرخ في  82.74رقم المعدل بموجب القانون  ،5811أغسطس  52الصادر في  من قانون األحوال الشخصية التونسي 17المادة  ،على سبيل المثالراجع، 97
justice.tn/ fileadmin / fichiers_site_francais / codes_juridiques / -http://www.eمتاح على شبكة اإلنترنت في ال( 5882 يوليو 53

Statut_personel_Fr.pdf ( 3152مايو  51قي آخر مرة في تم تصفح هذه الصفحة.) 

98
 .33و  32تان ر الفق ،مصطلحات أعاله قسمراجع   

 .األمم المتحدة بشأن حقوق الطفلاتفاقية من ( 2) 11( و 3) 3المادتين راجع   99

 .ورفاهيته من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل 1المادة راجع   100

 لحقوق األساسية.بشأن ا( من ميثاق االتحاد األوروبي 3) 34المادة راجع 101
 

http://www.e-justice.tn/%20fileadmin%20/%20fichiers_site_francais%20/%20codes_juridiques%20/%20Statut_personel_Fr.pdf
http://www.e-justice.tn/%20fileadmin%20/%20fichiers_site_francais%20/%20codes_juridiques%20/%20Statut_personel_Fr.pdf
http://www.e-justice.tn/%20fileadmin%20/%20fichiers_site_francais%20/%20codes_juridiques%20/%20Statut_personel_Fr.pdf
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 هااألبوية ودعم ةبالمسؤولية تعلقالمتفاقات اال تشجيع   واو.

 

أن ، للنظر فيها بويةمسؤولية األبالتعلقة المسائل المتحال إليها عندما ،يتعين على المحاكم .41
 .تشجع الحلول المتفق عليها

 
 ،قدر اإلمكانأن تحرص، البت في مسائل المسؤولية األبوية،  دعن،المحاكميتعين على  .21

المقترحة من قبل والدي المتفق عليها دعم واحترام الحلول على ، امناسبحينما ترى ذلك و 
طفل المتفق عليه يتعارض مع مصالح الحل ال، ما لم يثبت أن باألمرلطفل المعني ا
متفق عليه من الوالدين جميع الحل التناول يحيث ال و مع القانون. يتنافى أو ،علياال

ضروري تعديل همناللمحكمة لالعتقاد بأنتدعو اأو توجد أسباب أخرى  ،التفاصيل الالزمة
، رغبات اإلمكان، قدر أن تراعيلمحكمة تعين على ا، ينزاعاالتفاق للتوصل إلى حل دائم لل

 االتفاق عند صياغة القرار.الواجب إدخالهما على ضافة اإلتعديل أو الالوالدين بخصوص 

 

 

 تالمناقشا ملخص

المتعلقة والعابرة للحدود الوطنية سرية النزاعات األلتسوية ودية الحلول الفريق العمل على أهمية تعزيز شدد  .78
تم، في هذا الدليل، ، أهميةمن  امتفق عليهول الحلالتعزيز ونظرا لما تكتسي مسألة . الحضانة واالتصالحقوق ب

 .(الفصل العاشر أدناه)راجع لهذه المسألة كامل فصل تخصيص 
 
الودية للنزاعات التسوية آليات لتعزيز تتوفر على في بلدانهم القانونية  ةنظماألأن الوفود أعضاء  عجمي ذكر .78

ات للنزاع ةوديالضرورية للتسوية اللمساعدة اتوفر هي التي  "الوساطة"الصلح" وليس "تدابير سرية، وأن األ
ي والفلسطيني واللبنان ،فقط، مثل الوفد اإلسرائيليقليلة وفود وهناك . في معظم هذه النظم القانونية ةاألسري
يتوفر أن بلده الوفد الفلسطيني ذكر ) سرية في بلدانهاالنزاعات األمجال لوساطة في لترتيبات إلى توفر  تأشار 
بهذا مزيد من التفاصيل لحصول على لو (. الصلحترتيبات فضال عن ، وذلك لوساطة االجتماعيةترتيبات ل ىعل

 أدناه. 382أيضا الفقرة الشأن، راجع 
 

والتونسي إلى أن إجراءات الطالق في  ،والمغربي ،الجزائري واألردنيالسيما الوفد وفود، أعضاء ال ةعد أشار .81
يستلم طلب  يي الذقاضالبحيث أن  للصلح بين الزوجين،محاولة ترتيب إجراء إلزامي يتمثل في تشمل  مدوله
( 3شهرين )قد تدوم ، بين الزوجين صالحبترتيب محاولة لل ،القانونيةإجراءات الطالق بموجب  ،طالق هو ملزملل

إشراك  زه يجو أن ،مثل المغرب ،في بعض الدول -كذلك–ويالحظ  األردن.في أشهر ( 2)المغرب  وثالثة في 
. صلح، في عملية الةدينيشخصية أو  ،وأحد أفراد أسرة الزوجة ،، مثل أحد أفراد أسرة الزوجآخرينأشخاص 

-هدف تبلدانهم  ية فالقانوني ةنظماألفي في سياق الطالق صلح الوفود أن عملية الأعضاء وأوضح بعض 
تستخدم فشل المصالحة، وفي حال حة" بين الزوجين. ومع ذلك، الصم"التحقيق تجنب الطالق و إلى  -أساسا
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 دبع الطفلب التصالاحضانة وترتيبات بشأن الللتوصل إلى حل متفق عليه صلح كسبيل مناسب عملية ال
يمكن للترتيبات المتفق عليها خالل عملية ، ةها القانونيتمظنأفي  هأنإلى . وأشارت بعض الوفود الطالق

 )األردن( .القضائية م احكتم العمل بها مثل األيأن و أ" أن تصبح قابلة للتنفيذ )الجزائر(، صلحال"
 

الحضانة واالتصال. وأشارت بشأن الوالدين بين أهمية دعم االتفاق على أعضاء فريق العمل باإلجماع ك د أ .85
على لمسؤولية األبوية، المتصلة باعند البت في المسائل  ،حرصتأن السلطات القضائية إلى جميع الوفود 

مع  اتعارضمذلك زوجين كل ما أمكن ذلك، وما لم يكن الجانب االتفاق الذي تم التوصل إليه من احترام 
السلطات القضائية أو ن على يأنه يتعأعضاء فريق العمل أوضح . و نللقانو ا فالخمأو العليا طفل المصالح 

اتفاقهما صقل لطرفين على الوالدين مساعدة االمتوصل إليه من جانب تفاق إقرار االسؤولة عن اإلدارية الم
. همابين لنزاعلمستدامة تسوية إلى )فوق أرض الواقع(، قصد التوصل للتطبيق قابالجعله لحيثما لزم األمر 

يعالج مسألة  لحدود اللبر اعالترتيبات االتصال بشأن اتفاق ى القاضي علالوالدان عرض عندما ي -مثال–يمكن و 
 .من جانب القاضي التدقيق بشأن هذه المسألة من الوالدينمزيد من التوضيح أو طلب نفقات السفر 

 
 مالحظات عامة

، بحيث أنها تتيح في جميع البلدان للغايةمفيدة حضانة و االتصال األسرية بشأن ال تلنزاعالة وديالتعد التسوية  .83
تفاق االتشجيع ودعم وال شك أن في مصلحة الطفل. و  ،مستمرنحو ا البعض على ملتعاون مع بعضهللوالدين ا

تأمين "حق الطفل في على  دسيساعهما طالقأو  همابعد االنفصال بينبوية مسؤولية األبشأن الالوالدين بين 
 على النحوو " ةممنتظ وبصورة ] ... [ نوالديالالحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال 

 أحكام أنه ال يمكن تطبيق -أحيانا–ويالحظ حقوق الطفل. األمم المتحدة بشأن اتفاقية في منصوص عليه ال
بحيث تعد التسوية الودية للنزاع الحل الوحيد في ، الدوليةسرية النزاعات األبعض حاالت في الدولي  نالقانو 

 .حاالتمثل هذه ال
 
. وتشمل هذه ةوديبطريقة  عات األسرية الدوليةاتسوية النز على من الصكوك الدولية واإلقليمية كثير اليشجع  .82

 :لصكوك ما يليا
 

  102ة )أ(بروكسل الثانيالئحة، 
  5881عام المؤرخة في 103حماية الطفلالخاصة باتفاقية الهاي، 
  5881عام المؤرخة في 104لطفلالدولي ل ختطافالخاصة باالاتفاقية الهاي، 
  و 105االتصالي بشأن وروباألمجلس الاتفاقية، 
 106مارسة حقوق الطفلشأن مب ةتفاقية األوروبيالا . 
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جنوب المتوسط بين بعض بلدان األطراف السارية التنفيذ من الصكوك الثنائية يشجع الكثير عالوة على ذلك، و  .84

 .دللحدو ة بر اعالسرية للنزاعات األ ةوديسوية الالشريكة و الدول األوروبية الت
 
مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص المعد من جانب  107الوساطةمجال السليمة في ات دليل الممارسيعالج  .81

سرية عات األالنز الودية لتسوية في مجال الاألخر  ذات الصلة ليات اآلالوساطة و تي تعترض سبيل التحديات ال
لتركيز على الوساطة في حاالت االختطاف الدولي لألطفال التي أنه تم إعداد هذا الدليل لرغم و . دللحدو ة بر اعال

العديد من  نيتضم أنهإال ، 5881عام للطفل الدولي لاختطاف الخاصة بتدخل في نطاق اتفاقية الهاي 
صورة ب دللحدو ة بر اعال يةعات األسر اتسوية الودية للنز على مجال ال -كذلك-نطبق سليمة التي تالممارسات ال

 ة.عام
 
 

 هاعلى حد سوا  و احترامكال الوالدين ثقافات و تقاليد إللمام بفرصة لانتهاز ال  .زاي
 

و  ،لإللمام بثقافات و تقاليد كال الوالدين على حد سوا ألطفال لتاحة الفرصة إ يتعين .12
 .احترامها

 
طفالهم أربية على مواصلة تهما تشجيعتعين ، يهماأو طالقالزوجين في حال انفصال  .11

لألطفال تاحة اإل ذلك، . ويشمل هماوتقاليد ثقافات كال الوالدينبتصال ضمن اال بطريقة ت
 كال الوالدين.األم لمواصلة تطوير المهارات اللغوية في لغات 

 
 المناقشات ملخص
تندرج مسألة ألن هذه الل اطفاألال يتدخل في مسألة تربية أن قانون األسرة على الوفود أعضاء شدد العديد من  .81

أن تتولى تربية األطفال  -عموما–التي يتعين عليها  ية هاألسر فعليه، . و دون سواهما الوالدينقرارات ضمن 
فريق العمل أن . والحظ أعضاء الدينية المختلطةقيم ، بما في ذلك العلى نحو يراعي القيم والتقليد الخاصة بها

 -فجأة–بحيث تتحول  ،خلفيات ثقافية و دينية مختلفةبخاصة في حال انفصال أو طالق زوجين تنشأ مشاكل ال
من المهم  هفريق العمل أنوير  . بينهما "إلى مصدر "صراعات طاحنةا مالثقافية والدينية وغيره لمسائلا

كال الوالدين مع ثقافات وتقاليد  لالتصاعلى الحفاظ لة الفرصة ألطفالهم تاحإحاجة إلى الوالدين بشأن التحسيس 
ذا كان األبوان و . على حد سواء على تشجيع فمن المهم جدا ال، تين تم تلقينهما للطفلمختلف نان لغتييتكلما 

 اللغتين.هاتين تعلم مواصلة 
 

 مالحظات عامة
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ثقافات و تقاليد كال الوالدين إللمام بلاألطفال فرصة ح نمأهمية ،إقرار 108ولاألفي إعالن مالطا لقد تم،  .87
الطفل نحو دعو إلى توجيه تربية التي ت حقوق الطفل،األمم المتحدة بشأن مع اتفاقية ذلك . و يتماشى هااحترامو 
 هيعيش فيلبلد الذي ا -كذلك–احترام و  الخاصة بالوالدين،والقيم الوطنية  ،واللغة، الثقافية ةهويوال ،ماحترام القي"

 .109" ةته األصليحضار المختلفة عن األخر  و الحضارات  أصالينحدر منه والبلد الذي  ،الطفل
 

 حقوق الطفل اإلجرائية -الطفل لوجهة نظر ماع تساال  ثانيا.
 

النضج و سن الفي -ألطفال إلتاحة لالتدابير المناسبة لكافة على الدول اتخاذ تعين ي .12
متعلقة حرية في جميع المسائل الكل ب ا الرأي هذ للتعبير عنفرصة ال-رأيهم  ين إلبداالكافي
 .بهم

 
في جميع اإلجرا ات المتعلقة بالحضانة واالتصال و على وجه الخصوص، يتعين أن يتم،   .12

في -إتاحة الفرصة لألطفال األبوية، الحرص على مسؤولية المتعلقة بالخرى األمسائل وال
واالستماع  الرأياإلعراب عن هذا المبادرة إلى -رأيهمعن  بين لإلعراالكافيالنضج و سن ال
 .منها بحتة والدوليةالوطنية الت األسرية الالحاذلك يشمل و م.هيإل

 
في يقيم طفل مصالح تمس  تها قرارابشأنالتي تتخذ  دللحدو ة بر اعال يةقضايا األسر الفي  .12

طفل لنظر اة وجهالمتخذة لمعرفة تدابير تشمل ال، القرارفيها صدر يدولة غير الدولة التي 
استخدام التعاون القضائي من  ،رأيه  ين إلبداكافيالالنضج و سن الذي بلغ ال ،المعني باألمر

 .األخرى عن بعد المناسبةالتصال وسائل ا، وكذلك شبكات القضائيةالخالل 
 

 .االكافيين إلبدائه نضجالسن و عند بلوغهم الل اطفاأليتعين مراعاة وجهات نظر  .12
 

في ،إلبدائهاسن والنضج الكافيين الالذين بلغوا وجهات نظر األطفال مراعاة  -كذلك–يتعين  .12
 عات.النز الودية لتسوية العمليات 

 
الطفل في سياق اإلجرا ات والقواعد لوجهات نظر ع امتسفيما يتعلق بطريقة اال .12

أو جلسة  ،القاضيجانب  نم ةمباشر ستماع للطفل لالعقد جلسة ،يستحسن اإلجرائية
مقابلة جرا  خصيصا إلأو خبير معين الطفل عن طريق وسيط، مثل ممثل  هإلي ستماعلال

مالئمة بيئة معه. ويتعين،  في كل حال، الحرص على أن تجري جلسة االستماع  في 
يه علعلى نحو ال يؤثر و  ،حريةكل لطفل التعبير عن نفسه ب،وبطريقة تسمح للطفللراحة ا

 .اسلب

                                                 
 (.أعاله 1رقم الحاشية )ج( )5األول ، التوصية  مالطاإعالن راجع 108
 حقوق الطفل.األمم المتحدة بشأن اتفاقية من  38المادة راجع 109
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مثل  من شأن رأيهمإلبدا  ين كافيالنضج والسن ال اأطفال بلغو على  إجرا اتفي حال تنفيذ  .12

 بشأن هذهالحق في الحصول على معلومات ألطفال ، لسلبا تؤثر عليهمأن  هذه اإلجرا ات
المعلومات األخرى عن فضال هذا ،هانع تترتب دالتي قالعواقب المحتملة و اإلجرا ات، 
 .في هذا المجال األطفالحقوق المتعلقة ب

 
مدربا بطريقة الطفل لة مع المقابالذي يجرى الشخص يكون أن الحرص على ستحسن ي .23

يتم أن و  ،مقابالت مع األطفالالإجرا  مجال الخبرة في تتوفر لديه أو الشأن،  اة بهذمناسب
 من عب  اتخاذ القرار. لالطف إعفا 

 
 تالمناقشا ملخص
وجهات نظرهم في بداء إل ينكافيالنضج السن و بلغوا الاألطفال الذين االستماع إلى أقر فريق العمل أهمية  .33

في هذا  -مجددا–فريق العمل ذكر بالحضانة واالتصال. و  ةتعلقالمالمسائل التي تؤثر عليهم، مثل المسائل 
 . 110حقوق الطفلاألمم المتحدة بشأن من اتفاقية  12المادة المتضمنة في الصدد االلتزامات 

 
لألطفال في اإلجراءات القانونية اع متساالمجال  في دولهم فيالطريقة المتبعة ذكر أعضاء فريق العمل  .33

تجيز         دولهم السارية التنفيذ في قوانين إلى أن الوفود أعضاء العدة أشار و المتعلقة بمسائل المسؤولية األبوية. 
في تهم إقاممكان قرار بشأن العند اتخاذ  -رأيهمين إلبداء كافيالنضج السن و البالغين ال- للألطفا ماعتساال

يلزم أن يسأل ، ة في بلديهماسر األن و ناقإلى أن المغربي و الوفد المصري أشار كل من . و الحضانةإجراءات 
فضل العيش. مع أي واحد من الوالدين ي ،حضانةالفي إجراءات  ،سنة من العمر أو أكثر 15البالغ طفل ال

تحديد ما إذا كان لقاضي يتولى ا، حلواضا زململاهذا القانون إلى جانب  ه،الوفد المغربي أن -كذلك–وأوضح 
ماع تساللاألدنى سن اللم يحدد أن القانون التونسي إلى الوفد التونسي أشار . و أم ال لطفللماع تسضروري اال

ال. الستماع إليه أم يكفي ل ما إذا كان الطفل ناضج بماتحديد سلطة تقديرية ليتمتع بلقاضي اوأن  ،لطفلل
مستشهدا  ه،رفض طلبأن يلقاضي ليجوز  ه الفإن، إليه عامتستم االيالطفل على أن  ارصر وأوضح أنه في حال إ

ا تمت تلبية طلبها. إليهالقاضي أن يستمع على أصرت سنوات  3حالة فتاة تبلغ من العمر بفي هذا الصدد 
سن بصورة منتظمة عند بلوغ الطفل األطفال االستماع إلى  ،تونسفي  ،بشكل عاميتم،  همع ذلك، أنوأضاف 

في لوضع مماثل لهو . وأوضح الوفد اللبناني أن الوضع في لبنان (15الخامسة عشر)أو  (11الرابعة عشر)
الوفد اإلسرائيلي أن مسائل ذكر و  .ألطفال في سن مبكرةاالستماع ل غير أنه يمكن، مع ذلك، ،المغرب وتونس

في الدعاو   يتم،اختصاص محاكم األسرة الدينية والمدنية، وأوضح أنه في بلده هي من ة األبوية المسؤولي
أن ونضجه. وذكر الوفد األردني سنه ل اوفق هرغباتلاالستجابة و لطفل االستماع ل ،المتعلقة بالحضانة واالتصال

بداء إل ةفياكال نضجأنه بلغ سن ال ،األردنفي  ،عامبوجه  ،يعتبر( من العمر 13الطفل البالغ ثالثة عشرة سنة )
 .هنظر ة وجه

 

                                                 
 .أدناه عامةمالحظات المن ال 111الفقرة راجع 110
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التي يمكن أن تترتب على قلق إزاء اآلثار السلبية ما يساورهم من شعور بالالوفود عن أعضاء عدد من أعرب   .31
ألطفال لماع تساال. وأبرز الوفد المغربي أن إليه في بعض اإلجراءات القضائية عامتساالبسبب الطفل  يةرفاه
 اتجلسفي حال تنظيم رفاهية الطفل قد تهدد بعض المخاطر ضمن أن تت نوأنه يمك، للغايةة حساسة مسألهي 

يعني ، مالئمة لراحتهلطفل في بيئة ل عأهمية االستما. وشدد فريق العمل على مناسبةبطريقة غير  عاالستما
ات لطفل أثناء جلسلستماع الاأن أكد فريق العمل، باإلجماع، . و بارتياح كبيرلطفل فيها ايشعر في بيئة ذلك 

بحضور  عجر  االستما ما إذاخاصة وغير مالئم، للطفل  مخيفهو  ،في قاعة المحكمة ،المحكمة العادية
 لطفل.لماع تسالالمناسب ل المكان اختيار مسؤولية يتولى الوالدين. وأشار العديد من الوفود إلى أن القاضي 

 
في مجال الخيارات المتاحة المتعلقة ببعض التفاصيل لوجهات النظر بشأن  فريق العمل تبادالأجر  أعضاء  .31

ع امتساال ،في تونس ،لقاضيأنه يمكن لالتونسي  دوذكر الوف. في المحاكم التابعة لبلدانهملطفل لماع تساال
. ةيجتماعمساعد في الشؤون االأو  ،طبيب نفسانيجانب لطفل من مع امقابلة تنظيم طلب أو لطفل، لمباشرة 

طلب لأو  ،لطفل مباشرةلع امتسلالتقديرية سلطة يتمتع بقاضي أن الالوفد المصري والمغربي وضح كل من أو 
أن من جهته،  ،الوفد اللبنانيوذكر . مع الطفلمقابلة وتكليفه بإجراء مثل هذه المن طبيب نفساني  مساعدةال

مكن تقرير اجتماعي يتحضير يأمر بأن لقاضي ليمكن بحيث  ،لللطف مباشرة، بالضرورةالقاضي ال يستمع، 
معلومات بشأن الوفد اللبناني قدم . و بعد إجراء مقابلة مع الطفل المعني باألمر طلب طبيب نفسانيإعداده من 

في التي تجري تحقيقات البما في ذلك  الحضانة، إجراءاتفي سياق  في لبنانطريقة إعداد التقارير االجتماعية 
لوجهة ماع تساالذه التقارير إلزامية. وذكرت عدة وفود أن تكون مثل هقترح أن ، بحيث الطفلعتيادية لالبيئة اال
الوفد اإلسرائيلي أشار و . ات المتاحة في هذا المجالخيار من ال -أيضا–يعد الطفل عن طريق األم أو األب نظر 

ن طريقة أبشتقديرية بسلطة ئيل إسرايتمتع القاضي في ن الدول األخر ، الكثير مفي مثلما هو األمر إلى أنه، و 
" يديرها مساعدون لدعملطفال بمساعدة "وحدات لألع امتساال عادة، . وأضاف أنه يتم،لطفللع امتساال

التي تم سنها في الوفد اإلسرائيلي أن التشريعات األخيرة ضاف أو  .محاكم األسرة أوامرتحت وتقع  نو اجتماعي
–استرعى و  ؛واالتصالضانة نظر الطفل في إجراءات الحلالستماع لوجهة همية األالمزيد من ولت إسرائيل أ

ما إذا حديد القدس بهدف ت فيفي محكمة األسرة  -مؤخرا–جر  تنفيذه رائد نموذجي االنتباه إلى مشروع  -كذلك
 ( من العمر، وما إذا كان15دون الخامسة عشرة )ألطفال لوجهة نظر  -بصورة منتظمة-يتعين االستماع كان 

–الوفد اإلسرائيلي شار وسطاء. وأالمن خالل االستماع إليهم تفضيل  وألألطفال، ع مباشرة امتسااليستحسن 
إجراء تقرير اجتماعي بعد إعداد  ،في قضايا الحضانة والزيارةأن يتم،  ،إسرائيلإلى أنه جرت العادة في  -أيضا
من  اوغيرهملوالدين مقابالت مع اإجراء بحيث يشمل هذا التقرير  ،الذي يقيم فيه الطفلمنزل إلى الزيارة 

 الصلة.وي األشخاص ذ

 

ينبغي أن تكون لطفل مع ا ةمباشر التي يجريها القاضي بصورة االستماع  اتجلسأن الوفود أعضاء أكد جميع  .32
جلسة االستماع. ئه لوالديه أثناء تضارب في والالطفل ب يتجنلالوالدين ، بأي حال، بحضور عقدأن ال تو مغلقة 

أو ي، انأخصائي نفسبحضور لحاالت ، أو في بعض ابمفرده لللطف لقاضيالى الحاجة أن يستمع عوتم التشديد 
 المحكمة.ضبط أو كاتب  ،اجتماعيمساعد 
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الحرص  –وسيط الالقاضي أو جانب من المعقودة –ع للطفل امتساالل األهمية أن يتم في جلسة ريق العمفأقر  .33
إعفاء إلى على الحاجة  ، بصورة خاصة،، بحيث تم التشديدضرة للطفلغير مبطريقة على أن تعقد هذه الجلسة 

على  نه يتعيأنوتمت اإلشارة إلى . المسالة األسرية المتصلة بهفي  صنع القرارمتصلة بمن أي ضغوط الطفل 
 سيصدرهو الذي القاضي غير أن ، همراعاة رأيستتم أنه ه الطفل أن يشرح لمع  ةالمقابلالذي يجري الشخص 

مع مراعاة قرار في كل األحوال، ال ،صدرهو الذي يالقاضي وفود أن أعضاء العدة وضح أو النهائي.  رالقرا
سن معينة في اختيار ما الحق للطفل البالغ 111هاانينالعليا، بما في ذلك في الدول التي تخول قو لطفل امصالح 
جلسة في مجر  تم التشديد على الحاجة إلى أن يتم، . و همألأو  يهبأل 112تسند "حضانته"يستحسن أن إذا كان 

ة اتخاذ مسؤوليغير أنه )القاضي( هو الذي سيتولى ، تهرغبسيراعي أن القاضي  ىإطالعه عل ،لطفللع امتساال
مدربا ل اطفاأل مع تلمقابالي اجر يالذي لشخص يكون اأن لى عفي نهاية المطاف، وعلى أهمية الحرص  القرار

 منهموفود ، أعضاء الوتمت اإلشارة من جانب عدة . في هذا المجالالخبرة تتوفر لديه أن على نحو مناسب، و 
قضاة تسند إلى أن المسائل المتعلقة بالمسؤولية األبوية في بلدانهم إلى  و التونسي ،والمغربي ،المصري دالوف

مع  ةأو غير المباشر  ةاالستماع المباشر ات في ترتيب جلسالخبرة تتوفر لديهم سرة ين في شؤون األمتخصص
 .سليمةبطريقة تعقد هذه الجلسات يتم الحرص على أن بحيث  ،األطفال

 

في بعض  ،شار إلى أنه يتمأبحيث ، دللحدو ة بر اعالسرية تفصيل الخالفات األبمزيد من الفريق العمل تناول  .31
، بحيث تم التأكيد اإلجراءاتالتي تنفذ هذه في الدولة  ينجداو تل غير ماطفمتعلقة بأإجراءات تنفيذ  ،األحيان
معمول به في  ومثلما ه، دللحدو ة بر اعالسرية األلطفل في النزاعات لماع تسإجراءات االأهمية التقيد بعلى 

مراعاة ضمان جميع التدابير المناسبة لضرورة اتخاذ . وشدد فريق العمل على اإلجراءات األخر  ذات الصلة
أوضح و . أثناء تنفيذ اإلجراءات -ين إلبداء هذه الوجهةكافيالنضج السن و الذين هم في ال-األطفال نظر  ةوجه

تقارير اللحصول على لشبكات القضائية وغيرها من هياكل التعاون عانة باليمكن االست هفريق العمل أن
وتمت، بهذا . التي يقيم فيها الطفلدولة الللطفل من  عامتسمن التقارير المتعلقة باالجتماعية أو غيرها اال

حماية مع الحرص على ن لكو  ،الفيديوبواسطة طفل للاالستماع الشأن، اإلشارة إلى إمكانية تنظيم جلسات 
استخدام . وأعرب الوفد اإلسرائيلي عن قلقه بشأن هذه الوسيلةمثل أي أضرار قد تترتب عن استخدام الطفل من 

، ضغطا نفسيا شديدا على الطفل، اشكل، في حد ذاتهتاالستماع جلسة أن وأوضح  الفيديو في هذا اإلجراء.
 أشارو . للحديث عبر هذه الوسيلة بالراحةر و شع، بحيث سيصعب على الطفل الفيديوناهيك عن الحديث عبر ال

 ،في دولهم ،إلى أنه يجوز للقضاة و التونسي ،والمغربي ،واألردني ،اللبنانيالوفد  ممنهوفود، أعضاء  ةعد
استخدام تكنولوجيا بما في ذلك مصالح الطفل، يخدم إصدار قرار لضمان استخدام كل الوسائل الضرورية 

بريد خر  عن طريق البريد اإللكتروني أو الاألدول الوالفيديو والتواصل مع محاكم واالتصال، المعلومات 
من و حيث يقيم الطفل، األجنبية ان المعدة في البلداالستفادة من التقرير االجتماعية هذا فضال عن ، العادي
من جميع الوسائل  ،يالقاض جانبمن  ،الوفد المغربي أن مبدأ االستفادةوضح لطفل. وأاالستماع لتقارير 
 .اإلسالميةمستمد من الشريعة إلصدار قراره هو مبدأ المناسبة 

 

                                                 
 (.أعاله 31الحاشية )( من قانون األسرة المغربي 2) 133، على سبيل المثال، المادة راجع111

 أعاله(. 22و  23راجع قسم المصطلحات )الفقرتان  112
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في  الكافيين لإلعراب عن رأيه نضجوالسن الذي هو في الرغبات الطفل أهمية مراعاة شدد فريق العمل على  .35
ما إذا كانت اآلراء  دالذي يحدالقاضي هو ، مع ذلك، أن أعضاء فريق العمل أبرزو . المتعلقة بهاإلجراءات 

رغبات الطفل ما إذا كانت  و ،عكس تأثير الوالدينخاصة به فعال، أم أنها تآراء هي التي أعرب عنها الطفل 
 .محيطة بهذا الشأنجميع الظروف المراعاة مع وذلك  ،حالةالهذه في  اه العليمصالحمتوافقة مع 

 
آراء األطفال في اإلجراءات االستماع إلى أن واألردني  ،المصري دينوفمنهم الوفود، أبرز عدة أعضاء ال .33

لوالدين على ايساعد يمكن أن عنصرا إيجابيا يعد، في الغالب، أن الطفل  ثا بحيآثار أن يحدث ن كميالقانونية 
وتم التشديد . قضاةبوصفهم هم الخاصة تتجربفي ذلك ب نمستشهدي ،بينهما القائم  التوصل إلى حل ودي للنزاع

، بحيث تمت اإلشارة األخر مماثلة العمليات الو صلح" العملية "في سياق مهما رأي الطفل يؤدي دورا أن على 
في  -رأيهم ءالكافيين إلبداالنضج و سن الفي الذين هم -وجهات نظر األطفال تم  مراعاة تأن إلى إلى الحاجة 

 .تالودية للنزاعاتسوية العمليات 

 
، مثل حاالت ةاألسرية المعقدنزاعات في حاالت ال لللطف مستقلناقش فريق العمل إمكانية توفير تمثيل قانوني  .33

 تهمنظمأل للطفل في مستقالقانوني التمثيل إلى توفر الاالختطاف الدولي لألطفال. وأشار عدد قليل من الوفود 
ض اغر تعيين "وصي قانوني" للطفل أليجيز في بلده نظام القانوني ال أناإلسرائيلي  دوذكر الوف. ةالقانوني

ذا ما و ، ع إليه مباشرةاستملالفي انضج الكلم يبلغ سن الالطفل ل ما إذا كان المحكمة في حا اعتبرت المحكمة ا 
القضية. محددة خاصة بهذه ظروف لالستماع إليه في اإلجراءات نظرا ليتعذر على الوالدين إحضار الطفل أنه 

بيئته تحقيقات في جري ، ويللتحدث معه لطفليجري مقابالت مع اوأوضح الوفد اإلسرائيلي أن  الوصي القانوني 
لمحكمة لآراء الطفل  لنق الممثلهذا  يتولى و .موغيرهه في المدرسة معلمييعني ذلك أنه يتحدث مع ، ةاالعتيادي

ال يوجد في  هأوضح الوفد المصري أن العليا. مصالح الطفلعلى تحديد  المحكمة ساعديو  ،جراءاتاإل ءأثنا
" غير أنه يجوز أن يتم مستقلمع مفهوم"التمثيل القانوني ال ،يتطابق تماما االنظام القانوني في بلده مصطلح

و . ما فوق من جانب محام يعين لهذا الغرضسنة من العمر و  (15البالغين خمسة عشرة )ألطفال تمثيل ا
يمكن أن ألطفال في سياق اإلجراءات التي لعلة احماية فأخر  تكفل آليات ، إلى جانب ذلك، رأنه تتوفأضاف 

األطفال خالل اإلجراءات مساعدة لعلم النفس تعيين مساعدين، وأخصائيين في  -دوما–بحيث يتم  ،تؤثر عليهم
ممثل نظمتها القانونية على "التي ال تتوفر أخر ، األوفود وأشارت ال. احتياجاتهممن إدراك المحكمة لتمكين 
 سياق اإلجراءات يبلدانها فالمتوفرة في ل األخر  آليات حماية حقوق الطفإلى مختلف  "لللطف مستقلقانوني 
لصون  ،لتي تمس الطفلفي الدعاو  المدنية االعام لمدعي أكبر ل دور نشطإسناد ، ذلك شملي. و القضائية

حضور العام مدعي أنه يجوز للإلى بعض الدول، مثل المغرب وتونس،  أشارتو . عليامصالح الطفل ال
تمت و . العلياطفل المصالح قرار المحكمة ال يراعي أن عتبر المحكمة إذا ما اقرار في ستئناف االاإلجراءات و 

 ةكتابي للمحكمتقديم رأي  العام ، للمدعييمصر النظام الالنظم القانونية، مثل بعض في اإلشارة إلى أنه يجوز، 
 .ذات الصلة المحكمة ال يشارك في جلساتغير أنه ن مصلحة الطفل، أبش

 

إلى الوصول  -ينالنضج الكافيودرجة سن بلغ ال الذي-طفل تم اإلتاحة للتأن الحاجة إلى ريق العمل فأقر  .33
طالعه على العواقب التي يمكن أن تاإلجراءات التي تمسه، و المتعلقة ب تالمعلوما هذه تنفيذ ترتب عن ا 

 الحصول على مثل هذه المعلوماتلطفل يمكن ل هأنوتمت اإلشارة إلى . ئيةحقوقه اإلجراعلى و ، اإلجراءات
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مع ت لمقابالامكلف بإجراء أو من خالل وسيط  ،معه القاضيالتي يعقدها مباشرة الجلسات االستماع  خالل
 الطفل.

 

 معلومات عامة

التي حقوق الطفل اإلجرائية بو التعبير عن رأيه، حق الطفل في بيتعلق  افيم التاليةالجوانب يتعين التمييز بين  .33
ين في كافيالنضج درجة الو  نلسبلغ االذي ( حق الطفل  1: ) هاز يتعز إلى الصكوك الدولية و اإلقليمية تسعى 

تؤخذ أن  ين فيكافيالنضج درجة الو  نلسبلغ االذي ( حق الطفل  2) ؛هو رغبات ه،و مشاعر  ئه،آراعن لتعبير ا
يحاط لكي ين كافيالنضج درجة الو  نلسبلغ احق الطفل الذي (  3) ه؛في المسائل التي تمسآراؤه في االعتبار 

 .مستقل مثلتعيين مفي الطفل ( حق  1)  ؛والمجال  افي هذ حقوقهبو به الجارية المتعلقة  تباإلجراءاا علم

 

بعين االعتبار في المسائل التي هذه اآلراء أخذ في أن تو  ،حقوق الطفل في التعبير عن آرائهيتعين ضمان  .111
من اتفاقية  12المنصوص عليه في المادة ذلك على النحو ودرجة نضجه، و الطفل سن تمسه، مع مراعاة 
 :ما يليحقوق الطفل، التي تنص على األمم المتحدة بشأن 

 

 التعبير عنفي حق الآرائه الخاصة التعبير عن للطفل القادر على في االتفاقية الدول األطراف  تكفل (1
مع  ، و ذلكبعين االعتبارراء بحيث تأخذ هذه اآل، هحرية في جميع المسائل التي تمسكل ب هذه اآلراء
 نضجه.الطفل ودرجة سن مراعاة 

 

جميع في  عراب عن آرائه إللفرصة للطفل إتاحة ال ،على وجه الخصوصتتم، لهذا الغرض،  (2
أو هيئة  همباشرة، أو من خالل ممثلبصورة ، إما هتمسالتي دارية اإلقضائية و الجراءات اإل

لقانون المنصوص عليها في االقواعد اإلجرائية  وذلك على نحو يتماشى و، متخصصة ذات صلة
 الوطني. "

 
وتتناولها ألطفال لدعم الحقوق اإلجرائية األخر  التي تمية هناك عدد من الصكوك المتعددة األطراف واإلقلي .111
في خاصة ز حقوق األطفال، و يممارسة حقوق الطفل تعز  نة بشأاألوروبيتفاقية تتولى اال. من التفصيلمزيد ب

الحقوق اإلجرائية المتصلة بربعة األجوانب ال -كذلك-دعم وت .السلطات القضائيةية المحالة أمام الدعاو  األسر 
من االتفاقية  11و  3، 3، 5، 1، 3 دواالموذلك على النحو المنصوص عليه في ، المذكورة سابقا لألطفال

 :التي تقضي بما يليممارسة حقوق الطفل  بشأناألوروبية 

 
  لتعبير عن آرائه في اإلجرا اتاو الحصول على المعلومات في الطفل حق  - 2المادة 

أنه يتوفر على القدرة يعتبر في القانون الداخلي  طفالأمام السلطة القضائية تمس المحالة دعو  الإذا كانت 
 :بهالب ايط له قيح، و الحقوق التاليةبفي هذه الحالة،  ،الطفلهذا يتمتع فهم، الكافية لل

 حصل على جميع المعلومات ذات الصلة؛أن ي  .أ 

 عن آرائه؛يعبر و  ،تشاريسأن  .ب 

 أي قرارالمترتبة عن العواقب المحتملة بو  ،المتثال لهذه اآلراءفي حال االمحتملة  ببالعواقا علميحاط أن  .ج 
 .يتخذ بشأنه
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  عملية اتخاذ القرار-1المادة 

 بما يلي: القيام  السلطة القضائيةتتولى ، الطفلمس قبل اتخاذ قرار في اإلجراءات التي ت

الحرص، ، و العليامصالح الطفل يخدم تخاذ قرار الكافية المعلومات اللديها  ركانت تتوفنظر فيما إذا ال    .أ 
 ةالمسؤوليالجهات التي تتولى من وخاصة الحصول على مزيد من المعلومات، لزم األمر، على حيثما 
 األبوية؛

 :فهمال ىية علكافالأنه يتوفر على القدرة يعتبر القانون الداخلي الذي  لحال الطففي  .ب 

  المعلومات ذات الصلة؛التأكد من أن الطفل حصل على جميع 

 ينخر آأو من خالل أشخاص أو هيئات  إذا لزم األمر،وعلى انفراد  يا،شخص-استشارة الطفل- 
 ،اتعارضم، ما لم يكن ذلك هفهمدرجة  معناسب تتبطريقة و ، هالصلة بمسائل ذات في ال
 ؛العلياطفل المع مصالح  ،صراحة

  تعبير عن آرائه؛بالالسماح للطفل 

 

 الطفل.من جانب عرب عنها المراء آللهمية الالزمة إيالء األ .ج 

 

 :ما يليحقوق الطفل على  ةممارس بشأن ةاألوروبي االتفاقيةتنص للطفل، المستقل مثيل تبالفيما يتعلق  .112

 

  الحق في التقدم بطلب للحصول على تعيين ممثل خاص-1المادة 
 

، ينخر آأو من خالل أشخاص أو هيئات  ،، شخصياالتقدم( ، للطفل الحق في 3مع مراعاة أحكام المادة ) (1
حيث يمنع القانون الداخلي  ،هتمسالتي قضائية في اإلجراءات السلطة الأمام به ممثل خاص بطلب لتعيين 

بين هذه الجهة تضارب في المصالح رود و بسبب األبوية من تمثيل الطفل  ةالمسؤوليالجهة التي تتولى 
 .والطفل

 

بموجب  ،األطفال الذين يعتبر -فقط-ليشمل  (1)في الفقرة المشار إليه لحد من الحق ا يية فحر اللدول ل (2
 فهم.ال ىية علكافالأنه تتوفر لديهم القدرة  ،القانون الداخلي

 
 
 
 

  حقوق إجرائية محتملة أخرى-5المادة 

تمسهم التي دعو  بالالنظر في منح األطفال حقوق إجرائية إضافية فيما يتعلق في االتفاقية األطراف تتولى 
 :بصورة خاصة الحقوق التاليةأمام السلطة القضائية، و المحالة 

مساعدتهم على ل هيختارون ،امناسبيرونه شخص جانب لحصول على مساعدة من لطلب بتقدم الالحق في   .أ 
 التعبير عن آرائهم؛
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أو محام ، تقلستعيين ممثل مبطلب ل، آخرينأو من خالل أشخاص أو هيئات  ،ا، شخصيالتقدمالحق في  .ب 
 ؛لتمثيلهم عند اللزوم

 الحق في تعيين ممثل خاص بهم؛ .ج 

 اإلجراءات.األخر  المعنية بألطراف المخولة لحقوق الالحق في ممارسة بعض أو كل  .د 

 
   تعيين الممثل -1المادة 

يمنع الحاالت التي  يتمسه فطفل في اإلجراءات التي للتعيين ممثل خاص بسلطة سلطة القضائية تتمتع ال
تضارب في رود و بسبب األبوية من تمثيل الطفل  ةالمسؤوليالجهة التي تتولى القانون الداخلي فيها 

 .بين هذه الجهة والطفلالمصالح 

 
سلطة التخويل في نظر الالطفل، تمس اإلجراءات التي ب قما يتعلفيفي هذه االتفاقية، األطراف تتولى 

 لتمثيل الطفل.عند اللزوم محام و  ،في الحاالت المناسبة للطفل ستقل القضائية صالحية تعيين ممثل م
 

 دور الممثلين
   41المادة 

صراحة  اتعارضمما لم يكن ذلك - للممثتولى اي ،الطفلتمس دعو  أمام السلطة القضائية إيداع في حال 
 :القيام بما يلي  -العليا طفلالمصالح ب

أنه تتوفر  -القانون الداخليبموجب -يعتبر الطفل ما كان لطفل، إذا لتوفير جميع المعلومات ذات الصلة  .أ 
 ؛ملفهية لكافاللديه القدرة 

في والعواقب المحتملة  ،المتثال آلرائهفي حال ابشأن العواقب المحتملة للطفل الضرورية تفسيرات التقديم  .ب 
أنه تتوفر  -الداخليالقانون بموجب -الطفل يعتبرما كان إذا  ك، وذلممثلالأي إجراء من جانب حال اتخاذ 
 ؛ملفهية لكافاللديه القدرة 

 السلطة القضائية .عرضها على تحديد آراء الطفل و  .ج 

 
 ةالمسؤوليلتشمل الجهات التي تمارس  (1)نظر في توسيع أحكام الفقرة في االتفاقية الاألطراف تتولى 
 األبوية .

 

في مجال قانون األسرة الدولي  واإلقليمية لصكوك التالية المتعددة األطرافا -كذلك–و فضال عن ذلك، تدعم  .113
، و اتفاقية الهاي 113ة )أ(: الئحة بروكسل الثانيءاآلر هذه اة في مراعاو  آرائه عراب عناإلحق الطفل في 

المؤرخة في 115اختطاف الطفلالخاصة بهاي الو اتفاقية  ،1333عام المؤرخة في 114حماية الطفلالخاصة ب
 .1331عام 

                                                 
 .أعاله 32 رقمالحاشية راجع ، لمزيد من المعلومات ة )أ(من الئحة بروكسل الثاني 12و  11 تينوالماد 13راجع الحيثية رقم  113

 هذ هذااتخفي حال ، "ةبير حماية الطفل األجنبياكمبرر لرفض تدتستخدم ، والتي 1333عام لحماية الطفل الخاصة بمن اتفاقية الهاي  23المادة راجع  114
لمبادئ اانتهاك حال في و ، لإلعراب عن رأيهفرصة للطفل ما إتاحة الدون، في سياق اإلجراءات القضائية أو اإلدارية، ية(الستعجالت احاالالفي لتدابير )ما عدا ا

 .أعاله 12رقم الحاشية  راجعللدولة متلقية الطلب"، لمزيد من المعلومات بشأن االتفاقية  ةاألساسية الداخلي



 دليل الممارسات السليمة

60 
 الثانيالعنصر  -يوروميد للعدالة الثالث 

(2فريق العمل )  
 

 

اتفاقية الهاي لكل من التطبيق العملي المعنية بعالوة على ذلك، إلى أن اللجنة الخاصة ، تجدر اإلشارةو  .111
كانت  حماية الطفلالخاصة ب 1333 لعامو اتفاقية الهاي ، 1331عام  المؤرخة فياختطاف الطفل الخاصة ب

ى لإوخلصت راء الطفل آلماع تساالعلى أهمية  ،2111يونيوالمعقود في السادس  هااجتماعقد شددت، خالل 
 :ما يلي

 
فرصة ال -نضجهمدرجة سنهم و حسب -األطفال منح لمطلق التأييد البترحب اللجنة الخاصة  :51الفقرة 

، وبغض النظر عن 1331عام الهاي لاتفاقية ، على النحو المنصوص عليه في في اإلجراءات مالستماع إليهل
ل آراء يحصلتهج مختلفة في قوانينها الوطنية تعتمد منادول تالحظ اللجنة الخاصة أن الو (.  2)  13المادة 

كلما أمكن –الحرص في نفس الوقت، اللجنة الخاصة على أهمية وتشدد، الطفل و إدخالها في اإلجراءات. 
شخصا أو  ،مستقال اخبير أو ، االطفل، سواء كان قاضيمع المقابالت يجري الشخص الذي يكون أن على  -ذلك
على لطفل إلى إطالع االلجنة الخاصة بالحاجة قر . وتاتهذه المهملتنفيذ مثل سليم نحو  ىا علدربمخر، آ

الحرص على أن يتم ذلك  ع، معواقب محتملةما يمكن أن يترتب عنها من على و التي تمسه، العملية الجارية 
 نضجه.درجة سن الطفل و مع ناسب تتبطريقة 

 
مستقل للطفل في القانوني التمثيل تجيز قوانينها التزايدا من الدول تالحظ اللجنة الخاصة أن عددا م:  54الفقرة

 .116حاالت االختطاف"

 

قد بادرت ، 1331عام لالطفل اختطاف بشأن استعراض تنفيذ اتفاقية الهاي المعنية باللجنة الخاصة وكانت  .115
 ادربممقابالت مع األطفال ي الجر الذي بالشخص " يستحسن أن يكون إلشارة إلى أنه إلى ا، 2111عام منذ 

اتخاذ مسؤولية حماية الطفل من أن يحرص على و في هذا المجال، الخبرة تتوفر لديه أو على نحو سليم، 
 ."كبيرةال 117القرار 

 
وتوفير نضجه، درجة و  هوفقا لسن هرغباتمراعاة و راء الطفل، آلماع تساالإلى أن خير، في األتجدر اإلشارة و  .113

النزاعات مية في المساعي الهادفة إلى تسوية األه، هي كلها مسائل يتم إبالؤها كل صالحهل ةالمعلومات المناسب
بشأن التنفيذ  2113تعليقها لعام وفي . األخر  ةوديالتسوية الآليات غيرها من و أ ،األسرية عن طريق الوساطة

األمم المتحدة بشأن ة اتفاقيمن  12المادة المنصوص عليه في  آرائه،اإلعراب عن لحق الطفل في  ليالفع
جراءات اإلفي آرائه اإلعراب عن "حق الطفل في أن إلى حقوق الطفل بشأن لجنة أشارت ال ،حقوق الطفل

                                                                                                                                                      
 .أعاله 13رقم الحاشية  راجع  ، لمزيد من المعلومات بشأن االتفاقية1331عام لاختطاف الطفل الخاصة بة الهاي ( من اتفاقي2) 13المادة راجع  115

العملي التطبيق استعراض المعنية باالجتماع السادس للجنة الخاصة ( الصادرة عن الجزء األول)توصيات الستنتاجات و االمن  51و  51رقم  التوصيتين راجع 116
(، وهي متاحة في 2111يونيو  11-11حماية الطفل )الخاصة ب 1333لعام ، واتفاقية الهاي 1331عام لاختطاف الطفل الخاصة بتفاقية الهاي ال

http://www.hcch.net/upload/concl28sc6_e.pdf (2113مايو 15رة فيتم تصفح هذه الصفحة في آخر م.) 

 25في المؤرخة اتفاقية الهاي  يةاستعراض عملالمعنية باالجتماع الرابع للجنة الخاصة الصادرة عن توصيات المن االستنتاجات و  3.3التوصية رقم راجع 117
< www.hcch.net/upload/concl28sc4_e.pdf في(، وهي متاحة 2111مارس  23-22ألطفال )ل ختطاف الدوليالبشأن الجوانب المدنية ل 1331أكتوبر 

 (.2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في)

http://www.hcch.net/upload/concl28sc6_e.pdf
http://www.hcch.net/upload/concl28sc6_e.pdf
http://www.hcch.net/upload/concl28sc4_e.pdf
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إشراك )هذه اإلجراءات( ستلزم " تفي الحاالت التي  -أيضا–حترم يأن  يتعين "  هتمسالتي دارية اإلقضائية و ال
 119ات السليمةلممارسدليل ا -كذلك–ويدعو ". 118تحكيمالوساطة والآليات عات مثل النز لتسوية ابديلة آليات 

سن الطفل مراعاة مع  ،الوساطةراء الطفل )...( في عمليات إيالء األهمية آلإلى " الهاي الصادر عن مؤتمر 
 .120نضجه " درجة و 

 
 
سرية األاإلطار القانوني الدولي لحماية الطفل في النزاعات  - هاالتعاون والتنسيق فيما بين الدول و داخل أهمية ثالثا.

 دللحدو ة بر اعال
 

 هابين الدول و داخلفيما أهمية التعاون والتنسيق  ألف.

     
سرية لحماية األطفال من آثار النزاعات األ احاسم االدول أمر فيما بين التعاون بين يعد  .24

 مثل هذه النزاعات.على تسوية مساعدة األسر لو المضرة  دللحدو ة بر اعال

 

السلطات والهيئات الحرص على ضمان تعاون وثيق فيما بين في نفس الوقت، ويتعين،   .22
مساعدة توفير ضمن نحو ي ىا علعملهتنسيق الدول أن تتولى ذات الصلة داخل كل دولة و 

 .دللحدو ة بر اعال يةقضايا األسر اللة في عفا

 
 
 
 

 قشات مناال ملخص
في والقضائي  ،واإلداري ،الدول على المستو  الحكوميفيما بين تعاون للكبيرة األهمية ال أقر فريق العمل .113

وأشاد . دللحدو ة بر اعالحاالت الفي  همحماية األطفال وحقوقلو  ،األسرالضرورية لصالح لمساعدة سبيل توفير ا
يجابي القائم في إطار اإلالتعاون بو التونسي،  ،والمغربي ،اإلسرائيليو  ،الجزائريالوفد  عدة وفود، مثل

التي القائمة الدول فيما بين لتعاون اوتسليط الضوء على فائدة هياكل مع  ،الصكوك الثنائية والمتعددة األطراف
مواصلة توسيع أهمية على  -كذلك–. وشدد فريق العمل دللحدو ة بر اعال يةاألسر النزاعات تسوية ساعد على ت

بتحديد أو  ،ل من خالل االنضمام إلى الصكوك الدولية أو اإلقليمية ذات الصلةبين الدو فيما نطاق التعاون 
 أخر .مناسبة وسائل بأو  ،مزيد من الترتيبات الثنائية

 

                                                 
118

لجنة حقوق الطفل، وهي متاحة على معدة من حق الطفل في االستماع إليه، ال -( 2113) 12من التعليق العام رقم  53و  52، 51، 32الفقرات. راجع 

http://www2.ohchr.orgcomments.htm (2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في.) 

119
 أعاله. 31 رقم الحاشيةراجع   

120
 المرجع.نفس الوساطة، سليمة في مجال ال ات من دليل الممارس 3.2القسم راجع   
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من أهمية كبيرة، يعني "داخل الدول" ما يكتسي التعاون والتنسيق على  ،الوقتنفس في  ،فريق العملوشدد  .113
 ةات األسرينزاعالحاالت تسوية بو الهيئات المعنية  ،جميع السلطاتالتعاون والتنسيق داخل الدولة بين ذلك 

فيما  نالتعاو  تحسينثمة حاجة إلى  أنأعضاء فريق العمل . وأوضح بعض الخاصة بكل أسرة دللحدو ة بر اعال
 لى أنه حينماإعلى سبيل المثال، ، ةر اشبحيث تمت اإل ،في ظل األطر الدولية أو اإلقليمية القائمةبين الدول 

من جنسية أحد الوالدين دخول السلطة المركزية عابر للحدود منفذة من لنزاع  ةوديالتسوية العملية تطلب ت
بإصدار تأشيرة المعنية التابعة لهذه الدولة حكومية الهيئة يتعين على ال، (التي يقيم فيها الطفل) أجنبية إلى الدولة

 ةالهيئات الحكوميالتواصل مع تم التأكيد أن و  .بلهذا الطل أن تستجيب على نحو سريع ضروريةالدخول ال
ة أيضا الممارسراجع ) طويالوقتا  فوق أرض الواقع، التابعة للدول المطلوب منها إصدار تأشيرة الدخول يستغرق

 (.أعاله 32و الفقرة  13رقم سليمة ال

 
 

 ط اتصال مركزيةانقإنشا   -المساعدة توفير تقديم المعلومات و لتسهيل إنشا  هياكل مركزية   با .

      
و بغية تعزيز  ،دللحدو ة بر اعال سريةاألالنزاعات ببهدف تحسين حماية األطفال المعنيين  .22

 المساعدةلتوفير هياكل تنسيق مركزية يتعين إنشا  الحلول المستدامة لمثل هذه النزاعات، 
 .ونهامثل هذه الهياكل وصلتزام بإنشا  ع الدول على اال يوتشج في هذا المجال،

 
 اتالمهم –مركزية  لط اتصاانقإنشا   (4

 

تتولى ط اتصال مركزية انقعلى إنشا   -بصورة خاصة–أن تحرص لدول ا ىيتعين عل .21
 .دللحدو ة بر اعالسرية النزاعات األعلى تسوية مساعدة توفير ال

 

هيئة محايدة تسهل توفير المعلومات الالزمة المركزية كنقطة االتصال يتعين أن تشغل  .25
إلى السلطات أو الهيئات  همهيوجتتولى تأن و  ،لمساعدةلفي حاجة  شخاص الذين همألل

نقطة االتصال المركزية تكليف -كن ذلكأمحيثما -ويتعين . عيسر على نحو ذات الصلة 
 12رقم سليمة ال ةالممارسراجع الدولية )  يةقضايا األسر التقديم مزيد من المساعدة في ب

 (.أدناه

 
التنسيق التعاون والمساعدة لضمان ط االتصال المركزية انقوفر أن تيتعين الحرص على  .21

. يمكن، دللحدو ة بر اعالسرية األالنزاعات معنية بتسوية بين جميع السلطات و الهيئات ال
هذه السلطات ،على سبيل المثال، تشملحسب التنظيم الخاص بالدولة المعنية باألمر، أن 

 :الجهات التاليةأو الهيئات 

، بما في ذلك دللحدو ة بر اعال يةمسائل األسر معنية باللوزارات المختلفة الالتابعة لدارات اإل .أ 
 و الهجرة؛الدخول  تأشيرات لبمسائمكلفة الوزارة ال

 مكتب المدعي العام ؛ .ب 
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 الشرطة؛ .ج 

العنف هيئات الحماية من الطفل أو حماية هيئات الخدمات االجتماعية، بما في ذلك هيئات  .د 
 األسري؛

 المنظمات غير الحكومية األخرى ذات الصلة؛ .ه 

 السلطات القضائية؛ .و 

 شبكات القضاة ذات الصلة؛ .ز 

 ؛المهنيين الممارسينجمعيات  .ح 

 ،، والدول األخرىسفارات وقنصليات  .ط 

على مساعدة المعنية باللدول األخرى التابعة ل" نقاط االتصال المركزية أو السلطات المركزية  .ي 
 لحدود.ل ةبر اعسرية الاألالنزاعات تسوية 

 

عب اصعلى تذليل م ساعدأن تو  ،بمثابة شبكاتمركزية ط االتصال الانقيتعين أن تشغل  .21
 دولية.سرية الاألالخالفات بتسوية بين السلطات و الهيئات المعنية فيما التفاعل 

 

يجب ع: يسر على نحو ط االتصال المركزية اإلى نقحالة مالجميع الطلبات تعين معالجة ي .29
باستالم على رد، أو إشعار الطلب المتقدمين بأو الهيئة  ،الشخصيحصل  الحرص على أن

المستلم على لطلب الحرص على موافاة الرد على ا -كذلك–يجب و دون تأخير. الطلب 
معلومات الحرص على توفير -أيضا-في غضون فترة زمنية معقولة. يجب ،و السرعةجناح 
بالغو  ،الطلبالمتقدمين بلشخص أو الهيئة ل ةمحدث معالجة عن أي تأخير في  هماا 
 .هماطلب

 
التواصل مع نقطة االتصال المركزية في اللغة الرسمية للدولة يتعين الحرص على ضمان  .21

ة ويمشاكل لغوفي حال ورود اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية. وذلك فضال عن  ،ذات الصلة
أو  ،قانونيالنظام الإلى  هوصولباألمر تحول دون المعني شخص ائقا أمام التمثل ع

نقطة االتصال المركزية يتعين على النزاع األسري، تسوية الخدمات الضرورية ل
 اللغوي. تجاوز هذا العائق،قدر اإلمكان، على المساعدة

 
 هاو توجيه ذات الصلةمصالح تيسير توفير المعلومات للسلطات وال (2

 

 :، ما يليعلى وجه الخصوص ،أن تشمل المعلومات المقدمةتعين ي .11

 
 ؛باألمركيفية تحديد موقع الطفل/الوالد اآلخر في الدولة المعنية بشأن علومات مال .أ 

 معلومات عن النظام القانوني و القانون الواجب التطبيق ؛ .ب 

المتعلقة معلومات البما في ذلك  ،التنفيذ ساريةاإلجرا ات القانونية البشأن معلومات ال .ج 
 ؛عاجلة ية ائتدابير وقتنفيذ كيفية ب

 ممارسة حقوق الطفل في اإلجرا ات القانونية ؛ بشأنمعلومات ال .د 
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 أو السلطات األخرى ذات الصلة؛/المحكمة وإلى كيفية الوصول بشأن معلومات ال .ه 

و  األجنبية ةرياألس اتقرار بال كيفية الحصول على االعترافبشأن مكان و معلومات ال .و 
 مختصة؛الهيئات الالخاصة باالتصال بيانات ، بما في ذلك إنفاذها

 واإلنفاذ ؛ ،وعمليات االعتراف ،مدة و تكاليف اإلجرا ات القانونية بشأنمعلومات ال .ز 

 كيفية الحصول على المساعدة القانونية ؛ بشأنمعلومات ال .ح 

 محام و/أو الحصول على المشورة القانونية؛تعيين كيفية ن أبشمعلومات ال .ط 

 الطفل؛ رفاهية حمايةالمصالح المعنية بالسلطات و بشأن معلومات ال .ي 

أو الهيئات التي  ،المنظمات غير الحكومية وغيرها من السلطاتبشأن معلومات ال .ك 
 المساعدة؛توفر يمكن أن 

 ةوديالتسوية الوسائل األخرى المتاحة للأو صلح الوساطة أو البشأن آليات معلومات ال .ل 
 ؛تاعاز لنل

مماثلة خدمات الالأو صلح الوساطة أو الخدمات معلومات عن كيفية الوصول إلى ال .م 
األخرى و التفاصيل اإلجرا ات ومدة  ،معلومات عن التكاليفال، بما في ذلك ذات الصلة
 هذه العملية؛المتعلقة ب

الصلة  تيات ذاتفاقعلى اال إضفا  طابع قانوني إلزامي  كيفيةبشأن معلومات ال .ن 
نفاذهاالطفل المتعلقة بحضانة و االتصال و المسائل بال  ؛وا 

مراكز "" أو يةاألسر لقا ات مرافق المثل "معلومات بشأن البني التحتية المتوفرة ال .س 
حق ممارسة  ملدعطوعي ؛الممكن استخدامها على نحو الخ فشراتحت اإلالتصال ا

 .االتصال مع الطفل

ثائق السفر الضرورية مثل و بإصدار الشروط و اإلجرا ات المتعلقة بشأن معلومات ال .ع 
أو لغرض  ،بين الوالدين والطفلاالتصال الدولة لغرض زيارات إلى لدخول اتأشيرات 

 صلح. الوساطة أو الفي دورات أو  ،المشاركة في اإلجرا ات القانونية

 

 .يلتمسهاشخص أو ألي هيئة  ،مجانا ،المعلومات الواردة أعالهالحرص على توفير تعين ي .14

 

الدولية سرية لنزاعات األفي حاجة إلى المساعدة في اشخاص الذين هم األ يتعين توجيه  .12
ما لم التابعة للدولة المعنية باألمر إلى السلطات أو الهيئات ذات الصلة  السرعةجناح على 
لمساعدة وفير اتتيح لها في وضع يلهذه الدولة  ةالمركزية التابعاالتصال  ةنقطتكن 

باألمر المعني الشخص اتصال تصعب  ةويمشاكل لغفي حال ورود  . وهاترتيب والمطلوبة أ
قدر مساعدة، النقطة االتصال المركزية تعين على السلطة أو الهيئة ذات الصلة، يب

 . االتصالعلى تيسير ، اإلمكان

 
 الدولية يةقضايا األسر مجال تسوية الالمساعدة اإلضافية في  (2

 

 مساعدةلتقديم المزيد من الخدمات  -كن ذلكأمحيثما -ط االتصال المركزية انقيتعين على  .12
على -ويتعين أن يتم . الخاصة بهم دللحدو ة بر اعالسرية األالنزاعات شخاص على تسوية األ
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لمساعدة التابعة لها باط االتصال المركزية اع الدول على تكليف نقيتشج -وجه الخصوص
 :ما يليفيعلى نحو نشط 

 
 ؛باألمرخر المعني اآللوالد تحديد مكان وجود الطفل/ا .أ 

باألمر خر المعني اآللوالد الطفل/ا حمايةالالزمة ل ةلمؤقتا/وقائيةالاتخاذ الترتيبات  .ب 
 ضرر؛أي  نم

 للنزاع؛ ةوديوصل إلى تسوية تال .ج 

حضانة و االتصال لقرارات األجنبية ذات الصلة بالعلى املزم إضفا  طابع قانوني  .د 
 ؛و إنفاذهاالطفل المتعلقة بو المسائل 

 تأمين ترتيبات االتصال؛ .ه 

الدولة لغرض إلى لدخول امثل تأشيرات  ،السفر الضروريةثائق الحصول على و  .و 
أو لغرض المشاركة في اإلجرا ات  ،بين الوالدين والطفلاالتصال زيارات 
 اتنزاعالتسوية الخ؛ المتعلقة ب صلحالوساطة أو الفي دورات أو  ،القانونية

 باألطفال .ذات الصلة لحدود ل ةبر اعال ةسرياأل

 

شمل واحدة أو أكثر من الخدمات تل ط االتصال المركزيةانقأنشطة في حال تعذر توسيع  .11
 ،لدول أن تستعرضتعين على ا، يهذه النقاطاإلضافية المذكورة أعاله في وقت إنشا  

 تدريجي.على نحو  هاتعزيز توسيع هذه األنشطة و  ة، إمكانيبصفة دورية

 
 تملخص المناقشا

الحاجة إلى و  ،دللحدو ة بر اعالسرية األالنزاعات بعلى أهمية تحسين حماية األطفال المعنيين  فريق العملشدد  .113
تنسيق للهياكل مركزية ذلك لن يتسنى إال بإنشاء أن تم اإلقرار تعزيز الحلول المستدامة لمثل هذه النزاعات. و 

 أهمية والمغربي والتونسي ،اإلسرائيليو  ،الجزائريالوفد  منهوفود، م ةأبرز عدو  في هذا المجال. المساعدةو 
لتسوية هيئة مركزية الحاجة إلى إنشاء التعاون القائم في إطار المعاهدات الثنائية و المتعددة األطراف، و 

على توفر أهمية الجميع الوفود تم اإلقرار من في نطاق هذه المعاهدات. و  دللحدو ة بر اعالسرية النزاعات األ
ذلك فضال عن الهياكل باألطفال، و ذات الصلة  دللحدو ة بر اعالسرية جميع النزاعات األي فلمساعدة توفر اهياكل 

 القضائية ذات الصلة.األنظمة المعمول بها حاليا في من اآلليات نطاق الصكوك الثنائية أو غيرها القائمة في 

 

النزاعات من  عدد ) كبير( تسويةالمساعدة للتوفير هياكل على ر فتو العدم إلى أن وفود أعضاء العدة  أشار .111
 و. باألمرلجميع األطراف المعنية كبير بالنسبة  طاحبيمثل مصدر إباألطفال ذات صلة  دللحدو ة بر العاسرية األ

 ، وبيأس كبير،من مكان إلى آخرباألمر، المعنيين شخاص األيتسبب في تنقل  ،غالبا ما ،يالحظ أن ذلك
 اتالنزاعتسوية لالمصالح المناسبة التي هم في حاجة لخدماتها للبحث عن أو الضرورية، المعلومات توسل ل

بطريقة )التي يتم الوصول إليها أن السلطات أو الهيئات  -كذلك–ويالحظ . الخاصة بهم دللحدو ة بر اعال ةاألسري
ضرورية ذات جميع المعلومات اللديها توفر شخاص ال تهؤالء األمن جانب ( في غالب األحيان ةعشوائي
فك "لغز" هؤالء التي تسمح بالمعلومات ذات الصلة  جزء منعلى  -في أحسن األحوال-وفر تبحيث ت، الصلة
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في هذا المجال ال يبعث لالرتياح البتة، بحيث أنه يسبب أن الوضع الراهن وتمت اإلشارة إلى . األشخاص
وهدر  ،لمساعدةحاجة ل وزرع الشكوك في نفوس األشخاص الذين هم في، ، وانعدام التنسيقجهودازدواجية في ال
في  -بشكل كبير-، وهو األمر الذي يسهم دللحدو ة بر اعالسرية األتسوية النزاعات دون التوصل إلى وقت ثمين 

 .باألمر في نهاية المطافاألطفال المعنيين الضرر ب قة تلحسلبيما يترتب عنها من آثار و نزاعات، تفاقم ال

 

ذات مصالح المختصة لسلطات والنحو اتيسير توفير المعلومات و التوجيه  - اتالمهم - ةاتصال مركزي طاإنشا  نق
 الصلة

 

عات اللنز  ةسريعالتي تعترض سبيل الوصول إلى تسوية العقبات الرئيسية   حدإ إلى أنفريق العمل أشار  .111
تتمثل في  ،القانونية المتعددة األطراف أو الثنائية ذات الصلة صكوكخارج نطاق ال ،دللحدو ة بر اعال يةاألسر 

الهامة معلومات اللحصول على في ااألجانب( منهم )وخاصة ،شخاص المعنيين باألمربالنسبة لأل ،صعوبةال
، وسبل ةجراءات القانونيإلاتفعيل كيفية و والجهات الواجب االقتراب منها، ذها، اتخالواجب الخطوات ابشأن 

يمكن للدول أن تخطو أنه  وتم اإلقرار. خاصة ةللنزاعات بصور ة وديالتسوية مجال الالمساعدة في تفادة من ساال
إنشاء هيئة مركزية توفر جميع إلى  -اجميع–ما بادرت إذا  ،هذا المجال يا فكبير وأن تحقق تقدما  ،مهمةخطوة 

حاجة إلى الذين هم في  ،المعنيين باألمرشخاص تولي توجيه األتو على نحو سريع، المعلومات الالزمة 
أن توجه لهيئة المركزية ل -مثال–يمكن و ذات الصلة. لدولة التابعة لأو الهيئات  ،السلطاتنحو  ،المساعدة

تحديد مساعدته على مكتب المدعي العام لإلى أو المختصة، الشرطة شخص المعني بطلب المساعدة إلى ال
 نحوأو  )مجانا(؛قانونية المشورة الته على الحصول على المحامين لمساعدنقابة  ونح والطفل؛ إقامة موقع 

 .الخ ةجنبيعن الهيئات األ ةات الصادر قرار الإقرار إنفاذ لمساعدته على مختصة السلطة المحكمة أو ال

 

 هذه الهيئة. تعيين مثليستخدم مصطلح " نقطة االتصال المركزية" كمصطلح محايد لهذا الدليل لغرض  .112

 
، ، استرشد فريق العملدللحدو ة بر اعالسرية النزاعات األعلى تسوية إنشاء هيئة مركزية للمساعدة يتعلق ب فيما .113

المتعلقة بالمهمات مد القصير" عدد من "الخبراء على األجانب من حاطات المقدمة اإلب، أخر أمور من بين 
يطاليا ،ألمانيافي كل من السلطات المركزية المنجزة من  سبانيا ،وا   1331الهاي لعام سياق تنفيذ اتفاقية  يف وا 

الهيئة المركزية التونسية المهمات المنجزة من لى إحاطة بشأن إاالستماع  -كذلك–وتم  .لاطفاألاختطاف بشأن 
 و السويد. ،وفرنسا ،مع بلجيكاالمبرمة الثنائية ات تفاقيفي إطار تنفيذ اال

 
القانونية الدولية أو الثنائية ذات لصكوك افي سياق  ةالمركزيفي مجال تشغيل السلطة إلى الخبرات  ةر اشوباإل .111

جميع السلطات و " ةنقطة االتصال المركزي"بين ل عتعاون فاإقامة الوفود أهمية أعضاء الصلة، أبرز العديد من 
بهذا الشأن جرت  يات التالمناقش وسمحت. باألمر المعنيةفي الدولة م القانوني انظالوالهيئات ذات الصلة في 

تسجيل ورود تباينات ، )مع معهاتعاون النقطة االتصال المركزية يتعين على السلطات أو الهيئات التي تحديد 
وزارة شؤون و : وزارة الداخلية، الجهات التالية -من بين أمور أخر –التي تشمل و ( ةيلقانونة انظماألبين طفيفة 
والشرطة، ومكتب المدعي العام، و  (،الهجرةات الدخول و تأشير مسائل )وزارة الشؤون الخارجية  و األسرة،

، والمنظمات غير الحكومية ذات (مثل نقابة المحامين )المهنيين  وجمعيات الممارسين ،السلطات القضائية
 ،القانونية الثنائية صكوكلل ةالجغرافيحدود تقع خارج الغالبا ما الدولية سرية األن النزاعات ونظرا ألالصلة. 
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السفارات و القنصليات التماس المساعدة من  -في كثير من األحيان-، وتستلزم والدولية ذات الصلة ،واإلقليمية
نقطة  بينتعزيز التعاون  -كذلك–من المهم  هأن فريق العملير  ، البلد المعنيين باألمرمواطني من جانب 

التعاون التشديد على الحاجة إلى إقامة  -أيضا-تم عالوة على ذلك، و البعثات الدبلوماسية. و االتصال المركزية 
مساعدة المعنية بتوفير الالهيئات المركزية غيرها من بو و  ،للدول األخر التابعة مع نقاط االتصال المركزية 

اتفاقيات تنشط في سياق تنفيذ لتي ارئيسية ال، مثل السلطات المركزية لنزاعات األسرية العابرة للحدودالتسوية 
 الهاي ذات الصلة.

 

ط االتونسي والمغربي، إلى الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه نق نديالوف نهمموفود، أعضاء العدة أشار  .115
والهيئات المعنية  تمختلف السلطاالتوعية والمساعدة في تنسيق الجهود بين مجال االتصال المركزية في 
السلطات جانب مختلف  نة متعارضتدابير م ذلمنع اتخاو  ،جهوداالزدواجية في التجنب ل باألمر، وذلك كسبيل

 كثالثة صكو المحققة من جانب بلده في سياق تنفيذ أو الهيئات. وأشار الوفد التونسي إلى التجربة اإليجابية 
الوفد  برزأالدولة األخر . و التعاون مع أجهزة مجال هيئة المركزية في المنوط بالدور الثنائية، وأكد على أهمية 

النواب العامون بين الهيئة المركزية و أعضاء النيابة العامة في المحاكم االبتدائية )القائم التونسي التعاون 
النزاعات األسرية العابرة ب األطفال المعنيينإقامة تحديد مكان في مجال ( للجمهورية لد  المحاكم االبتدائية

بين الهيئة الحسنة القائمة العالقة ب مر السنين، وبين الجهتين على التعاون ات قعال رشاد بتطو وأ، للحدود
يجابي في دورهم اإل ،تعزيز فاعلية العملوحرصهم على المركزية و أعضاء النيابة العامة في المحاكم االبتدائية 

 .المعنيين بالنزاعات األسرية األطفالإقامة ع تحديد مكان يسر ت

 
النزاعات شخاص المعنيين بمساعدة األفي مجال ساسية األالمعلومات تتضمن سائر قائمة فريق العمل أعد  .113

على وجه –أنه من الضروري و ير  فريق العمل . على تسوية هذه النزاعات األسرية العابرة للحدود
معني ال الطفل  و/ أو الوالدمكان إقامة كيفية تحديد المتعلقة بكل من معلومات التوفير ضمان  -الخصوص

ة تنفيذها، و مد ،النظام القانوني، و القانون الواجب التطبيق، و اإلجراءات القانونية المتاحةاإللمام بو ، باألمر
 الجهات المعنية بذلك.و  وقائيةالتدابير العاجلة، بما في ذلك التدابير تفعيل ال يةو كيف ،تكاليفالو 

 

المعلومات المتوفرة في المعنية بجمع مركزية الهياكل النظر بشأن ال ت لوجهاتبادالفريق العمل أجر  أعضاء  .113
هياكل إلى توفر المغربي والتونسي،  ينالوفد مفيه نالوفود، بمأعضاء عدد من أشار . و جنوب المتوسطبلدان 

فد تونس أن و  . وأبرزةالثنائية القائمالقانونية المتعددة األطراف و لصكوك افي سياق المعلومات مركزية معنية ب
في تونس  ةتوفر هي مو األجوبة على األسئلة المتداولة القانون، وفقه  ،نبالقوانيالمتعلقة المعلومات جميع 
الوفد المغربي أشار . و 121البوابة اإللكترونية لوزارة العدلويمكن الوصول إليها عبر  ،الفرنسية والعربية ،باللغتين

لبوابة القضائية ايدة األخر  من خالل المواد المفبعض التشريعات و أنه يمكن الوصول إلى نصوص لى إ
الفرنسية. وذكر الوفد و العربية اللغتين، ببحيث أن هذه النصوص متوفرة التابعة لوزارة العدل، 122ةاإللكتروني

                                                 
 (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  justice.tn-http://www.eوابة العدالة االلكترونية اطلع على ب 121
)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة  http://adala.justice.gov.ma/FR/home.aspxلوزارة العدل المغربية االلكترونية بوابة القضائية اطلع على ال 122
 (.3152مايو  51في 

http://www.e-justice.tn/
http://adala.justice.gov.ma/FR/home.aspx
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 األمماالنترنت بدعم مالي من  رتفعيلها عبو  123بياناتللقاعدة إنشاء  ،مؤخرا في مصر تم، هالمصري أن
على األجوبة بما في ذلك  سرية،المسائل األمتعلقة بقاعدة معلومات قانونية ضمن هذه التتبحيث  ،المتحدة

 .اللغة العربية، وذلك بللمتقاضين إرشادي موجه  و دليل ،األسئلة المتداولة

 
المناسبة بشأن والفلسطيني أهمية توفير المعلومات  ،واإلسرائيلي ،الجزائريالوفد وفود، مثل أعضاء ال ةأبرز عد .113

. وذكر الوفد بالنزاعات األسرية العابرة للحدود الوصول إلى المساعدة القانونية في الدولة المعنيةكيفية 
لتمسها، بما في ي شخص يألالمساعدة القانونية م يتقد ىبلده يتولفي مجلس المساعدة القانونية أن اإلسرائيلي 

، بحيث تسد  لهم قانونياللتمثيل ي مجال افالمساعدة القانونية من  ةم االستفادلهال يحق ذلك األشخاص الذين 
 ،عالوة على ذلك، أبرز الوفد اإلسرائيلي األخر  ذات الصلة. والمختصة إلى الهيئات توجيههم تم يأو  ،المشورة
عاما،  13لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن مفتوحة  -أيضا–هي مجلس المساعدة القانونية ات أن خدم

شخاص األالخاصة بطلبات معالجة الط االتصال المركزية انقيتم اإلتاحة لأن الحاجة إلى ا، بهذا الشأن، ر يشم
أضاف أنه من المهم، على  و. لذلك ضج الكفايةما بلغوا درجة الن، إذا من العمر سنة (13دون الثامنة عشرة )

لحدود لبر اعأسري ضالع في نزاع ين الالنضج الكافيودرجة سن الذي بلغ اللطفل السماح لسبيل المثال، 
إلى الهيئات  هتوجيه ايتعين عليهالتي  نقطة االتصال المركزيةالضرورية عن طريق الحصول على المعلومات 

شخاص" المستخدم في مصطلح "األيشمل تفاق على أن تم اال ،هذا التدخلفي أعقاب  وذات الصلة. المختصة 
ط االمساعدة من نقللحصول على ين كافيالنضج الدرجة سن و الذين بلغوا ال لافطالسليمة األدليل الممارسات 

إلى الهادفة قانون األسرة اإلسرائيلي ة لاألخير لتعديالت اإلى الوفد اإلسرائيلي  -كذلك–وأشار االتصال المركزية. 
المساعدة القانونية في وحقوق األطفال  ،في اإلجراءات القضائيةعراب عن رأيه اإلحق الطفل في تعزيز 

 حقوق الطفل فيالمتعلقة بالمعلومات توفير على أهمية  ،في األخير ،الوفد اإلسرائيليشدد نوني. و والتمثيل القا
الحقوق اإلجرائية  -الطفلإلى آراء ماع تساال"ثاني ال"راجع الجزء )ستقل مال للتمثيفي اأو اإلعراب عن رأيه 

 (.أعالهلألطفال" 

 

في حاالت النزاعات األسرية العابرة  ،الدخول تأشيراتمثل ، لحصول على وثائق السفر الالزمةانظرا ألهمية  .113
إجراءات معلومات عن وفير تمن المركزية  لاالتصا اطنقضرورة تمكين إلى فريق العمل أشار ، للحدود

لمشاركة في اإلجراءات اأو  ،بين الوالدين والطفلاالتصال زيارات حاالت في الدخول  اتتأشير الحصول على 
ة عابر ال " تأمين ممارسة المسؤولية األبويةالجزء أيضا راجع ) ؛الخصلح الوساطة أو العمليات أو في  ،القانونية
 (.أعالهووثائق السفر األخر  " الدخول تأشيرات إجراءات إصدار تيسير  -دللحدو 

 
إلى  هموصولالتي تحول دون نب ااألجوية التي تواجه األشخاص مشاكل اللغالوفود إلى أعضاء الأشار عدة  .121
عليه، تم إقرار الحاجة إلى . و دللحدو ة بر اعال ةسرياأل اتنزاعالتسوية في مجال تي هم بحاجة إليها لمعلومات الا

، األكثر استخدامااألجنبية( ) اللغاتمن أو أكثر  ةفي واحد -كذلك–التواصل من ط االتصال المركزية انقتمكين 
هم نالوفود مأعضاء بعض اقترح  و. إذا أمكن ذلكاللغتين أو في كلتا هاتين مثل اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية، 

التي األساسية بعض الوثائق لالتحريرية ترجمة توفير الط االتصال المركزية انق -أيضا–تتولى الوفد اللبناني، أن 

                                                 
123

اللغة العربية في بعات المكت  المصري للمساعدة القانونية وتسوية النزااللكتروني لموقع اطلع على ال  

pt.org/book.pdfhttp://www.ladsegy  (2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في.) 

http://www.ladsegypt.org/book.pdf
http://www.ladsegypt.org/book.pdf
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ط انقأن تتولى فريق العمل كما أوصى . ةالمركزي ط االتصالانقبلدان وصول إلى النظام القانوني في تسمح بال
 عم تواصلال ياألشخاص فالتي تواجه بعض مشاكل العلى تجاوز مساعدة ال، اإلمكاناالتصال المركزية، قدر 

 .من جانبها باللغة المستخدمة هملمامإالمحلية بسبب عدم  سلطات أو الهيئاتال

 
فريق العمل دعا ، على نحو عاجل باألطفالذات الصلة النزاعات األسرية العابرة للحدود تسوية همية إقرارا أل .121

ة التونسي عن تجربوأفاد الوفد ط االتصال المركزية. انقالمحالة على جميع الطلبات إلى ضمان معالجة سريعة ل
إبداء مؤكدا أن  ،دوالسوي ،وبلجيكا ،فرنساكل من ثنائية مع التفاقات االتنفيذ هذا المجال، في سياق في بلده 
يعد أساسيا للمضي قدما في تسوية  يوملة إليهم في كل حاالمالقضايا للعمل على االستعداد  وظف)ين(الم

حاالت  3مع بلجيكا و  ةحاالت مفتوح 3وحالة مفتوحة مع فرنسا،  13ثمة أن التونسي . وذكر الوفد النزاعات
من العمل في اليوم ساعات ( 3( إلى ثالث )2ساعتين )متوسط وهو األمر الذي يستلزم  ،مع السويد ةمفتوح
أن تحال الطلبات على ، من بين أمور أخر ، ذلك للحرصو  ن الموظفين المعنيين بدراسة الحاالت،م دواح لكل

إلى المدعي العام في  ،فورالمعنيين بحاالت النزاعات األسرية، على الل اطفاألإقامة مكان المتعلقة بتحديد 
 المحاكم االبتدائية.

 

 
 الدولية يةقضايا األسر ال ضافية فياإل مساعدةال

ات المهممزيد من تأييدهم لفكرة إسناد واإلسرائيلي  ،واللبناني ،الوفد التونسينهم وفود، مأعضاء العدة أبد   .122
 .النزاعات األسرية العابرة للحدودمجال تسوية ر في بأكنشط و دور  ،المركزيةاالتصال نقاط  ىإل

 

األخر  الدولة إلى سلطات أو هيئات توجيههم و الضرورية لصالح األشخاص، توفير المعلومات فضال عن  .123
تحديد مكان عملية في  ،نشطعلى نحو  ،المساعدةط االتصال المركزية انقاإلتاحة لح اقتر تم االذات الصلة، 

على اتصال مع نقاط االتصال كون تأن و يعني ذلك ، المعني باألمر في حال النزاعات األسرية الطفلإقامة 
. الشخص المعني باألمرمسألة تكفل بت أنالشرطة أو مكتب المدعي العام( و مثل الهيئات األخر  ذات الصلة )

 ؛الزمةمجاالت تفعيل الترتيبات الوقائية/المؤقتة ال في لنقاط االتصالأكبر  دور نشطإسناد طلب  -كذلك–تم و 
لحضانة أو األجنبية المتعلقة باعن الهيئات  ةات الصادر قرار على اللزم معلى إضفاء طابع قانوني والمساعدة 
ط االتصال المركزية انقإقامة روابط بين . واقترح الوفد الجزائري التصالاترتيبات إنفاذ تأمين و  ؛االتصال

مرافق توفر فضاء يمكن استخدامه على نحو  يأعاله ، همثلما تم شرح ذلك "، والتي، يةاألسر اللقاءات فق ا"مر و
 ( .هيليها أعالوما  31ة والفقر  3رقم ة السليمة الممارسراجع االتصال ) زيارات  ءي إلجراطوع

 
ي في مجال ملء دار اإلالدعم من توفير ط االتصال المركزية انقتمكين ذلك، اقترح الوفد المغربي، وفضال عن  .121

مليات عأو  ،أو حضور اإلجراءات القانونية االتصال،زيارات كل من المتعلقة بالالزمة الدخول طلبات تأشيرات 
 .باألطفالذات الصلة  دللحدو ة بر اعال ةات األسرينزاعال ةسياق تسويصلح المندرجة في الالوساطة أو 
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(2فريق العمل )  
 

ط االتصال المركزية انقأعضاء الوفود عن رغبتهم الحثيثة في أن يتم إسناد دور نشط أكبر إلى جميع أعرب  .125
ط انقأن تتولى الوفد التونسي، نهم ، مأعضاء الوفودعدة واقترح عات. انز ة للوديالتسوية ي سبيل تعزيز الف

 الوساطة.دور  -نفسها–االتصال المركزية 

 
ط االتصال المركزية على حق الشخص في انق ةنشطأ تؤثرالحرص على أن ال  نه يتعيأنأبرز الوفد األردني  .123

سبب أنه يجب أن ال تت -كذلك–وضح . وأات الصادرةقرار التنفيذ التقدم بالطلب لو  ،بدء اإلجراءات القانونية
 تأخير اإلجراءات الجارية.في ط االتصال المركزية انق ةنشطأ

 
 مالحظات عامة

النزاعات األسرية العابرة للحدود مجال تسوية تقدم كبير في في العقود األخيرة من الزمن، تحقيق  ،قد تمل .123
استمرار ضمان مثل هذه النزاعات، و شخاص على تسوية مساعدة األلهياكل مركزية في الدول نشاء إبفضل 

كاملة  ، منذ  عقودرسمهلذي تم هج االنهذا هو وحقيقة األمر أن الدول على المستو  اإلداري. فيما بين تعاون ال
لجميع اتفاقيات  اأساسيمرجعا هذا النهج ويعد مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص. في سياق ، من الزمن
لسلطة المركزية " في الدول ل"نظام اعتماد مبدأ على  -كلها-ترتكز التي األسرة، و بشأن الحديثة الهاي 

هذا تسترشد بقانون األسرة ذات الصلة بالعديد من الصكوك األوروبية  أن -انطالقا من ذلك–ويالحظ المتعاقدة. 
 .المبدأ

 

ط اإلى نقالوصول أضحى الصكوك المتعددة األطراف،  ببموج هذهلسلطة المركزية" اإنشاء " أنظمة وبفضل  .123
في حاجة إلى ألشخاص الذين هم صالح جميع اممكنا ل ،متعاقدةالدول واحدة من الفي كل  ،مركزيةالاالتصال 

ولم تتوانى  .هذه الصكوكنطاق التي تدخل في  ،دللحدو ة بر اعال ةات األسرينزاعاللتسوية المعلومات والمساعدة 
، واإلجابة على هذه النقاط، منذ إنشائها، في توفير المعلومات الضرورية لألشخاص الذين هم في حاجة إليها

على النحو المنصوص عليه في ذلك و  لصالحهم، المساعدةفي توفير مزيد من فهمها، و مكنهم أسئلتهم بلغة ي
 الصكوك ذات الصلة.

 

ا واحدا يتمثل في رئيسي امتعددة األطراف تخدم غرض وكصكالرغم أن السلطات المركزية التي أنشئت بموجب  .123
إال أن هذه السلطات المركزية أسهمت، ، وكالصكهذه التي تقع في نطاق النزاعات على تسوية المساعدة 

أن السلطات  يمكن القولو  .سريةتسوية النزاعات األبفضل طريقة عملها،  في تحقيق تحسن شامل في مجال 
وغيرها من الهيئات لصلة و تعزيز روح التعاون بين جميع الجهات ذات ا المركزية ساعدت على نشر الوعي،

المعلومات المتعلقة وفير سائر جمع و ت ىها تتولفإن. وعالوة على ذلك، في المقام األولباألمر  المعنية
تدخل الموضوعات التي المتصلة ب) دللحدو ة بر اعال ةاألسري اتالنزاعتسوية و ب ،نظام القانونيالبالوصول إلى 

لسلطات االلكترونية التابعة لمواقع الالمعلومات عن طريق وغالبا ما يتم نشر هذه (. القانوني الصكفي نطاق 
نزاعات ألشخاص آخرين معنيين ب -أيضا–بحيث تصبح هذه المعلومات متاحة ، أخر أشكال بأو المركزية 

على يساعد هو ما ، و نشرت هذه المعلومات يالمركزية التلسلطات خارج النطاق الجغرافي لة عابرة للحدود أسري
 .بشكل عامالنزاعات األسرية العابرة للحدود  الوقاية من
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على هياكل مركزية للمساعدة االفتقار إلى الثالث أن  ةلالعدليوروميد المكلف بمشروع فريق العمل أقر لقد  .131
بمثل هذه النزاعات، المعنيين شخاص يمكن أن يسبب المشقة بالنسبة لأل لنزاعات األسرية العابرة للحدودا ةتسوي
ة، جنبيلبلدان األاالمعمول به في قانوني النظام اللوصول إلى ويسعون جاهدين ل ،يواجهون مصاعب كبيرةالذين 
اليف كعن التناهيك  ،بات اللغويةلصعو سبب اإلحباط نظرا ليو  ،وقتا طويالذلك ستغرق يغالبا ما بحيث 
 .الباهظة

 
التدابير  أحد  ولاألمالطا إعالن في عملية التي أثيرت  هياكل مركزية في الدول غير المتعاقدةنشاء تعد فكرة إ .131

لم يتم الدول التي في األسرية العابرة للحدود  تتسوية النزاعافي مجال إحداث تحسن ملموس الكفيلة بالمحددة 
 اتفاقية الهاي ذات الصلة.فيها تفعيل 

 
 : على ما يلي إعالن مالطا األول في هذا الصددينص  و .132

 
( في كل دولة للتعاون بين بعضها البعض )السلطات المركزيةمناسبة موارد مزودة بسلطات تعين إنشاء " ي-1

أن تعين عودتهم. ويمكافحة النقل غير المشروع لألطفال وعدم لو  ،لحدودلبر اعال تأمين حقوق االتصالعلى 
 :ما يلي يشمل هذا التعاون على األقل

 الطفل؛تحديد مكان إقامة على المساعدة  -

 حماية الطفل؛ببادل المعلومات ذات الصلة ت -
ذات الخدمات المحلية )بما في ذلك الخدمات القانونية( ستفادة من اللاألجانب شخاص لألالمساعدة توفير  -2

 ." 124بحماية الطفلالصلة 

 

 :الذي ينص على ما يلي في إعالن مالطا الثاني مجدد ا ةلفكر هذه اإبراز تم وقد  .133

 

اتصال في مجال ط امثابة نقتشغل بالتي -السلطات اإلدارية المركزية ) السلطات المركزية( " تزود 
 -وعدم عودتهملألطفال ومكافحة النقل غير المشروع  ،دللحدو  براعالتأمين حقوق االتصال لالتعاون 

و  ؛عملفي الستمرارية االيتعين الحرص على ضمان و الالزمين. موارد الو وظفين ميكفي من البما 
إنفاذ و  حماية الطفلالمصالح األخر  المعنية بو  بين هذه السلطاتفي الداخل  ارتباطات إقامة
البلدان  ة فير ينظالسلطات المركزية العل مع افتعاون على ضمان الحرص و  ؛الطفلالمتصلة بن انيالقو 

تعزيز لكسبيل  السلطات المركزيةالمنوط ب دورالتشديد على الكذلك،  ،يتعين. و الخارجاألخر  في 
 ."125لحدود المتعلقة باألطفالل ةبر اعالللنزاعات التسوية الودية 

 

 :بحيث ينص على ما يلي، على نحو أكبر الفكرةهذه عزز إعالن مالطا الثالث ي .131

 

                                                 
 .أعاله 3رقم ول، الحاشية األ( من إعالن مالطا 2التوصية رقم )راجع  124

 أعاله 3رقم ثاني، الحاشية ال( من إعالن مالطا 2التوصية رقم )راجع 125
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على الصعيدين  ،تحسين التعاونلو لطفل، ل دوليةحماية ضمان لالجهود تعين مواصلة ي)...( " 
ويتعين في اتفاقيات الهاي ذات الصلة. األطراف  ها منغير و طراف األبين الدول  ،القضائي واإلداري

)بما في ذلك  هاوهياكل هاتطوير قدراتتها على مساعد"و في اتفاقيات الهايغير األطراف الدول "تشجيع 
 ".126فوق أرض الواقعمثل هذا التعاون جسيد لتكزية ( السلطات المر 

 

 :على ما يليإعالن مالطا الثالث النصوص في  -كذلك–وتم  .135

 
إلى  يفي كل بلد لتسهيل الوصول الفعل اأساسيهيكال السلطة اإلدارية ) السلطة المركزية ( )...( تعد " 

النزاعات األسرية العابرة  المتضررين منواألطفال صالح األولياء اإلجراءات القانونية واإلدارية ل
 ."للحدود

 

 :غل على النحو التاليتشوت السلطة المركزية دورا حيوياتؤدي 
 

و المساعدة في  ،والمشورة ،إلى المعلوماتهم في حاجة الذين ألولياء صالح الرئيسة نقطة اتصال ك -
 ؛دالعابرة للحدو النزاعات مجال 

 لتعاون وتبادل المعلومات بين البلدان والسلطات والهيئات الوطنية؛رئيسية في مجال انقطة اتصال ك    -

 لحدود.ل ةبر اعالخبرة وتجربة في إدارة قضايا قانون األسرة ذات هيئة وطنية ك   -

 
 .عالميةاللسلطات المركزية اشبكة في إطار تعاون الد على فوائد يشدتم التي  

 
 و ،المشورةإسداء لقانون الدولي الخاص ابشأن الهاي لمؤتمر التابع برنامج المساعدة التقنية ويمكن ل
 ".عزيزهو تخاص بها  127ةللسلطة المركزيم انشاء نظالمساعدة للبلدان الراغبة في إتقديم 

 

على تسوية مساعدة للتعزيز الهياكل المركزية فريق العمل بالبحث فكرة  -أيضا– ناولفضال عن ذلك، تو  .133
الدولية في سياق  يةحول إنشاء هياكل للوساطة األسر التي جرت  المناقشات فيلنزاعات األسرية العابرة للحدود ا

تدعو " 128انشا  هياكل الوساطة في سياق عملية مالطإل  المبادئ االرشاديةأن  . ويجدر التذكيرعملية مالطا
 :تحقيق ما يليإلى تهدف الدولية " في كل دولة  يةإلى إنشاء " نقطة اتصال مركزية للوساطة األسر 

 خدمات الوساطة األسرية المتوفرة في البلد، مثل :المتعلقة بتوفير المعلومات  -

 

  التدريبعن معلومات الو  ،االتصالبيانات األسرة، بما في ذلك في شؤون وسطاء القائمة، 
 ؛الخاصة بهمت الغوال ،والخبرات ،والمهارات

  لدولية؛ااألسرية قائمة المنظمات التي تقدم خدمات الوساطة في النزاعات 

                                                 
126
 أعاله. 3رقم ( من إعالن مالطا الثالث، الحاشية 2التوصية رقم )راجع  

 أعاله. 3رقم من إعالن مالطا الثالث، الحاشية  (5التوصية رقم )راجع 127

 . عالهأ 3رقم أ والحاشية  مقدمةمن ال  3الفقرة راجع 128
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 معلومات عن تكاليف الوساطة؛ 
 نماذج الوساطة المستخدمة / المتوفرة ؛ و نمعلومات ع 
  المواضيع التي يمكن تغطيتها في الوساطة ".عن الوساطة و تنظيم كيفية  عنمعلومات 

 

 .في البلد ين باألمرالمعنيالوالد/الطفل إقامة تحديد مكان على توفير المعلومات للمساعدة  -

 معلومات عن مكان الحصول على المشورة بشأن قانون األسرة واإلجراءات القانونية .توفير  -

 وساطة .الاتفاق على لزم قانوني مضفاء طابع توفير المعلومات عن كيفية إ -

 وساطة.الإنفاذ اتفاق طريقة ضمان توفير المعلومات بشأن  -

 .ةطالوسااتفاق استدامة تقديم المعلومات حول أي دعم متاح لضمان  -

 و تبادل الممارسات ،والبرامج التدريبية ،التعاون بين مختلف الخبراء من خالل تعزيز الشبكاتدعم  -
 .السليمة

عدد و بشأن  ،دورينحو على  العام، المعلومات للجمهورتوفير مراعاة مبدأ السرية، جمع و مع     -
المحرزة، و النتائج  ،المتخذةاإلجراءات وعن مركزية، التصال االطبيعة القضايا التي عالجتها نقطة 

 ."129تحصيلها حيثما أمكن  بما في ذلك نتائج الوساطة

 

 -كذلك–تقر " اإلنشا  هياكل الوساطة في سياق عملية مالط المبادئ االرشادية"أنوتجدر اإلشارة إلى  .133
اتفاقية  في الدول المتعاقدة وتتولى اتفاقية الهاي.  يالمتعاقدة فلدول التابعة لالهياكل القائمة وسيع الحاجة إلى ت

المعنية )حماية الطفل  الخاصة ب 1333عام لو/ أو اتفاقية الهاي الطفل اختطاف الخاصة ب 1331عام لالهاي 
توفير المعلومات المشار إليها  (لوساطة األسرية عبر الحدودلط اتصال مركزية اتنفيذ هذه المبادئ و إنشاء نقب

جميع  ، وتمكين الوصول إلى النظام القانونيبشأن كيفية مات األساسية بما في ذلك المعلو  ،في المبادئ
كانت بغض النظر عما إذا وذلك  ،من الوصول إليها دللحدو ة بر اعالسرية النزاعات األشخاص المعنيين باأل

 النطاق الجغرافي التفاقيات الهاي أم ال.سرية تدخل في النزاعات األ

 

إلنشاء  المبادئ االرشاديةتنفيذ المتعلقة بالدول من بها المتعهد أن االلتزامات إلى  -أيضا–وتجدر اإلشارة  .133
ليست مقيدة الدولية "  يةط اتصال مركزية للوساطة األسر ا" و إنشاء " نقاهياكل الوساطة في سياق عملية مالط

أهمية حماية األطفال من اآلثار الناجمة عن تتولى الدول التي تقر  والمعاملة بالمثل. يقضى شرط بأي 
المكلفة بتوفير ياكل لهاأو توسيع إنشاء  المعنية بتنفيذ المبادئ التوجيهية،، للحدود ةاألسرية العابر النزاعات 

 .طوعينحو على ، وذلك األطفالالخاصة ب األسرية العابرة للحدودالنزاعات لتسوية مساعدة ال

 
إليه ، على النحو المشار الثالثلعدالة ليوروميد المعني بمشروع فريق العمل  العمل الذي اضطلع بهيكتسي  .133
حجر الزاوية إلنشاء  ،قدر كبير من التفصيلب ،وما يليها أهمية خاصة، ألنه يضع 33رقم سليمة ال ةالممارس يف

 الخصوصيات اإلقليمية . مراعاة مع، علةافمساعدة هياكل 

 
 ط االتصال المركزيةانقفي تجهيزات و ال ،نوالموظفو  ،مينظالت (1

                                                 
 أعاله. 7راجع الجزء )ألف( من المبادئ التوجيهية، الحاشية رقم  129
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 ط االتصال المركزية بطريقة تضمن حياديها.انقتعين تنظيم ي .15

 

إليها  ةات المسندالمهملتنفيذ ط االتصال المركزية والية واسعة انقمنح الدول يتعين على  .11
الحرص على منح والية كافية على وجه الخصوص، ويتعين أن يتم، عل. اعلى نحو ف

المعلومات العامة ذات الصلة المشار إليها ونقل جمع تسمح بط االتصال المركزية انقل
التنسيق ضمان والمساعدة في /علىتعاون بال( و 11رقم ة السليمة الممارسراجع أعاله )

النزاعات األسرية العابرة للحدود. باإلضافة معنية بتسوية السلطات والهيئات المختلف بين 
وكل إلى التي قد ت ةات اإلضافيمهمالالحرص على أن تكون جميع -كذلك–يتعين إلى ذلك، 

دقيقة تحدد  ةبواليقرونة م( أعاله 12رقم ة السليمة الممارسراجع ط االتصال المركزية)انق
 .هذه المهمات

 
ط انقلصالح كافية الو المناسبة موارد الالدول توفير على  الوقت،نفس في ويتعين،   .11

ذا علة. و اها بطريقة سريعة وفاتجميع مهملتمكينها من تنفيذ االتصال المركزية  واجهت ما ا 
، وتشغيلها المركزيةط االتصال اإنشا  نق ضمانكافية لالموارد التخصيص الدول مصاعب ل

، بما في ذلك التمويل من خالل بديلة تمويلالبحث عن مصادر لدول يتعين على هذه ا
 .انتداب الموظفينو  ،عينيةالمساهمات ال

 
خبرة ذوي و ، نهليالمركزية مؤ ط االتصال انق فين وموظفيكون الأن يتعين الحرص على  .19

د، اوحيلية ستقال بكل اعلى العمل ة قدر أن يثبتوا ال، و دوليوالوطني القانون األسرة مجال في 
اتخاذ االحتياطات  -أيضا–تعين . ويات ذات الصلةالثقافواإللمام ب ات االتصال،لغإجادة و 

استقرار تأمين عن طريق  على األقل، في العمل مراريةضمان حد أدنى من االستلالالزمة 
 .الموظفين

 
 تصاالتاال الموارد المادية الكافية، بما في ذلك وسائل بط االتصال المركزية انق يتعين تزويد .11

 و الهاتف. ،والفاكس ،السريعة، مثل اإلنترنت

 
نقاط االتصال المركزية التنسيق القائم بين استخدام أن تحرص على الدول تعين على ي .51

النزاعات األسرية ذات الصلة على أفضل وجه ممكن لضمان تسوية وهياكل المساعدة 
 العابرة للحدود و حماية األطفال.

 
 تملخص المناقشا

تضمن ط االتصال المركزية بطريقة انقحرص على تنظيم إلى أهمية ال -بإلحاح–الوفود أعضاء جميع أشار  .111
في هذه  جهة ةما االنحياز أليدون  ،النزاعات األسرية العابرة للحدودشخاص لتسوية م المساعدة لأليتقد

ل أحد يمثتط االتصال المركزية انقال تتولى  نضرورة أعلى  الوفد الجزائري، نهمعدة وفود، موأكد . النزاعات



 دليل الممارسات السليمة

75 
 الثانيالعنصر  -يوروميد للعدالة الثالث 

(2فريق العمل )  
 

ط ا" نق"حيادإلى أن ضمان  -ى ذلكعالوة عل-في المحكمة. وأشار بعض أعضاء فريق العمل النزاع أطراف 
 .في هذه النقاط العاملينجانب من  ات األخر ثقافتمام بالاهو فكر  ح انفتإبداء ا -كذلك–ستلزم ياالتصال 

 

على نحو ها اتمهمتسمح لها بتنفيذ سائر ط االتصال المركزية انقوالية واسعة لتخويل أبرز فريق العمل أهمية  .111
بشيء من  ،فريق العملأعضاء ناقش و . لهذا العرض البشرية والمادية المناسبةالموارد سخير تتكفل و فاعل، 
بعض الوفود ير  ، بحيث في دولهمط االتصال المركزية انقالذي ستأخذه شكل الالجوانب المتصلة ب ،التفصيل

البعض اآلخر ر  يفي حين  ،في شكل منظمة غير حكوميةاالتصال ط انق مثل الوفد األردني، أنه يمكن تصور
ه مهما كان الشكل الذي أنوتم اإلقرار  .لدولةالهيئات التابعة لشكل أنه من األنسب تصور هذه النقاط في 

مدربين تزويدها بموظفين ، و لصالحهاوالية مناسبة فمن المهم الحرص على تخويل  ،ط المركزيةانقستأخذه هذه ال
هذا فضال عن ضمان استقرار الموظفين في مناصب  ،سبةالمهارات اللغوية المناعلى نحو سليم تتوفر لديهم 

يمكن  هو الجزائري أن ،واألردني ،المغربينهم الوفد عدة وفود، موير  . العمل ياالستمرارية فعملهم لصون 
وتم، باإلجماع، قانون األسرة الدولي لرئاسة نقطة االتصال المركزية. مجال خبرة في له قاض التفكير في تعيين 

يشمل ط االتصال المركزية انق فيللعمل التخصصات  يمتعددعلى أهمية تشكيل فريق من الموظفين التشديد 
قانون بالجوانب ذات الصلة في سائر مدربين ة جتماعيمساعدين في الشؤون االو  ،علم النفسأخصائيين في 

ط االتصال المركزية في انقلدور نشط وير  أعضاء الوفود المدافعين عن فكرة إسناد األسرة الوطني والدولي. 
وسيط توظيف  -كذلك–أنه يتعين للنزاعات األسرية العابرة للحدود  ةوديمجال الوساطة من أجل التسوية ال

 .لهذا الغرض المركزيةط االتصال انقعاملين في من الموظفين الض

 

ذلك  نا لما يترتب عأن يطرح إشكاال نظر يمكن  اوتشغيلهالمركزية ط االتصال اإنشاء نق أنفريق العمل وضح أ .112
ذلك ي ففي مجال حشد الموارد، بما ابتكاريه  اعتماد طريقةفريق العمل شجع عليه، . و مهمة آثار ميزانيةمن 
التذكير  -كذلك-وتم . في مجال التجهيزات، وانتداب الموظفين للعمل في هذه النقاطعينية المساهمات الجمع 

ئها إنشاتشغيلها حين  -مثال–،  بحيث يمكنتدريجي على نحو المركزيةط االتصال اخدمات نقبإمكانية توسيع 
 شخاصألاوتوجيه  ،أدنى من الموارد المادية والبشرية لضمان الوصول السريع إلى المعلومات الضرورية دبح

الخدمات مع مرور الزمن هذه توسيع النظر في سبل و  ،ذات الصلةالدولة سلطات وهيئات و بطريقة عاجلة نح
 .الخبالنزاع األسري الطفل المعني ل المساعدة على تحديد مكان إقامة لتشم

 
خر  األمركزية الهياكل و الط االتصال المركزية ان نقبياالتصال أهمية تنسيق فريق العمل  -أيضا–أوضح  .113

االستفادة من يمكن تمت اإلشارة إلى أنه  ، بحيثالدوليةفي حاالت النزاعات األسرية مساعدة المعنية بتوفير ال
 الحياد،على ط االتصال المركزية افظ نقاحأن تهذا التنسيق للمساعدة على تسوية النزاعات، مع الحرص على 

 331و الفقرة  133رقم سليمة ال ةأيضا الممارسراجع الهياكل األخر  ذات الصلة )حترم طريقة تشغيل أن تو 
 ( .أدناه

 
 مالحظات عامة

 نالمناقشات بشأ في، الثالث ةلالعدليوروميد لقد استرشد أعضاء فريق العمل المعنيين بتنفيذ مشروع  .111
التي تتوفر على خبرات الدول ب بإنشائها، الموصيكل النقاط المركزية اهيتنظيم سليمة في مجال الممارسات ال
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 في مجال ات السليمة الممارسدليل "في متضمنة التوصيات الب ،و على وجه الخصوص، هياكلمثل هذه ال
 .الطفلاختطاف الخاصة ب 1331عام لاتفاقية الهاي المعد في سياق  130"السلطة المركزية

 
 التواصل شبكات –إنشا  موقع على شبكة االنترنت  -التحسيس  (5

 

، بما في ةط االتصال المركزيانقالخاصة ببيانات االتصال الحرص على توفير جميع تعين ي .54
ونشرها على شبكة العام للجمهور  ،ولغاتهم ،الموظفينالمتعلقة بذلك بيانات االتصال 

 باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية.كذلك و  ،الرسمية ذات الصلة )اللغات( اإلنترنت باللغة

 

تاحة ط االتصال المركزية، و انقخاص بموقع على شبكة االنترنت إنشا  لدول اعلى تعين ي .52 ا 
رقم سليمة ال ةالممارسراجع المعلومات العامة المشار إليها أعاله )لى إ للوصولة فرصال

كذلك و ،الرسمية ذات الصلة )اللغات( ةباللغوذلك ، على الشبكة من خالل هذا الموقع( 11
 اإلنجليزية أو الفرنسية. ةباللغ

 
ذات الصلة، بما في ذلك  و الهيئات ،جميع السلطاتتحسيس الدول زيادة يتعين على  .52

الخدمات االجتماعية مصالح و  ،والشرطة ين،ن القانونينييهالمو  ،القضا جهاز و ، الوزارات
 .وخدماتها تصال المركزيةاال ط انقبشأن إنشا  

 
الجهات الفاعلة جميع  ربطلشبكات المركزية على شكل ط االتصال انقيتعين أن تشتغل  .51

في تحسين االتصاالت بين  ،نشطعلى نحو  ،مساهمةلاالتعاون، و وطيد ذات الصلة، وت
 مختلفة.الدولية الالنزاعات األسرية  عنية بتسوية السلطات والهيئات الم

 
التابعة لها بأن تشغل ط االتصال المركزية انقكليف نظر في إمكانية تاللدول تعين على اي .55

وذلك على النحو ، الدولية يةلوساطة األسر في مجال اط اتصال مركزية ا" نقعلى شكل 
" اإلنشا  هياكل الوساطة في سياق عملية مالطالتوجيهة مبادئ ال" المنصوص عليه في
نشر بيانات االتصال على الموقع اإللكتروني ، وأنتحرص على الهايالصادرة عن مؤتمر 

 مؤتمر الهاي .التابع ل

 
 تملخص المناقشا

الزمة جميع الخطوات ال ، يتعين اتخاذالدولةأي في  إنشاء نقطة االتصال المركزيةفور أنه فريق العمل أكد  .115
الخاصة بها بيانات االتصال ويشمل ذلك ضمان توفير الخدمات التي تقدمها. إنشائها وب نللتحسيس بشأ

و  ،القضاءجهاز و ، بما في ذلك الوزارات ،والهيئات ذات الصلة ،جميع السلطات ةوعيتالعام، و للجمهور 
نقطة االتصال ويتعين على . بهذا الشأن الخدمات االجتماعيةمصالح و  ،والشرطة ين،ن القانونينييهالم

                                                 
130
 أعاله. 33 رقم الحاشيةراجع  
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لتواصل مع جميع الجهات شبكات لفتح من خالل فاعل ها على نحو خدماتالمساهمة في التعريف بنفسها وب
 .معها المشاركة في تحسين االتصاالتبو  ،الفاعلة ذات الصلة

 
وفضال ط االتصال المركزية. انقخاص بقع على شبكة االنترنت و إنشاء ملصالح تأييدهم وفود أبد  أعضاء الو  .113

يتم إيراد  لغات التواصل، يمكن أناالتصال والموظفين العاملين فيها، و  طاقبنالخاصة  االتصالعن بيانات 
– نتتضم(، على شكل قائمة 11رقم ة السليمة الممارسراجع )الموقع في هذا  أعالهالمذكورة العامة معلومات ال

المتعلقة المعلومات يتم إيراد أن إلى على الحاجة فريق العمل شدد ". و األكثر تداوالاألسئلة  ردود على "ال -مثال
 اإلنجليزية و الفرنسية. تين،باللغوالصادرة عنها نقطة االتصال المركزية ب

 

الحم التي تقيمها نقاط االتصال المركزية مع الهيئات األخر ، من عالقات الت االستفادةالتوعية و وبغية رفع  .113
ط اتصال انقكفي نفس الوقت " أن تشغل،  "ط االتصال المركزيةانقتكليف "أنه من المفيد فريق العمل ارتأ  
إلنشاء اإلرشادية مبادئ ال"، وذلك على النحو المنصوص عليه في الدولية" يةلوساطة األسر في مجال امركزية 

نشر بيانات لفرصة انتهاز هذه الو  ،مؤتمر الهايالصادرة عن 131"اكل الوساطة في سياق عملية مالطهيا
 لمؤتمر الهاي .التابع على الموقع اإللكتروني الخاصة بها ) نقاط االتصال( االتصال

 
 عامةالحظات م

المقدم من المكتب " إلى العرض "اإلنشاء هياكل الوساطة في سياق عملية مالطاإلرشادية مبادئ ال"تشير  .113
الدائم لمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص المتمثل في إيراد بيانات االتصال الخاصة بجميع "نقاط االتصال 

" في الموقع االلكتروني لمؤتمر الهاي، و كذلك المعلومات التي 132المركزية في مجال الوساطة األسرية الدولية
ية، إذا ما بشأن الموضوعات المشار إليها في المبادئ اإلرشاد يتم جمعها من جانب نقاط االتصال المركزية

 .الخاصة بها 133المعلومات على شبكة اإلنترنت توفير هذه ط انقتعذر على هذه ال

 

نقاط اتصال مركزية في مجال الوساطة األسرية الدولية بموجب إنشاء ( دول إلى 3بادرت حتى اآلن ست ) .113
لوساطة في سياق عملية مالطا" وهي: أستراليا ، وفرنسا ، وألمانيا، وباكستان، "المبادئ اإلرشادية إلنشاء هياكل ا

 ( . 2113مايو  15) الوضع حتى  134و جمهورية سلوفاكيا والواليات المتحدة األمريكية

 
 

 تشجيع التعاون اإلقليمي جيم.
        

                                                 
 أعاله.. 8-7والحواشي رقم  8راجع الفقرة 131

، تحت عنوان "قسم  www.hcch.netتفاصيل االتصال عن "نقاط االتصال المركزية للوساطة األسرية الدولية" متاحة على موقع مؤتمر الهاي في   132
 سرية الدولية.اختطاف األطفال"، و "الوساطة األسرية عبر الحدود" و " نقاط االتصال المركزية للوساطة األ

 أعاله. 7راجع الجزء )ألف( من المبادئ التوجيهية، الحاشية رقم  133

134
 .3-3 رقم والحواشي أعاله  3كذلك الفقرة راجع   

 

http://www.hcch.net/
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النزاعات األسرية ع الدول على تعزيز التعاون اإلقليمي للمساعدة على تسوية ييتعين تشج .51
 العابرة للحدود.

 

 مالحظات عامة
القانونية والعملية المتعلقة صكوك أيد فريق العمل بقوة فكرة تشجيع التبادل اإلقليمي والتعاون كسبيل لتحسين ال .151

بتسوية النزاعات األسرية  العابرة للحدود . واقترح الوفد األردني إنشاء هيئة إقليمية معنية بتسوية النزاعات 
األسرية الدولية، غير أن بعض الوفود أخر ، منها الوفد التونسي، تر  أن ال فائدة من إنشاء هيئة جديدة، بل 

عقد  -مثال–شمل لي التعاونمثل هذا توسيع إقرار الحاجة إلى  ماإلقليميين. وتيتعين تعزيز التبادل والتعاون 
 ،النزاعات األسرية  العابرة للحدودمجال تسوية  كل سنتين لتبادل الخبرات فيفي أو  ةاجتماعات منتظمة سنوي

على تجربة المشاركين الوفد التونسي أطلع . و من حين آلخر تبرزقد المشتركة الجديدة التي مشاكل المناقشة لو 
 -من بين أمور أخر -الصكوك الثنائية، والتي تشملالمختلطة" المنصوص عليها في " اللجان بلده في مجال 

سلط الضوء على فائدة هذا النوع من بحيث لمناقشة القضايا الجارية وتبادل الخبرات،  اجتماع سنويعقد 
 ( . 151رقم ة السليمة أيضا الممارسراجع بين الدول )يما فن التعاون يالشبكات في تحس

 
 مالحظات عامة

المنصوص عليه في ها على النحو اتإن التبادالت المستمرة فيما بين الدول المتعاقدة، وتقيد الدول بالتزام .151
على تحسين تنفيذ المعاهدة، هي كلها عناصر تسهم  ،باستمرار ،المعاهدات متعددة األطراف من خالل العمل

 .متعددة األطرافمعاهدات لهذه اعل لاالتشغيل الففي تعزيز 

 

 ،حتسمالمركزية  اتالسلطعلى مستو  لتعاون تضمن إجراءات لالتي تالصكوك متعددة األطراف وال شك أن  .152
على  ،تتعزيز التبادالفإن ك، بين الدول. ومع ذلتبادالت مستمرة فيما الحفاظ على  ،ه اإلجراءاتهذبفضل 

التي يتم االستناد إليها في الفكرة هي هذه و للغاية.  امفيديعد الدول المتعاقدة بين فيما المستو  الحكومي، 
مختلف التطبيق العملي لللجنة الخاصة المعنية بعقد اجتماعات دورية بحيث يتم  ،مؤتمر الهايإدارة عملية 

 تفاقيات.اال

 

( اجتماعات 3) ست الخاصة باختطاف الطفل حيز التنفيذ، عقد 1331لقد تم، منذ دخول اتفاقية الهاي لعام  .153
التطبيق العملي لهذه االتفاقية، بحيث تناول االجتماعان األخيران لهذه اللجنة  ضللجنة الخاصة المعنية باستعرا

. وقد وجهت الدعوة إلى جميع الدول 1333اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام شغيل وضع تنفيذ وت
دولي الخاص ن القانون الأالمتعاقدة في هذه االتفاقيات، وكذلك إلى جميع الدول األعضاء في مؤتمر الهاي بش

وبرزت، . ةالتفاقيالجوانب المتصلة بتنفيذ هذه امناقشة لمساهمة في واللمشاركة في اجتماعات اللجنة الخاصة 
عدد من  تنظيماجتماعات اللجنة الخاصة لانعقاد نتهاز فرصة اممارسة جديدة تتمثل في خالل السنوات األخيرة، 
 .135ةاإلقليميعلى المسائل تركز  يالصغيرة التاالجتماعات الجانبية 

                                                 
التحاد إلى توسيع اختصاص اعلى المستو  اإلقليمي في سياق اجتماعات اللجنة الخاصة  تركزمنفصلة  اجتماعاتيعود التطور الذي أفضى إلى عقد 135

عضوا في مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص. هذا  التطور لالتحاد األوروبي أن يصبح  -أيضا–.  وقد سمح األوروبي في مجال القانون الدولي الخاص
التي تركز على ة  ر يصغالجتماعات من اال عدد، عقد في سياق اجتماعات اللجنة الخاصة -كذلك–، يتم التنسيقية اجتماعات االتحاد األوروبيوفضال عن 
 ، بما في ذلك اجتماعات دول أمريكا الالتينية.ةقليميالجوانب اإل
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 ،جنوب المتوسط الشريكةاثنين من بلدان ن يبلدللجنة الخاصة بمشاركة  االجتماع السادس واألخير تميزقد و  .151

سرائيلوهما  عقد الجزء األول  جزأين:في  استثنائيمع العلم أن اجتماعات اللجنة عقدت هذه المرة ا ،المغرب وا 
 -أيضا– اإلى أن مصر واألردن هموتجدر اإلشارة . 2112في يناير  ، و الجزء الثاني2111في شهر يونيو 

الحق في المشاركة في اجتماعات اللجنة  ، بحيث لهمالقانون الدولي الخاصبشأن افي مؤتمر الهاي وان عض
مناسب منتد   -إلى حد ما-وفر تفي صيغتها الحالية اجتماعات اللجنة الخاصة ويمكن القول أن  .الخاصة

 اإلقليمي.لتبادل ل

 

ومع ذلك، وبغية ضمان تبادل و تعاون إقليمي فاعل بين بلدان جنوب المتوسط الشريكة في مجال تسوية  .155
بين بلدان  ةمنتظم تتبادالإجراء النزاعات األسرية العابرة للحدود، يتعين إنشاء منتد  لهذا الغرض يسمح ب

في تمدة عالمذج انمالب االسترشادالمتوسط الشريكة، في االجتماعات اإلقليمية بين بلدان جنوب  ،ويمكنالمنطقة. 
 ومختلطة. تبادل لجان إنشاء  ،بموجبه  ،الذي تمبين تونس وفرنسا، الصك القائم الثنائية، مثل صكوك البعض 
متوسطية.  -بلدان المنطقة األوروبين بما في ذلك  أخر ، ترتيب اجتماعات إقليمية، في نفس الوقت، يمكن

دعم وأن تحظى ب ،باألمراالجتماعات اإلقليمية جميع أصحاب المصلحة المعنيين  ههذ ويتعين أن تشرك
 عنويعني ذلك ضمان تنفيذ التوصيات الصادرة ، من الناحية العمليةلكي تحدث تأثيرا حقيقيا حكومي 

 .من الدولة هادعمو االجتماعات اإلقليمية 

 
 سرعةتفعيلها بناسبة يمكن م إجرا اتالتوفر على رابعا . أهمية 

 
 باألطفال ةتعلقالمالنزاعات األسرية العابرة للحدود الزمن في عنصر أهمية مراعاة  ألف.

 
النزاعات األسرية العابرة معالجة على الدول اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تعين ي .51

دارية السلطات القضائية واإلجانب للحدود المتعلقة بالحضانة واالتصال بطريقة سريعة من 
 .ذات الصلة

 
 تملخص المناقشا

الدولية األسرية عات اسريع لتسوية النز يمكن تنفيذها على نحو إجراءات التوفر على  ةالعمل أهميأبرز فريق  .153
 ،رفي حياة األطفال الصغافترة طويلة تمثل  -معدودةحتى لو كانت -األشهر ال شك أن و األطفال. المتعلقة ب
بالنسبة  ر للغايةضمة خالل هذه الفترة هو كاملبصورة ه الطفل و أحد والديتصال بين االانقطاع أن بحيث 
عليه، . و بعد ذلكلشعور هذا اتغيير من الصعب هذا الوالد، بحيث جانب أنه تم هجره من بشعر يالذي للطفل 
النزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة بالحضانة واالتصال معالجة لضمان الزمة اتخاذ جميع التدابير اليتعين 
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ذا ما استلزمت . سلطات المعنية باألمرالجانب ممكن من نحو أسرع على  ، وقتا طويال لتنفيذهااإلجراءات وا 
ر الضر سلبية قد تلحق آثار أي ، لمنع خالل هذه الفترةاالتصال تكفل وضع ترتيبات الحرص على ينبغي 
 .لبالطف

 

تكفل  توفر تدابير مؤقتة عاجلة إلى و التونسي  ،اإلسرائيلي يندفالو  مفيه نالوفود، بمأعضاء العديد من أشار  .153
 أدناه(. 133أيضا الفقرة راجع ) في مثل هذه الحاالتلحفاظ على االتصال بين الوالدين والطفل ا

 
 مالحظات عامة

وهناك . هو أمر مسلم به عموما ،عيسر على نحو  ،النزاعات المتعلقة بالحضانة واالتصالتسوية أهمية إن  .153
المتعلقة المسائل الحرص على معالجة الدول إلى  -صراحة-تدعو التي من الصكوك الدولية واإلقليمية الكثير 

 .ختصةالسلطات المجانب من وقت ممكن سرع أحماية األطفال بب

 

 تتصرف [..." ] هلى سبيل المثال أنارسة حقوق الطفل عممة بشأن تفاقية ألوروبياالمن  3المادة وتنص  .153
اإلجراءات  ذ اتخيتم او الطفل لتجنب أي تأخير ال لزوم له، تمس اإلجراءات التي في القضائية بسرعة  ةالسلط

 بصالحيات سلطة القضائيةتتمتع ال ،في الحاالت العاجلةو بسرعة. الصلة  تها ذاراراتقتنفيذ لضمان المناسبة 
 على الفور " . ذا القراره نفيذت، حيثما لزم األمر، بحيث يتم قرارأي اتخاذ 

 
ها اتخاذالعاجلة الواجب اإلجراءات أساسا حول اختطاف الطفل الخاصة ب 1331عام لهاي الاتفاقية تتمحور و  .131

من  12و  2، 1المواد حتجازه بطريقة غير مشروعة )راجع أو انقله الذي تم للطفل السريعة عودة لكفالة ال
 .(االتفاقية

 
 صاختصاالتعزيز ن/ والمسؤول لقضاة واتخصص   با .
 

قضايا لمكلفين بالنظر في اللقضاة والمسؤولين اختصص اتعلى الدول تعزيز تعين ي .59
 ملصالحهتوفير التدريب المالئم  ىوالحرص عل ،العابرة للحدود يةاألسر 

 
ة العابرة للحدود ياألسر قضايا في مجال النظر في استحداث اختصاص اللدول تعين على اي .51

 القضاة المتخصصين. من جانب -فقط-الحاالت هذه  على ضمان النظر فيللمساعدة 

 
قضايا للعناية خاصة عدد من أعضاء الوفود إلى التحسيس، على نحو أكبر، بشأن الحاجة إلى إيالء دعا  .131

تم التشديد على . و تميز مثل هذه القضاياالمعقدة التي لجوانب العملية و القانونية نظرا لالعابرة للحدود  يةاألسر 
، وتمت دعوة العابرة للحدود يةقضايا األسر في مجال الالقضاة و غيرهم من المهنيين  صخصتالحاجة إلى 

في  ،وتم التأكيد على أهمية الحرص. ةية مناسبتدريب ته بحلقادعمو تعزيز مثل هذا التخصص إلى الدول 
 ،و الثنائية ذات الصلة ،واإلقليمية ،الصكوك الدوليةبشأن المعرفة قل على ن ،المتخصصة يةالتدريبالحلقات 
النظم القانونية األخر ، بما في ذلك المتعلقة بضافية الالزمة اإلمعلومات الالوصول إلى بشأن طريقة وكذلك 
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ة لقضاالشخصية لالشبكات واالتصاالت الستعانة باأعضاء الوفود أن  -كذلك–  ير و . ةن األجنبيينواالق
الفصل راجع ) ةالقانونية األجنبينظم ذات الصلة بالالحصول على المعلومات  في، بشكل كبير، انيسهم

 .( أدناه " ةالمباشر  ةتصاالت القضائياالشبكات و ال ،القضاة :السادس

 

تعزيز اختصاص القضاة في مجال القضايا األسرية المتعلقة بحقوق الطفل فريق العمل أن ير  أعضاء  .132
االختصاص في النزاعات ويمكن تعزيز قضاة متخصصين. جانب  نالقضايا مهذه سليمة لسيكفل معالجة 

عدد من المحاكم في أو  ،في محكمة معينةمن القضاة  حددماألسرية العابرة للحدود عن طريق تعيين عدد 
، ولكن مع مراعاة قانون األسرةالمتعلقة بقضايا األمر بالنسبة لل وما همثل، فقط الجة هذه القضايالمعالمعينة 

 عدة بسهولة. وذكر اإلجراءهذا  نفيذتأنه يمكن  الوفودأعضاء . وذكر أحد في هذه الحالةالجانب العابر للحدود 
تعالج في و التونسي أن المسائل األسرية  ،و المغربي ،والمصري ،الجزائريالوفد  همفي نوفود، بمال أعضاء
في محاكم متخصصة بلدانهم تتوفر على و أن  ،ةياألسر القضايا  يين فمتخصصقضاة جانب من بلدانهم 
 في المحاكم االبتدائية.األسرة شؤون في أقسام متخصصة أو تونس (  المغرب ومثل ) األسرة شؤون 

 
 
 
 

 القضا  الدولي،  فيقواعد مشتركة –قرارات في مجال المسؤولية األبوية الالتضارب في تفادي  .خامسا
نفا تسريعو بالقرارات الصادرة، كيفية الوصول إليها االعتراف الحصول على  إجرا ات      .اذهوا 
 

 القرارات التضارب في فادي ت ألف.
اتخاذ جميع ،يتعين ضرةمالعابرة للحدود ال النزاعات األسريةبغية حماية األطفال من آثار  .11

قرارات متضاربة في مختلف الدول فيما يتعلق بمسائل  صدارإتجنب الالزمة ل جرا اتاإل
 المسؤولية األبوية .

 
نضمام إلى المعاهدات متعددة اال  إمكانيةفي ع الدول على النظر بعناية يتشجيتعين  .14

المتعلقة سائل لمتجنب القرارات المتضاربة في ا علىاألطراف ذات الصلة التي تساعد 
 بحماية الطفل.

 

واجب والقانون الالخاصة باالختصاص،  4111أكتوبر  41في المؤرخة اتفاقية الهاي تعد " .12
حماية لتدابير  ،والتعاون في مجال المسؤولية األبوية ،ذانفواإل  ،واالعترافالتطبيق، 

القرارات في مجال  التضارب في إلى تجنب ةدفاهالالمهمة  ةيلدولوك اصكالأحد  "األطفال
 ها.فينظر الغير المتعاقدة مكن للدول التي يو  ،حماية الطفل

 
 4111 عاملغير المتعاقدة في اتفاقية الهاي و تشجيع الحوار بين الدول المتعاقدة تعين ي .12

 حماية الطفل.الخاصة ب
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 تالمناقشا ملخص
" بين تضاربتجنب " ال ،العابرة للحدود يةقضايا األسر الفي لمهم جدا أن يتم، من ا هنالعمل أأبرز فريق  .133

بسبب القرارات المتضاربة الذي ينشب بشأن الحضانة و االتصال انوني القفالصراع مختلف النظم القانونية. 
أن و االتصال العابر للحدود و يمكن، أالحضانة حقوق ممارسة منع  ي ما اغالب دولالإحد  في صدر تالتي 

 أحد والديه الذي يقيم في دولةمباشر بين الطفل و النقطاع كامل لالتصال افي  -في بعض األحيان-تسبب ي
 . ، غير التي يقيم فيها الطفلأخر 

 

بحيث الدولي، القضائي االختصاص في مجال الصكوك الدولية واإلقليمية و الثنائية أهمية  أقر فريق العمل .131
بين تضارب ال امثل هذ ببتجنها ذافإنية و القرارات األجنببالقانون الواجب التطبيق و/أو االعتراف يسمح 

الخاصة  1333عام اتفاقية الهاي لفريق العمل ناقش و المتعلقة بحماية الطفل. لقضايا األنظمة القانونية في ا
، ة )أ(بروكسل الثاني ال، إلى جانب الئحةجفي هذا الم خاصةالهمية األذات حد الصكوك كأ 136حماية الطفلب

ن كانت  . فقط االتحاد األوروبيبحيث يقتصر تنفيذها على الدول األعضاء في  إقليميذات طابع هذه الالئحة وا 
مبدأ إلى  على حد سواء الئحة بروكسل الثانية )أ(و الخاصة بحماية الطفل  1333اتفاقية الهاي لعام  وتستند

دول، مختلف البين  ن األسرةانيمواءمة قو رغم أنهما ال يسعيان إلى و  .قانونيةاللتقاليد مختلف ااالحترام المتبادل ل
في مجال مبسطة أحكام قانونية و في مجال االختصاص القضائي قواعد موحدة فإن هاذين الصكين يتضمنان 

 إنفاذ القرارات.

 
الخاصة  1333اتفاقية الهاي لعام  فيمتعاقدة الالدولة الوحيدة الوقت الحالي،  ي، فيه يةالمغربإن المملكة  .135

جنوب مزيد من دول  مانضما إمكانيةمناقشة  وأثناءالشريكة. جنوب المتوسط بلدان ضمن  بحماية الطفل
أشار الوفد فقد . متباينة بهذا الشأن وجهات نظربرزت متعددة األطراف، تفاقية االإلى هذه الشريكة المتوسط 
ه من الصعب تنفيذ أن اوضحماالتفاقية، هذه الالزمة لتنفيذ  جراءاتاإلفي  ،حاليابلده ينظر، أن إلى اإلسرائيلي 

كم امحيدير الذي لنظام القضائي اإلسرائيلي التي تميز االمعقدة صيغة بسبب ال ،في إسرائيل ،بعض األحكام
االختصاص ذات الصلة باالتفاقية أن أحكام هذه الوفد المصري وضح وأ في آن واحد. مدنيةأخر  دينية و 
القانون الدولي الخاص في  -حاليا–حكام المتضمنة ألوالقانون الواجب التطبيق تختلف عن ا ،القضائي

 ىة علكبير إدخال تعديالت يتطلب سوف في مصر  1333أن تنفيذ اتفاقية الهاي لعام المصري، مشيرا إلى 
محددة في مجال على قواعد النصوص القانون المصري، ، في بشكل عاملم يتم،  هأنضاف أو . المصري القانون

أبد  الوفد المصري و  .اإلداريةسلطات خر  مثل الالسلطات األقرارات بو  "" قرارات المحاكم األجنبية بـاالعتراف 
و مواصلة النظر في هذه االتفاقية، إلى تفاقية االالدول غير المتعاقدة في لممارسة السليمة التي تدعو لتأييده 

اتفاقية الهاي لعام في دة و غير المتعاقدة الحوار بين الدول المتعاقمواصلة الوقت، على أهمية نفس شدد في 
الوفد أبد  بهدف حماية األطفال من اآلثار الضارة الناجمة عن النزاعات األسرية العابرة للحدود. و  1333
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الخاصة  1333الهاي لعام  ةاتفاقي إلىتشير محددة في هذا المجال ة سليمة ممارسيراد بشأن إا األردني تردد
 .1333اتفاقية الهاي لعام إلى ، االنضمام الحاليةالمرحلة في ال تنو  أن األردن، أوضح ، و بحماية الطفل

 

بأحكام علما  فريق العملأحاط المتعلقة بحماية الطفل، قضايا تجنب القرارات المتضاربة في البفيما يتعلق و  .133
بشأن األسس  قرار أي صدورمنع التي تقضي ب 137طفلال  فباختطاالخاصة  1331لعام اتفاقية الهاي 
مزيد من لل)جارية عودة الإجراءات  نما تكو حينف الطفل اطتخافيها،  ،لحضانة في الدولة التي تملالموضوعية 

 ةالفقر ، راجع اختطاف األطفالالخاصة ب 1331لعام اتفاقية الهاي  نالعمل بشأمناقشات فريق المعلومات عن 
 وما يليها( . 233 ةو الفقر   ،وما يليها 213
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و االعتراف  ،قيطبواجب التوالقانون ال ،القضائي مشتركة بشأن االختصاصالقواعد للنطاق الواسع التنفيذ عد ي .133
نفاذها المتضمنة في مختلف او بالقرارات  قرارات فادي صدور لمعاهدات متعددة األطراف وسيلة مثالية لتا 

حكام مواءمة األأن  ،باختصار، يمكن القولو . مختلف الدول من جانبالقانون في هذا المجال من تضاربة م
و القضائي الختصاص تضارب في مجال اتجنب السمح بيالمتعلقة باالختصاص القضائي الدولي القانونية 

، ألن تطبيق القوانين المشتركة ال يشجع على ذلك، بل بالعكس يسهل معرفة "السباق إلى المحاكم"حول دون ي
في قواعد مشتركة أن التوفر على  ،خيريمكن القول، في األو . بسهولة التنبؤ بهمقدما و التنفيذ القانون الواجب 

نفاذبالقرارات االعتراف مجال   .عبر الحدود ذات الصلةالقانونية القرارات صالحية  نها يضموا 

 

،  في مجال حماية الطفل ةة الرئيسيدوليال وكصكأحد ال حماية الطفلالخاصة ب 1333 عاملاتفاقية الهاي تعد  .133
جميع من عليها االتفاقية مفتوحة للتوقيع وال تزال هذه في جميع أنحاء العالم. داد تز تها أهميت ئبحيث ما فت

 في حين(  2113مايو  15الوضع حتى ) دولة 33في  -حاليا–تنفيذسارية الوهي  ،ذلك فيالتي ترغب الدول 
مزيد من ل) عليهاتصديق هي بصدد الالواليات المتحدة األمريكية، و ، بما فيها دول أخر  3 عليهاوقعت 

 .(مقدمةمن ال 11الفقرةراجع ، التوقيع والتصديقالمعلومات عن وضع 

 
يتم االستناد إلى دولتين، بين أو ثنائي قابل للتطبيق  ،أو إقليمي ،دوليقانوني  صك يتوفر أفي حال عدم  .133

بين قانوني  هناك تضارب ما إذا كان لتحديد هاتين الدولتين، اري المفعول في السقواعد القانون الدولي الخاص 
قواعد بين طابق توجود وال شك أن الحضانة و االتصال. النظامين أم ال في الحاالت الفردية المعالجة المتعلقة ب

 ،بشكل كبير ،عدباألمر سيسادولتين المعنيتين بين الاالختصاص القضائي الدولي بشأن الحضانة و االتصال 
بين تضارب عالوة على ذلك، يمكن تجنب الو . القضائي بينهما االختصاصتضارب في مجال جنب العلى ت

ذا تعذر القرارات. باألنظمة القانونية من خالل االعتراف المتبادل  في مجالي  األجنبيةات بالقرار االعتراف وا 
الدولة التي ب نجنبي من جاقرار األصدار نفس الإعادة إخالل  نالتضارب ماالتصال، يمكن تجنب الحضانة و 

 .138بهذا القرار رفضت االعتراف

 
                                                 

 أعاله. 51، الحاشية رقم 5881من اتفاقية الهاي الخاصة باختطاف الطفل لعام  51راجع المادة  137

 أعاله. 1رقم من إعالن مالطا الثالث، الحاشية  4أيضا الفقرة راجع 138



 دليل الممارسات السليمة

84 
 الثانيالعنصر  -يوروميد للعدالة الثالث 

(2فريق العمل )  
 

 ةاألسرية العابر النزاعات المتفق عليها من جانب األطراف المعنية بحلول تفضيل ال تجدر اإلشارة إلى أن و .131
المتعلقة بحماية الطفل، لمسائل بين األنظمة القانونية في اتضارب في تجنب ال ،إلى حد كبير ،ساهميللحدود 
ومساعيها الستصدار أوامر النزاع طرف أمواقف  تفاقم بسببيأو  أتضارب غالبا ما ينشال ان مثل هذذلك أل

 .في المقام األولمتضاربة 

 
 

 ختصاصالصراع في مجال االالمسؤولية األبوية، وتجنب ذات الصلة بالمشتركة  ختصاصاال اعدتعزيز قو   با .
 .مخاطر اإلجرا ات الموازيةالحد من  و القضائي

 
و  ،الحضانة و االتصالفي مجالي المشتركة القضائي االختصاص  عدقوايعد تطبيق   .11

لتعاون الدولي في قوي لتعزيز ا دسن القواعدباالستناد إلى هذه القرارات باالعتراف المتبادل 
 .حماية الطفلمتعلقة بلاالمسائل القانونية 

 
لقانون سياق افي  االواجب اعتمادهالقضائي الدولي االختصاص قواعد  عند البت في .15

تكفل قواعد ختار تلدول أن تعين على االدولي الخاص فيما يتعلق بمسائل حماية الطفل، ي
أن تحرص على و  ،العابر للحدودي بالنزاع األسري طفل المعنالمصالح لحماية أفضل 
 .في الدول األخرىة على نحو واسع لمستخدماالقواعد تفاعل مع تقواعد اختصاص تفضيل 

 
المتعلقة تحديد االختصاص القضائي الدولي في المسائل عملية في  -على نحو واسع-تم ي .11

يتم . و طفلالمع إلقامة العالقة  ركعنص للطفلإلقامة االعتيادية" "استخدام ا ،حماية الطفلب
للطفل االعتيادية  ةمإلقامكان افي اعتبار أن سلطات الدولة العنصر بهذا إلى د استناال
في للطفل تيادية عالبيئة االهذه في التحقيقات الضرورية   جدر إلجرااألالبا ما تكون غ

 .ه العليامصالح صونسبيل 

 
اعد دعم قو بواسطة تحسين التعاون القانوني الدولي في مسائل حماية الطفل وبغية  .11

استخدام "اإلقامة االعتيادية في النظر  حسب االقتضا ، ،المشتركة، يمكناالختصاص 
حضانة و االتصال و مجال ال تحديد االختصاص القضائي الدولي فينصر لعكللطفل" 

 .حماية الطفلالمتعلقة با من المسائل مغيره

 
و مع ذلك، وفي حال استخدام "اإلقامة االعتيادية للطفل" كعنصر لتحديد االختصاص  .19

اية الطفل، يتعين الحرص على أن ال يستخدم القضائي الدولي في المسائل ذات الصلة بحم
هذا العنصر بطريقة مرنة، يعني ذلك أن تعتبر "اإلقامة االعتيادية للطفل" العنصر الوحيد 

األخرى الذي يسمح بإقامة العالقة مع الطفل، وأن يتم تجاهل أنه يمكن  لمحاكم الدولة 
تكون في وضع أفضل التخاذ  الواقعة في أماكن غير مكان اإلقامة االعتيادية للطفل أن

 . القرار بشأن الحاالت الفردية المتعلقة بحماية الطفل
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شار إلى و أ ،المتعلقة بحماية الطفلالمسائل مشتركة في ختصاص ااعد قو فائدة التوفر على العمل فريق أقر  .131
، وفي للحدود ةاألسرية العابر النزاعات تفاقم في يتسبب القضائي يمكن أن أن التنافس في مجال االختصاص 

نظم القانونية الأن تنسجم مع قرارات متناقضة ال يمكن الستصدار و فتح الطريق  ،إجراءات موازية تفعيل
بين  اتنزاعإلى للحدود  ةاألسرية العابر النزاعات وهو األمر الذي سيتسبب في تحويل ، األخر  ذات الصلة

 أعاله(. 133 و 133ن يتأيضا الفقر راجع )ة هذه النزاعات ، بحيث سوف يستحيل تسويالنظم القانونية

 
هم في مجال حماية األطفال المعنيين مدور بما يؤديه االختصاص القضائي الدولي من  أقر فريق العمل .132
المعتمدة في قواعد االختصاص بين تفاعل من ال ةكبير يمكن جنيه من فائدة ا مب و ،النزاعات األسرية الدوليةب

البت العليا حين طفل الالوفد األردني، أهمية النظر في مصالح نهم وفود، مأعضاء العدة وأبرز دول. مختلف ال
صدور و  ،إجراءات موازيةتفعيل تجنب وبغية ختصاص في مسائل حماية الطفل. االلها التي في المحكمة 

تحرص الحاجة إلى أن  ىعل العملفريق شدد حماية األطفال، المتعلقة بفي المسائل الدولية ضاربة قرارات مت
ذات الصلة ن ينواقواللدولي المتعلقة باالختصاص القضائي االمحلية انينها قو على ضمان المواءمة بين  لالدو 

دول في مسائل مختلف الإجراءات موازية في وتمت اإلشارة إلى أن تفعيل دول. مختلف الفي  اعو األكثر شي
يلحق يمكن أن فيما بينها، قرارات متضاربة مخاطر استصدار  وما يترتب على ذلك من ،المسؤولية األبوية

من السفر من لطفل غالبا ما يتسبب في حرمان ادولتين  نن بينياالقو تضارب الطفل، ألن  ةبمصلحر ضر ال
في دولة  المقيمين األسرةأعضاء  الوالد و/أوو الطفل بين تصال وفي منع ممارسة حق اال دولة إلى أخر ،

تسبب إجراءات موازية تتفعيل المناسبة لمنع  جراءاتاإلذ اتخالدول تعين على انه يأ وأبرز فريق العمل أخر .
في تضارب ال"        الجزء  أيضا عاجحماية الطفل )ر المتصلة بفي المسائل ضاربة قرارات متفي صدور 
 (.أدناه" القضائي االختصاص

 

تحديد االختصاص كعنصر ل" اإلقامة االعتيادية للطفل" لـاالستخدام المتزايد ب االعمل علمأعضاء فريق أحاط  .133
في قواعد القانون الدولي الخاص ستخدام هذا االتجلى حماية الطفل. ويالمتصلة بالقضائي الدولي في المسائل 

ن ينواقفي و  ،ليميةو اإلق ،من الصكوك الدوليةكثير في العديد من الدول، وكذلك في الالداخلية السارية التنفيذ 
في اتجاها جديدا، بحيث االعتيادية  ةاإلقام عنصرنحو استخدام ويعد هذا االتجاه  .ةة الحديثمدنيال جراءاتاإل

. كسبيل لتحديد االختصاص القضائي األسرة الدوليقانون "الجنسية" في كان يتم االستناد إلى عنصر السابق 
في المستخدمة  مسائل األسرةذات الصلة بقواعد االختصاص القضائي الدولي ض أعضاء الوفود ر وقد استع

عدد من االستناد إلى في دولهم  -حاليا–أنه يتم واألردني و الجزائري  ،الوفد المصريدولهم، بحيث أبرز 
في كم المحاو تمت اإلشارة إلى أن . في المسائل المتعلقة بالطفل تحديد االختصاص القضائي الدوليناصر لالع

ة هذا المواطن، إقاممكان من بين أمور أخر ،  هما،ضد أحد مواطنيالمقامة لدعو  في اتراعيان  مصر واألردن
الوفد أشار و . الدوليالقضائي االختصاص لتحديد  لدولةالحدود الترابية لفي لديه المفضل  قامةإلامكان أو 

يستند، بشكل كبير، إلى نظام القانوني لم يعد القواعد القانون الدولي الخاص بعد تعديل  هأنإلى التونسي 
في  المدنيةوأضاف أن االختصاص القضائي في المسائل . لتحديد االختصاص القضائي"الجنسية " عنصر 



 دليل الممارسات السليمة

86 
 الثانيالعنصر  -يوروميد للعدالة الثالث 

(2فريق العمل )  
 

المتعلقة  المسائلفي  139مقر إقامة الطفلو ب عموما، إقامة المدعى عليه ربمقا مرتبطأضحى، اآلن، ، تونس
منذ فترة من  -إلى حد ما- استخدمم كان"اإلقامة االعتيادية" عنصر المغربي أن الوفد أوضح و حماية الطفل. ب

المعاهدات عدد من إلى  -بهذا الصدد-    ار يش، مالمتعلقة بحماية الطفل المسائل يوذلك ف، في المغربالزمن 
 الثنائية والمتعددة األطراف النافذة في المغرب.

 
تحديد كعنصر ل" للطفلعتيادية "اإلقامة االاستخدام وعيوب مزايا  ،على نحو مستفيض ،ناقش فريق العمل .131

العملية  المزايار اقر إتم و حماية األطفال. ذات الصلة باالختصاص القضائي الدولي في المسائل الدولية 
فل الطفيها ، مع االعتراف بأن محكمة الدولة التي يقيم عتياديةواإلجرائية الناتجة عن القرب من بيئة الطفل اال

ه مصالححديد لت يةاديعتاال تهجميع التحقيقات الالزمة في بيئاألنسب إلجراء كون تغالبا ما  ية،اديعتبصورة ا
 للطفل استخدام "اإلقامة االعتيادية"المترتبة عن عدد من التحديات ارة ثإالوقت، نفس في و مع ذلك، تم . االعلي
"اإلقامة  نصر أن عكان قد ذكر الذي )الوفد التونسي، نصر إلقامة العالقة مع الطفل، بحيث أشار كع

إلقامة االعتيادية" ا"إلى أن تحديد مكان  (القضائي الدوليختصاص تحديد االلستخدم في تونس هو ماالعتيادية" 
توضيح ما إذا  -أحيانا– نأنه يتعي ،على سبيل المثالوضح، . وأالحاالتبعض  ي فالاشكإقد يطرح لطفل ل

ة في هذا البلد بصورة قامتة فقط، أم لإلمؤقإقامتها إلى تونس بصورة مكان المعنية بالنزاع تنقل األسرة  تكان
الحظ . و المسألة من جانب األطراف المعنية بالنزاع األسري العابر للحدود هاعتيادية، بحيث غالبا ما تتم إثارة هذ

من الناحية ثير مشاكل يأن  ،في حاالت معينة ،يمكن لية للطفدياعتاال ةقاممكان اإلالوفد اإلسرائيلي أن تحديد 
مصطلحات توظيف و اللبناني على أهمية  ،واألردني ،د الجزائريفعدد من الوفود، مثل الو شدد . و العملية
 ."اإلقامة االعتيادية"تعريف مشترك لمصطلح الحاجة إلى إيراد "اإلقامة االعتيادية"، و  ردقيقين لعنصوتفسير 

 

تحديد ل ينصر أساسكعللطفل"  يةاديعت"اإلقامة االنصر عيتعين التوصية باعتماد عند مناقشة ما إذا كان و  .135
نهم عدد من الوفود، مأبد  حماية األطفال، ذات الصلة بفي المسائل الدولية الدولي القضائي  صالختصاا

نصرا عتعد  اإلقامة االعتيادية للطفل"" أن الوفود أعضاء معظم  وير . بهذا الشأن اا شديدترددالوفد األردني، 
أن يد منهم عدالكد المتعلقة بحماية الطفل. ومع ذلك، ألمسائل الدولي في االقضائي ختصاص تحديد االل مقبوال

القضية. المحيطة ب فلظرو وفقا ل ،الممكن اعتمادها في هذا المجال خر ناصر المناسبة األمن العهناك عدد 
حسب " للطفل ""اإلقامة االعتياديةعنصر استخدام التوصية ب 33رقم سليمة ال ةالممارس، تم في نتيجة لذلككو 

 االقتضاء" فقط.

 
لتفاعل بين القضاء االنتباه إلى الحاجة إلى مراعاة االوفود مثل الوفد الجزائري، أعضاء بعض سترعى او  .133

 اعتماد بقرار الدولة  في-يتعين أن يتم  هالجزائري و التونسي أن انالوفدأكد و الدولي والقانون الواجب التطبيق. 
مراعاة ما يمكن أن يترتب على ذلك  -الدوليالقضائي ختصاص اال دكعنصر لتحدي"اإلقامة االعتيادية للطفل" 

في مشتركة قواعد تعزيز وضع  -(دال) خامسال"الفصل أيضا راجع على القانون الواجب التطبيق )من آثار 
بعض  ،المصري و الجزائري ان،فدو أعرب الو "(. لللطف الدولية مسائل الحمايةفي التطبيق الواجب مجال القانون 

                                                 
 متاح على شبكة اإلنترنت في ال( 5888بر فمنو  37الصادر في 97-98 رقم  )القانون التونسي خاصالمن القانون الدولي  1و  2 تينالمادراجع 139

>justice.tn/fileadmin/fichiers_site_francais/codes_juridiques/code_droit_intern_prive_fr.pdf-http://www.e<( تم
 (.3152مايو  51تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 

http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_francais/codes_juridiques/code_droit_intern_prive_fr.pdf
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من ثم و  ،الدولياالختصاص في إحداث تغيير  يي فاديعتاالتغيير مقر إقامة الطفل مخاوف في أن يتسبب ال
إجراء حاجة إلى ثمة ن الوفد الجزائري أير  حماية الطفل. و المتعلقة بمسائل ال فيالقانون الواجب التطبيق في 
 فيالواجب التطبيق  للقانونالمحددة بشأن العناصر بما في ذلك  في هذا المجال، المعمقة المناقشات من مزيد

 هذه المسألة. حولقرار أي مسائل حماية الطفل قبل اتخاذ 

 
الدولي، القضائي قرار بشأن تحديد االختصاص المصالح الطفل عند اتخاذ صون  نه يتعيأنأكد الوفد األردني  .133

–كسة. وشدد اعمنتائج يمكن أن يحدث غير مرنة بطريقة "اإلقامة االعتيادية للطفل" عنصر استخدام بحيث أن 
الدول قواعد االختصاص القضائي الدولي أن تستخدم همية األلى عين خر آلالوفود اأعضاء العديد من  -كذلك

أن تم التأكيد على . و العليا على أفضل وجه ممكنمصالح الطفل على نحو رشيد يكفل في مسائل حماية الطفل 
أنه الوفد اللبناني ذكر . و المنشودالغرض يحقق لن بطريقة غير مرنة للطفل"  يةاديعت"اإلقامة االعنصر استخدام 

هي أن المحكمة المختصة للبت في الطالق بحيث  ،إجراءات الطالقب -مثال–يمكن في هذا المجال االسترشاد 
تطبيق تم إقرار الحاجة إلى ضمان الحضانة و االتصال. و ألتي قرار بشأن مسالتخاذ مختصة ال -في الغالب-

 على نحو متوازن. القضائي الدولي في مسائل حماية الطفل صلالختصاة حددالمالعناصر 

 
 مالحظات عامة

 ةاألسرية العابر النزاعات آثار إلى حماية األطفال من الهادفة من الصكوك الدولية واإلقليمية كثير الترتكز  .133
المتعلقة بحماية الطفل. في المسائل إدخال قواعد مشتركة في مجال االختصاص القضائي الدولي  ىلإ للحدود
بحيث هذا المنطق ب ة )أ(والئحة بروكسل الثاني ،حماية الطفلالخاصة ب 1333لعام كل من اتفاقية الهاي وتتقيد 

عل بين الدول ااعد اختصاص مشتركة كأساس لتحقيق التعاون القانوني الفإدخال قو الحرص على فيهما،  ،تم
ز، على المستو  اإلقليمي، لقواعد يعز الت ة )أ(بروكسل الثانيوتتولى الئحة في األمور المتعلقة بحماية الطفل. 

 .140الخاصة بحماية الطفل 1333اتفاقية الهاي لعام في  دالنحو المعتمعلى  القضائياالختصاص 

 

مشتركة القواعد االختصاص تؤديه الدور الهام الذي يمكن أن إقرار  في مناقشات عملية مالطا -كذلك-تم لقد  .133
للحدود  ةاألسرية العابر النزاعات بين الدول لتسوية تحسين التعاون ، كسبيل لالمتعلقة بحماية الطفللمسائل في ا

قواعد االختصاص على بناء  ،القراراتببادل االعتراف المت"أن إعالن مالطا الثالث على  و ينص. ومنعها
 " و141حماية األطفالذات الصلة بلتعاون الدولي في المسائل القانونية تعزيز ال لمثهو السبيل األ ،المشتركة
دول تطبيق مختلف الالمحاكم في يتعين على  ،مصلحة األطفالخدمة ل"أنه إعالن مالطا الثاني على ينص 

الحرص على االعتراف باألوامر المتعلقة بالحضانة و  -كمبدأ عام–يتم ، وأن مشتركةقواعد اختصاص 
 يالقضائي ففي مجال االختصاص  التنافسيتسبب و  لى هذه القواعد المشتركة.إاستنادا صدر التي تاالتصال 

نقل الطفل واحتجازه ع على يتشجهذا فضال عن الالوالدين، بين تفاق قويض االتو النزاعات األسرية، تفاقم 
 ."142مشروعةغير بطريقة 

 

                                                 
 تماما. تينمتطابق اليست ة  )أ( ل الثانيالئحة  بروكسالمتضمنة في ، وتلك 1333عام لحماية الطفل الخاصة باتفاقية الهاي  المتضمنة فيقواعد االختصاص 140

 أعاله. 3رقم من إعالن مالطا الثالث، الحاشية  1التوصية رقم راجع  141

 .أعاله  3رقم ثاني، الحاشية المن إعالن مالطا  5التوصية رقم راجع  142
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تحديد االختصاص القضائي الدولي لللطفل"  يةاديعت"اإلقامة االعنصر االتجاه الدولي نحو استخدام يتجلى  .131
عام لبما في ذلك اتفاقية الهاي لحديثة، من الصكوك الدولية و اإلقليمية ا كثيرفي مسائل حماية األطفال في ال

إجراءات المترتبة عن اتخاذ طر اخإدراكا منها للم.  ة )أ(بروكسل الثانيحماية الطفل، و الئحة الخاصة ب 1333
لعام اتفاقية الهاي تم في ، التنافس في هذا المجال تجنب  بغية و في مجال االختصاص القضائي،  موازية
بحيث تم الحرص على أن يكون  ،مبدأ أساسيكموحدة قواعد اختصاص  ، إيرادحماية الطفلالخاصة ب 1333

"اإلقامة االعتيادية التي توجد فيها دولة السلطات متمركزا لد  حماية الطفل القضائي في مجال صاص ختاال
اتفاقية إليه شير تالوحيد الذي نصر عهو الللطفل " ليس االعتيادية "اإلقامة عنصر ". ومع ذلك، فإن 143للطفل

للطفل  يةاديعتاالاإلقامة . واعترافا بأن المحاكم في دولة مكان حماية الطفلب الخاصة 1333 عاملالهاي 
 الخاصة 1333 لعام الهاياتفاقية تتضمن األنسب للبت في مسألة حماية الطفل،  ،في جميع الحاالتليست، 

فيما ).االعتيادية اإلقامةلعنصر من االستثناءات التي تضمن االستخدام المرن والمتوازن  اعدد بحماية الطفل
تشغيل بشأن  144من الدليل العملي 3-1أيضا الفصول راجع  ،االتفاقيةالمتضمنة في تعلق بقواعد االختصاص ي

 .(حماية الطفلالخاصة ب 1333عام لاتفاقية الهاي 

 
 القضائي االختصاصفي تضارب ال جيم.

 جرا اتاإلاتخاذ جميع تعين بهدف منع القرارات المتضاربة بشأن المسؤولية األبوية، ي .11
من  ،إجرا ات موازية،في بين نفس األطراف ،ب الدعوىاسبأنفس البت، في لتجنب الالزمة 
 دولتين مختلفتين. جانب

 

االنضمام في إجرا ات موازية بشأن المسؤولية األبوية تنفيذ لتجنب  لمثيتمثل اإلجرا  األ .11
ضائي التي تتضمن قواعد مشتركة متعلقة باالختصاص القللمعاهدات متعددة األطراف، 

 .القانون نم المجالفي هذا تضارب أي تجنب 

 
تسوية  -بشكل كبير-تتوقف، محدد في هذا المجالر قانوني دولي أو ثنائي افي غياب إط و .14

 ةية النشطنهجلماالحضانة واالتصال على شأن بلقضائي ختصاص التضارب في االا
أحكاما القانون الدولي الخاص تضمن لقضية،ما لم يبا لقضاة المعنيينالمعتمدة من جانب ا

 االت الفردية.حالفي تضارب المثل هذا معالجة بتسمح 

 
تنفيذ عن ناجمة قرارات متضاربة العليا التي يمكن تقويضها بصدور لطفل امصالح صونا ل .12

حماية المتعلقة بنفس المسألة الذين تحال إليهم -تشجيع القضاة عين إجرا ات موازية، يت
 جرا اتاإلعلى اتخاذ جميع  -مختلفتيناألطراف في دولتين  نفس، من جانب الطفل

الحفاظ على الحرص على اإلجرا ات الموازية، مع استمرار مثل هذه لتجنب  ةمناسبال

                                                 
 أعاله. 11 رقم الحاشية، 1333عام لحماية الطفل الخاصة بعلى اتفاقية الهاي تفسيري من التقرير ال 33الفقرة راجع  143

 أعاله. 51راجع الحاشية  144
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على سبيل المثال، حيثما  ،للقضاةيمكن  وواحترام القوانين اإلجرائية الوطنية.  مهيتاستقالل
 :يليالمبادرة إلى ما ،  وعند االقتضا،كن ذلكأم

 
فور اإلحاطة علما إجرا ات موازية رود و  عنانتباه المحكمة األخرى ذات الصلة  استرعا  .أ 

 .الدولة األخرىالتي تم الشروع في تنفيذها من جرا ات باإل

 

االختصاص في مجال  ةالقائم اتخالفاللتسوية المتاحة استخدام وسائل االتصال المباشر  .ب 
تبادل المعلومات  علىالقضائي. يمكن لشبكات القضاة الدولية أو اإلقليمية المساعدة 

 .الصلةذوي مباشر بين القضاة  ياتصال قضائإقامة  علىو  ،العملية الضرورية

 
عن ما يترتب القضائي و في مجال االختصاص نافس تمعالجة مسألة الالحرص على  .ج 

 األطراف و تشجيع  ألطراف المعنية باألمر،على البية آثار سمن  القراراتالتضارب في 
ختصاص خالفات في مجال االال سبيل تسويةوالتعاون في  ،التفاهمعلى  المعنية باألمر

 .مصلحة الطفلوعلى نحو يصون بطريقة ودية القضائي 
 

 تملخص المناقشا
حماية المتعلقة بالمسائل في  المختلفةإجراءات موازية في الدول تنفيذ أهمية تجنب  ىعل العملفريق شدد  .131

قرارات متضاربة، من  ذلك وما يترتب عن، في مجالي الحضانة واالتصالإجراءات موازية تنفيذ أن كد أو الطفل. 
بلوغ في و للحدود، ة العابرة ياألسر وصول إلى طريق مسدود في مجال تسوية النزاعات الفي تسبب ييمكن أن 

عن غالبا ما تنشأ موازية الجراءات اإل نالعمل أفريق وأوضح . باألمرالمعنيين  األطفالنتائج ليست في صالح 
حماية ذات الصلة بفي المسائل من جانب الدول االختصاص القضائي الدولي عليل تتباينة لمس م أساستخدا

لتحديد المستخدمة مختلفة السباب األر من يعدد كبعلى  ،قوانينهافي  ،الدولعن توفر كذلك و  ،األطفال
أيضا الفقرات راجع " )"السباق نحو العدالةفتح يهو األمر الذي و ، رشيد ترتيب يما أدونالقضائي ختصاص اال
 .(أعاله132و  131، 133. 

 

الطريقة المثلى لتجنب هي األطراف ذات الصلة  ةمتعدد ةالقانونيصكوك البالتقيد  نبأ العملفريق أقر . .132
تتيح مشتركة اختصاص قواعد في حال توفر الوفد اللبناني أنه ذكر . و القضائياالختصاص في تضارب ال

نفس يتم رفعها من جانب دعو  قضائية القضائي في ختصاص لتحديد االمختلفة باب االختيار بين أس
أن يمكن ، بحيث أمامها التي رفع الدعو األولوية للمحكمة األولى  يطقانونية تعقاعدة تحديد يتعين  ،األطراف
نصوص عليها مهذه القاعدة أن وتمت اإلشارة إلى  موازية.الجراءات اإلعلة لتجنب اوسيلة فالقاعدة  تمثل هذه

مختلف مجاالت القانون. )فيما يتعلق بفائدة القائمة في متعددة األطراف واإلقليمية الد من الصكوك يعدالفي 
األولى التي رفعت الدعو  محكمة اللتحديد بشأن القضايا و المعلومات  لة لتبادالمباشر  ةالقضائيالت االتصا
 .ة" أدناه(المباشر  ةاالتصاالت القضائي . )باء(سادسال" راجع الجزء ، أمامها
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قانونية ثنائية أو دولية ذات صكوك في حال عدم توفر تعقيد يتميز بمزيد من الالوضع  نأ العملفريق أقر  .133
حال في العملية الممكن اتخاذها التدابير  -على نحو مستفيض- ناقشبحيث  باألمر، صلة بين دولتين معنيتين

 ليشمم دولهفي القانون الدولي الخاص ، إلى أن عدة وفود، مثل الوفد المغربيأشار و األطر. مثل هذه غياب 
هذه القواعد ، أخر  أمور من بين ،بحيث تقرتضارب في االختصاص القضائي، المعالجة قواعد حول كيفية 

أن قواعد القانون  ىإلالعمل فريق أشار مع ذلك،  . وتم رفع الدعو  أمامهايى التي ولاأللمحكمة ية لمنح األولو 
ويالحظ، . القضائي االختصاصتضارب في مجال الحاالت حل جميع بالدول ال يمكنها أن تالدولي الخاص 

لى أسباب معينة لتحديد إالتي تم رفع الدعو  أمامها األولى الدولة محكمة أنه إذا ما استندت على سبيل المثال، 
تنفيذ  -فيها–   التي يجري غير معترف بها في الدولة األخر  وكانت هذه األسباب  ،ها القضائياختصاص
الدولة لمحكمة باالختصاص القضائي  ،بساطةكل باألخيرة لن تعترف، المحكمة هذه موازية، فإن  إجراءات

 القضائي سوف يستمر. االختصاصالخالف بشأن  األولى، ويعني ذلك أن

 
في ع انز اليتسبب في استمرار غالبا ما  ،ذات الصلة ةأو ثنائي ةدولي ةطر قانونيأغياب الحظ فريق العمل أن  .131

ار ستمر اتجنب باألمر للقضاة المعنيين الواجب إسناده ل ردو العمل الفريق ناقش القضائي. و االختصاص مجال 
باألمر في نهاية  طفل المعنيالمصالح تخدم  ضاربة القرارات متالتي قد تتسبب في صدور موازية الجراءات اإل

مع  ،بالبت في القضايا تأدية دور نشط في هذا المجالكلفين الميمكن للقضاة  هالعمل أنفريق وير  . المطاف
 .يتهماستقاللسارية التنفيذ و القوانين اإلجرائية الضمان احترام الحرص على 

 
متعلقة   أمامهم دعاو الذين تحال -القضاة  لحرص على أن يكونكيفية االمسالة المتعلقة بأعضاء الوفود أثار  .135
بأنه يجري، علم على  -دول مختلفة في  بين نفس األطرافقائمة هي حماية الطفل قضية ذات الصلة بنفس الب

وتمت اإلشارة إلى أنه يمكن للقاضي الحصول على المعلومات بشأن إجراءات موازية. في نفس الوقت، تنفيذ 
يتم أن أو في النزاع، طرفين الأحد جانب من مقدمة إليه المعلومات العن طريق اإلجراءات الموازية تنفيذ 

وصول أحد . ومع ذلك، فإن  إلى تفعيل هذه اإلجراءات الموازية بادرذي طرف اللان ذلك من جانب الكشف ع
. هاهو على علم باآلخر لقاضي اأن  -بالضرورة–ال يعني  (اإلجراءات الموازيةهذه المعلومات ) ىإل القضاة

وتمت اإلشارة إلى أنه يمكن للقاضي األول أن يؤدي دورا نشطا و إطالع نظيره في الدولة األخر  على ورود 
بذلك. في الدولة األولى يسمح  قانون اإلجراءات المعمول بهإذا كان  -فقط-موازية الجراءات مثل هذه اإل

بعض أوضح النشط. ومع ذلك ، الدور أنه يمكن للقاضي أن يؤدي  مثل هذا الالوفود أعضاء من  دعد وأوضح
الوفد شار وأ. جيز مثل هذه اإلجراءاتي الطرفينمسبق بين اتفاق ورود يتطلب  دق ءاتاإلجراقانون أن 

التحقيق" ، أ الخصومة" وليس على "مبد أ"مبدقائم على بلده هو في األسرة ءات أن قانون إجراإلى اإلسرائيلي 
دون  ،شخصية منهمبادرة بخر  األدولة الفي قاض أي اتصاالت مع  ءللقاضي إجراويعني ذلك أنه ال يجوز 

 موازية الجاريالجراءات المتعلقة باإلالمعلومات  لية إيصافكيبلة المتعلقة أالمسعند مناقشة و طلب من الطرفين. 
بين  ةمباشر  تاتصاالأنه يمكن إجراء  ، اعتبر بعض أعضاء فريق العمل خر الدولة األإلى المحكمة في  تنفيذها
الوفد وضح . وأةوسيطالمبادرة إلى ذلك عن طريق جهة نسب أنه من األ خرالبعض اآلفي حين اعتبر  ،القضاة
بين القضاة التي تجري محتملة التصاالت االو ن باألمر ييتخذها القضاة المعنيي أن الخطوات التي المصر 
العابر األسري شاملة للنزاع التسوية التأخير ال تتسبب في ينبغي أن   ،وسطاءأو عن طريق ال ،مباشرةبصورة 
 .للحدود
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مسائل تسوية في  ةالمباشر  ةفائدة االتصاالت القضائييتعلق بموضوع آخر في هذا السياق لقد تمت مناقشة  .133
الوفد  منهوفود، معدة   وقد أبدالدولي في األمور المتعلقة بحماية الطفل.  ئيالقضافي االختصاص  بلتضار ا

التشديد على الحاجة إلى في هذا السياق، مع  ةة المندرجالمباشر  ةفكرة االتصاالت القضائيانفتاحا لاللبناني، 
عدد من الوفود، مثل الوفد أكد . و تنفيذسارية القواعد قانون اإلجراءات الوالتقيد ب ،القضاة يةاستقاللصون 

ئها هو قرار إنهاأو جراءات مواصلة اإلأن قرار ذلك يعني و  ،القضاة يةاستقاللصون الحاجة إلى األردني، 
 .وفقا لقانون اإلجراءات المعمول به وحده، لقاضييجب أن يعود ل

 
 النزاع، تشجيع طرفي مكانيةإ فريق العمل، ناقش الموازيةالتدابير الممكنة لتجنب استمرار اإلجراءات وضمن  .133

مصلحة الطفل خدمة لبطريقة ودية تسوية مسالة التضارب في االختصاص القضائي على من جانب القاضي، 
التي يمكن أن تترتب السلبية بشأن اآلثار الطرفين  نتوعية هاذي. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق باألمرالمعني 
بشأن هذا الوفود أعضاء تعليقات وقد برز تباين في آراء و . ةجراءات الموازياإلالتي ستصدر عن  قراراتعن ال

تم إقرار . ومع ذلك، القضائياالختصاص في سبيل تسوية إشكال التضارب في لقاضي اده لنالدور المقترح إس
أن يتم الصلة، و ي قانون اإلجراءات ذشريطة أن يتماشى ذلك مع   ،لقاضياد مثل هذا الدور النشط لنإسفكرة 

يؤدي دورا رئيسيا في البشري" نصر "العأن الوفد الجزائري أكد . و اوعدم المساس به يضاالق يةاستقاللصون 
هذه خصوصية لعطي ، و أنه )العنصر البشري( يالدولية المتعلقة بالحضانة واالتصال األسريةجميع النزاعات 

تأييده الوفد المصري أبد  و . القانون المدنيالصلة ب تللحدود ذاالعابرة خر  األنزاعات المع لنزاعات بالمقارنة ا
التي قد اآلثار السلبية المعنية باألمر عن إبالغ األطراف وتمكينه من  ،إلسناد مثل هذا الدور النشط للقاضي

القضاة بموجب القانون المصري  اتيتماشى مع التزامترح قالموذكر أن هذا   .قراراتتترتب عن التضارب في ال
كل  -أيضا–وأشار أفعالهم. ن ترتب عتي يمكن أن تالقانونية العواقب البإعالم األطراف بحقوقهم و لة في المتمث
التي قد تترتب عن اآلثار السلبية إلى أن تكليف القاضي باسترعاء االنتباه بشأن الوفد اللبناني و المغربي من 

 .في بلديهما مع القوانين اإلجرائيةيتماشى قرارات التضارب في ال

 
 

 ةلدوليا األطفالالقانون الواجب التطبيق في مسائل حماية مشتركة في تعزيز قواعد   دال.
 

علق بمسائل المتالقانون الواجب التطبيق في مجال مشتركة القواعد التعزيز يساعد  .12
التضارب في تجنب على حماية الطفل ذات الصلة بالمسؤولية األبوية وغيرها من المسائل 

 .السباق نحو المحاكمالقرارات و 

 
الواجب القانون في القواعد المشتركة مثل هذه تعزيز الحرص على لدول تعين على اي .11

 .التطبيق

 
       تالمناقشا ملخص
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حماية قرارات متضاربة في مسائل صدور ب يتجنفي القانون الواجب التطبيق  ميةهأعمل الناقش فريق  .133
إلى أنه ال يمكن ، تخالل المناقشا ،الجزائري و التونسيالوفدين عدد من الوفود، مثل وأشار األطفال الدولية. 

الواجب قواعد القانون في مجال قرار المناسب الاتخاذ لم يتم  اة مالمناسبالقرار بشأن قواعد االختصاص اتخاذ 
ي القانون فكة مشتر قواعد قانون وضع على أهمية  ،وجه الخصوص ىعل ،الوفد التونسيوشدد . التطبيق

في مجال معايير موضوعية  لتحديد شانقإجراء و اقترح  ،الدوليةفل طحماية السائل ي مفالواجب التطبيق 
لفريق تبادل هذا المقترح، غير أنه تعذر على أعضاء اعمل على الوافق فريق و . واجب التطبيققواعد القانون ال
على تعزيز فيما يتعلق بتشجيع فريق العمل ). نظرا للقيود الزمنية نالشأ بهذامزيد من التفصيل بوجهات النظر 
 .(أدناه 151رقم السليمة الممارسة  ع، راجأكبرعلى نحو التبادل اإلقليمي 

 
 مالحظات عامة

 

في ق يطبتالالواجب القانون في مجال حماية الطفل قواعد مشتركة الخاصة ب 1333اتفاقية الهاي لعام تحدد  .133
تتولى ن المحاكم المختصة على أمن االتفاقية، كقاعدة عامة،  15لمادة تنص االطفل الدولية. و مسائل حماية 

أن وبما نطاق االتفاقية. ضمن  لالطفل تدخ حمايةمتعلقة بل ائمستحال إليها ق قوانينها الخاصة عندما يتطب
فإن  ،ضائي بموجب االتفاقيةالقختصاص الاحدد ذي يعنصر "اإلقامة االعتيادية للطفل" هو العنصر الرئيسي ال

في  على المسائل التي تشملها االتفاقية ينطبقالذي هو "اإلقامة االعتيادية للطفل" وجود  مكانفي قانون الدولة 
 نميمهين هدفإلى التوفيق بين الخاصة بحماية الطفل  1333اتفاقية الهاي لعام وتسعى . كثير من الحاالت

تأخير تتسبب في  لتطبيق و الاسهلة يعني ذلك ، ةعمليللتطبيق من الناحية العد قابلة اسن قو ( 1: )وهما
متصل على نحو إلى تطبيق قانون أن تفضي هذه القواعد  (2) على : الوقتمع الحرص في نفس اإلجراءات، 

السماح للمحاكم ب (1)الهدفويمكن تحقيق . 145باألمرالشخص المعني بو/أو قيد البت فيه وثيق بالموضوع 
 .االعتيادي ذي الصلة الذي هي ملمة به على نحو جيدالقانون تطبيق تي تحال إليها مثل هذه المسائل بال

في نفس و محتو  القانون األجنبي. إجراء بحث في وسوف يسمح ذلك بكسب الوقت بحيث لن يستلزم األمر 
و  فيه تقيد الب موضوعبالوثيق متصل على نحو تطبيق قانون على  -كمبدأ عام-تفاقية تشجع االالوقت، 

إقامة الساري المفعول في مكان قانون الإلى تطبيق  وهو األمر الذي سيفضي(،  2) باألمرالشخص المعني ب
 مسائل حماية الطفل.عتيادي في الطفل اال

 

دون أن يشمل ذلك القانون الواجب التطبيق، تشير االتفاقية إلى القانون الموضوعي للدولة فيما يتعلق ب .131
بموجب  ،قانونها الدولة التي تم تعيينإذا كانت غير أنه، . 146قواعد القانونفي مجال الدولة  هات هذاختيار 

 قانون،ال واعدق نم اتمجموععدة أو  ،أنظمة مختلفةتتوفر على  االتفاقية على أنه هو القانون الواجب التطبيق
هذه الدولة عد القانون الخاصة بقواأو ألن  ،الدولةالقائمة في هذه مختلفة القانونية القليمية اإلهيئات بسبب ال
التطبيق على نحو  ةالواجب واعد القانونفإنه يتعين، في هذه الحالة،  تدقيق قاألشخاص، فئات بين مختلف تميز 
عدة أو  ،يةنظمة القانوناأل"اثنين أو أكثر من على لدولة يعني ذلك حينما تتوفر ا، األخيرة الحالةهذه في و . أكبر

االتفاقية تنص دينية، القوانين العلى فئات مختلفة من األشخاص" مثل  لتي تنطبقمن قواعد القانون  مجموعات
                                                 

 أعاله. 54، الحاشية رقم 5881من التقرير التفسيري التفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام  81راجع أيضا الفقرة  145
 .5881( من اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام 5) 35راجع المادة  146
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السارية  صاشخبين األالخالفات نظم بموجب قواعد القانون التي تتحديدها  يتمالتطبيق  ةالواجبواعد على أن الق
في  ةدينية مختلف قوانين التي تتوفر علىالدولة ب -مثال– وفيما يتعلق. 147باألمر الدولة المعنية المفعول في 

قواعد تلك  بفيه بموجقيد البت  الموضوعالواجبة التطبيق في القوانين الدينية  ديتم تحدي، يةاألسر مجال المسائل 
 .الدولة

 
الخاصة بحماية الطفل  1333اتفاقية الهاي لعام بموجب القانون الواجب التطبيق من وهناك جانب مهم آخر  .131

يطرأ بشأن مكان اإلقامة تغيير تنص على أن أي تتضمن قواعد تجدر اإلشارة إليه، بحيث أن هذه االتفاقية 
،ال يسقط في أي حال من حماية الطفلفي مجال  ،القانون الواجب التطبيقمن ثم بشأن للطفل، و االعتيادية 
االعتيادية  اإلقامةساري المفعول في مكان البموجب القانون السابق المحددة المسؤولية األبوية القائمة األحوال 
قانون الدولة األبوية القائمة بموجب المسؤولية  )...(( من االتفاقية على أن " 3)  13المادة وتنص . للطفل

" 148دولة أخر   ىإل االعتيادية ةاإلقام مكاننقل بعد تستمر لطفل الساري المفعول في مكان اإلقامة االعتيادية ل
. 

 
 ذهاانفا  االعتراف بالقرارات و  ها .

 
المتعلقة جرا ات لحرص على أن تكون اإللالزمة على الدول اتخاذ جميع التدابير التعين ي .15

نفاذها، وغيرها من التدابير بالحضانة واالتصال ذات الصلة األجنبية بالقرارات العتراف با وا 
 و غير مكلفة. ،وشفافةالتنفيذ، وسريعة  ،بسطةمالطفل  ةبحمايالمتعلقة األجنبية 

 
تحقيق على المساعدة  -باألمر لنظام القانوني المعنيالخاص باتنظيم مع مراعاة ال–يمكن  .11

حماية األطفال أوامر بالعتراف القضائي في مجال اتركيز االختصاص من خالل  هذا الهدف
فضال ،هذا أو في عدد محدود من المحاكم ،في محكمة واحدةنبية، أجالصادرة عن دولة 

في جهة  اإلنفاذالقضائي في مجال  ل تركيز االختصاصمثأخرى  إجرا اتعن اتخاذ 
 .واحدة

 
لم ع الدول التي يتشجيتعين الطفل، بالمسائل ذات الصلة  فيعنصر الزمن همية نظرا أل .11

حماية األطفال أوامر بالعتراف في مجال اإجرا ات سريعة تبادر إلى ذلك، على اتخاذ 
نفاذجنبية الصادرة عن دول أ الدولة المختصة والحرص على أن تتولى هيئات  ها،و وا 

المستلمة، وذلك على أسرع نحو ممكن. ويتعين أن يتم، طلبات االعتراف واإلنفاذ  الجةمع
 ونقله أ عودة الطفل الذي تمب ةة متعلقأجنبيعند استالم قرارات على وجه الخصوص، 

                                                 
الدولة المعنية باألمر في التي تشير إلى أنه في حال عدم التوفر  منها 48، والمادة 5881هاي الخاصة بحماية الطفل لعام من اتفاقية ال 48راجع المادة  147

 أو مجموعة قواعد القانون ذات الصلة الوثيقة بموضوع الطفل".الساري المفعول يتم تطبيق "قانون النظام  ،مثل هذه القاعد لتسوية الخالفات بين األشخاصعلى 

 أعاله. 54رقم ، الحاشية 5881عام لحماية الطفل الخاصة بتفاقية الهاي فسيري المن التقرير الت 518-511الفقرات. راجع لمزيد من التفاصيل  148
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بهذه القرارات العتراف لإجرا ات عاجلة اتخاذ على احتجازه بطريقة غير مشروعة، الحرص 
 .هاإنفاذكفالة و 

 
االعتراف  ةعملي يف باألمر لسلطات المعنيةلزمنية واضحة و صارمة  تعين تحديد آجالي .19

نفاذبالقرارات  االعتراف الواجب التقيد بها في حال عدم الزمنية آلجال ، بما في ذلك اهاوا 
 .هاإنفاذعدم في حال  أو األطفال حمايةب المتصلة  ةبالقرارات األجنبي

 
 ،لحدود من مزيد من الضررسرية العابرة لالنزاعات األبحماية األطفال المعنيين غية ضمان ب .11

تكفل الدول أن تعين على ، يالطفل الشعور بأنه تم هجره من جانب والديهب يو بهدف تجن
ذات الصلة جنبية األباإلجرا ات التقدم بطلب للحصول على االعتراف في الوالدين حقوق 

مثل  ،عاجلةالالمؤقتة وقائية الجرا ات اإلل الوصول إلى يسهوتها،و إنفاذبحماية الطفل 
 .االتصالمجال  يف المؤقتةر واماأل 

 
جميع المعلومات ذات يتعين التسهيل، ألي شخص هو بحاجة إلى ذلك، الوصول إلى  .91

، بما في ذلك  هاحماية الطفل و إنفاذبالمتعلقة األجنبية باإلجرا ات عملية االعتراف بالصلة 
العتراف واإلنفاذ، و المدة الحصول على معلومات بشأن الشروط و الخطوات الالزمة لال

معلومات ال، فضال عن في حال ورودها، والتكاليف ، والمساعدة القانونية محتملة الالزمنية 
توفير هذه أن يتم ويستوصى . إن كانت متوفرةعاجلة الوقائية ذات الصلة باإلجرا ات ال

ة السليمة الممارسراجع مركزية، مثل نقطة االتصال المركزية ) ئة هيبواسطة المعلومات 
 وما يليها( . ،أعاله 22رقم 

 

الصلة  تة ذاالدولي ةالقانونيلصكوك االتي يمكن توفيرها من خالل كبيرة الللمساعدة  نظرا  .94
و  دللحدو ة بر اعالحماية األطفال جنبية في مجال باإلجرا ات األتأمين االعتراف التي تسمح ب

 الصكوك متعددة األطراف ذات الصلة.إلى ع الدول على االنضمام يتشجها، يتعين إنفاذ

 
      تملخص المناقشا 

القرارات بالعتراف الخاصة باجراءات أن تكون اإل الحرص علىأهمية على  ، باإلجماعفريق العملشدد  .132
 ،وشفافةالتنفيذ، وسريعة  ،سطةمبحماية الطفل المتصلة بغيرها من التدابير  واالتصال أوالمتعلقة بالحضانة 

 ةمتفقالمستخدمة ات جراءاإلالحرص على أن تكون جميع ذلك،  ، معتعيني هناألردني أالوفد كد وغير مكلفة. وأ
 .ذي الصلة خصوصيات الثقافية للنظام القانونيالمع 

 

أو تسريع إجراءات االعتراف واإلنفاذ، ناقش فريق العمل /تبسيط واتخاذها لكفالة ممكن و من بين التدابير ال .133
باإلجراءات االعتراف القضائي في مجال  صتركيز االختصامن جدو  الو اإلمكانية بشيء من التفصيل 

نفاحماية األجنبية المتعلقة ب  في جهة واحدة. اذهاألطفال وا 
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القضائي في جهة واحدة ما يسمى ختصاص الافي مجال تركيز التي نوقشت التدابير المختلفة تشمل و  .131
العتراف ويعني ذلك تركيز معالجة جميع المسائل المتصلة بالالختصاص القضائي  "الجغرافي"بالتركيز 

تمت عدد محدود من المحاكم. و في أو  ،محكمة واحدة فيحماية األطفال األجنبية ذات الصلة ب جراءاتباإل
لى جانب و ذ. إجراءات اإلنفا -كذلك–تشمل ن أن تمتد هذه العملية ليمك هأناإلشارة إلى  "الجغرافي" التركيز ا 

القضائي حسب تركيز االختصاص إمكانية اعتماد مقترح آخر يتمثل في فريق العمل  -أيضا- ناقش
"موضوع" عن طريق الحد من عدد القضاة المسؤولين عن  تركيز االختصاص يعني ذلكو ، موضوع"ال"

نفاذ حماية الطفلالخاصة ب األجنبيةقرارات بااالعتراف  ، بحيث يمكن أن يتم ذلك بتجميع مختلف هاوا 
 .ركزيةمالهيئات الجانب عدد محدود من من  اوضمان إدارتههذا "الموضوع" المتعلقة بلخطوات واالمسؤوليات 

 
تسريع اإلجراءات أن يساعد على  ن" يمكالجغرافي"ختصاص القضائي الاأن إلى وأشارت عدة وفود  .135

حماية األطفال. األجنبية ذات الصلة ب اإلجراءاتفي مجال طريقة معالجة  ةفني خبرة على كسبو  ها،وتبسيط
مراعاة ، "الجغرافي" الختصاص القضائيا إلى أنه يتعين أن يتم، فيالوقت، نفس في  ،وتمت اإلشارة

 لحقوق اإلجرائية. ولالمبادئ األساسية مع الحرص على التقيد ب، باألمرالخصائص الجغرافية للدولة المعنية 
 "الجغرافي"كن تطبيق االختصاص القضائي مأنه ي، بياللبناني و المغر  يندفعدد من الوفود، مثل الو أوضح 

المساحة الشاسعة للحدود الترابية وأشار الوفد الجزائري إلى  .نةو هي مص الحقوق اإلجرائيةأن كإجراء طالما 
رر أن يتم تركيز االختصاص القضائي في مسائل قت ،األخيرةالعدالة إصالح عملية  به بموجأنو ذكر  ،دولتهل

نفاذها على مستو  هيئة واحدةاالعتراف بالقرارات األجنبية  النظام أن ضاف أ . و"الجغرافي"تركيز ال بدال من ،وا 
محكمة واحدة تسبب  ية فاألجنبي ةوالتجاري ةت المدنياالعتراف بالقراراالمتمثل في مركزية سابقا ساري المفعول ال

هذا المجال  لمركزية فيإزالة ا الدولة الجزائريةقررت  ،كنتيجة لذلك. و بشكل كبيرطلبات معالجة التأخير في 
يرهما غواالتصال أو  ،حضانةاألجنبية المتعلقة بالالقرارات ب فباالعترايتعلق فيما و من االختصاص القضائي.

في هذا مختصة هي أن محاكم األسرة المتخصصة أوضح الوفد الجزائري  ،التدابير األخر  لحماية الطفلمن 
من وشدد عدد . القرارات ذانفإة يالوقت، مسؤولنفس في مع العلم أن هذه المحاكم هي التي تتولى، ، المجال

مختلف من القضاة في ممكن  عددأقل إشراك على أهمية واألردني،  ،الجزائري ينالوفد مفيهن الوفود، بم
مسألة لبت في الذي قام با-نفس القاضي عني ذلك أنه يمكن تعيين االعتراف واإلنفاذ، يذات الصلة بالخطوات 
ختصاص اال -في نفس الوقت– و منحه ،اإلنفاذ ليةمسؤو تكليفه بو  -ةحماية الطفل األجنبيبإجراءات االعتراف 

 .نعالقي واإلنفاذاالعتراف حينما يكون  ،أخر  ةأي تدابير وقائية أو مؤقتألمر بل

 

أهمية أقر و  ،األمور المتعلقة بحماية الطفلزمن في الاجة إلى مراعاة عنصر حال -مجددا–فريق العمل  دكأ .133
فريق  -كذلك–وأقر . إنفاذهاو  يةاألجنبالقضائية مر ألواابالعتراف اسريع لت ةية مناسبقانون إجراءاتوضع 
ة صاوخوامر القضائية األجنبية في مجال عودة األطفال، األتسمح بمعالجة  إجراءاتأهمية التوفر على العمل 

من أو احتجازه بطريقة غير مشروعة الطفل لدرجة نقل لحدود لبر اعتفاقم فيها النزاع األسري الفي الحاالت التي 
 .قارباألأحد الوالدين أو جانب 
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الزمنية المحتملة التي تميز، والمدة  ،149الشروط العامةكبيرا بين الدول في مجال  االمناقشات تباين تبرز ألقد  .133
وقد أوضح الوفدان . الدولف لختمحماية األطفال في الخاصة بإجراءات االعتراف واإلنفاذ في الوقت الحالي، 

 نحون تستغرق أسبوعين من الزمن، ويمكن أ وأنحو أسبوع   غرقتستعملية االعتراف ي أن لبنانالو  يالجزائر 
الحاالت بعض في  ،أنهإلى بعض الوفود وأشار  .الدول األخر بعض نصف في  و شهر وأواحدا  شهر

غرق عملية يمكن أن تست ، الطلببقدم شخص المتلاالضرورية من جميع الوثائق مثل حالة عدم توفير  ،الصعبة
أنه تتم مراعاة على  ،مثل الوفد األردني ،بعض الوفودوشدد . كاملة من الزمن أشهر 3 إلى 1االعتراف من 

 .أثناء معالجة هذه الطلبات بطريقة غير مشروعةالطفل  احتجاز العاجلة، مثل نقل أوحاالت ال

 
السيما تحديد  ،لدول لتسريع إجراءات االعتراف واإلنفاذواجب اتخاذها من جانب االتدابير الناقش فريق العمل و  .133

حتى في الدول التي لم تبادر إلى ذلك عملية االعتراف واإلنفاذ ن التقيد بها في يتعيو صارمة دقيقة زمنية آجال 
 اآلن.

 
ظروف ، من بين أمور أخر  بسبب العملية االعتراف واإلنفاذالتي قد تستلزمها  طويلةنظرا للمدة الزمنية ال .133

تدابير وقائية و مؤقتة. على توفر الالوفود على أهمية أعضاء د العديد من ، أك  المعنية باألمرقضية المحيطة بال
إجراءات يتعين التوفر على ، ياألسر بسبب شدة النزاع الوالدين و الطفل أحد انقطاع االتصال بين وفي حال 

 ،عدة وفود، مثل الوفد المصري وأشار. بالطفل االتصاليكفل ممارسة حق مؤقت قرار تسمح باستصدار عاجلة 
عدد من التدابير الوقائية أو اتخاذ بتسمح  إجراءات على تتوفرمها القانونية أن نظإلى و التونسي  ،واإلسرائيلي

بعض وأبرز . هاو إنفاذالطفل األجنبية الخاصة بحماية  باإلجراءاتاالعتراف البت في طلب ة، إلى حين المؤقت
ختصاص رة االدائمن تمنع نقل الطفل عاجلة بلدانهم تتوفر على إجراءات الوفد اللبناني، أن  منهم ،الوفود

 .القضائي لإلقامة في مكان آخر قبل البت في القضية

 
عقبة تمثل الخطوات المطلوبة ن افتقار المتقدمين بالطلبات للمعلومات المناسبة بشأن لقد أقر فريق العمل بأ .211

ها؛ وأن عدم إنفاذدون  لو تحو  لحدودل ةبر اعالالطفل  ةحماي بإجراءاتالسريع االعتراف تعترض سبيل رئيسية 
فريق شدد  هذه القرارات بشكل كبير. وعليه،إنفاذ تأخير في سبب للشروط المطلوبة يمكن أن يتالطلبات استيفاء 
 ،هو بحاجة إليهاي شخص ألاالعتراف واإلنفاذ ذات الصلة بجميع المعلومات الالزمة توفير أهمية على العمل 

ما يليها(. و  أعاله 33رقم ة السليمة الممارسراجع دولة ) معلومات في كللل مركزيةوالحاجة إلى إنشاء هيئة 
حماية الطفل بإجراءات ن في الحصول على االعتراف يغبار شخاص البالنسبة لألالضرورية المعلومات وتشمل 

نفاذجنبية األ المعنية /الهيئات المختصة الخاصة بالهيئةاالتصال بشأن بيانات معلومات ال: يليما ها وا 
معلومات وال، الواجب إتباعهااإلجراءات بشأن و  واجب تقديمهالاوثائق والمعلومات بشأن النفاذ، االعتراف واإلب

المساعدة المعلومات بشأن عملية االعتراف واإلنفاذ، و المترتبة عن تكاليف والالزمنية المحتملة مدة ن الأبش
ة المؤقتأو  ةوقائيأن التدابير البشمعلومات الفضال عن هذا متاحة، إن كانت مثل هذه المساعدة القانونية 
 عملية االعتراف واإلنفاذ.البت في حين الممكن تفعيلها إلى  ةالمتوفر 

 
                                                 

 أعاله. 545رقمالحاشية راجع التونسي ، الخاص  الدوليقانون المن  55إلى المادة  على سبيل المثال،، أشار الوفد التونسي 149
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تبسيط ب حالدول يسمبين القائمة  ةثنائيالأو  ة،قليمياإلأو  ة،دوليال ةقانونيالصكوك التوفر  فريق العمل أنكد أ .211
فريق العمل علما وقد أحاط . هاإنفاذيسهل األطفال و حماية باإلجراءات األجنبية ذات الصلة باالعتراف وتعجيل 

 1333 مالهاي لعا، والسيما اتفاقية السارية المفعول في هذا المجالالصكوك متعددة األطراف ذات الصلة ب
لى و  150االنتباه إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائياسترعى حماية الطفل، و الخاصة ب صكوك عدد من الا 

 ها.تنفيذتكفل الدولية و  حماية األطفالالمتعلقة بالقرارات باالعتراف على ضمان الثنائية التي تساعد 

 
 
 
 

 مالحظات عامة

تبسيط االعتراف  المهمة التي تكفل  كأحد الصكو  151حماية الطفلالخاصة ب 1333عام لاتفاقية الهاي تعد  .212
نفاذها حماية األطفالالمتعلقة بالدولية باإلجراءات  إجراء أي على أن االتفاقية هذه من  23 تنص المادة. و وا 

الدولة المتعاقدة األخر  بحكم سوف يتم إقراره في سلطات دولة متعاقدة من جانب يتخذ حماية الطفل متعلق ب
أي واحدة محكمة في عن قرار بشأن االحتجاز أو االتصال أنه في حال صدور -مثال-ذلك القانون. و يعني 

في جميع الدولة المتعاقدة األخر  دون الحاجة إلى  ،تلقائيا ،االعتراف بهيتم ، فإنه سوف متعاقدةالول دمن ال
رفض التي تسمح بسباب األمن  ااالتفاقية عددتتضمن ومع ذلك،  .االعتراففي مجال أي إجراءات اتخاذ 

انت السلطة التي اتخذت ، رفض االعتراف إذا كأخر  أمور من بين  ،يمكنف. في بعض الحاالت االعتراف
ما كان  إذاأو  ،االختصاص القضائي الدولي بموجب االتفاقيةليس لها حماية األطفال اإلجراء المتعلق ب

مصالح الطفل مراعاة مع  وذلك االعتراف " يتعارض صراحة مع السياسة العامة للدولة متلقية الطلب،
آلية تفعيل  -مقدما–يمكن حماية الطفل، المتعلقة ب باإلجراءاتلتبديد أي شكوك بشأن االعتراف و . 152"علياال

ي شخص على أنه يمكن ألمن االتفاقية  21المادة  لهذا الغرض، بحيث تنص ةلالتفاقية المعدالتابعة االعتراف 
يتخذ  بأي إجراء االعتراف أو عدم االعتراف البت في " أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة 

دولة متعاقدة  صادر عن  حماية الطفلإجراء متعلق بإنفاذ أي بما يتعلق األمر وحيناقدة أخر ". في دولة متع
ضمان وسريعة ل ،سطةمباستخدام إجراءات بتلزم الدول المتعاقدة على أنه من االتفاقية  23المادة تنص أخر  ، 

لمزيد  و .هية الطفل لغرض إنفاذحمااإلجراء الخاص بتسجيل ل، أو عند االقتضاء، عن اإلنفاذ عالنإصدار اإل
دليل الراجع  ،1333حماية الطفل لعام الخاصة باالعتراف واإلنفاذ بموجب اتفاقية الهاي بشأن من التفاصيل 

 .153تشغيل االتفاقيةلعملي ال
 

 
 

 ةالمباشر  ةشبكات القضاة واالتصاالت القضائي . اسادس
                                                 

150
 أعاله. 51راجع الحاشية رقم  

 أعاله. 55راجع الفقرة  151

 .5881عام لحماية الطفل الخاصة ب( من اتفاقية الهاي 3) 32المادة  اجعر  152

 .51من مشروع الدليل المنقح أعاله الحاشية  51الفصل رجع 153
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 شبكات القضاة ألف.

     
آليات و شبكات القضاة  ،واالتصاالت القضائية العامة ،التعاون القضائييعد كل من   .92

 ،على المستوى الوطني دللحدو ة بر اعالسرية النزاعات األمهمة تساعد على معالجة 
 لللتبادا منبر و توفر  ة،خبر ال بعلى كسشبكات القضاة وتساعد هذه الوالدولي.  ،واإلقليمي

على التوالي.  ،والدولي ،واإلقليمي ،على المستوى الوطنياآلخرين النظرا  مع القضاة 
 واالحترامالثقة المتبادلة، روح و  ،تعزيز التعاون القضائيبشبكات القضاة  -كذلك–وتسمح 
 . ةمباشر ال ةقضائيالتصاالت اال تفعيل ب  و ،االعتماد على النفسو  المتبادل،

 
و دعم إنشا   ،االتصاالت القضائية العامة و ،على الدول تشجيع التعاون القضائيتعين ي .92

تعين ة الدولية. ويياألسر المسائل شبكة وطنية من القضاة المتخصصين في وتشغيل 
معنية بمعالجة قضاة من جميع أنواع المحاكم المن هذه الشبكة تتشكل الحرص على أن 

 . ة الدولية، بما في ذلك، عند االقتضا ، قضاة المحاكم الدينيةياألسر المسائل 

 
تعزيز إنشا  شبكة إقليمية من القضاة على  -كذلك-أن تحرص على الدول تعين ي .91

 تشغيلها. و دعم ة الدوليةياألسر المسائل  المتخصصين في

 
تعيين أن تتولى ، الدول التي لم تبادر إلى ذلك حتى اآلنع يتشجيتعين باإلضافة إلى ذلك،  .95

 ناإلرشادية بشألخطوط " ا ـوفقا لو يمكن .  154شبكة الهاي الدولية للقضاةدى قاض ل
 المبادرة إلى ما يلي: 155"تطوير شبكة الهاي الدولية

 
الدولة هذه كانت ، بغض النظر عن ما إذا شبكةاللدى ين قاض يعتألي دولة جوز ي .أ 

 قانون األسرة أم ال؛الخاصة بطرفا في واحدة من اتفاقيات الهاي 

 
خبرة  وفر لديه مارس مهمة القضا ، وأن تتي االقاضي المعين قاضييتعين أن يكون  .ب 

 في مجال حماية الطفل الدولية؛كافية 

 
 استقرار لضمان ممكنة يتم تعيين القاضي ألطول مدة ، أن ذلكمكن أ حيثمايتعين،  .ج 

 .ممنتظنحو شبكة على الأعضا  جدد إلى انضمام الحرص على ضمان مع  ،شبكةال
 

  تملخص المناقشا
                                                 

 .أدناه"المالحظات العامة "، راجع شبكة الهاي الدولية للقضاة نلمزيد من المعلومات ع 154
والمبادئ العامة لالتصاالت  ،تطوير شبكة الهاي الدولية للقضاةقواعد ناشءة ل" - 3153 يوليوالصادرة في المنقحة )ألف( 2رقم الوثيقة األولية راجع 155

لقضاة لة الهاي الدولية محددة، في إطار شبكالحاالت بعض الفي  ةالمباشر  ةالتصاالت القضائيفي مجال االقضائية، بما في ذلك الضمانات المقبولة عموما 
 (3152مايو 51:)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03ae.pdf"المتاحة على  

http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03ae.pdf
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وتم خالل و شبكات القضاة.  ،االتصاالت القضائية العامةو  لتعاون القضائي، أهمية اأقر فريق العمل  .213
هيئات من أربع كبيرة قضاة ذوي خبرة االستماع إلى إحاطات قدمت من جانب اجتماعات فريق العمل، مختلف 

تجدر اإلشارة إلى أن  والمملكة المتحدة. و ،واسبانيا ،لمانياأو  ،قضائية أوروبية مختلفة، وهي جمهورية التشيك
" شبكة كل من  فيأعضاء  -في نفس الوقت–هم في قانون األسرة الدولي، و  ونمتخصصالقضاة هم  هؤالء

و في كثير  157المسائل المدنية والتجارية "المعنية ب، و " الشبكة القضائية األوروبية 156للقضاة "الدولية الهاي 
 .بلدانهمفي  رة الدوليقانون األسالمعنية بوطنية الشبكة القضاة في أعضاء  -أيضا–هم من األحيان 

 

عدد أشار و شبكات القضاة. في مجال أنشطة الوضع في دولهم تبادال لوجهات النظر بشأن فريق العمل أجر   .211
في  قضائيالعاون للت تة وشبكانشطأإلى ورود الجزائري واإلسرائيلي،  ناالوفدالسيما ، فقطقليل من الوفود 

لقضاة ل وطنية اتإنشاء شبكأهمية و هذا المجال على نحو أكبر، استكشاف وتم إقرار الحاجة إلى . بلدانهم
تعزيز التبادل و  ،هذه الشبكة قضاة من المحاكم الدينية -كذلك–تشمل المتخصصين. واقترح الوفد اإلسرائيلي أن 
نشاء فريق العمل على أهمية توسيع التعاون اإلقليمي و إ -أيضا–وشدد والتعاون بين المحاكم المدنية والدينية. 

 ."لقضاةلشبكة إقليمية 

 
 هأنبحيث تم التذكير شبكة الهاي الدولية للقضاة، د  ل اةتعيين قضالدول على  -أخيرا–شجع فريق العمل  و .215

الدولة طرفا في واحدة من اتفاقيات إلى أن تكون هذه حاجة  ماالشبكة دونفي هذه ن عضو يعيتي دولة يمكن أل
تطوير شبكة الهاي الدولية ل القواعد الناشئة "بـ  علمافريق العمل  -كذلك– وأحاطقانون األسرة. المتعلقة بالهاي 
التصاالت في مجال اوالمبادئ العامة لالتصاالت القضائية، بما في ذلك الضمانات المقبولة عموما  ،للقضاة
الوفد  ". وذكر158 محددة في إطار شبكة الهاي الدولية للقضاةالحاالت بعض الفي  ةالمباشر  ةالقضائي

 إسرائيل قاضفياه عينت شبكة الهاي الدولية للقضاة التي المكتسبة على مستو  اإلسرائيلي التجارب اإليجابية 
في سياق مشروع يعني ذلك ،  2113مايو في  هعالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنو . لشغل منصب العضو

مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص المغربية ، أخطرت محكمة النقض تنفيذه يالثالث الجار للعدالة يوروميد 
 شبكة الهاي الدولية للقضاة .كعضوين في للعمل تعيين قاضيين عن 

 

إلجراء للقضاة الضرورية وسائل الالوفد الجزائري، االنتباه إلى أهمية توفير منهم العديد من الوفود، استرعى و  .213
على مؤمنين أو منتد  فضاء اقترح استخدام بحيث  ،البعض بطريقة بسيطة وآمنة مالتواصل والتبادل مع بعضه

 .لهذا الغرض شبكة اإلنترنت

 
للتعاون القضائي بين الدول ند كس 159اتفاقية الرياض للتعاون القضائياستخدام وأشار الوفد األردني إلى  .213

 العربية.

 
                                                 

 أدناه.، راجع "المالحظات العامة" المدنية والتجارية بالمسائلالمعنية الشبكة القضائية األوروبية  نلمزيد من المعلومات ع 156
 ." أدناهالمالحظات العامة " جعرا ،الشبكة القضائية األوروبية في المسائل المدنية والتجارية عنلمزيد من المعلومات   157

 أعاله. 517رقم الحاشية  راجع 158

 أعاله. 15 رقم الحاشيةراجع 159
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 مالحظات عامة
ة ياألسر المسائل متخصصة في التشغيل الشبكات الدولية واإلقليمية والوطنية للقضاة ، بشكل كبير، لقد أسهم .213

 .العقد األخيرخالل  لحدودل ةبر اعسرية الاأل النزاعاتتسوية الدولية في تسهيل 

 

موجب باؤها نشبحيث تم إاألسرة، مسائل متخصصين في القضاة للشبكة الهاي الدولية للقضاة شبكة تعد  .213
وتتولى . 1333في عام  دالمعقو  لألطفالالحماية الدولية بشأن القضائي رغ و روفمبفي مؤتمر مه تم تقديح ر تمق

المساعدة  توفير و  ،ل االتصاالت والتعاون بين القضاة على الصعيد الدولييسهتشبكة الهاي الدولية للقضاة 
على وذلك لطفل، لحماية الدولية ذات الصلة بالعل لمجموعة واسعة من الصكوك الدولية اضمان تشغيل فل

بحيث ، رمستمتتسع على نحو لقضاة لشبكة الهاي الدولية ويالحظ أن  .الصعيدين اإلقليمي ومتعدد األطراف
والعضوية دولة مختلفة.  51قاضيا من أكثر من  31ن ما يربو ع، تفعيلها(سنوات من  15بعد )تضم اليوم أنها 
هذه الدول متعاقدة في واحدة من دونما الحاجة إلى أن تكون ع الدول، لقضاة من جميلمفتوحة هي الشبكة في 

حتى اآلن، بادرت، أو دولة عضو في مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص. ، لاطفبشأن ألاتفاقيات الهاي 
ن يعيت إلىو رواندا،  ،ل، وهي كينيا وباكستاناطفبشأن األفي اتفاقيات الهاي  اليست طرفهي دول ( 3)ثالث 
 160موقع مؤتمر الهاي ، تصفح شبكةال نمزيد من المعلومات عو لالدولية للقضاة . هاي الشبكة في قضاة 

 .على الشبكة

 
المجلس صادر عن قرار موجب المسائل المدنية والتجارية بالمعنية بالشبكة القضائية األوروبية إنشاء تم لقد  .211

نقطة اتصال مركزية بإنشاء 162كل دولة عضوقامت تنفيذا لقرار المجلس، و . 2111مايو  23في  161األوروبي
في مجال التعاون القضائي في ات مسؤولييتولون )تصال لالألغراض الشبكة. وتضم الشبكة األوروبية قضاة 

شبكة مفيدة من العتبر عضويتها في ت" هيئات من كل دولة من الدول األعضاء، و  (المسائل المدنية والتجارية
تطبيق صكوك شتركين في الم ينقانونيلمهنيين الوكذلك " جمعيات مهنية تمثل ا ، الدول األعضاء"جانب 

 .163"الدوليةة المدنيالعدالة المجتمعية 

                                                 
؛ (3152مايو 51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في http://www.hcch.net/upload/haguenetwork.pdfفي  متاحة  قائمة أعضاء الشبكة 160
األولية  الوثيقة)فيليب لورتي، المعد من حماية الطفل الدولية، ل المتعلقة بالمسائ في ةتقرير عن االتصاالت القضائيراجع الالشبكة،  نمزيد من المعلومات عول
2B/  متاح على ال، (3155أبريلhttp://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03be.pdf 51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 

 .(3152مايو

urhttp://e-على  متاحهو و إنشاء الشبكة القضائية األوروبية في المسائل المدنية والتجارية، بشأن  3115مايو  38األوروبي الصادر في مجلس القرار   161
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:L:2001:174:0025: 0031: EN: PDF (51 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 

 يونيو 58في  األوروبي الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس EC/118/3118القرار رقم هذا القرار بموجب  ليعدتفي وقت الحق .لقد تم (3152مايو 
 OJ: L: 2009:168:0035:0040: EN: PDFأوري =  eu / LexUriServ / LexUriServ.do؟ . lex.europa-http://eurفي وهو متاح ، 3118

 (.3152مايو   51تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في)

 .شبكةأنشطة ال الدنمارك ال تشارك في 162

األوروبي قع االتحاد امو  تصفح لمزيد من المعلومات  163
) <tmhttp://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33129_en.hفي

موقع اإللكتروني للشبكة القضائية األوروبية ال(، وكذلك 3152مايو    51تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm(.3152مايو 51) تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 

http://www.hcch.net/upload/haguenetwork.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03be.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:L:2001:174:0025:%200031:%20EN:%20PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:L:2001:174:0025:%200031:%20EN:%20PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:L:2001:174:0025:%200031:%20EN:%20PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33129_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm
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شبكة الهاي الدولية للقضاة والشبكة القضائية قائم بين كل من  وثيقثمة تعاون تجدر اإلشارة إلى أن و  .211

الدول جانب القضاة المعينين من  ب،أنغالفي ال ويالحظ،لمسائل المدنية والتجارية. المعنية بااألوروبية 
الشبكة القضائية األوروبية  فيأعضاء ك -الوقتفي نفس -يشغلون  ،لقضاةلشبكة الهاي الدولية لد  األوروبية 
المفوضية األوروبية و مؤتمر المبادرة من جانب ،  2113في يناير وقد تم، المسائل المدنية والتجارية. المعنية ب
مسائل  ية فالمباشر  ة"االتصاالت القضائيحول مؤتمر مشترك إلى عقد لقانون الدولي الخاص ن ابشأالهاي 

الشبكات تحرص " الحاجة إلى أن بحيث شدد هذا المؤتمر على شبكات القضائية"، التنمية سبل قانون األسرة و 
 فيقواعد قدر اإلمكان، نفس ال ،أن تعتمد ، و على تعزيز التكامل و التنسيق لضمان التالحم فيما بينها المختلفة
 ."164االتصاالت القضائية مجال 

 
 االتصاالت القضائية المباشرة. با .

تسوية الحاالت الفردية في  ،كبيربشكل  ،ةالمباشر  ةالتصاالت القضائيسهم اتأن يمكن  .91
أن تساعد على  -كذلك–باألطفال. ويمكن ذات الصلة  دللحدو ة بر اعالسرية لنزاعات األل

 يجنبي ذاألقانون الالوصول إلى و  ،المسائل العمليةتسوية القرارات المتضاربة، و تجنب 
 للنزاع. ةوديتوصل إلى تسوية وال ،الصلة

 
نظام المتضمن في الكل قاض احترام القانون  ىة،يتولمباشر  ةاتصاالت قضائيحين إجرا   .91

 يةاستقاللفي تقويض االتصاالت ويتعين أن ال تتسبب . ساري المفعول في بلدهالقانوني ال
 ةالتصاالت القضائيفي مجال اإجرائية مقبولة عموما اعتماد قواعد من المهم و القاضي. 
تسمو على القواعد األخرى في مثل هذه القواعد اإلجرائية المحلية مع العلم أن ، ةالمباشر 
 .الحاالت

 
 

 تالمناقشاملخص 
مباشرة لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود. أحاط فريق العمل علما بأهمية االتصاالت القضائية ال .353

واستلهاما من التقرير المقدم من جانب قاض ألماني متخصص في مسائل األسرة عن خبرته الطويلة في 
المسائل األسرية الدولية، وعن دوره النشط في االتصاالت القضائية المباشرة في مختلف شبكات القضاة، 

تشجيع االتصاالت القضائية المباشرة في محاكمهم. وأشار  إلىلية، دعا عدة وفود الوطنية، واإلقليمية، والدو 
الوفد اإلسرائيلي إلى تجربة بلده في مجال تعاون القضاة الدولي في إطار شبكة الهاي الدولية للقضاة. و تمت 

في تعاون القضاة الدولي  -اآلن–من بلدان جنوب المتوسط الشريكة يشاركان اثنان ن ااإلشارة إلى أن هناك بلد
لقاضيين اثنين لد  شبكة الهاي الدولية  -مؤخرا–من خالل الشبكات القضائية، وذلك على إثر تعيين المغرب 

 للقضاة. 
                                                 

متاح على موقع مؤتمر  و، وه بين المفوضية األوروبية و مؤتمر الهاي المشتركي القضائمن االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر  1راجع الجزء 164
 (.3152مايو  51) تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في2009e.pdfhttp://www.hcch.net/upload/judcomm_conclالهاي تحت 

 

http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009e.pdf
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المباشرة لتسوية الحاالت األسرية االتصاالت ليس لديهم أي تجربة في مجال استخدام وفود أنه أعضاء ال ذكر .352

طون ينظرا ألن هذه هي المرة األولى التي يحو . ة ال تقضي بذلكالقانوني مهتنظمأ نباألطفال ألالمتعلقة الفردية 
النوع من هذا ما إذا كان العمل عدد من أعضاء فريق تساءل  ة،المباشر  ةاالتصاالت القضائيعلما بمثل هذه 

 أنب. وأحاط فريق العمل علما ذي الصلةقانوني صريح في قانون اإلجراءات يستلزم وضع إطار  تتصاالاال
عتبر ، بحيث تفي أنشطتها ةالمباشر  ةاالتصاالت القضائيهذه  ،أكثرفكثر تستخدم، أمن الدول متزايد عدد ثمة 

قانون اإلجراءات الخاص  م أن، رغالمحليءات مع مبادئ قانون اإلجراتتفق  (تصاالتاال) هاالكثير من الدول أن
مبادئ عامة رود و بفريق العمل علما  -كذلك–. وأحاط ةحار ص ذلكعلى  صة تنقانونيحكاما يتضمن أ ال ابه

القضائية  تالتصاالفي سياق ا ،عموما ،اإلجرائية المقبولةقواعد بما في ذلك ال ،التصاالت القضائيةفي مجال ا
 . 165الدولية للقضاةالهاي أنشطة شبكة إطار في  ةمعدال ةالمباشر 

 
 مالحظات عامة

تسوية من أجل النظم القانونية  مختلفبين القضاة من  -ةالمباشر  ةاالتصاالت القضائيبواسطة -التفاعل يعد  .354
أول اتصال قضائي وقد تم إجراء قانون األسرة الدولي. مجال في  ارائد اتطور  دللحدو ة بر اعالسرية النزاعات األ

سياق  وذلك في  ،5881 في عام 166قضية محددة مختلفين بشأن ن يالقضاة من بلد مباشر بين اثنين من
القضاة  نة بيالمباشر  ةالتصاالت القضائيأن اال شك اختطاف الطفل. و الخاصة ب 5881 لعاماتفاقية الهاي 

ع األسري سيساعد هاذين القاضيين على نزاالنفس بمتصلة فردية لة حابشأن في دولتين مختلفتين ين المختص
، بما في ذلك وضع عن األحداث المتصلة بالنزاعالحصول على المعلومات الالزمة عن الوضع القانوني أو 

. في هذه القضية 167قرارات متضاربةصدور ب يتجن، هذا فضال عن اإلجراءات، في الدولة المتعاقدة األخر 
 اتللنزاع ةوديالتوصل إلى تسوية  -كذلك–هذا المجال، أنه يمكن في السنوات الماضية تجربة  تثبتوقد أ

 .االتصاالت القضائية المباشرةبواسطة  دللحدو ة بر اعالاألسرية 
 
 ليهتسعلى الحرص  لمسائل المدنية والتجاريةالمعنية بافي سياق الشبكة القضائية األوروبية  -أيضا–يتم و  .351

بشأن "أهمية مؤتمر الاالستنتاجات والتوصيات الصادرة عن وتشدد التواصل القضائي المباشر و تشجيعه. 
شبكات القضائية التطوير سبل حماية الطفل، و ذات الصلة بفي القضايا الدولية  ةالمباشر  ةاالتصاالت القضائي

 صخاالدولي القانون بين المفوضية األوروبية ومؤتمر الهاي  بشأن ال -على نحو مشترك-"المعقود الدولية
شبكات عزيز التالحماية الدولية للطفل، وكذلك الحاجة إلى  ية فالمباشر  ةتصاالت القضائيمية االأه" على 

 .168"دعم مثل هذه االتصاالتفي سبيل والوطنية  ،واإلقليميةالدولية،  القضائية
 

                                                 
 أعاله. 517 رقمالحاشية راجع 165
من التقرير المعني بالبالغات القضائية  4لقانون الدولي الخاص في الصفحة بشأن اراجع وصف الحالة األولى التي أبلغ عنها المكتب الدائم لمؤتمر الهاي  166
 .(أعاله 513رقم الحاشية  )فيليب لورتي،معد من بحماية الطفل الدولية، ال ةتعلقالم

 .513و  517رقم  تينشياالوثائق المشار إليها في الحة، راجع المباشر  ةلمزيد من المعلومات عن االتصاالت القضائي 167

 أعاله.511رقم الحاشية راجع 168
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بفضل  169ةالقضائية المباشر  تالتصاالفي مجال ااإلجرائية المقبولة عموما وقد تم التوصل إلى إعداد القواعد  .351
كذلك بفضل االلتزام الشخصي الذي و  ة،المباشر  ةتعزيز االتصاالت القضائيفي مجال مؤتمرات الهاي  نتائج 
ؤدون األسرة من جميع دول العالم الذين يفي مسائل قانون  ينالعديد من القضاة ذوي الخبرة المتخصصأبداه 

 . شبكة الهاي الدولية للقضاةدورا نشطا في 
 
 

 طفال عبر الحدود أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة سابعا . نقل األ
 احتجازهم بطريقة غير مشروعة  واألطفال أمنع نقل  ألف.
 

الالزمة لمنع نقل األطفال عبر الحدود أو احتجازهم بطريقة  اإلجرا اتيتعين اتخاذ جميع  .22
 غير مشروعة.

 
 .يتعين على الدول التعاون مع بعضها البعض لبلوغ هذا الهدف .22

 
يتعين على الدول تعزيز توفير بيئة قانونية تقلل من خطر نقل األطفال عبر الحدود أو  .23

 احتجازهم بطريقة غير مشروعة.
 

بالقرارات  المسبقتساعد القواعد بشأن االعتراف المتبادل بالقرارات، بما في ذلك االعتراف  .22
نفاذها، على توفير بيئة قانونية تسمح  األجنبية ذات الصلة بمسألتي الحضانة واالتصال وا 

 بردع االختطاف الدولي لألطفال. 
 

التابعة لها من الرد، لتمكين السلطات الالزمة  جرا اتاإللى الدول اتخاذ جميع عيتعين  .21
ي في مجال نقل األطفال بطريقة غير مشروعة، حقيقخطر ل،على أي عاع وفيسر على نحو 

 :إلى ما يلي -على وجه الخصوص–ن طريق المبادرة عوذلك 
 

إلى اإلجرا ات الوصول  ،االختطاف،يتخوف من من الوالديناإلتاحة ألي واحد " .أ 
ستصدار ، بما في ذلك، عند االقتضا ، القدرة على االقانونية الوقائية المناسبة

 ."170المعني باألمر الطفلإزا  لوالدين لع القانوني وضح الوضأمر قضائي ي
 ." 171ما إبطا دون هاذانفاتخاذ الالزم بشأن أوامر المحكمة وكفالة إ" .ب 

                                                 
 .أعاله 517راجع الحاشية رقم  169

 
 .18رقم الحاشية ، الوقائية أعالهجراءات اإلسليمة في مجال دليل الممارسات المن  2.3القسم راجع 170

 .18الحاشية  ،الوقائية أعالهفي مجال اإلجراءات السليمة من دليل الممارسات  2.2القسم راجع 171
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نحو الوصول إلى المحاكم على ارئة، على ضمان حاالت الطالحرص، في ال" .ج 
 ." 172العمل عند اللزومخارج ساعات  وع، يسر 

 دولي.السفر السريع للقيود على الالحرص على ضمان التفعيل أن يتم  تعيني .د 
 
مخاطر االختطاف الدولي الجمهور العام والفئات المهنية ذات الصلة بتوعية يعد إجرا   .22

غير أو احتجازهم بطريقة  ألطفالنقل ا عة لمنهامال اإلجرا اتأحد -في حد ذاته- لألطفال
 .ةمشروع

 
المتعلقة بالنزاعات األسرية الحضانة أو االتصال ائل لبت في مسحين ا،القضاةيتعين على  .22

حكام ألعن اتفسير بقراراتهم على تضمين االقتضا ، عند الحرص، دولي الطابع الذات 
 تهإقاممكان الطفل من السارية المفعول في حال نقل حقوق الوالدين تحدد  ية التالقانوني

 .عتيادي المحدد في االختصاص القضائي إلى مكان آخراال
 

 تضمانا حدودللتصال العابر ال ابأن تشمل األحكام و القرارات القانونية المتعلقة تعين وي .22
في  خالل زيارات االتصالبطريقة غير مشروعة لطفل احتجاز اتهدف إلى الحد من مخاطر 

 .الخارج
 

لآلبا  واألمهات وغيرهم من موجهة 173"وقائيةونشر "وثيقة عداد ع الدول على إيتشجيتعين  .22
الوقائية المتاحة في الدولة المعنية  جرا اتاإلعن  الخصالصلة، تتضمن مشخاص ذوي األ

و بيانات االتصال الخاصة بالسلطات والهيئات المختصة، التي يمكن أن تساعد باألمر 
تتعلق وثيقة معلومات تضمين هذه ال -كذلك–ويتعين . حددةمال رلتدابيبعض اعلى اتخاذ 

لوالدين أو المتاحة لالخطوات العملية بو ئة،ر االطفي الحاالت المتاحة  جرا اتإلاب
الطفل أو احتجازه بطريقة غير بنقل تهديد ذوي الصلة في حال ورود اآلخرين شخاص ألل

 ين،اللغتإحدى الوثيقة بالحرص على توفير هذه  -أيضا-ويتعين . ة عبر الحدودمشروع
 .كن ذلكما أمإذا  ،اإلنجليزية أو الفرنسية

 
لصالح الموظفين التدريب المناسب وفير لتالالزمة  جرا اتاإلعلى الدول اتخاذ جميع يتعين  .22

 بطريقة غير مشروعة عبر الحدود. مل أو احتجازهاطفالمهنيين بهدف منع نقل األ
 

 ملخص المناقشات

                                                 
 المرجع. نفس172

 أعاله.  18رقم الوقائية، الحاشية جراءات االمة في مجال سليالمن دليل الممارسات  4.3.5" في القسم وقائية"وثيقة عداد أيضا التشجيع على إراجع 173
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ت شكاالاإلمن  اواحدأقر فريق العمل أن نقل األطفال، واحتجازهم بطريقة غير مشروعة عبر الحدود يعد  .213
 .قانون األسرة الدوليالكبر  التي تتم مواجهتها في مجال 

 
في سياق مناقشات فريق  (child abduction" )اختطاف األطفال"اإلشارة إلى أن استخدام مصطلح  تجدرو  .213

أعضاء بعض وضح وقد أ. التباسهسبب بأثار، بصورة متكررة، تساؤالت من جانب أعضاء الوفود العمل، 
القانون بمدلول  -فقط–يستعمل ختطاف األطفال" )باللغة العربية ( االوفد األردني، أن مصطلح " منهم الوفود،
الختطاف" بمعنى القانون ا"ال يدخل ضمن  يهوالدمن جانب أحد  "نقل الطفل أو احتجازه"و أن  ،الجنائي

 child)    اختطاف األطفال"مصطلح " إلى أن  -مجددا–اإلشارة حري بنا ، االلتباسوبغية إزالة هذا الجنائي. 

abduction)،  غير مشروعة"نقل الطفل أو احتجازه بطريقة " يقصد به  ،في هذا الدليلعلى النحو المستخدم، 
 -كذلك–       ويتعين التوضيح( . 31الفقرة راجع ) أعاله  "المصطلحات"قسم في محدد وذلك على النحو ال

كل من و في  ،في هذا الدليلعلى النحو المستخدم  (child abduction)مصطلح " اختطاف األطفال" أن 
حماية الطفل، و الخاصة ب 1333عام ل، و اتفاقية الهاي "الطفلاختطاف الخاصة ب 1331عام لالهاي اتفاقية "

 .ة )أ(ال يقصد به "االختطاف" بمدلول القانون الجنائيالثانيبروكسل الئحة 

 
ة، بحيث تم التشديد غير مشروعبر الحدود بطريقة عنقل األطفال واحتجازهم أبرزت جميع الوفود أهمية منع  .213

دليل الممارسات بفريق العمل علما وأحاط . مجالالدولة ال غنى عنه في هذا الفيما بين ل عأن التعاون الفاعلى 
ن تمت صياغته ، الذي ، 174الوقائيةجراءات اإلسليمة في مجال ال  1331عام لفي سياق اتفاقية الهاي وا 

بشكل ألطفال لختطاف الدولي االمساعدة كبيرة فيما يتعلق بمنع يوفر  و )الدليل(هفالطفل، اختطاف الخاصة ب
 .عام

 
نقل األطفال واحتجازهم بطريقة غير مشروعة من خطر تحد بيئة قانونية التوفر على أهمية فريق العمل أقر  .221

األجنبية المتعلقة بالحضانة  اتقرار للنفاذ المتبادل واإلاالعتراف وبفضل إقرار القواعد المتعلقة ب. عبر الحدود
ردع المنشودة، وفي مثل هذه البيئة القانونية من جانب الدول، يمكن أن يساهم ذلك في توفير واالتصال 

 -أيضا–      يمكن. و (" نفاذاإلو االعتراف  " أعالهالفصل الخامس  -كذلك-راجع االختطاف الدولي لألطفال )
 االعترافعن طريق فاعلة  ةالحدود بطريقي منع نقل األطفال واحتجازهم بطريقة غير مشروعة عبر المساهمة ف
إليها، الطفل سوف يسافر لحدود في الدولة األجنبية التي لبر اعالاالتصال بقرارات المتعلقة بال عوالسريالمسبق 

 .على أن يتم ذلك قبل بداية السفر

 
يمكن تفعيلها في حال ورود الدول مناسبة من جانب عاجلة الحاجة إلى سن إجراءات على فريق العمل شدد  .221

التي تمت عاجلة لإلجراءات ال -هذا الصددب-أبد  تأييده و   ؛حقيقي بنقل الطفل بطريقة غير مشروعةخطر 
 مفيه نبمعدد من الوفود، ذكر . و 175الوقائيةسليمة في مجال اإلجراءات دليل الممارسات الالتوصية بها في 

                                                 
 .أعاله 33 رقم الحاشيةراجع  174
 .نفس المرجع 175
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مكان اإلقامة االعتيادي  الطفل مننقل عاجلة المتاحة في دولهم لمنع اإلجراءات الاللبناني والمصري  ينالوفد
 . إلى مكان آخر المحدد في االختصاص القضائي

 
 .لوقاية من االختطاف الدولي لألطفالل"  ةوعيت" الأنشطة أهمية  -أيضا–أقر فريق العمل  .222

 
ي المكلف بالبت ضاالقاتخاذها من جانب يمكن عددا من التدابير التي  ،فصلنحو م على ،ناقش فريق العمل .223

أو احتجاز الطفل  نقللمنع كسبيل  ،الدوليذات الطابع  ةالنزاعات األسريالحضانة أو االتصال في ائل مسفي 
خطف بالتخطيط لعدة وفود أن وضع اآلباء في دائرة الشبهة وأوضح . ةغير المشروعبطريقة عبر الحدود 

قرار بشأن تمت اإلشارة إلى أنه يتعين على القاضي الذي يصدر ال. و يجدي نفعا الطفل على نحو مستمر ال
حقوق الوالدين عن قرار تفسيرا يورد في هذا الأن  ،همابعد انفصال الوالدين أو طالق ،أو االتصاللحضانة ا

إذا كان القانون الواجب التطبيق ف . خر دولة أية إلى االعتيادالطفل من دولة إقامته القانونية في حال نقل 
تحديد مكان  -عموما– هوحدأن الوالد الذي تسند إليه الحضانة يمكنه  على سبيل المثال، ،ينصالمعمول به 

 .الوالد اآلخر لنقل الطفل إلى دولة أخر بحاجة إلى موافقة  -مع ذلك–فهو الدولة، حدود الطفل داخل إقامة 
 واضحهو الوضع القانوني أن ، بحيث المحكمة في قراريتعين أن يتم تقييدها فكل هذه التفاصيل مهمة بحيث 

توضيح حقوق الوالد  ، التشديد على الحاجة إلىفي هذا الصددوتم، . ولكن ليس لعامة الناسللقاضي،  بالنسبة
ساعد يادية إلى دولة أخر ، ألن ذلك سيعتمن دولة اإلقامة اال ،طويلةأو لمدة  ة، بصورة مؤقتلطفلنقل ا في

الجوانب أن  ،الوفد المصري م فيه نالعديد من الوفود، بموأوضح االختطاف الدولي لألطفال. على منع 
 ،الذي يتعين أن يتم جزء من القرارفي القرار، وبالالقاضي من جانب كتابة هذه التفسيرات  ييدتقطريقة المتعلقة ب

 .القاضيبه من جانب عمل ذي يتم القانون اإلجراءات المعمول به، والهي جوانب تتوقف على  هاتقييد ،فيه

 
العابر حق االتصال األحكام و القرارات القانونية المتعلقة بممارسة مل أهمية تضمين فريق الع -كذلك–أقر و  .221
 .في الخارجي تتم التلطفل خالل زيارات االتصال حتجاز اضمانات تهدف إلى الحد من مخاطر ا حدودلل

 
)قبل مسبق" الاالعتراف "ات المتعلقة بـضمانمسألة البالبحث  -كذلك-ناول تفريق العمل  أنبيجدر التذكير  .225

أيضا الفقرة راجع )لما ينص عليه هذا القرار وفقا  ،الطفلسيسافر إليه االتصال في البلد الذي السفر( بقرار 
األخر  "نظام المرآة" في الدولة بـما يسمى األخر  المتاحة ضمن الضمانات  -كذلك-تناول و (. أعاله 221

فضال عن في الدولة األولى. و  الصادر االتصالقرار يعكس مضمون  وضع نظامالذي يتمثل في ، ذات الصلة
االتصال سليمة في مجال ال اتفي دليل الممارسالمتضمنة ذات الصلة لفصول ابعلما فريق العمل أحاط ذلك، 
المسبق" )قبل السفر( بقرار االتصال الصادر في الدولة عتراف وير  أعضاء الوفود أن "اال. 176للحدود العابر

نشاء " للطفل الوضع القانوني للدولتين  -قبل السفر-توضيح البعلى التوالي، يسمحان  "مرآةالنظام األخر ، وا 
مع تم التشديد، و . إثر هذه الزيارةإلقامة االعتيادية على إلى دولة ا عودتهو  ،لحدودل ةبر اعالمدة الزيارة بشأن 
يتعين الحرص  ،التي يسافر إليها الطفلغير مشروعة في الدولة بطريقة الطفل حال احتجاز في على أنه ذلك، 

 .فيها هالتي يتم احتجاز  به في الدولةمول القانوني المعنظام سرعة استنادا إلى الته بعودعلى ضمان 

                                                 
 .33 رقم الحاشية ،أعالهللحدود  االتصال العابرسليمة في مجال من دليل الممارسات ال 3.1.3و 3.1.2نقاط على وجه الخصوص الراجع 176
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بعد عودة الطفل ضمن تفي بلده نظام القانوني الفي تضمنة المجراءات األردني إلى عدد من اإل أشار الوفد .223

لسجن في اغير مالية مع إمكانية بشروط كفالة الأو  ،نالسج شملتلخارج، والتي االتصال في ا زيارةاستكمال 
 .عودة الطفل، و ذلك إلى حين غير مشروع للطفلالحتجاز حال ا

 
موضوع تأمين جرت بشأن المناقشات التي بالتونسي و الجزائري،  يندفالو  مفيه نوفود، بمالأعضاء عدة  رذك   .223

-رشيدة غير بطريقة التصال اتقييد ه ليس من المناسب أن واوضحوأ ،االتصال عبر الحدود بين الوالدين والطفل
حينما  ،العكسأنه، باختطاف دولي لألطفال. وأوضح الوفد التونسي بارتكاب  "مجرد"خطر تحوطا من  -فقط

على أساس أن  ،اتصال مباشر مع الطفلأي حرمان أحد الوالدين من قرر وتمشددة إجراءات محكمة تتخذ ال
تدفع الوالد المعني باألمر ختطاف، فإن المحكمة قد بتعريض الطفل لال "مجردة"حمل مخاطر ياالتصال المباشر 

بين أعضاء فريق العمل بشأن الحاجة إلى توفير راء وقد برز توافق في اآل. هذا الطفل كرهااختطاف إلى 
الحرص على أن تكون هذه الضمانات  عولكن مة، غير مشروعنقل الطفل بطريقة لحد من مخاطر لضمانات 
 . مع مثل هذه المخاطر متناسبةرشيدة و 

 

من  اوغيرهمالدين موجهة للو " وقائيةونشر "وثيقة إعداد فكرة تشجيع الدول على  ،باإلجماع ،فريق العملأيد  .223
جراءات إلقائمة مختصرة لأن تتضمن هذه الوثيقة إلى تم التشديد على الحاجة . و شخاص المعنيين باألمراأل

 السلطات والهيئات المختصةالخاصة باالتصال بيانات ، و المعنية باألمرالمتاحة في الدولة ارئة الطو الوقائية 
وفضال عن ذلك، . إجراءات محددة خاصة في هذا المجالعلى تفعيل التي يمكن أن تساعد ذات الصلة 
الخطوات العملية ن أشخاص المعنيين باألمر بشمن األ اللوالدين وغيرهمإرشادات موجهة الوثيقة تتضمن هذه 

وتمت . الحدود رة عبمشروعغير بطريقة أو احتجازه حقيقي بنقل الطفل تهديد حال ورود  يها فاتخاذواجب لا
 .اإلنجليزية أو الفرنسية يناللغتإحد  الوثيقة بتوفير هذه  -كذلك– أن يتمبالتوصية 

 
 

 مالحظات عامة
عقود خالل  بالنسبة للحكومات ر الحدود مصدر قلق عميقبع ةغير مشروعالطفل واحتجازه بطريقة ل نقل شك   .223

على ما حقوق الطفل األمم المتحدة بشأن اتفاقية من  11 المادةنص تو في جميع أنحاء العالم. كاملة من الزمن 
 :فييلي 
في  مشروعة أو احتجازهم بطريقة غيرلمكافحة نقل األطفال الالزمة تدابير التتخذ الدول األطراف  -1

 . وعدم عودتهم الخارج
أو متعددة األطراف أو  ،ع إبرام اتفاقات ثنائيةيتحقيقا لهذه الغاية، يتعين على الدول األطراف تشج -2

 " .قائمةالتفاقات االاالنضمام إلى 
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بهدف "حماية األطفال دوليا من اآلثار  الخاصة باختطاف الطفل 1331الهاي لعام  تم إعداد اتفاقيةقد ل .231
ودتهم إلى دولة تكفل عإجراءات ة، ولضمان اتخاذ غير مشروعمترتبة عن نقلهم أو احتجازهم بطريقة لاضرة مال
.  إلى الطفل" ، وكذلك لتأمين حق الوصولة االعتياديةقاماإل

177
 

 

مكافحة لجزء كبير من عمل مؤتمر الهاي في مجال قانون األسرة الدولي كريس تم ت ،وخالل العقود الماضية. .231
سليمة في مجال اإلجراءات دليل الممارسات الويتضمن . مشروعة أو احتجازهم بطريقة غيرنقل األطفال ومنع 
أو احتجازهم نقل األطفال على منع  ساعدبها، بحيث أنها  توصى عددا من اإلجراءات التي يست178الوقائية

 .عبر الحدود مشروعة بطريقة غير

 
عبر الحدود أحد  مشروعة أو احتجازهم بطريقة غيرنقل األطفال المساعي الرامية إلى منع  -كذلك–تعد و  .232

 .الشريكةجنوب المتوسط بلدان فيها أغلب رك ت، التي تش179ا"عملية مالطتصبو إليها " ية التالرئيسياألهداف 
 
 

 ة عبر الحدودمشروعفي حال نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير   با .
            

المترتبة عن ضرة مطفل من اآلثار البيئة قانونية تحمي التوفير الدول تعين على ي .19
 .الختطاف الدوليا

 
ثنائية أو متعددة األطراف المعاهدات لى الإنظر في إمكانية االنضمام اللدول على اينبغي  .11

 . المنشود بغية تحقيق الهدف هاأو إبرامذات الصلة، 

 
يتعين اتخاذ جميع ، ة عبر الحدودمشروعفور نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير  .411

تحقيق على كذلك الحرص و  ،ضررالمزيد من الحماية الطفل من اإلجرا ات الالزمة ل
 .العودة السريعة للطفل

 
كان إقامة الطفل الذي تم اتخاذ تدابير سريعة لتحديد مالمعنية باألمر دول التعين على ي .414

 .الدولةالتابعة لهذه راضي األ داخل مشروعة غير نقله أو احتجازه بطريقة 

 
أصحاب المصلحة ذوي جميع فيما بين ل ععلى الدول تعزيز التعاون السريع و الفاتعين ي .412

 .الصلة

 

                                                 
 .أعاله 13 رقم ، الحاشية1331عام لاختطاف الطفل الخاصة بديباجة اتفاقية الهاي راجع 177

 أعاله. 33 رقم الحاشيةراجع  178

 .أعاله 3راجع الفقرة رقم 179
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جميع يتعين تبليغ ،ة عبر الحدودمشروعنقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير في حال  .232
هيئة مركزية، مثل على دول تعين أن تتوفر الأصحاب المصلحة ذوي الصلة دون تأخير. وي

وما يليها( ،  22رقم  يمةلة السالممارس راجعأو نقطة االتصال المركزية ) ،يةالمركز سلطة ال
ألوليا  تشجيع اجب . ويذات الصلة بهذا الطفل المعلوماتا بموافاتهالتي يمكن للوالدين 

بطلبهم، وذلك   ذات الصلةاإلثبات ووثائق  ،الهيئة المركزية بجميع المعلوماتعلى موافاة 
ذوي أصحاب المصلحة تبليغ يجب على الهيئة المركزية تسهيل و . على أسرع نحو ممكن

إصدار أو ،ة عبر الحدودمشروعبشأن نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير اآلخرين الصلة 
ذا كانت و . بهذا الشأن المعني باألمر لوالدأمر ل التي يمكن أن -الهيئة المركزية مثل هذه ا 
ع يشجيتعين ت، باألمر معينةالدولة الفي غير متوفرة، في ذلك الحين،  -ايتنسيق ادور تلعب 

ذوي الصلة الذين جميع أصحاب المصلحة نات االتصال المتعلقة بعلى توفير بياتلك الدولة 
، مع ختطاف الدولي لألطفالاالحال  يباألمر فالمعني  الوالديمكن االتصال بهم من جانب 

جهات المعنية باألمر لا عالبيانات لجميالحرص على أن يتم تسهيل الوصول إلى مثل هذه 
 .التي هي بحاجة إليها

 
 ملخص المناقشات

أقر بأن التعاون و  ،ضرةمالختطاف الدولي لألطفال الاعلى أهمية حماية األطفال من آثار فريق العمل شدد  .233
عبر  ةغير مشروعالحلول الناجعة في حال نقل أو اختطاف الطفل بطريقة  حاسم لتوفيرهو عل بين الدول االف

المحرز حتى اآلن بفضل نجاح اللى التونسي و الجزائري إ ينوفدالوفود، مثل ة أعضاء العدأشار الحدود. و 
القائمة المعاهدات الثنائية و المتعددة األطراف بأهمية فريق العمل وأشاد الترتيبات الثنائية القائمة في دولهم. 

 . الجوانب المدنية لالختطاف الدولي لألطفالذات الصلة ب

 
اتفاقية الهاي  فيتين متعاقددولتين و المغرب  إسرائيلجنوب المتوسط الشريكة، تعد كل من بلدان وضمن  .231
الراغبة في ذلك، جميع الدول  جانب عليها من  علتوقية لحو فتمهي  يالطفل التاختطاف الخاصة ب 1331عام ل

 15وضع التصديق حتى دولة ) 33بحيث أن هذه االتفاقية سارية المفعول في الوقت الحالي في ما ال يقل عن 
 (.2113مايو 

 
 ىام إلنضماالقد تعتزم ، يكةر الشجنوب المتوسط دول أخر ، ضمن دول  كت هناكانما إذا مسألة وحين إثارة  .235

أن االتفاقات الثنائية مع فرنسا إلى . وأشار الوفد التونسي ، وردت ردود جد متباينةهذه المعاهدة متعددة األطراف
اتفاقية الهاي في متضمنة الهامة الذ عدد من المبادئ ينفت بتحسموبلجيكا والسويد المعمول بها حاليا في تونس 

أحكام ليست هناك أي الوفد التونسي أنه، في هذه المرحلة، وعليه، ير  . اختطاف الطفلالخاصة ب 1331عام ل
هاي الاتفاقية النظر في  -حاليا–تتولى أنه رغم أن تونس  أضاف. و إليهاانضمام تونس تحول دون االتفاقية في 
( ستنضم إليها، أم أنها ستواصل العمل تونس)ما إذا كانت تحديد  الوقت الحاضر،في  لم يتمفإنه ، 1331لعام 

 .مع الدول األخر المماثلة الثنائية تفاقيات مزيد من اال، مع الحرص على إبرام ثنائيةالترتيبات بموجب ال
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 ناجعةآليات إلى الحاجة إلى اعتماد و  ،عدد حاالت اختطاف األطفال في لبنان دإلى تزايأشار الوفد اللبناني  .233
و سويسرا.  ،وكندا ،فرنسا كل من االتفاقيات الثنائية القائمة معفضال عن  وذلك ،في لبنان حيث لزم األمر

صعب تنفيذها في ي اختطاف الطفلالخاصة ب 1331عام لاتفاقية الهاي  الوفد اللبناني، مع ذلك، أنأوضح و 
كل واحدة مدنية تطبق أخر  محاكم دينية و الذي يتولى إدارة انوني اللبناني لبنان نظرا لخصوصيات النظام الق

 .خاصة بها قواعد منهما 

 
الخاصة  1331عام لاتفاقية الهاي بشأن االنضمام إلى تحفظات أبدت أن األردن إلى الوفد األردني  أشار .233
إمكانية االنضمام في  رللنظ ةملححاجة حالي أي ال ير  في الوقت الأن األردن ضاف و أ. اختطاف الطفلب

نقل أو احتجاز األطفال حاالت المعنية بمعالجة ثنائية أو متعددة األطراف القانونية إلى مزيد من الصكوك ال
 .مثل هذه الحاالتجدا من  قليال اعدديسجل األردن عبر الحدود بطريقة غير مشروعة ألن 

 
في مجال االختطاف الدولي لألطفال دولية في الجزائر أوضح الوفد الجزائري أن جزءا كبيرا من العالقات ال .233

يتم تسجيلها بين ألطفال الدولي لختطاف الاحاالت من في المائة  31أو  31بحيث أن نحو  ،مع فرنساهو قائم 
. وأشار اسوفرن الجزائربين  ةة المبرمثنائيالعليه، فإن هذه الحاالت تعالج في إطار االتفاقات و  ا.فرنسو  الجزائر
متعددة األطراف في هذا المجال  ةإلى اتفاقيالنضمام لحاجة ملحة أي  -حاليا–ال تر  أن الدولة الجزائرية إلى 

المستوحاة شمل عددا من األحكام ت الجزائر افرنسبين  ةة القائمالثنائي اتأن الترتيب -مع ذلك–. وأكد من القانون
 ،إلى حد ما ،يتولىالجزائري  يضاالقيعني ذلك أن و ، اختطاف الطفلالخاصة ب 1331عام لاتفاقية الهاي  من

في هذه ال توجد،  أنهالوفد الجزائري وعليه، ير  .  1331عامالهاي لفي اتفاقية متضمنة تطبيق المبادئ ال
 .االتفاقيةهذه الجزائر إلى  انضمام تحول دونالمرحلة، أي عقبات ملموسة في محتو  االتفاقية 

 
أهمية وفضال عن ع. يسر على نحو حاالت االختطاف الدولي لألطفال الحاجة إلى معالجة فريق العمل  أقر .233

الوقائية الالزمة في إلجراءات ايتعين الحرص على اتخاذ العودة السريعة للطفل، ضمان تسهيل اإلجراءات ل
 ؤقتةم مرأواإصدار أو  ،دولة أخر إلى  -مجددا–الطفل نقل منع ذلك شمل ي. و الخطيرة االختطافت حاال
والد المعني باألمر في حال االتصال بين الطفل و القامة مثل هذا ع إعادة إيسر لتأو  ،االتصال المستمر نلتأمي

 انقطاعه.

 
غير الذي تم نقله أو احتجازه بطريقة لطفل الحرص على تحديد مكان إقامة اأهمية فريق العمل  -كذلك–أقر  .211

جميع أصحاب مع عل اتعاون سريع و فإقامة ضمان على نحو عاجل، والحاجة إلى  عبر الحدودمشروعة 
 .الصلةالمصلحة ذوي 

 
محاكم يتعين على ما إذا كان المتعلقة بمسألة فريق العمل ال، تناول االختصاص القضائيمناقشة مسائل أثناء  .211

األسس أي قرار بشأن لحاالت المحددة، عن إصدار ابعض في إليها اإلحجام، الطفل اف اختطتم الدولة التي 
مثل هذا توقيف" إصدار "يجب ما إذا كان  ةقشمنا -كذلك–وتمت . ضانة ذات الصلةحالموضوعية الخاصة بال

بقرار عتراف لالطلب حينما يتم تقديم حضانة، على سبيل المثال، ن األسس الموضوعية الخاصة بالأقرار بشال
راء وبرز تباين عميق قي اآل. إليها الطفلتم نقل محاكم الدولة التي الطفل إلى عودة ل طلبجنبي أو األحضانة ال
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، ةدوليال نصكوك التعاو خارج إطار والجدو  منها مثل هذه اآللية الحاجة إلى اعتماد الوفود بشأن بين أعضاء 
 .هذا الشأنبأي اتفاق تعذر الوصول إلى بحيث 

 
قد تكون مفيدة ولكنها  ةالموضوعية للحضانفكرة توقيف إصدار القرار بشأن األسس ذكر الوفد التونسي أن  .212

على النحو التالي: يعود عتيادي على أرض الواقع في هذا المجال هو سيناريو االالأن وأوضح . ةواقعيغير 
إجراءات  ملف  ه، يقوم بإيداعوصولفور و  البلد.في لغرض االستقرار  ،الطفله معو  ،والد التونسي إلى تونسال

كافة يتضمن إصدار قرار و بت في الطالق المعنية بالالمحكمة وتتولى في تونس. لد  المحكمة الطالق 
بطريقة غير الطفل نقل حاالت أما فيما يتعلق ب. النفقة والحضانة، بما في ذلك اإلجراءات ذات الصلة بالطالق

دون موافقة الوالد اآلخر، الذي االعتيادية الطفل من دولة إقامته ، يعني ذلك في حال نقل تونسمشروعة إلى 
من المهم جدا،  هالوفد التونسي أنكد أفقد ، بمفردهأو  )مع هذا الوالد( مشتركعلى نحو الحضانة  أسندت إليه 

في ذلك بما ، تأخير مادونبذلك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة  في مثل هذه الحالة، الحرص على تبليغ
 أو مركزية، يستوصى التوفر على سلطةوأكد الوفد التونسي أنه  .الطالقي تتولى البت في قرار المحكمة الت

ذات المعلومات موافاتها بفي تونس في إطار الترتيبات الثنائية، يمكن مثلما هو الحال نقطة اتصال مركزية 
سرع ف في أاطتخالمتعلقة باالالمعلومات بليغ جدا ت همالممن  هلوالدين. وأكد الوفد التونسي أناالصلة من جانب 

التبرير المهمة ميع التفاصيل ووثائق بجالمركزية سلطة الالمعني باألمر موافاة الوالد يتولى وأن  ،وقت ممكن
وغيرها من الوثائق والشهادة المدرسية  القرار بشأن الحضانة في حال وروده،الزواج ، و عقد  مثلذات الصلة 

جراءات المركزية اتخاذ اإلللسلطة  -حينئذ–يمكن  و خر .األدولة الطفل في اإلقامة االعتيادية للثبت تالتي 
الطفل  ةمكان إقامعلى تحديد مساعدة لل ،مثل مكتب المدعي العامالمختصة، الجهات المعنية لتبليغ الالزمة 

اتفاقية الهاي باالسترشاد  -كذلك- يمكن هالوفد التونسي أن ضحو أو  المعني باألمر واتخاذ الالزم بهذا الشأن.
 .مجالفي هذا الاألخر  االتفاقات الثنائية ب، و اختطاف الطفلالخاصة ب 1331عام ل
 
في مجال اختصاص المحاكم ييد تقال يؤيدون فكرة  مو اللبناني أنه ،واألردني ،الوفد المصريأوضح كل من  .213

الحساسة  مرحلةالفي يتم نقل الطفل إليها األسس الموضوعية للحضانة في الدولة التي ن أإصدار قراراتها بش
 قيفتو و المحاكم اختصاص يمكن وفقها تقييد من الصعب تحديد الظروف التي تم التأكيد أنه . و المذكورة أعاله

 ية همشروعغير نقل الطفل أو احتجازه بطريقة  -فعال–تم  ما إذا أن عملية تحديد الوفد األردنيكد . وأقراراتها
في الوقت الحالي، معتبرا أن المحكمة هي الجهة الوحيدة التي تشكل صعوبات عملية معقدة  -في حد ذاتها-

في باالستقرار الطفل مع الوقت سيشعر  هأن الوفد األردنيوأضاف . الوضع في مثل هذه الحاالتتقييم يمكنها 
الحيلولة دون إصدارها و القضائي لهذه الدولة االختصاص ، بحيث سيكون صعبا تقييد ليهاتم نقله إالدولة التي 

الخاصة للظروف بحيث وفقا مؤقت، هي ذات طابع وأكد الوفد اللبناني أن قرارات الحضانة  القرار بهذا الشأن.
 ياألمر الذليا، وهو العالطفل  ةمصلحها)القرارات( في بعض األحيان لصون يفيتكيستوجب األمر حالة قد بكل 

عن الوفد المصري وأعرب . قتضاءاالالتدابير المناسبة عند  ذالتخاية حر البكامل المحاكم تتمتع  نيستلزم أ
تم نقل الطفل إليها في منع هذه المحاكم من حماية المحاكم في الدولة التي تقييد قرارات أن يتسبب  يه فمخاوف

 .الطفلمصالح 
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كافة المكلفة بالبت في األسباب الموضوعية للحضانة سوف تراعي محكمة الأن إلى أشار الوفد األردني  .211
المعني باألمر تم نقله بما في ذلك االدعاء بأن الطفل الخاصة المحيطة بالحالة الفردية قيد البت فيها، ظروف ال

ذا ما الحظت أضاف أنه إو  هذه القضية.ليست مختصة للبت في و أن هذه المحكمة أ ،ةغير مشروعبطريقة 
قرارا بشأن حضانة هذا الطفل، فإنها ستحجم، بكل  -مؤخرا–أصدرت محكمة أخر  ثمة المحكمة أن هذه 
ة السليمة روح الممارسإلى المحكمة. وأشار الوفد األردني الصادر عن هذه متوازن القرار عن تغيير ال ،بساطة
بما في ذلك  ،ة في جميع الحاالتسرياأللنزاعات لودية التسوية العلى ذات الصلة بهذا الشأن، وشجع  32رقم 

 . لحدوداحتجازهم بطريقة غير مشروعة عبر او في حال نقل األطفال أ

 
أصحاب ة سليمة تدعو إلى تبليغ ممارسالمتمثل في إيراد التونسي تأييدهم للمقترح  الوفودأعضاء جميع أبد   .215

 . ألطفالااختطاف بسرعة في حال المصلحة ذوي الصلة 

 
 حظات عامةمال

ة غير مشروعيعد عنصر الزمن مهما للغاية في جميع الحاالت ذات الصلة بنقل الطفل أو احتجازه بطريقة  .213
لكفالة بين الدول دورا حاسما التعاون داخل الدولة أو فيما هياكل وفي مثل هذه الحاالت، تؤدي . عبر الحدود

 باألمر على نحو فاعل. حماية الطفل المعني

 
 ،علة في جميع الدول المتعاقدةاهياكل فبإنشاء 180الخاصة باختطاف الطفل 1331الهاي لعام  اتفاقيةتقضي  .213
الذين يتم نقلهم أو احتجازهم بطريقة غير -العودة السريعة لألطفال  نلتأمي هيلاستعجانص على إجراءات تو 

باألحكام المتضمنة  1331اي لعام اله ةاتفاقي زيتعز تم بهذا الصدد، . و عتياديةاال ةقاماإلدولة إلى  -مشروعة
في  181ة )أ(بروكسل الثانيالئحة بشكل عام، وبحماية الطفل الخاصة ب 1333عام لاتفاقية الهاي كل من في 

المعمول بها في المنطقة  األخر . وعالوة على ذلك، هناك عدد من الصكوك الثنائية االتحاد األوروبيسياق 
تسوية لآليات ناجعة توفر والتي ، الدولفيما بين تعاون للة مناسبهياكل قضي بإنشاء متوسطية التي ت-األورو
182اختطاف األطفال عبر الحدود لمسائ

. 
 
 

 دولة أخرىاإلقامة األسرية مكان نقل   ثامنا.
       

دولة إلى مع الطفل مكان إقامتهم االعتيادية قل نالراغبين في وليا  أل اإلتاحة ليتعين  .411
الجهة المتمتعة الوالد اآلخر أو إذا كان  ،إلى اإلجرا ات المتعلقة بنقل الطفل لأخرى الوصو

 .بالمسؤولية األبوية يعارضان نقل مكان اإلقامة االعتيادية

 
                                                 

 .أعاله 11رقم  الفقرةراجع لمزيد من المعلومات  180

 أعاله. 12رقم الفقرة راجع لمزيد من المعلومات عن هذه الصكوك 181

 أعاله. 13رقم لفقرة راجع  ا االتفاقات الثنائية ذات الصلة قائمةبشأن  182
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عبر مكان إقامة الطفل االعتيادي الدعاوى المتعلقة بطلب نقل يتعين أن يتم، في   .232
  .المقام األولالطفل العليا في مصالح ، الحرص على صون الحدود

 
عبر الحدود مع أحد مكان إقامة الطفل االعتيادي نقل لترتيب تعين، حينما يتم الي .411

ؤمن حق الطفل في الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت تالطريقة التي ،اختيار والديه
 . نوالديالكال مع مباشرة 

 
على  ،تكفل التقيداإلجرا ات المناسبة التي جميع اتخاذ على وجه الخصوص، يتعين ،  .411

المتفق عليها شروط اليتم نقل الطفل إليها، بقرار االتصال، أو بفي الدولة التي نحو كامل، 
ويستوصى أن يتم، في الدولة عبر الحدود. مكان اإلقامة االعتيادية للطفل في سياق نقل 

لة( التي يتم نقل مكان إقامة الطفل إليها، الحصول على االعتراف )من جانب هذه الدو 
 "مسبقالاالعتراف تفعيل "نظام عن طريق ، وذلك إليه بقرار االتصال أو باالتفاق المتوصل

 .تحقيق ذلك ىالمباشرة عل ةالتصاالت القضائيكما تساعد ا. "نظام المرآة"أو 

 
 ملخص المناقشات

المختلفة جتماعات االفي عدة مناسبات أثناء الحدود  رعب ةياألسر مكان اإلقامة تناول موضوع نقل تم قد ل .213
على فريق العمل تناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل  ،الشديدلألسف وقد تعذر، . فريق العمل المعقودة من

 . نظرا للقيود الزمنية

 
مع أحد  مكان إقامة الطفلنقل كي ال يتسبب لجراءات الالزمة اإلجميع اتخاذ  ىالحاجة إلفريق العمل أقر  .213

وشدد الوالد اآلخر. من جانب االتصال حق ممارسة ي بروز عقبات كبيرة تعترض سبيل فالوالدين عبر الحدود 
اعتبار في جميع القرارات المتعلقة بالمسؤولية عليا فوق كل مصالح الطفل ال ععلى أهمية وضفريق العمل 

 . عبر الحدودمكان اإلقامة االعتيادية للطفل نقل صلة باألبوية ، بما في ذلك القرارات المت

 
فريق أعضاء ذكر عدة قرارات الحضانة واالتصال بعد الطالق أو االنفصال، بفي سياق المناقشات المتعلقة  .251

 وأشارإلى دولة أخر . مكان اإلقامة االعتيادية للطفل قل نأحد الوالدين حيث يطلب الحاالت  عددا منالعمل 
إليها  تسندأالتي األم صادر عن م طلب استالإلى أنه في حال الوفد األردني  مفيه نمن الوفود، بمالكثير 
 ،األبجانب من تتم الموافقة على هذا الطلب دولة أخر ، إلى مع الطفل مكان اإلقامة نقل لطفل ال 183حضانة

مكان الوفد المغربي، إلى أن نقل منهم الوفود، أعضاء بعض وأشار المحكمة. يتم اإلذن بذلك من جانب أو 
نقل بشان قرارات المحاكم بفيما يتعلق و . م أيضا الحصول على الموافقة على ذلكيستلز  الطفل داخل الدولةإقامة 

مكان الوفد األردني أن القاضي ينظر ما إذا كان نقل بمن فيهم عدد من الوفود، أوضح الطفل عبر الحدود، 
مصالح د يتحدل -عادة–المعتمدة مبادئ االستناد إلى المن خالل ، وذلك اه العليمصالحيراعي الطفل إقامة 

                                                 
 .33و  32 انالفقرت ،أعاله "المصطلحاتراجع فصل " 183
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 يا فمهميعد عنصرا  للطفل ةالدينيربية أن صون التإلى الوفد األردني شار الحضانة. وأمجال في العليا الطفل 
نقل العليا، وعليه، تتم مراعاة هذا العنصر في الطلبات المتعلقة بمصالح الطفل يد داألردني لتحنظام القانوني ال

من فل أن تك -أيضا–مسلم يمكن ال لللطفة الدينيربية ك، أن الت، مع ذلضاف. وأمكان إقامة الطفل إلى الخارج
ي، األردنذلك ال يمنع، في النظام  نة فإمسلمغير األم في حال ما إذا كانت  هأنمسلمة، بحيث أم غير جانب 

ة طي، شر إلى الخارجمع الطفل مكان اإلقامة نقل من طلب  ماألهذه . كما أن ذلك ال يمنع إسناد الحضانة إليها
 .ربية الطفل الدينية مصونةتتكون أن 

 
مكان اإلقامة نقل في مجال قانون إعداد على  -حاليا-ذكر الوفد اإلسرائيلي أن وزارة العدل اإلسرائيلية تعمل  .251

أنه وضح . وأ(كم 311وطن )أكثر من نائية داخل الأماكن  اإلقامة إلىنقل وكذلك بشأن ، إلى الخارجة ياألسر 
عبر مكان اإلقامة مع الطفل نقل  اتطلبالمتعلقة بإجراءات المحكمة إلى الوصول، تسهيل لألولياء، المهم المن 

لطفل و أحكام إقامة امكان إجراءات نقل أحكاما بشأن مشروع القانون الجديد يتضمن وأشار إلى أن  .الحدود
هذا فضال عن ، بينهما صل إلى اتفاقالتو على مساعدة الوالدين الهادفة إلى مماثلة العمليات التشجع الوساطة و 

. وأعرب الوفد اإلسرائيلي عن نموذجي في مجال نقل مكان اإلقامة مع الطفل لغرض االسترشاد بهاتفاق إيراد 
ممارسة المسؤولية مجال لتعاون في وسط األولياء ل ية فوعيتالالقانون الجديد في رفع مستو  يسهم أمله في أن 

 حاجة إلى الحصول على إذن من الوالد اآلخر لمغادرة البالد مع الطفلباليسهم هذا فضال عن تحس ،األبوية
 .واإلقامة في الخارج

 
على التوصل أهمية تشجيع الوالدين  ىواألردني علاإلسرائيلي  ينالوفدنهم وفود، ميد من أعضاء العدشدد ال .252

ما استلم القاضي، في الوفد اإلسرائيلي أنه إذا كد . وألى الخارجإمكان اإلقامة نقل ل في حا همااتفاق بينإلى 
، متفق عليها شروط االتصال اليحدد الوالدين  نا بياتفاق، سياق طلب نقل مكان اإلقامة مع الطفل إلى الخارج

من أن التحقق لوالدين على عن طريق مساعدة االعليا طفل المصالح الحرص على صون القاضي يتعين على 
بهذا الصدد إلى اتفاق الوفد اإلسرائيلي أشار . و فوق أرض الواقعاقعية وقابلة للتطبيق و  ية هقترحالمشروط ال

 تصالباالذات الصلة نفقات السفر بشأن يتضمن أي أحكام ال  اةالقضأحد بين الوالدين تم إقراره من جانب 
الفقرة  -أيضا–راجع ) ,االتصال قعرقلة ممارسة حفي بحيث تسبب غياب مثل هذه األحكام لحدود، ل رابعلا

 أعاله(. 31

 
، بحيث أعرب عن مخاوفه الحدود رلطفل عبامكان إقامة أثار الوفد الجزائري قضية نفقة الطفل في سياق نقل  .253

تكاليف النفقة المدفوعة من الوالد زيادة في أن يتسبب نقل مكان إقامة الطفل إلى الخارج مع أحد والديه في 
على ما فيه من حاجة للنظر الوفد الجزائري شدد دولة. و الفي هذه لى بكثير غأنفقات العيش اآلخر، إذا كانت 

 .في هذه المسألة بمزيد من التمعن

 
االتصال يحول دون ممارسة حق عائقا  لات الدخو تأشير ال تشكل أن رص على أهمية الحفريق العمل كد أ .251

" تأمين ممارسة األول )دال(  لالفصكذلك راجع ) إلى الخارجلطفل مكان إقامة اعبر الحدود في أعقاب نقل 
 ."(ووثائق السفر األخر الدخول تأشيرات صدار إ تيسير -ة للحدودالعابر المسؤولية األبوية 

 



 دليل الممارسات السليمة

115 
 الثانيالعنصر  -يوروميد للعدالة الثالث 

(2فريق العمل )  
 

في سياق بحث بشيء من التفصيل إنفاذها و بقرارات االتصال األجنبية مسألة االعتراف ة قشتمت مناقد ل .255
نفاذها بشكحماية الطفل بإجراءات االعتراف الموضوع المتعلق ب وما  35رقمة السليمة الممارس راجع)عام  لوا 

رقم  تينسليمال تينالممارسراجع المناقشات أعاله(، وكذلك في سياق منع اختطاف األطفال )ملخص يليها  و 
 مكان إقامةنقل تم في الدولة التي يالتقيد، على نحو كامل، وشدد فريق العمل على أهمية  .أعاله( 35و  31

المتصل بهذا  المحكمةبقرار أو  ،الوالدينجانب االتصال المتفق عليها من الخاصة بحق األحكام الطفل إليها، ب
عتراف بشروط االتفاق في الدولة التي االعلى  -مقدما–الحصول  يستوصىفريق العمل أنه، وأوضح . الشأن

ضفاء طابع  . ويمكن تحقيق ذلك، تنفيذها في هذه الدولة ىعل زمقانوني مليتم نقل مكان إقامة الطفل إليها وا 
 ةالقانونيأهمية الصكوك فريق العمل وأكد . "نظام المرآة"أو  "مسبقالاالعتراف بتفعيل "نظام على سبيل المثال، 

التي يتم نقل في الدولة  هو إنفاذاألجنبي االتصال بقرار تأمين االعتراف مجال  ية فوالثنائي ة،واإلقليمي ة،الدولي
 علىيمكن أن تساعد  ية التالمباشر  ةاالتصاالت القضائيإلى أهمية  -كذلك–وأشار . ن إقامة الطفل إليهامكا

التي يتم نقل مكان إقامة الطفل دولة الالالزمة لضمان احترام شروط االتصال في جراءات اإلتحديد و اتخاذ 
 ةالمباشر  ةاالتصاالت القضائي )باء(السادس الفصل كذلك المباشرة راجع )فيما يتعلق باالتصاالت القضائية إليها
.) 

 

ويالحظ أن في قانون األسرة الدولي. إلى الخارج مهمة أكثر فأكثر  ةياألسر مكان اإلقامة نقل أصبحت مسألة  .253
بحيث أن  ة،عولممتميز بالفي عالم اليوم ال ادولي اعنصر  بشكل تدريجي، أضحت تتضمن،العالقات األسرية 

تزايدا ما انفك يشهد  هما،أو طالقالوالدين انفصال ، بعد اإلقامة األسرية إلى دولة أخر  نقل مكان عدد طلبات
في العودة إلى دولة تهم رغبفي مثل هذه الحاالت إلى الوالدين من  ،عادة ،ذكورةاألسباب المكبيرا. وتعود 

نقل وغالبا ما يتسبب الدولة. هذه شريك جديد في حيث تتوفر فرص عمل أفضل، أو لغرض االقتران بالمنشأ، 
مع االتصال وفي تعقيد الوالد اآلخر، عن  ،بصورة دائمة ،لطفلفي إبعاد اعبر الحدود مكان اإلقامة األسرية 

 .الزيارة في معظم األحيان فيلاتكوفي زيادة الطفل 
 

 مالحظات عامة
 

في سياق مكان اإلقامة األسرية عبر الحدود مسألة نقل لقد تم، منذ مدة من الزمن، البدء في التركيز على  .253
 مجال قانون األسرة الدولي.متدخلة في األخر  الغيره من اآلليات مؤتمر الهاي و أنشطة 

 

نقل  تيفصال كامال لمسألوقد خصص دليل الممارسات السليمة في مجال ممارسة حق االتصال عبر الحدود  .253
 إلى ما يلي:، بحيث يشير 184و االتصالمكان اإلقامة األسرية 

 
و تتعلق  ة.ن الوطنيوانيلقفي جوانب عديدة، وذلك وفقا لمكان اإلقامة  لبنقالمتعلقة شروط )...( تختلف ال

 بما يلي: ،من بين أمور أخر االختالفات،  هذه

                                                 
 .33رقم الحاشية  ،أعالهللحدود االتصال العابر سليمة في مجال من دليل الممارسات ال 3الفصل راجع  184
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  مكان اإلقامة مع الطفلنقل لمن المحكمة إذن أحد الوالدين الحصول على تبرر طلب الظروف التي .
التي تختلف من ، استهممار ية وكيف، بويةمسؤوليات األالنحو الذي حددت عليه ال يتوقف ذلك علىو 

 ؛ة ألخر دول

 نقل؛ وللموافقة على طلب المحكمة تتم مراعاتها من جانب الالتي ناصر الع 

 هاوتأمين 185لصالح الوالد اآلخرحقوق االتصال صون المحكمة لجانب من عتمدة الم يةنهجمال. 

 
دليل الممارسات السليمة في مجال ممارسة حق االتصال عبر الحدود على أهمية اتخاذ جميع التدابير ويشدد  .253

 )...("يؤكد على أنه و في حال نقل مكان اإلقامة،  الوالد اآلخر،المناسبة للحفاظ على االتصال بين الطفل و 
ضمان التقيد، بشكل  -قامة إليهفي البلد اآلخر الذي يتم نقل مكان اإل-أن يتم جدا الحرص على المهم من 

 ".186قرار النقلسياق ددة في وشروط االتصال المحكامل، بقيود 

 

في مدينة واشنطن دي سي  ،تنظيمإلى اللقانون الدولي الخاص بشأن امؤتمر الهاي بادر  ،2111في عام  .231
، وذلك على نحو مشترك " عبر الحدودمكان اإلقامة األسرية مؤتمر حول " نقل ل ،(الواليات المتحدة األمريكية)

إعالن "إصدار ما يعرف بـ  ،على إثر هذا المؤتمر ،، بحيث تممع المركز الدولي لألطفال المفقودين والمستغلين
قاضيا  51وقد تميز هذا المؤتمر بمشاركة نحو .  187"مكان اإلقامة األسرية إلى الخارجواشنطن بشأن نقل 

دا لنزيو المكسيك ، و الهند ، و ألمانيا، و مصر ، و فرنسا ، و كندا ، و رازيل ، البو استراليا ، و را من األرجنتين ، يخبو 
سبانيا ، و  باكستان،و ، الجديدة مؤتمر من خبراء هذا فضال عن والواليات المتحدة األمريكية،  ،المملكة المتحدةو ا 
مكان اإلقامة نقل في مجال مبادئ عامة وسمح هذا المؤتمر بوضع  .لقانون الدولي الخاصبشأن االهاي 
، من بين أمور أخر عالن، هذا اإلينص  . وإلى الخارج، على النحو المتضمن في إعالن واشنطنة ياألسر 
المختصة  اتإلى السلط اتطلبال عتسمح برفناسبة إجراءات قانونية متوفير لدول يتعين على ا"  هأنى عل

على  -بإلحاح– المعنية باألمراألطراف تشجيع تعين مع الطفل. وياإلذن بنقل مكان اإلقامة للحصول على 
 .188"التصرف من جانب واحداالمتناع عن و المتاحة استخدام اإلجراءات القانونية 

 
مكان نقل بجميع الطلبات المتعلقة في  ،الحرصن )...( يتعي"  هأنعلى إعالن واشنطن  -كذلك–نص ي و .231

ناصر إلى عدد من الع -أيضا-و يشير  ."كل اعتبار  العليا فوقمصالح الطفل على إيراد  ،اإلقامة إلى الخارج
 .189عبر الحدودمكان اإلقامة قرار بشأن نقل الاتخاذ مراعاتها حينما يتم التي يمكن 

 

                                                 
 نفس المرجع. 185

 نفس المرجع.186

)تم تصفح هذه الصفحة في آخر    http://www.hcch.net/upload/decl_washington2010e.pdf   تصفحلالطالع على نص إعالن واشنطن  187
مر الهاي )باإلنجليزية فقط( (، و لالطالع على إحاطات الخبراء في مؤتمر واشنطن، راجع نشرة القضاة اإلخبارية الخاصة لمؤت3152مايو  51مرة في 

http://www.hcch.net/upload/jn_special2010.pdf  (51  3152تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في مايو.) 

 من إعالن واشنطن، كما ذكر سابقا. 5راجع  التوصية رقم  188

 وما يليها من إعالن واشنطن، كما ذكر سابقا. 2م راجع التوصية رق 189

http://www.hcch.net/upload/decl_washington2010e.pdf
http://www.hcch.net/upload/jn_special2010.pdf
http://www.hcch.net/upload/jn_special2010.pdf


 دليل الممارسات السليمة

117 
 الثانيالعنصر  -يوروميد للعدالة الثالث 

(2فريق العمل )  
 

 ،بشكل كبير ،تساعدو الثنائية أن  ،واإلقليمية ،القانونية الدوليةيمكن للصكوك  هناإلشارة إلى أ -أيضا–وتمت  .232
عام لاتفاقية الهاي وتعد  .االتصال في الدولة التي يتم نقل مكان اإلقامة إليهاضمان التقيد بترتيبات على 
بحيث أنها تحدد ، الكبر  بهذا الخصوصهمية ذات األ ةوك الدوليصكالأحد حماية الطفل الخاصة ب 1333

ها باالعتراف وكيفية الحصول على  ،حماية الطفلذات الصلة ب اإلجراءاتضع و  مجال فياإلطار القانوني 
نفاذالمسبقبما في ذلك االعتراف ) مكان اإلقامة االتصال في سياق نقل هذه اإلجراءات قرارات تشمل و ها. ( وا 

المتعلقة  1333اتفاقية الهاي لعام  جراءات المتضمنة فيلمزيد من المعلومات حول اإلو . األسرية عبر الحدود
190تشغيل االتفاقية.بشأن عملي الدليل راجع ال، األسرية عبر الحدودبنقل مكان اإلقامة 

 

 
–  فمن المهمإليها، الطفل مكان إقامة نقل يتم ترتيبات االتصال في الدولة التي االعتراف بتأمين وفضال عن  .233

دولة الالمحاكم في جانب من على نحو ال يمكن تغييرها بسهولة ترتيبات االتصال صياغة الحرص على  -أيضا
مكان اإلقامة إلى هذه الدولة، تصبح نقل  عنفترة زمنية معينة مرور بعد  ،هبحيث أن، التي يتم االنتقال إليها

في هذا و المسؤولية األبوية. المتصلة بفي المسائل تتمتع باالختصاص القضائي  ذه الدولةالمحاكم التابعة له
يتعين على "  هنبأممارسة حق االتصال عبر الحدود سليمة في مجال دليل الممارسات اليوصي  ،اإلطار

مة إلقانقل مكان اطلب مقدم بعد وقت قصير من أي بت في ، عند الإليهامحكمة الدولة التي تم نقل الطفل 
الترتيبات المتعلقة تبدي أكبر قدر ممكن من التمهل في تغيير ، أن تغييرها واالتصال أترتيبات مراجعة يتعلق ب

 .191" كان اإلقامةمر نقل اقر أصدرت المحكمة التي المحددة من االتصال ب

 

الحقوق و الوضع القانوني ي األخيرة المتعلقة بـ "وروباألمجلس أنشطة الاإلشارة إلى أن  -كذلك–وتجدر  .231
 .192عبر الحدودة ياألسر مكان اإلقامة نقل ذات الصلة بمسائل بحث التشمل بوية" مسؤوليات األ: الطفاللأل

 
 دللحدو ة بر اعالسرية في النزاعات األلمنزلي تاسعا . الحماية من العنف ا

 
العنف للطفل من علة فاحماية ضمان الالزمة لجرا ات على الدول اتخاذ جميع اإلتعين ي .419

 .المنزلي

 
تنطوي على العنف العابرة للحدود وطنية و سرية العددا كبيرا من النزاعات األعلما أن  .411

المنزلي في النزاعات لعنف المتعلقة بامزاعم عمل تراعي الهج انتعين اعتماد مالمنزلي، ي
 .سريةاأل

 

                                                 
 .أعاله 51من مشروع الدليل المنقح، الحاشية رقم  81و  84ن يراجع الصفحت 190

 .18جال االتصال العابر للحدود أعاله، الحاشية رقم م. من دليل الممارسات السليمة في 8.1.1و  8.1.2رقم راجع الممارسات السليمة  191
من المذكرة  522-538والفقرات  ،مسؤوليات الوالدين:  بشأن الحقوق واألوضاع القانونية لألطفال يوروباألمجلس التوصية  مشروعمن  25المبدأ راجع 192

تم تصفح ) pdf-2011-CDCJ-children-status-legal-rights-recommendation-ttp://eclj.org/PDF/Drafth.15متاحة على الالتفسيرية، 
 (.3152مايو  51هذه الصفحة في آخر مرة في 

 

http://eclj.org/PDF/Draft-recommendation-rights-legal-status-children-CDCJ-2011-15.pdf
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توفير الحماية لضحايا العنف المنزلي طارئة تسمح بإجرا ات تعين الحرص على وضع ي .441
 .ارئةحاالت الطالفي 

 
التي تكفل االمتثال، من الناحية المناسبة جرا ات على الدول اتخاذ جميع اإلتعين ي .444

 الحماية.ألوامر الخاصة بل،العملية

 
لعنف المنزلي جميع المتعلقة بالحماية من امعلومات إلى اليتعين تسهيل الوصول  .442

 .األشخاص الذين هم بحاجة إلي مثل هذه المعلومات

 
إلى بحاجة شخص أن يكون ال، سرية العابرة للحدودالنزاعات األيمكن في  هأنالمراعاة  مع .442

 هامنظاليس ملما بأن يكون و ا، لغتهال يجيد حماية من العنف المنزلي في دولة أخرى 
ذات الصلة معلومات يستوصى الحرص على توفير جميع ال ،معتاد عليهالقانوني  أو 
في  ، وذلك مركزية، مثل نقطة االتصال المركزيةبواسطة هيئة العنف المنزلي بالحماية من 

 وما يليها( . 22ة رقم ة السليمالممارسراجع أو الفرنسية )/اللغة اإلنجليزية و

 
نفاذاألجنبية الصادرة عن الهيئات الحماية قرارات ب االعترافمن المهم ضمان  .441 كفالة ل هاوا 

وعليه، يتعين على . دللحدو ة بر اعالسرية لة من العنف المنزلي في النزاعات األعحماية فا
نفاذبقرارات الحماية العتراف ضمان اإجرا ات سريعة لاتخاذ الدول  سهيل و/أو ت هاوا 

األشخاص األجانب الذين يتقدمون بطلبات  حلصال المحليةالوصول إلى إجرا ات الحماية 
 العتراف بقرارفي حال تقدم شخص بطلب لعلى سبيل المثال، و يمكن، . في هذا المجال

المنزلي العنف من الحماية ات آلي،عن على الفوراطالعه، لحماية أجنبي في مجال ا
وفي حال رفض االعتراف البت في طلبه، أحين يمكن االستفادة منها إلى المتاحة، التي 

 .بهذا القرار األجنبي

 
 ملخص المناقشات

منها أو العابرة وطنية ال، سريةالنزاعات األلمنزلي هو سائد على نحو واسع في الحظ فريق العمل أن العنف ا .235
 . وأكدسريةمزاعم العنف المنزلي في النزاعات األتراعي  لية عمنهجماعتماد أقر فريق العمل أهمية و . للحدود

، بما في ضمن حماية كافية ومناسبة من العنف المنزليإجراءات محددة فاعلة توضع الحاجة إلى جميع الوفود 
 .ارئةحاالت الطالإجراءات الحماية في  ذلك 

 

العنف المنزلي، بما في ذلك للحماية من المتوفرة واآلليات الهياكل وجهات النظر بشأن تبادل فريق العمل  .233
 .في بلدانهم القانونيةة نظماألفي وفرة الحماية المتو تدابير إجراءات 

 
الحكومة األردنية بحيث بادرت  العنف المنزلي محمل الجد في األردنه تم أخذ مسألة الوفد األردني أنأوضح  .233

وحدات يتوفر هذا الهيكل على  حاالت العنف المنزلي. ومعالجة لحصريا إداري مخصص إلى إنشاء هيكل 
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هذا فضال من المحكمة،  ينمعينين مدني نموظفيجانب هذه الوحدات من ، بحيث تتم إدارة ديةفي كل بلتابعة له 
بهذه فرد من أفراد األسرة االتصال يمكن ألي  هأنإلى الوفد األردني شار أو المجتمع المدني.  منأعضاء عن 

يتم البدء ، ذه الوحداتتحال إلى هالعنف المنزلي في حال توجيه تهمة متعلقة بممارسة  وأضاف أنه .الوحدات
ديد مرتكب تح ضباألمر لغر المعني منزل إلى الزيارة بحيث يشمل ذلك إجراء ، قييم الوضعتفي تنفيذ عملية ل

 اإلجراءاتوعلى إثر استكمال عملية التقييم يتم اتخاذ . الوضعخطورة دقيق مد  تلو المزعومة العنف أعمال 
 .مناسبةالحماية توفير الل المناسبة

 
، بحيث تتوفر في كل واحدة من مسألة العنف المنزلييولي أهمية كبيرة لالمغرب إلى أن الوفد المغربي  أشار .233

كاتب ضبط و  يا،، و قاضااجتماعي اتضم مساعد العنف المنزليفي مسائل متخصصة وحدة المحاكم االبتدائية 
إلى منظمات المجتمع المدني، التي  الوفد المغربي -كذلك–أشار و . نالضروريي الدعم النفسي والمساعدةفير و لت

فيما يتعلق و . يقدون خدمات مجانيةأساتذة في القانون عن طريق المساعدة القانونية،  ،في بعض األحيان ،توفر
األمم الوفد المغربي إلى االلتزامات المنصوص عليها في اتفاقية شار ، ألمنزليبحماية األطفال من العنف ا

جنوب المغرب وجميع الدول األخر  في منطقة كل من لتي صادق عليها حقوق الطفل االمتحدة بشأن 
االبتدائية محكمة يمكن اتخاذها من جانب المؤقتة عاجلة أن ثمة إجراءات  الوفد المغربيأضاف . و المتوسط

مختصة و مؤسسة أأسرة إلى الطفل  إسناد ،حسب الحالة ،لمنزلي، بحيث يمكنلحماية األطفال من العنف ا
 .ةضرور عند ال ،عايتهلر أخر  

 
المساعدة توفير على غرار المغرب، في تونس تتولى،  منظمات المجتمع المدنيأن أوضح الوفد التونسي،  .233
العنف من الحماية يتضمنان أحكاما تكفل الجنائي القانون القانون المدني و وأن  ،ضحايا العنف المنزليصالح ل

، مع اإلشارة  إلى أن بالتوازي مع اإلجراءات الجنائية ذات الصلةجراءات المدنية ، بحيث يمكن تنفيذ اإلالمنزلي
ذات الصلة بغية ضمان التشريعات عديل توأضاف أنه تم . المنزليعنف جميع أشكال القب االقانون الجنائي يع

"العنف في الماضي ة تجيز يونقان، بحيث كانت بعض األحكام الألطفال ضد العنف المنزليأفضل لحماية 
، غير أنه تم إلغاء  هذه األحكام ألنها تتنافى مع األب أو األم لتأديب الطفلجانب من الممارس  خفيف"ال

يعاقب على جميع  القانون الجنائي التونسياتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل. وكنتيجة لذلك، أصبح 
ل حا فيسنوات  5 تىح السجن لمدة تصل، بحيث يمكن للمحكمة إصدار حكم باألطفالأشكال العنف ضد 

الحماية المدنية مجال . وفي هالشخص المسؤول عنمن جانب  مؤذية ةمعاملته بطريقطفل و لاالعتداء على ا
الساري المفعول، الذي حماية الطفل التونسي لقانون الضد العنف المنزلي، أشار الوفد التونسي إلى طفل لل

ه أنذلك القانون، و يعني بموجب في خطر طفال ي يعتبر العنف المنزلبد يهدالذي يتعرض للت الطفليقضي بأن 
مركز إلى أو  ،أخر أسرة إسناد هذا الطفل إلى ، بما في ذلك إجراء يراه مناسباتخذ أي يأن  ييجوز للقاض
جانب من على هذا الطفل اإلشراف أن يتم للقاضي أن يأمر  -كذلك–جوز يو . لتولي حضانتهمتخصص 

 حقوق الطفل.في مجال مندوب 
 

أفراد األسرة والعنف ممارس من أوضح الوفد اإلسرائيلي أن القانون الجنائي اإلسرائيلي يميز بين العنف ال .231
-وأشار      . قاسيةعقوبات يقضي ب، و بطريقة محددةمسألة العنف المنزلي هذا القانون يعالج  وأنالخارجي، 

المسنين من العنف األشخاص ساء أو حماية الناألخر  المتعلقة بمحددة التشريعات الإلى بعض  -كذلك
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المعني  شخصبحيث يجوز للالوقائية جراءات أن القانون اإلسرائيلي ينص على عدد من اإلضاف المنزلي. وأ
أنه يمكن إلى هذا الخصوص بوأشار  من العدالة. الحمايةبأمر  راء استصداقرباألباألمر، أو الضحية، أو أحد 

مرتكب العنف االقتراب من الضحية. الشخص يمنع قضائي مقيد من محكمة مختصة أمر استصدار  -مثال-
ضد لحماية لعاجل يمكن تفعيلها على نحو إجراءات التوفر على االنتباه إلى أهمية  يلوفد اإلسرائيلااسترعى و 

ذات جراءات عزيز سرعة تنفيذ اإللتالتدابير المناسبة العنف األسري، وأوضح أن الحكومة اإلسرائيلية اتخذت 
في إسرائيل، تقدم متوفرة مالجئ أن ثمة ذلك، فضال عن ، أوضح والحماية من العنف المنزلي. الصلة ب

 ابعيدمالجئ واقعة لنساء في إيواء هذه ا -عادة–، بحيث يتم البشع الحماية للنساء المهددات بالعنف المنزلي
 -أيضا- ضاف أنه يمكنالعنف. وأأعمال رتكب لموال يفصح عنه مكان كتمان هذا ال، ويتم سريمنزل األالعن 

أن الوفد اإلسرائيلي، ذكر ذلك، وفضال عن . في بعض الحاالت ،سويا ،مالجئ األم والطفلهذه الأن تأوي 
في النظام  مستقلة عن بعضها البعض يالمنزلي هالعنف من حماية البذات الصلة اإلجراءات المدنية والجنائية 

االنتباه إلى أن  ، مثلما هو الحال في تونس؛ واسترعىالوقتتفعيلهما في آن يمكن و  القضائي اإلسرائيلي
 سريعإجراءات محددة يمكن تنفيذها على نحو توفر  -فقط-تستلزم ليس العنف المنزلي من لة عالحماية الفا
 آليات تضمنيعني ذلك األوامر، مثل هذه إنفاذ محددة تكفل آليات وكذلك ، بل القضائية وامراألالستصدار 

 .تجسيدها عمليا فوق أرض الواقع

 

السلطة المخولة على وشدد  ،في مصرالمتاحة لحماية من العنف المنزلي إلى إجراءات االوفد المصري أشار  .231
ي هاتفخط فتح  -مصر-ضاف أنه تم في لمحاكم إلصدار أمر تقييدي لحماية ضحايا العنف المنزلي. وأل

بحيث  ،الوطني لألمهات واألطفال في مصر المجلسجانب من  هتشغيل، يتم العنف المنزليمجاني للتبليغ عن 
 .عبر هذا الخط لالمنزلي االتصاالعنف مجال  حاجة للمساعدة فيهو في ي شخص أليمكن 

 

أنه تم أشار إلى بحيث  ،في لبنانلمنزلي بشأن حماية األطفال من العنف ا ةفصلمعلومات مالوفد اللبناني قدم  .232
هذا ينص  . و"خطرالعمر المعرضين للفي  ينصر االقاألطفال "لتأمين حماية محدد خصيصا  193قانونسن 

ربية أو ت ،خالقأو  ،وصحة ،أمنكل من  نكا إذاخطر في العمر هو معرض للالقاصر على أن الطفل القانون 
. الطفل عليأو في حاالت االعتداء الجنسي أو الجسدي معرض للخطر في البيئة التي يعيش فيها، الطفل 

 حدأو من أنفسه،  بطلب من الطفل من القاضي "الطفل القاصر في العمر" حماية استصدار أمر بيمكن و 
في مثل هذه المدعي العام. وذكر أن القاضي يطلب من أو  ،اجتماعيمن مساعد و أ، من وصيهو أ والديه،
حاالت ه، ما عدا في الدياللو و  المعني باألمرلطفل إلى اع استماالتقرير اجتماعي و إعداد  ،الحاالت
ويسعى . في العمرالقاصر الطفل ذ جميع التدابير الالزمة لحماية اتخالقاضي يجوز ل هأنضاف . وأيةاالستعجال
األمر ، على سبيل المثال، هيمكنبحيث  ،في بيئته الطبيعيةإلى استبقاء الطفل  -كلما أمكن ذلك-القاضي 

بإيداع أن يأمر  -أيضا– هيمكن ،قتضاءعند اال ،غير أنه .اجتماعيمساعد اإلشراف على األسرة من قبل ب
آليات الحماية المتاحة إلى  -فضال عن ذلك-الوفد اللبناني وأشار . لتتولي رعايته لحضانةدار لفي الطفل 

لى  ،بموجب القانون الجنائي  هدفوالذي ي ،قيد المناقشة حاليا الذي هو قانون بشأن العنف المنزليالمشروع وا 

                                                 
 . 3113يونيو  1المؤرخ في  433/3113أشار الوفد اللبناني إلى القانون رقم 193
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و األجداد الذين يعيشون في  ةجلزو هم افي نأفراد األسرة ، بملجميع  ،لمنزليمن العنف ا ،حمايةإلى توفير ال
 المنزل.

 

تقر  التقاليد اإلسالمية أن أنه رغم   ،المصري والمغربي يندفالو م فيه نالوفود  بمأعضاء شدد العديد من  .233
العنف بممارسة إذن إساءة  فهم ذلك ك يتم ال يتعين أن طفله وزوجته، في تأديب ألب و الزوج ا مسؤولية
العنف األسري من علة لحماية جميع الضحايا افأهمية التوفر على إجراءات  فريق العمل أعضاء وأقر المنزلي. 
يعد  و التونسي أن العنف المنزلي ،والمغربي ،المصري دهم الوففين وفود، بمو أوضح عدة أعضاء ال. المحتمل
 .في بلدانهم القانونية ةنظماألللطالق في رئيسي السبب ال

 

حماية المتاحة ذات الصلة بإجراءات المعلومات العام بالالجمهور موافاة جدا هم من المأنه فريق العمل الحظ  .231
تعترض الصعوبات الخاصة التي وتم إقرار . بوجودهاعلما  ةطاحاإلللضحايا لإلتاحة العنف المنزلي، في مجال 

للدول  ةة التابعقانونيالنظم الفي الوصول إلى  دللحدو ة بر اعالسرية النزاعات األاألشخاص المعنيين بسبيل 
بواسطة هيئة العنف المنزلي من حماية الالمعلومات المتعلقة بوتم التشديد على الحاجة إلى توفير ، ةجنبياأل

رقم ة السليمة أيضا الممارسراجع الفرنسية ) االنجليزية و/أو، وذلك باللغة مركزية، مثل نقطة االتصال المركزية
 وما يليها(. 33

 
تمت الحماية المتاحة،  تمن إجراءاو لحماية من العنف المنزلي لالستفادة من ااألهلية الالزمة بفيما يتعلق و  .235

 القانونيةنظم الفي يتم، أنه ال  إلى والمغربي، ،اللبناني ينالوفدالسيما الوفود، أعضاء العديد من من  ،اإلشارة
في  األسر الدوليةتلك التي تتعلق بو  ،بحتةالوطنية السر الحاالت المتعلقة باأل نالتمييز بيالتابعة لبلدانهم، 

 .العنف األسريمن حماية مجال ال

 

، نفاذالتوصل إلى ضمان اإلضروري المن ، دللحدو ة بر اعالسرية النزاعات األفي سياق أنه فريق العمل الحظ  .233
. وأشار عدد من دولة أخر ال عنصادر الالعنف األسري من حماية لقرار بشأن الباألمر لمعينة الدولة ال في

بشكل عليها ال يمكن اإلجابة ة معينة الحماية األجنبية في دولائل المتعلقة باالعتراف بقرارات مسالالوفود إلى أن 
حينما تكون أنه  دلوفو عضاء اأير  العديد من . و ضية ألخر قمن  ختلفالحماية تطبيعة ألن  ذلك ،عام

و  األجنبيةالقرارات المدنية بمحكمة مدنية، فإن األحكام العامة بشأن االعتراف إجراءات الحماية صادرة عن 
 ،القانونية الدوليةأهمية الصكوك  -مجددا–فريق العمل أكد . و ها هي التي تنطبق في مثل هذه الحاالتتنفيذ

نفا ةجنبياأل اتقرار بالتبسيط االعتراف لوالثنائية  ،واإلقليمية المتمثلة في أن  الوفد التونسي المشكلةبرز . وأاذهوا 
ذا به االعترافلدولة المطلوب منها النظام القانوني التابع لفي ال يجد ما يعادله الحماية المدنية األجنبي قرار 
تعين الحرص ، ياألجنبيحماية بقرار ال االعتراففي حال تعذر أنه فريق العمل أقر أعضاء . ومع ذلك ، القرار

الحماية لمثل هذه حاجة الذي هو بلشخص صالح ابموجب القانون المحلي لبديلة حماية على توفير إجراءات 
 من العنف.

 
 مالحظات عامة

ة من العنف، بما في اعلحماية فتوفير تدعو إلى التي همة مالصكوك الدولية و اإلقليمية الهناك الكثير من  .233
 العنف المنزلي.ذلك 
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على  لالطف قحقو األمم المتحدة بشأن من اتفاقية حقوق  13المادة تنص طفل من العنف لفيما يتعلق بحماية ا .233

 :ما يلي

 
المالئمة لحماية الطفل  ربويةو الت ،واالجتماعية ،واإلدارية ،التشريعيةجراءات تتخذ الدول األطراف جميع اإل-1"

أو معاملة منطوية على  ،أو إهمال، إيذاءأو  ،ضررمن أي و معنوي، أو ال جسدي،من جميع أشكال العنف ال
رعاية وذلك حينما يكون الطفل تحت الجنسي، االعتداء أو استغالل ، بما في ذلك  ،معاملةسوء  وأهمال، اإل

 .تهرعاييتولى مسؤولية أو أي شخص آخر   /األوصياء القانونيونو الوصي القانونيأ، /الوالدينالوالد

 وضع برامج اجتماعيةتضمن لة عفااتخاذ تدابير الوقائية جراءات تشمل هذه اإلأن االقتضاء، عند ، يتعين-2
التدابير من أخر  تحديد أشكال ، و تهرعايللجهات التي تتولى لطفل و ضروري لصالح التوفير الدعم ال محددة 

حال ،و اإلبالغ عنها أعاله ،لطفل المذكورة ل مؤذيةالمعاملة الحاالت تحديد مجال الحماية تكفل  يف تها وا 
حالتها إلى ، و  تهاو متابع تها،جالعمو بشأنها، لتحقيق ل  ."االقتضاء دفيها عنلغرض النظر القضاء ا 

 

بحماية النساء من العنف  194تطالب اتفاقية األمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .378
 .195متوسطية على هذه االتفاقية-. وقد صدقت جميع دول المنطقة األوروالقائم على نوع الجنس

 
إلى ضمان حماية  3155لمؤرخة في عام ا 196وتهدف اتفاقية المجلس األوروبي بشأن مكافحة العنف المنزلي .381

 أعاله( . 52راجع الفقرة  ،المرأة من جميع أشكال العنف )لمزيد من المعلومات عن االتفاقية
 

جدول في  جموضوع أدر إنفاذها هو و أوامر الحماية المدنية األجنبية بتجدر اإلشارة إلى أن مسألة االعتراف و  .385
د قو . األخيرة سنواتال يعديدة فوتم تناوله بالبحث مرات  ،لقانون الدولي الخاصبشأن اأعمال مؤتمر الهاي 

بعض األبحاث المقارنة بشأن أوامر الحماية المدنية المتاحة في إلى إجراء المكتب الدائم لمؤتمر الهاي بادر 
اجتماع مجلس الشؤون العامة و السياسات لمؤتمر وخالل في الخارج.  هاإنفاذسبل مختلف النظم القانونية و 

تم إعداده ردود الدول األعضاء على استبيان  نملخصا ع، قدم المكتب الدائم 3152في عام المعقود الهاي 
نفاذ ةالمدنية األجنبيأوامر الحماية بتسهيل االعتراف لصك دولي جدو  من وضع و الضرورة م التقييل . 197هاوا 

التي تميز هذه العملية في و الصعوبات  أوجه القصورعدد من بتحديد االستبيان هذا الردود على سمحت وقد 
المتعددة تأشيرات الزيارة مؤقتة أو جراء لحماية المدنية إلبتوفير اصعوبة الحصول على أمر وتعد الراهن.  الوقت

                                                 
)تم تصفح هذه الصفحة     http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htmنص االتفاقية متاح على اإلنترنت على  194

 (.3152مايو  51في آخر مرة في 
src=TREATY&mtdsg_no=IV-؟http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspxراجع جدول وضع التصديق على االتفاقية  195

8&chapter=4&lang=en # EndDec   (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 
 .13 رقم عاله  والحاشيةأ 13الفقرة راجع   196

نفاذها: ملخص ردود الدول األعضاء وسبل المضي قدما، المعد من جانب 197 المكتب الدائم،   راجع االستبيان بشأن االعتراف بأوامر الحماية المدنية األجنبية وا 
 (.2113مايو  15في  )تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة  /:www.hcch.net/upload/wop/genaff2013pd04b_en.pdfhttp/وهو متاح على 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx؟src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en# EndDec
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx؟src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en# EndDec
http://www.hcch.net/upload/wop/genaff2013pd04b_en.pdf
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رئيسية ذات الصلة عب الاصإحد  الم198جنبياألقانوني النظام الفي المدة قصيرة القامة الدخول المتعلقة باإل
 ملخص الردود على االستبيان.المذكورة في  دللحدو ة بر اعالسرية النزاعات األب

 
أوامر الحماية المدنية األجنبية و بلتبسيط وتسريع االعتراف قد اعتمد االتحاد األوروبي مؤخرا الئحة جديدة ل .383
مجلس العن البرلمان األوروبي و  ةالصادر ( EU 232/1322رقم )الئحة تنطبق السوف و. هاذانفإ

على  199الحماية في الشؤون المدنيةبإجرا ات االعتراف المتبادل المتعلقة ب 1322يونيو  21األوروبي في 
إلى الالئحة تهدف هذه . و هذا التاريخ و بعد 1322يناير  22يوم في التي صدرت الحماية جميع أوامر 

 22األوروبي في مجلس الن البرلمان األوروبي و الصادرة ع EU/1322/22رقم  ةالتوجيهاستكمال 
الحماية المعتمدة في إجراءات التي تنطبق على و ، 200مر الحماية األوروبيةواأالمتعلقة ب 1322ديسمبر 
 الجنائية. المسائل

 
          ةآليات متخصص وضع -ماثلةمالسائل الو و  صلحوال ،الوساطة تعزيز –متفق عليها الحلول ال تعزيز .عاشرا

إضفا   تأمين – للحدود عابرةال األسريةالوساطة  -للحدود العابرةة يعات األسر از لنالودية ل التسوية علىلمساعدة ل
 هاذاوضمان إنف للحدود العابرة سريةالمتفق عليها في النزاعات األ وللحلا علىطابع قانوني إلزامي 

 
 متفق عليهاالحلول التعزيز  ألف.

 
أن تكون التسوية الودية للنزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة الحرص على يتعين  .222

 . باألطفال هدفا رئيسيا
 
قانونية تشجع التسوية  بيئةتوفير لجرا ات الالزمة على الدول اتخاذ جميع اإليتعين  .222

في حقوق الطرفين صون المتعلقة باألطفال، مع لعابرة للحدود ا يةعات األسر االودية للنز 
 .العليا لطفلاوحماية مصالح  ،لوصول إلى العدالةا

 
أصحاب المهن األخرى ذوي و ين ن القانونينييالمهلتزام بتحسيس اال  لالدوعلى يتعين  .222

المعلومات ،في إمكانية إدراج على سبيل المثال، نظراللدول ويمكن ل. في هذا المجال الصلة
ضمن ة يعات األسر اتسوية الودية للنز على الالمساعدة وسائل  وسير آليات  ةبشأن طريق

 .القانونيين وأصحاب المهن األخرى ذوي الصلة نبالمهنييالخاصة المناهج التدريبية 

                                                 
 ، المرجع نفسه.58راجع الصفحة رقم  198
 >lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0004:0012:EN:PDF-http://eur<نص الالئحة متاح على   199

 (3152مايو  51تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في (
)تم   uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:EN:PDF؟lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do-http://eurنص التوجيهة متاح في  200

 (.3152مايو  51تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0004:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:EN:PDF
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 وة تدعاإلجرائي ينهانوافي قمحددة إدراج أحكام  إمكانيةنظر في اللدول يتعين على ا .222

مثل هذا التشجيع شمل يتشجيع التسوية الودية للنزاعات األسرية. ويمكن أن إلى القضاة 
لنزاعات المتاحة. ويمكن أيضا أن الودية لتسوية الآليات المناسبة بشأن توفير المعلومات 

آليات المعنية باألمر إلى األطراف في مختلف الدول إحالة لقضاة  ات لقانون اإلجرايجيز 
مماثلة ائل الوسالأو صلح الوساطة أو الآليات ، مثل التسوية الودية للنزاعات المتاحة

 القضية مناسبة لمثل هذه اإلحالة.تكون طبيعة ، شريطة أن األخرى
 

 ملخص المناقشات
عات االتسوية الودية للنز أهمية تعزيز في المناقشات على  دالتشدي العملاجتماعات فريق في جميع لقد تم  .382

ية العابرة للحدود، لنزاعات األسر جميع الوقد شجع فريق العمل تفضيل التسوية الودية . عابرة للحدودة الياألسر 
عود بحيث أن مثل هذه التسوية  ت ،الوالدين هو الحل األمثلنزاعات عن طريق االتفاق بين التسوية ن كد أأو 

تين أيضا الممارسراجع ) باألمر على وجه الخصوصاألطفال المعنيين على ، و جهاتبالفائدة على جميع ال
 . (أعاله وما يليها 78ة ، والفقر  31و  58رقم سليمتين ال

 
حقوق الطرفين في الوصول إلى العدالة وحماية صون الوفود على أهمية عدة أعضاء الوقت، نفس في  وشدد .384

 .عليامصالح الطفل ال
 

بشأن مؤتمر الهاي معد من جانب ال 201الوساطةسليمة في مجال الممارسات الدليل بفريق العمل علما  حاطأ .381
رغم أن الدليل يركز على الوساطة في سياق حاالت االختطاف الدولي لألطفال التي و لقانون الدولي الخاص. ا

ا عددا كبير يتضمن هذا الدليل  إال أن لطفل، ا اختطافالخاصة ب 5881عام لتدخل في نطاق اتفاقية الهاي 
الوسائل األخر  ذات الوساطة و االسترشاد بها في مجال استخدام آليات يمكن سليمة التي من الممارسات ال

 بشكل عام .عابرة للحدود النزاعات األسرية الالصلة كسبيل لتسوية 
 

لنزاعات لتعزيز التسوية الودية في سبيل الوسائل المختلفة التي يمكن استخدامها بالبحث فريق العمل  لقد تناول .381
 .في آن واحد الوطنيةالعابرة للحدود و 

 
يين القانونيين ذوي الصلة في هذا المهنتحسيس على أهمية زيادة خالل المناقشات،  ،شدد فريق العمل .387

تتوفر مصالح الوساطة، شريطة أن حول اجتماعات إلزامية مسألة عقد ذلك، تمت مناقشة ن عوفضال . المجال
ة ممارسفكرة إيراد الوفد اللبناني منهم عدد من الوفود، أيد . و ةالنظم القانونيختلف في م الوساطةة بيمحددة معن

إسرائيل تم، في  هأنإلى . وأشار الوفد اإلسرائيلي سليمة مخصصة لهذا الغرض في دليل الممارسات السليمة
يتم، خاللها، تقديم  إلزاميةاجتماعات البدء في عقد  ،ةياألسر سياق القانون الوطني لتسوية النزاعات  يف مؤخرا

                                                 
 .أعاله 75 رقم الحاشيةراجع 201
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 بد . وألوساطةيمكن تسويتها عن طريق افيها قيد البت قضية ما إذا كانت الو تقييم  ،معلومات عن الوساطة
اإللزامية بشأن جتماعات اعتماد مثل هذه االبشأن  هموالمغربي مخاوف ،التونسي ينوفدالعدد من الوفود، مثل 

وضح . وأوليس اإللزامية ةيلوساطة الطوعا حتشجيعهم لصالرة للحدود، وابدوا العابلوساطة في النزاعات األسرية ا
مكن "إلزامها" بقبول  يالإلى دولة أخر  أن األم التي يتم نقل طفلها بطريقة غير مشروعة الوفد التونسي 

تتم في دولة لوساطة عملية لمشاركة في للضغط على أحد الوالدين ال اإلشارة إلى أن -كذلك–تمت و  الوساطة.
عابرة النزاعات األسرية الفي مجال تسوية الوساطة في متخصصة على مصالح  القانوني هامانظال يتوفر 

وتم التأكيد على . أثناء عملية الوساطةباألمر  نالمعنيي الطرفينبين التوازن  ي فاختالالأن يسبب يمكن  للحدود
ال نظام وساطة وطني بحت، بموجب تتم لوساطة عملية لبالمشاركة في  -مثال–والد أجنبي  أنه في حال إلزام

فيما )، فإن مثل هذه العملية للوساطة  لن تجدي نفعا األجنبيبهذا الوالد خاصة اللغوية الحتياجات يراعي اال
أدناه تحت عنوان " تعزيز العاشر )باء(  لراجع الفصالمناقشات حول خدمات الوساطة المتخصصة يتعلق ب

للنزاعات  ةوديعلى التسوية اللمساعدة لآليات متخصصة وضع –مماثلة الوسائل الو صلح وال ،استخدام الوساطة
 "(. عابرة للحدودة الياألسر 

 
قيد النظر فيها القضية ما إذا كانت الوفد اإلسرائيلي، أهمية تقييم  مفيهن الوفود، بمأعضاء العديد من د أك   .388

عن ة يالحاالت األسر وتم اإلقرار أنه ال يمكن تسوية جميع استخدام آلية معينة لتسوية النزاعات. يمكن تسويتها ب
 لوساطة.طريق ا

 
 مالحظات عامة

اختطاف الخاصة ب 5881لعام األسرة، بما في ذلك اتفاقية الهاي الحديثة بشأن الهاي تسعى جميع اتفاقات  .388
للنزاعات األسرية  ةوديالتسوية التعزيز إلى ماية الطفل حالخاصة ب 5881لعام و اتفاقية الهاي  ،202الطفل

الصكوك الثنائية  ة)أ( وبروكسل الثانية الئحالعديد من الصكوك األوروبية، مثل تشجع العابرة للحدود. وبالمثل، 
 ة العابرة للحدود.يعات األسر امتوسطية التسوية الودية للنز -المعمول بها في المنطقة األورو

 
على لمساعدة لآليات متخصصة وضع  -ذات الصلةمماثلة الوسائل الو  ،صلحوال ،استخدام الوساطةعزيز ت  با .

 ة يللنزاعات األسر  ةوديالتسوية ال
 

 الصلةوالوسائل المماثلة ذات صلح، وال ،على الدول تشجيع استخدام الوساطةتعين ي .222
 ةتعلقمال النزاعات األسريةفي مجال تسوية للتوصل إلى حلول متفق عليها  لكسبي

 .باألطفال
 
 ةودي،في سبيل الوصول إلى التسوية الجنبا إلى جنب ،عملللآليات مختلفة مكن توظيف ي .213

 للنزاعات األسرية.

                                                 
202

 أعاله. 13 رقم  الحاشية ،اختطاف الطفلالخاصة ب 1331عام ل( ج( من اتفاقية الهاي 2) 3المادة راجع   

 



 دليل الممارسات السليمة

126 
 الثانيالعنصر  -يوروميد للعدالة الثالث 

(2فريق العمل )  
 

 
ذلك  أن عد ميزة إضافية، بحيثقانوني يالنظام الأكثر من آلية واحدة في على توفر إن ال .212

وعليه، للنزاعات.  ةوديالعلى التسوية مجموعة أكبر من الوسائل للمساعدة سخير تيسمح ب
الودية تسوية المعنية بالليات اآلتوسيع طيفها من سبل نظر في ال لدوليتعين على ا

 مثل هذه الهياكل.حيث ال تتوفر لوساطة لإنشا  هياكل على  -مثال–التشجيع لنزاعات، و ل
 

طرفي النزاع أو بأي واحد من إلحاق الضرر لتجنب المناسبة ضمانات تعين إيراد الي .211
 .مماثلةفي آلية و أالوساطة عملية مشاركة في الطفل المعني باألمر بسبب الب

 
رئيسية التي الشروط م الينظيسمح بتإطار قانوني باعتماد يمكن تحديد هذه الضمانات  .212

 لنزاعات.الودية لتسوية الات آلييتعين أن تستوفيها 
 
تعين، حينما يتم استخدام ي ،الطفلبالمسائل ذات الصلة همية عنصر الزمن في نظرا أل .212

 ،األطفالالمتعلقة بالنزاعات األسرية األخرى كسبيل لتسوية مماثلة اآلليات الو  ،الوساطة
. أوانهتسوية النزاعات في ببطريقة تسمح هذه الوساطة واآلليات  تنظيمالحرص على 

تسوية المتعلقة بال ةلمحاولتنفيذ الدقيقة زمنية آجال على سبيل المثال، تحديد ويمكن، 
 ودية.ال

 
جرا ات القانونية، كآليات مكملة لإلالمماثلة األخرى الوسائل الوساطة و يتعين استخدام  .212

 الوصول إلى اإلجرا ات القانونية.ال يتم تقييد أن ويتعين . لها وليس كبديل
 

الدول النظر يتعين على ، في هذا المجالمماثلة ائل السالو استخدام الوساطة و غية تعزيز ب .212
لإلتاحة لألطراف التي تتوفر على مثل هذه اآلليات سبل الحد من تكاليف استخدام في 

 .من الوصول إليهاموارد مالية محدودة 
 

عابرة للحدود في بعض النزاعات األسرية الالتي تفرضها في ضو  التحديات الخاصة  .212
األسرية في مثل تسوية النزاعات لآليات متخصصة يتعين الحرص على إنشا  ، الحاالت
 الحاالت.هذه 

 
لنزاعات الودية لتسوية في مجال الآليات متخصصة إنشا  على الدول تعزيز تعين ي .212

 .في هذا المجال و تطوير التدريب المتخصصعابرة للحدود ة الياألسر 
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 ملخص المناقشات

ذات الصلة كسبيل مماثلة الوسائل الو صلح، وال ،الدول تشجيع استخدام الوساطةتتولى أوصى فريق العمل بأن  .381
ن تعزيز وسائل والشك أباألطفال. المتعلقة النزاعات األسرية في مجال تسوية للتوصل إلى حلول متفق عليها 

عابرة تسوية النزاعات األسرية الإلى ضمان  -فقط-ليس فضي يسللنزاعات  ةوديالتسوية الفي مجال المساعدة 
النزاعات التي تفرضها بحتة. في ضوء التحديات الخاصة الوطنية الاألسرية نزاعات لاكذلك بل و  للحدود،

شروط البعض العابرة للحدود آليات تسوية النزاعات تستوفي أن على األهمية فريق العمل شدد األسرية الدولية، 
 .األخر ضافية اإلالمحددة 

 
وبالمقابل، تم إقرار . ةوالوساطة في النظم القانونيصلح عمل أنه ليس هناك ضرورة لالختيار بين الالفريق  كدأ .385

بحيث أن التوفر على  ،جنبا إلى جنب ،عاتالنز الودية لتسوية المعنية بالليات سائر اآلتعمل أن إلى الحاجة 
، في هذا الصددو . التسوية الودية للنزاعات سيعود بالفائدة، ال محالةمجال المشتركة في ليات اآلعدد من 

ة وديالالتسوية من آليات  مهم توفر عددردني، أن األاإلسرائيلي و نهم الوفدين وفود، معضاء الأوضح عدة أ
 حتياجاتهم.تستجيب الي تمناسبة الة الأطراف النزاع إيجاد اآلليسيتيح  تللنزاعا

 
تسوية الآليات تتولى كل دولة، مع مراعاة خصوصية نظامها القانوني وتقليدها، تحديد  هفريق العمل أنوضح أ .383

اإلجراءات بربطها وكيفية  ها،تنظيمتعكف على ضبط طريقة ، و التي هي األنسب بالنسبة لهاعات النز الودية ل
 .عاتالنز الودية لتسوية المعنية بالليات اآلمختلف تحرص على ضمان التفاعل بين و  ،السارية المفعولالقانونية 

محاكم دينية بحيث أن هناك بلديهما في ظام القانوني اللبناني و األردني إلى خصوصية النأشار كل من الوفد و 
في  تاعاز للنة وديالتسوية الؤثر على تنظيم آليات تنشطان جنبا إلى جنب، وهو األمر الذي يمدنية أخر  و 

 .هاذين البلدين
 

جنوب في دول قائمة عات الانز لل ةوديالتسوية الفريق العمل بشأن آليات بين أعضاء   جر ذي الالتبادل لقد أبرز  .382
 يفي إجراءات الطالق ه ةلزاميصلح اإلالعملية وما يليها( أن أعاله،  78ة أيضا الفقر راجع الشريكة )المتوسط 

و . مثال وتونس ،والمغرب ،واألردن ،هو الحال في الجزائرمثلما العديد من دول المنطقة، بين سمة مشتركة 
أن المنطقة. وأوضح الوفد اإلسرائيلي في بلدان  محدودتستخدم على نحو الوساطة ال تزال يالحظ أن عملية 

عدد من ثمة أن إلى الوفد اللبناني أشار . و في بلده نظام القانونيالمتاحة في هي خدمات الوساطة الخاصة 
المعروفة بالمختصر سان جوزبف " مركز الوساطة التابع لجامعة منها في لبنان، تاحة مالمراكز الوساطة 

 .في فلسطين لوساطة االجتماعيةنظام لالوفد الفلسطيني إلى توفر  . وأشار )الماك(
 

اآلليات األخر  القائمة فضال عن  ،أنه إلى المغربي والتونسي ينالوفدنهم الوفود، مأعضاء  منأشار عدد  .384
. يهمابلد يف القانونيلوساطة األسرية في النظام التوفر على آلية ل -كذلك–يستحسن  ،تاعاز للنة ودياللتسوية ل

بحيث أنها تسمح بصون خصوصية الحياة الشخصية  ميزة كبيرةمثل هذه اآللية لها إلى أن وأشار الوفد المغربي 
إدراج على دراسة سبل -حاليا–يعكف المغرب  أنأضاف . و بها تميزتباألمر بفضل السرية التي ألسرة المعنية ل

وتوفير التدريب في هذا المجال لألشخاص  ،صلحعمليات الضمن الوساطة الخاصة بتقنيات الو العمل منهجية 
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في مجال لمهارات القانونية لالترويج أنه يعتزم الوفد المصري وضح . وأالذين يتولون تنفيذ عمليات الصلح
لمساعدين لالنفس و لألخصائيين في علم تدريب بلده عن طريق توفير الفي القانوني نظام في الالوساطة 

 .الوساطة مجالالمتدخلين في االجتماعين 
 
في  نظم القانونيةالحول عدد من اآلليات والوسائل األخر  المستخدمة في  تالعمل معلومافريق قدم أعضاء  .235

 .ةيعات األسر اتشجيع التسوية الودية للنز ل لبلدانهم كسبي

 
عات ا"لجنة التعاون الدولي لتسوية النز المحرز بفضل العمل المنجز من جانب أبرز الوفد المصري النجاح  .233

والتي  ،"المساعي الحميدة"لجنة  عرف باسمما يأو مختلط"، واج الز الحضانة األطفال المولودين من بالمتعلقة 
في حاالت الزواج المختلط . وأوضح الوفد المصري أن  دللحدو ة بر اعالة ياألسر  للنزاعاتلتسوية الودية لتروج 

ووزارة  ،وزارة الشؤون الخارجيةو وزارة العدل، ، مثل ممثلي ذوي الصلةاللجنة تضم جميع أصحاب المصلحة 
 -كذلك–ألنه يتم   لغات، إجادة عدة للجنة أنه يشترط على العاملين في هذه او النيابة العامة. وأكد  ،الداخلية

نزاع من اللجنة لتسوية لمساعدة وأضاف أنه، فور التماس ا لغاتهم. في ينمصريالغير التعامل مع األولياء 
فحص ل الجلسة األولى صبحيث تخصلهذا الغرض،  صةاجلسات ختتولى اللجنة تنظيم ، للحدودي عابر أسر 

سفارة إشراك ممثلين عن  -أيضا–ويمكن منفصل. المعنية باألمر على نحو ألطراف يتم االستماع لثم  ،القضية
الوالدين و الطفل في  يتم الحرص على دعم االتصال بين. و الدولة التي ينتمي إليها الوالد األجنبي أو قنصلية

لى أنها تتمتع بو  ،اللجنةهذه يحكم محدد تشريع هناك  سه ليأنضاف . وأالتسوية جميع مراحل عملية سلطة ا 
 العليا، لطفلامصالح ، وتسعى في الحاالت الفردية المعروضة عليها إلى تفضيل المقترحات التي تصون تقديرية
صلح على األطراف المعنية باألمر، الوساطة أو الالمبادرة إلى عرض ، على سبيل المثال، هايمكنبحيث 

صدار توصيات غير ملزمة. وأشار إلى أن اللجنة ال   نيفضالا كانن المحاكم إاالحتكام إلى منع الطرفين من توا 
ة "لجنة" لمساعدإنشاء قانون األسرة في مصر التي تخضع لالحاالت الوطنية في  -كذلك–وأضاف أنه تم  ذلك.

بموجب  -أيضا-أنه تم و  ات؛لنزاعا هة لهذوديتسوية التوصل إلى المعنية بالنزاعات األسرية على األطراف 
إلى تي ترفع تقاريرها عات األسرية " الاتسوية النز المكاتب المعنية بإنشاء عدد من "  2111لعام قانون األسرة 

بمجرد تقديم طلب و اجتماعي. ومساعد  ني،و نمستشار قاطبيب نفساني، و لهياكل هذه اوتضم محاكم األسرة. 
. لبحث الموضوعصة ااجتماعات خالترتيب لعقد لجنة تتولى الالحضانة، بشأن نزاع يتعلق ب رئيس اللجنةإلى 

اء عضواحد من أكل خاللها ستخدم ي، تعقد جلسات لالستماع للوالديناللجنة وأشار الوفد المصري إلى أن 
بحيث يقدم المستشار ، المهنية الشخصية إلقناع الطرفين بضرورة تفضيل التسوية الودية للنزاع لجنة مهاراتهال

النفسي ويقدم  ع للوضتحليالالنفسي يجري المختص في علم و  ،الوضع القانوني نات عحو شر القانوني 
 شروطني كتابة جميع اليقيد المستشار القانو الوالدين إلى اتفاق، وفي حال توصل  .الخمساعدته في هذا المجال 

ذا كانت . المتفق عليها رفع دعو  قضائية أمام ا منهمكاإب، فغير مرضية بالنسبة للوالدين هذه العمليةوا 
 .المحكمة

 
عن  اتنزاععلى التسوية الودية للتقدم المساعدة في بلده، قانون األسرة بموجب  ،أنهأوضح الوفد اإلسرائيلي  .233

مساعدة يتم تمويل ال. و يناجتماعيتتم إدارتها من جانب مساعدين التي و لمحاكم التابعة ل" ملدعات اوحد"طريق 
. وعالوة األسرينزاع المجانا لطرفي هذه المساعدة تقدم بحيث  ،الدولةعن طريق  من وحدات الدعمالمقدمة 
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من  ياإلسرائيلألسرة اقانون م االستبيانات في إجراءات ااستخدإلى أنه يتم الوفد اإلسرائيلي شار على ذلك، أ
من الوالدين واحد كل ، بحيث يطلب من للنزاع ةوديتسوية يل لتسهيل التوصل إلى بمدنية كسالكم امحجانب ال

يتعلق وشواغلهما فيما التعبير عن و  همارغبتعن عراب لإلإلجابة على قائمة طويلة من األسئلة التفصيلية ا
 .المستقبلالتي ستحدد لكل واحد منهما في حضانة الاالتصال و  اتترتيبب
 
مماثلة في أي عملية و أ ،الوساطةعملية المشاركة في  يتعين الحرص على أن ال تسبب هنأ العملفريق كد أ .233

 مجال. هذا الفي محددة ضمانات أنه يتعين إيراد و باألمر، ألطفال المعنيين لأو أي ضرر لألطراف المشاركة 

 
همة ائل المسالمإطار قانوني واضح ينظم تأييدهم لوضع الوفود ، مثل الوفد األردني، أعضاء عدد من أبد   .233

راجع )الخ الزمنية جال اآلو مع اإلجراءات القانونية،  هاتفاعلكيفية و  ها،تنظيمفي مجال الوساطة مثل طريقة 
الوساطة ال تتسبب أن على ضرورة الحرص على وفود أعضاء العدة شدد ( . 121رقم السليمة ممارسة الأيضا 
النزاعات أهمية عنصر الزمن في عات. وأشار الوفد اللبناني إلى ار تسوية النز يختأ فيمماثلة العمليات الو 

األخر  سائل الو استخدام الوساطة و لتجنب ضمانات الحاجة إلى إيراد و أكد  ،باألطفال ةقتعلاألسرية الم
 ،مغربيالو  ،لبنانيالو  ،ردنيمنهم الوفد األعدة وفود، وشدد ين. أحد الوالدكأداة لكسب الوقت من جانب مماثلة ال
. للنزاع وديةالتسوية المحاولة التوصل إلى في  االتقيد به ندقيقة يتعي ةزمنيتحديد آجال على أهمية تونسي الو 

القضية كيما تبت في محكمة فسح المجال لل، ينبغي ملتقدتحقيق اوفي حال عدم  ،جلاآلهذه انقضاء وعند 
 .وتصدر قرارها

 
في عملية  ةت المشارككانما إذا وضيحا قانونيا تتمثل في معرفة تأخر  تستلزم مسألة الوفد اللبناني قد أثار و  .311
ضمان سرية االتصاالت إثارة مسألة  -كذلك–وتمت الدعو  القضائية. من جانب طرفي النزاع توقف لوساطة ا

على أهمية التوفر على الوفود أعضاء العديد من  ، بحيث شددقانونيإلى إطار تحتاج التي قد في الوساطة 
أن تتوفر الجهات المعنية بتنفيذ الوساطة الحاجة إلى و على نحو سليم، الوساطة يضمن تنفيذ إطار قانوني 

الفصل العاشر )جيم( أدناه أيضا راجع )في هذا مجال مناسب على نحو  همتدريبوكفالة  لمهارات الالزمةعلى ا
على ضرورة واألردني،  ،المصري ينفدو عدد من الوفود، مثل الوأكد ( . "الدولية سرية األلوساطة بعنوان :"ا

سيط يجب أن يكون ملما و الذكر الوفد األردني أن ، بحيث وسيطتحديد المواصفات الوظيفية الخاصة بال
 .دون تدخل المحكمةنافذة تصير ، ملز مي قانونذات طابع وساطة ائج النت تإذا كان، خاصة قانونبال

 
الوساطة على إثر البدء في تنفيذ الوصول إلى إجراءات المحكمة أن ال يتم تقييد  يه ينبغأن فريق العملأكد  .311
تحت عنوان الوارد الوصول إلى العدالة تأمين أعاله بشأن راجع الفصل العاشر)ألف( مماثلة )الوسائل الو 
الوسيلة األولى التي يتم صبح الوساطة تستحسن أن يأنه إلى اللبناني  الوفدأشار و (. عليها "متفق الحلول ال"

عني الوساطة محل اإلجراءات القانونية، ويتحل أن ومع ذلك ال يجب ، ألسريةااللجوء إليها لتسوية الخالفات 
 .إلجراءات القانونيةل ةكملينبغي أن تكون موساطة الأن ذلك 

 
النزاع عن أطراف يتسبب في امتناع المماثلة قد عمليات ارتفاع تكاليف الوساطة وال نأ العملفريق ذكر  .312

استخدام نظام المساعدة  ةة إمكانيقشمناتمت الوساطة، بتكاليف فيما يتعلق و . مثل هذه الخدمات استخدام
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دد من الوفود، مثل عير  ألفراد ذوي الموارد المالية المحدودة. و الخاصة باالقانونية لتمويل تكاليف الوساطة 
 متقدلوساطة لخدمات لتمويل المساعدة القانونية استخدام تصور من الصعب الوفد اإلسرائيلي و التونسي، أنه 

من جانب هيئات مها يتقدفي إسرائيل يتم الوساطة خدمات أن إلى الوفد اإلسرائيلي شار رج المحكمة. وأاخ
لى خاصة خارج اإلجراءات القانونية، و  . وأوضح الوفد المعنية باألمرأن تكاليف الوساطة تتحملها األطراف ا 

في أي تدخل  أن الدولة ليس لهاأي تأثير على أسعار الوساطة في السوق الحرة، و ليس لها اإلسرائيلي أن الدولة 
المترتبة  الدولة هي التي تتحمل التكاليفأن أشار، مع ذلك، إلى لوساطة. و في الجوانب المالية لالراهن وقت ال

أيد  األسرية. تة للنزاعاوديقصد التوصل إلى تسوية لمحاكم التابعة لقدمها وحدات الدعم تلمساعدة التي عن ا
المساعي الحميدة" تطبق لجنة "لوساطة إلى أدنى حد ممكن، وذكر أن اتكاليف فكرة تخفيض الوفد المصري 

حينما سيتم استكمال النظر في إمكانية تفعيل أنه  إلىالوساطة. وأشار الوفد المغربي مجال  يف منخفضةأعباء 
المساعدة أن االنتباه إلى  استرعى. و سوف تتم مراعاة مسألة التكاليفالوساطة في المغرب في المستقبل، 

و أشار إلى أن هذه  ،ةيفي جميع اإلجراءات األسر غربي نظام القانوني المفي ال لنساءتقدم مجانيا لالقانونية 
لى أنه ستتم مراعاة  ،نظام القانوني المغربي تهدف إلى حماية حقوق المرأةبالالميزة الخاصة  مسألة تكلفة وا 
 .في المستقبل المغربفي حال تفعيلها في خدمات الوساطة 

 

ختالف مثل اعابرة للحدود، ة الياألسر  لنزاعاتالتي تفرضها اناقش فريق العمل بالتفصيل التحديات الخاصة  .313
 النظم القانونيةالمعقد المترتب عن اختالف القانوني الوضع  و ،المسافة الجغرافيةبعد و ات، ، واللغاتالثقاف

األسرية العابرة للحدود   سيسمح عات النز الودية لتسوية وتم اإلقرار أن تفضيل ال. التابعة لدولتي الطرفين
. لهذا الغرض متخصصةات آليإنشاء ب ،إلحاحب ،فريق العملأوصى وعليه،  التحديات.بالتغلب على مثل هذه 

نوع موجه لتسوية الوساطة: اآلليات في مجال  نين موعنر في إنشاء يفكالتيمكن  هالوفد اإلسرائيلي أنوضح وأ
 .عابرة للحدودة الياألسر نوع آخر لتسوية النزاعات و البحتة، الوطنية  األسريةنزاعات ال

 
التدريب توفير و المغربي على أهمية  ،واألردني ،الوفد المصري مفيهن الوفود، بمأعضاء العديد من شدد  .311

 في مجال الوساطة. المتخصص
 

 مالحظات عامة

قليمية تشجع هناك عدة  .315 سائل و غيرهما من الو لصلح استخدام الوساطة واعلى صكوك ومبادرات دولية وا 
ضمن و . 203لحدودة لبر اعالة ياألسر  للنزاعاتتسوية ودية على الوصول إلى للمساعدة األخر  كسبيل مماثلة ال

 .في السنوات الماضيةخاص باهتمام هي التي حظيت الوساطة المتاحة في هذا المجال، فإن  اآلليات المختلفة

 
كسبيل تشجيع استخدام الوساطة  ىلإ204الوساطةفي مجال األوروبية  ةهدف التوجيهتفي االتحاد األوروبي،  .313
مسائل المدنية والتجارية، بما في ذلك ذات الصلة بال دللحدو ة بر اعال للنزاعاتتسوية الودية على اللمساعدة ل

                                                 
 أعاله. 388راجع أيضا الفقرة رقم  203
 .28 رقم أعاله والحاشية 53راجع الفقرة  204
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العديد من الدول األعضاء في ، بادرت 205ةالتوجيههذه تنفيذ بغية ضمان . و دللحدو ة بر اعال األسريةالنزاعات 
 .دللحدو ة بر اعالالوساطة األسرية سياق  يها فقيطبتيتم  ةات محددتشريعإلى سن االتحاد األوروبي 

 
كسبيل استخدام الوساطة  يا فتزايد -كذلك–مؤتمر الهاي في العقود األخيرة يعكس وال شك أن ارتفاع أنشطة  .313

ات دليل للممارسبإعداد  ،خالل السنوات الماضيةوقد قامت المنظمة، . عابرة للحدودال األسريةالنزاعات لتسوية 
سليمة التي الممارسات اليتضمن مجموعة من ، 2112في صيف  هنشر م ت 206الوساطةمجال في السليمة 

أن الممارسات السليمة رغم و  .للحدود ةلعابر ا األسريةالنزاعات لتسوية الوساطة  يها فاستخدامبيستوصى 
نقل الطفل واحتجازه بطريقة غير مشروعة عبر على حاالت  ،بوجه خاصالمتضمنة في هذا الدليل تركز، 

سليمة يمكن الممارسات الأن هذه  ، إالاختطاف الطفلالخاصة ب 1331لعام اتفاقية الهاي حدود، في سياق ال
عملية بالتوازي مع و بشكل عام.  دللحدو ة بر اعال األسريةالنزاعات من أجل تسوية لوساطة استخدامها في مجال ا

الترويج من أجل 207اسياق عملية مالطعلى العمل في مؤتمر الهاي كف ، عات السليمةدليل للممارسإعداد 
خارج النطاق الجغرافي هذه النزاعات  تقع حينما  دللحدو ة بر اعال األسريةالنزاعات لتسوية الستخدام الوساطة 

إلنشاء اإلرشادية مبادئ ال"وقد أفضت هذه الجهود إلى إعداد القانونية متعددة األطراف ذات الصلة. لصكوك ل
النزاعات لتسوية لوساطة ل متخصصةآليات ، التي تشجع على إنشاء 208"الية مالطهياكل الوساطة في سياق عم

 . في جميع الدولعابرة للحدود إقامة نقاط اتصال مركزية للوساطة األسرية الطلب وت دللحدو ة بر اعال األسرية
 

 الوساطة األسرية الدولية جيم.

             
دعم ة الدولية، و يمتخصصة للوساطة األسر إنشا  آليات تعزيز  ىالدول علع يتشجيتعين  .421

 .دللحدو ة بر اعالتسوية النزاعات األسرية المعنية بهياكل الوساطة 

 
إلنشا  هياكل اإلرشادية مبادئ التنفيذ "سبل الدول على النظر في  عيتشجيتعين  .421

ة الدولية يط اتصال مركزية للوساطة األسر انقفتح و  209"االوساطة في سياق عملية مالط
 اإلرشادية.  لمبادئالنحو المشار إليه في هذه اعلى 

 
لوساطة في مجال االمتعلقة باآلليات المتخصصة معلومات التعين تسهيل الوصول إلى ي .424

 . المركزية ط االتصالامركزية، مثل نقالسلطات الاألسرية الدولية من خالل 

 

                                                 
على األوروبي  يطلس القضائاأل راجع  ،ةالتوجيهمزيد من المعلومات حول للو  ةالتوجيهالتي تنفذ لتشريعات الوطنية بالنسبة ل 205

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm  ( 2113مايو  15خر مرة في آتم تصفح هذه الصفحة في.) 

 .أعاله 75الحاشية رقم  راجع 206
 أعاله. 7راجع الفقرة رقم  207
 أعاله. 7راجع الحاشية رقم  208
 نفس المرجع. 209

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
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 ملخص المناقشات

هياكل و و  دللحدو ة بر اعالسرية األالنزاعات  في مجال تسوية وساطةللمتخصصة مصالح  ءالعمل إنشافريق أيد  .313
 .دللحدو ة بر اعال لوساطة األسريةل

 
مؤتمر الهاي اثنين لممثلي جانب من االستماع إلى إحاطتين تم تقديمهما  فريق العملأثناء اجتماعات لقد تم،  .313

مؤتمر المنجز من جانب عمل بالعلما  ةالعمل اإلحاطفريق ، بحيث سمحت للقانون الدولي الخاصبشأن ا
فريق ناقش  وقد  .اة الدولية في سياق عملية مالطيإنشاء هياكل للوساطة األسر على تشجيع في مجال الالهاي 

بحيث أبد   ،210"الوساطة في سياق عملية مالطاإلنشاء هياكل اإلرشادية مبادئ ال"نحو مفصل  ىالعمل عل
 ها.نفيذتعلى شجع  اإلرشادية والمبادئ تأييده لهذه 

 
 ،الدولية ةياألسر خدمات الوساطة نشاء مصالح متخصصة في عند إ ،على الحرصالدول  فريق العملشجع  .311

في الفصل و  "المبادئ"من  (1في الفصل )باء طة المدرجة يوسمنظمات الالوسطاء/المواصفات  اةراعتتم مأن 
 .بعملية الوساطة ةعلقالمتالمبادئ العامة ( من 2)باء

 
 الوساطة  با .

 نقاط االتصال المركزيةالواجب مراعاتها من جانب طة يمنظمات الوسلا/ الوسطامواصفات  -2
عداد قائمة عند تحديد مراعاتها نقطة االتصال المركزية مواصفات التي يتعين على و فيما يلي بعض ال وا 

 :ة الدوليةياألسر في مجال النزاعات طة يالوسطاء أو المنظمات الوس
  (الوساطة األسرية )بما في ذلك الوساطة األسرية الدوليةمجال في  ينتدريب مناسبو مهنية مسيرة . 
  نزاعات األسرية العابرة للحدود التي تشرك عدة ثقافاتالتسوية مجال خبرة كبيرة في. 
 معرفة وفهم الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية ذات الصلة . 
 (والدولياالتصاالت ذات الصلة ) على الصعيدين المحلي ات الوصول إلى شبك. 
 على االتفاقات  ملز قانوني مطابع  ءية إضفاكيفوبمختلف األنظمة القانونية واالتفاقات اإللمام الجيد ب

 .القضائية ذات الصلةمختلف األنظمة  يها فتنفيذالمبرمة وبطريقة 
 لوصول إلى الدعم اإلداري والمهنيا. 
  تقييم الخدماتكيفية بالسجالت، و  بطريقة مسكو  ،ةيدار بالشؤون اإلاإللمام الجيد . 
  ( في سياق الوساطة األسرية الدولية .تصاالت، الخاال/الوثائقالوصول إلى الموارد ذات الصلة ). 
  نشط الدولة التي تجانب قانونيا من التي يتم اختيارها معترف بها الوساطة أن تكون آلية على الحرص

 .كان النظام يسمح بقيام مثل هذه اآللياتإذا فيها، 
 اتلغلمام الجيد بالاإل. 

 مرحلة مبكرةهي في في الدول التي  قد ال تتوفرالمذكورة أعاله العديد من المواصفات  أنوتجدر اإلشارة إلى 
بداء ار على توفرها بحيث يتعين إصر اإل ،ال يمكن، في هذه المرحلة، وعليه لوساطة الدوليةامن إنشاء آليات 

 .بهذا الشأن واقعيةال
                                                 

210
 نفس المرجع. 

 



 دليل الممارسات السليمة

133 
 الثانيالعنصر  -يوروميد للعدالة الثالث 

(2فريق العمل )  
 

 
 عملية الوساطة -1

مجال بلدان في مختلف ال المستخدمة في اتمجموعة كبيرة ومتنوعة من اإلجراءات والمنهجيثمة أن ال شك 
تنطبق على التي لقوانين مع مراعاة ابها، يتعين االسترشاد الوساطة األسرية. ومع ذلك، هناك مبادئ عامة، 

 :يهذه المبادئ العامة يمكن ذكر ما يل .  و من بينعملية الوساطة
 لنظر؛قيد اقضية مناسبة لللوساطة تقييم ما إذا كانت ا 
  ؛عن علم على الوساطةالموافقة 
 ؛المشاركة الطوعية 
 يته؛رفاهو  الطفللتوصل إلى اتفاق يأخذ في االعتبار مصالح لوالدين على امساعدة ا 
 ؛الحياد 
 ؛اإلنصاف 
  ارتياحهم على استخدامها؛ن و المشاركيبدي استخدام اللغة األم أو اللغة )اللغات( التي 
 ؛السرية 
 ؛عدم التحيز 
 المختلفة؛ و الثقافاتلمام باإل 
  " اتخاذ القرارات عن علم و الحصول على المشورة القانونية المناسبة. 

 
 مسائل األخر  ذات الصلة.عدد من الإثارة ، المستحسنة لوسطاءبشأن مواصفات االمناقشات لقد تم، خالل  .255
األطراف  أمالقاضي  ،قضيةالار الوسيط في يختسيتولى اتحديد من جدا الوفد اللبناني أنه من المهم قد أكد و 

مشترك على نحو  الدوليةسرية في النزاعات األالوساطة تنفيذ التشديد على أهمية  -ذلكك–تم و . المعنية باألمر
الوفد اللبناني، إلى منهم عدد من الوفود، ، بهذا الصدد، أشاركال الطرفين. و  تبثقافاين من جانب وسطاء ملم

من جانب وسطاء ملمين  ،على نحو مشترك ،لوالدين يشعران بارتياح أكبر حينما تتم إدارة الوساطةأن ا
الوفود أنه قد أعضاء أحد وير  . ات الطرفين، في حال اختالف ثقافهماالخاصة بكل واحد منخلفيات الثقافية بال

في و لطرفين. ة الثقافية لخلفيبالال تمت بصلة  خلفية ثقافية مختلفةذو أن يكون الوسيط  -كذلك– ايكون مفيد
إلماما  نة ملميدوليالسرية وسطاء في النزاعات األيكون التم اإلقرار أنه من المهم الحرص على أن أي حال، 

لمام بالثقافات األخر  كعنصر اإليتم إدراج مسألة  باألمر، وأن ةمعنيالفي القضية  فاألطراثقافات جيدا ب
 .ةالدولية المتخصصة يالوساطة األسر مجال في في الحلقات التدريبية محوري 

 
ة الدولية يخدمات الوساطة األسر المتعلقة بالوصول إلى المعلومات تسهيل شدد فريق العمل على أهمية و  .253

إلنشاء  اإلرشاديةمبادئ المن " (ألف)في القسم  ةالمقترحالمعلومات ذات الصلة إلى و  ،المتخصصة المتاحة
و ذلك لصالح جميع األشخاص الذين هم بحاجة إلى مثل هذه  ،211"اهياكل الوساطة في سياق عملية مالط

 .المعلومات
 

                                                 
211
 نفس المرجع. 
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. دللحدو ة بر اعالسرية النزاعات األفي م خدمات الوساطة يتقدل لوساطةلدولية منظمة اقترح الوفد اللبناني إنشاء  .252
ذات الهيئات أو المنظمات غير الحكومية الدولية األخر  المنظمة بواسطة هذه تمويل مثل يتم اقترح أن و 

بينما يتم مواصلة  ،دوليةالمنظمة المثل هذه فكرة إنشاء السعي إلى تجسيد يمكن مواصلة  ه. وأوضح أنالصلة
ذات  دوليةالشبكة الو ربطها بالوطنية هياكل الوساطة مة في سبيل إقاالجهود على المستو  الوطني بذل 
 .الصلة

 
 عامةالحظات م

ويتولى ة الدولية. يلقانون الدولي الخاص العمل على إنشاء هياكل للوساطة األسر بشأن ايواصل مؤتمر الهاي  .254
" تعزيز اعملية مالطإلنشاء هياكل الوساطة في سياق اإلرشادية مبادئ ال"بادر إلى إعداد  يالطرف الذ -اآلن–

إذا ما كانت  ي دولة تنفيذ هذه المبادئأليجوز  هتجدر اإلشارة إلى أنو واسع. على نحو لمبادئ هذه اتنفيذ 
ة الدولية وفقا ياتصال مركزية للوساطة األسر  طانقبفتح دول ( 1)حتى اآلن، ست قامت، وقد . ترغب في ذلك

 (.8رقم  الفقرةراجع  ،)لمزيد من التفاصيلاإلرشادية مبادئ لل
 
 

 وضمان تنفيذها دللحدو ة بر اعالسرية في النزاعات األمتفق عليها الحلول العلى  لزممقانوني إضفا  طابع   دال.
 

جميع يتعين اتخاذ للنزاعات األسرية العابرة للحدود،  ةمستدامالتسوية الدعم غية ب .221
لحلول المتفق عليها على ا يمالز إ يقانونتكفل إضفا  طابع التي جرا ات المناسبة اإل

 .باألمر في اثنين أو أكثر من النظم القانونية المعنية هاتنفيذوتضمن 
 
أو /في النزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة بالحضانة ويتعين أن يتم،  .222

االتفاق المتوصل  ىي علمالز إعلى إضفا  طابع قانوني  -بصورة خاصة–،الحرص االتصال
تاحة العمل به في النظم القانونية ذات الصلة بطريقة سريعة إل وضمان االعتراف به إليه، 

 .ةآمن ةقانونيبيئة في )االتفاق( 
 

 ملخص المناقشات
تسوية التفاق المتوصل إليه في سياق العلى ا ملز مطابع قانوني  ءعلى إضفاالحرص فريق العمل أهمية  أقر .251

، بحيث أن ذلك تنفيذه في اثنين أو أكثر من النظم القانونية المعنية باألمركفالة الحاجة إلى و ،اتلنزاعالودية ل
المبادئ أيد فريق العمل و لحدود. لبر اعاألسري النزاع للستدامة هو السبيل الوحيد الذي سيكفل تسوية م

 212"امالطإلنشاء هياكل الوساطة في سياق عملية اإلرشادية مبادئ الو جيم من "( 2المتضمنة في الفصلين باء)
 وساطة .الباتفاقات المتعلقة 

                                                 
212

 التي تنص على مايلي:( 3أعاله الفقرة راجع ) اإلنشاء هياكل الوساطة في سياق عملية مالطاإلرشادية من المبادئ (  وجيم 3الجزآن باء)  

 ةطاوسعن طريق التفاق اال: 3باء 

بالشروط االعتيادية في هذا المجال، بحيث ، ، يتعين على الوسطاء التقيد دومالحدودل ةبر اعال األسريةالنزاعات في مجال صياغة االتفاقات على مساعدة العند 
حضانة واالتصال ملموسة، على أكبر نحو الالمتعلقة ب اتتفاقالايتعين أن تكون مع النظم القانونية ذات الصلة. و متفقا االتفاق يجب الحرص على أن يكون 
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ات نزاعالمجال  يا فعليهمتفق على التسوية ال لزمقانوني مإضفاء طابع وتم التأكيد على أن مسألة كيفية  .251

نفاذها تتوقف  دللحدو ة بر اعال ةاألسري تسوية  اتو على آليباألمر من جهة، على النظم القانونية المعنية وا 
 .ذات الصلة في الدولة المعنية باألمر، من جهة أخر اإلجراءات القانونية مع  هابطار تو المستخدمة عات االنز 
 
وفقا للمادة  ،كقانون بينهمابها عمل يبين شخصين بشكل سليم االتفاقات المبرمة  وأوضح الوفد التونسي أن .257

–هذا القانون تنطبق أحكام أن ضاف (. وأوالعقودالتونسي )قانون االلتزامات  ةالمدني اتمن قانون االلتزام 343
كد أنه . وأضانةتفاقات بشأن االتصال و الحاالة، بما في ذلك يمسائل األسر المتعلقة بالتفاقات االعلى  -كذلك

بين الوالدين تفاق االأن إلى الغيا وباطال. وأشار عتبر فإنه ي ،إذا كان االتفاق مخالفا للسياسة العامةفي حال ما 
، للسياسة العامة امخالفوليس إلى األم مثلما جرت العادة على ذلك ليس األب إلى  الطفلحضانة على إسناد 

وبالمثل،  العليا. ال يتعارض مع مصالح الطفل، شريطة أن ايقانون اوملزم ،سليمابحيث يعتبر مثل هذا االتفاق 
 نلقانو مع اكانت ال تتنافى  اإذ ملزمةالمبرمة بين األشخاص هي أوضح الوفد اإلسرائيلي أن االتفاقات 
ق اتفاالإشارة إلى يتضمن المحكمة من قرار يمكن استصدار  هأنإلى اإلسرائيلي. وأشار عدد من الوفود 

صدر تللتنفيذ في الدولة التي  وقابال ،قانونا املزمهذا االتفاق صبح يلكي  ةات األسرينزاعالفي  ليهالمتوصل إ
يمكن إيراد اتفاق الصلح كوثيقة ملحقة بقرار العدالة لكي يصبح هذا  هالوفد المصري أنأوضح قرار. و هذا ال

 ،جزء من قرار المحكمةكتفاق االمحتو  بعد تأمين إدراج الوفود أنه أعضاء عدد من أكد قانونا. و  املزماالتفاق 
، بحيث أن ستكون حاسمةفي الدولة األخر  السارية المفعول  القرارات األجنبيةباالعتراف نين المتعلقة بقواالن إف

 .الدولةهذه في  هتنفيذتكفل و هذا االتفاق  ىي علقانونطابع  ءية إضفاكيفهذه القوانين هي التي تحدد 
 

 مالحظات عامة
 ةتوجيه، فقد دعت الهوالحاجة إلى ضمان تنفيذ ةاتفاق الوساطعلى  لزممإضفاء طابع قانوني همية نظرا أل .258

 لطرفين، أو أحدان يمك"الحرص على تإلى في االتحاد األوروبي الدول األعضاء  الوساطةفي مجال األوروبية 

                                                                                                                                                      
ذا كان االالجوانب العملية. أن تراعي و  ممكن، يصاغ االتفاق في لغتين، إذا كان يتعين أن ، ةمختلفات لغتستخدم فيهما اثنين مرتبطا بنظامين قضائيين تفاق وا 

 .على هذه االتفاقيةملزم إضفاء طابع قانوني تبسيط لك من شانه ذ

 

 ةوساطالاتفاق إضفاء طابع قانوني ملزم على . جيم 

مع  ،وثيقعلى نحو  ،العملالحرص على ة الدولية ياألسر  اتالنزاعمشتركين في عقد اتفاقات بشأن الحضانة واالتصال في سياق تسوية وسطاء اليتعين على ال
 الممثلين القانونيين للطرفين.

 .من جانب السلطات القضائية المختصةتفاق االعلى تنفيذ هذا ملزم يتعين إضفاء طابع قانوني االتفاق، فعيل قبل البدء في ت

 اإلجراءات ذات الصلة .الضرورية بشان معلومات عن طريق توفير ال المعنية باألمرنقاط االتصال المركزية مساعدة األطراف ويتعين على 

 وساطة ".الإنفاذ اتفاقات  ضمانتنظيمية أو تشريعية لالمعنية باألمر النظر في ضرورة وضع أحكام لدان يتعين على الب، إلى ذلكتدعو الحاجة  ماحيثو 
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لزم على إنفاذ ميتم إضفاء طابع قانوني لطلب أن من ااآلخر ، الطرف صريحة من الموافقة الب الطرفين، 
 .213الناتج عن الوساطة " يباكتالتفاق االمضمون 

 
ات دليل للممارستم، في "،  االوساطة في سياق عملية مالطإلنشاء هياكل اإلرشادية مبادئ ال" وعلى غرار  .258

التفاق و على الزم مطابع قانوني إلضفاء  جراءات الالزمةاإل"  ذة باتخاتوصيال ،الوساطةالسليمة في مجال 
هذا تنفيذ البدء في ع و قبل يسر وذلك على نحو ذات الصلة ] ... [ المحاكم المختصة جعله قابال للتنفيذ في 

 .214االتفاق"
 
ا استكشافي احالي " بحثجري في الوقت اللقانون الدولي الخاص يبشأن اتجدر اإلشارة إلى أن مؤتمر الهاي و  .231
،  هاو إنفاذالمتعلقة باألطفال  دللحدو ة ر ابعالفي سياق النزاعات  اتوصل إليهماالتفاقات الباالعتراف مجال  يف

. 215" 5881عام الهاي لاتفاقية أحكام  استخدام تنفيذمراعاة مع  وذلكالوساطة،  ناتجة عنالاالتفاقات بما فيها 
عمل ، تشكيل فريق للمنظمةات التابع مجلس الشؤون العامة و السياسجانب من حددة فقا للوالية المقد تم، و و 

، بما في ذلك نطاقهاو  المواجهةطبيعة المشاكل القانونية والعملية  دبتحديمكلف  الخبراء لهذا الغرضمن 
في  اميلز إأو غير  يمالز إ صك جديداعتماد من لجدو  ، وتقييم االقضائياالختصاص المشاكل ذات الصلة ب

 .216هذا المجال "
 
 
 
 
 
 لطفللصالح اخاص في الحاالت التي تستلزم توفير دعم الطفل المتعلقة بنفقة سرية . الخالفات األرحد عشأ
 

، والعقلي، جسميو الالنم نيا لضماكافيكون "مستوى من المعيشة توفير يتعين  .222
 .217" طفلو االجتماعي لل ،واألخالقي

 
ن( أو غيرهما من األشخاص المسؤولين عن الطفل، المسؤولية االوالد )الوالديتولى   .222

في حدود وذلك ، ة الالزمة لنمو الطفليالمعيش فالظرو  تأمينالمتمثلة في األساسية 
 .218إمكانياتهم المالية وقدراتهم " 

                                                 
 .53الفقرة ، من التوجيهة األوروبية في مجال الوساطة أعاله 1راجع المادة رقم  213
 أعاله. 75من دليل الممارسات السليمة في مجال الوساطة، الحاشية رقم  53راجع الفصل رقم  214
(، وهي متاحة على 3153أبريل  31-57من االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون العامة والسياسات التابع للمؤتمر ) 7راجع رقم  215

http://www.hcch.net/upload/wop/gap2012concl_en.pdf  (.3152مايو  51ذه الصفحة في آخر مرة في )تم تصفح ه 

 نفس المرجع. 216
 اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل. من (5) 37راجع المادة  217

http://www.hcch.net/upload/wop/gap2012concl_en.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/gap2012concl_en.pdf
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جرا ات لدول " وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، ] ... [ اتخاذ اإلتعين على اي .222

 ىمن أجل مساعدة الوالدين و غيرهما من األشخاص المسؤولين عن الطفل، علالمناسبة 
تقديم المساعدة قتضا  االعند و يجوز  .إعمال ] حق الطفل في مستوى معيشي الئق [

 .219" نالضرورييالمادية وبرامج الدعم 
 

المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من جرا ات على الدول " اتخاذ جميع اإلتعين ي .222
ومن أالوالدين أو من األشخاص اآلخرين المسؤولين ماليا عن الطفل ، سوا  داخل الدولة 

عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة  -ماليا-الشخص المسؤول  قيميوحينما الخارج . 
االنضمام على -على وجه الخصوص-تشجع أن الدول  يتعين على الطفل،فيها قيم التي ي
هذا فضال عن ، محددة في مجال تحصيل النفقةإبرام اتفاقات على دولية أو التفاقات اال إلى 

 .220مناسبة "الخرى األترتيبات الاتخاذ 
 

أو /القضائية و تباإلجرا االمتعلقة الوصول إلى المعلومات هيل لدول تستعين على اي .222
تحصيل المتصلة بمعلومات ال، بما في ذلك األطفال نفقةتحصيل في مجال دارية المتاحة اإل

 عبر الحدود.النفقة 
 
المتعلقة المعلومات الوصول إلى تسهيل لع الدول على إنشا  هياكل مركزية يتشجيتعين  .222
هذه الهياكل المركزية  -كذلك–ويستوصى بأن تقدم عبر الحدود. األطفال نفقة  تحصيلب
 -أيضا–ويتعين. النفقةهذه تحصيل مزيد من المساعدة لألشخاص الذين يسعون إلى ال

مساعدة المعنية بالالقائمة بين هذه الهياكل المركزية وغيرها من الهياكل تعزيز التالحم 
ة الممارسراجع الدولية، مثل نقاط االتصال المركزية )سرية النزاعات األعلى تسوية 

 يليها(. وماأعاله  22رقم السليمة 
 

بطلبات المتقدمين إلتاحة لألشخاص المناسبة لجرا ات على الدول اتخاذ جميع اإلتعين ي .223
 .ذات الصلة إلى اإلجرا ات -فعال–الوصول في مجال نفقة األطفال 

 
في  إعالة األطفالالمتعلقة بمشاركة في جلسات المحكمة بالاألطفال يتعين أن ال يتم إلزام  .222

 .حال عدم سداد النفقة
 

                                                                                                                                                      
 .اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل من (3) 37راجع المادة  218
 .اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل من  (2) 37راجع المادة  219
 .اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفلمن ( 4) 37 راجع المادة 220
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على نحو  لنفقة األطفاالمناسبة لتشجيع دفع جرا ات ذ جميع اإلاتخالدول تعين على اي .221
 طوعي.

 
 .متعلقة بدفع نفقة األطفالإنفاذ الطلبات التكفل لة عآليات فاإنشا  الدول تعين على ي .222

 
قواعد االستناد إليها لتطبيق ينبغي التي القضائي الدولي ختصاص عند البت في أسس اال .222
ستند إلى لدول أن تا ىيتعين عللقانون الدولي الخاص المحلية في مسائل نفقة الطفل، ا

أن ، و وجه ممكن كملباألمر على أ المعنيطفل قواعد االختصاص التي تخدم مصالح ال
األكثر شيوعا في الدول القواعد التفاعل مع تضمن ل قواعد يفضعلى ت-كذلك–تحرص 

 الطفل. نفقةالمتصلة باألخرى في المسائل 
 

و  ،الدول بينفيما المناسبة لتحسين التعاون التدابير  لدول أن تتخذ جميعتعين على اي .222
نزيهة من حيث التكلفة، و ناجعة علة، و اوفالتنفيذ، سريعة أن تضمن اعتماد إجرا ات 

وجه  ىاألطفال علنفقة لو عبر الحدود، اإلعالة بسرعة لطلبات استرداد نفقة  بيستجتو 
 .الخصوص

 
 12 ية فالمؤرخإمكانية االنضمام إلى اتفاقية الهاي على النظر في ع الدول يتشجيتعين  .222

 األسرةنفقة الطفل وغيرها من أشكال  نفقةل الدوليالتحصيل بشأن  1332نوفمبر 
 .221األخرى

 
تعزيز قواعد القانون الواجب التطبيق المشتركة سبل لدول أن تنظر في تعين على اي .222

اإللمام، مقدما،  ضمانلو  ،القراراتالتضارب في بهدف تجنب النفقة مسائل المتعلقة ب
 .بالقوانين الواجبة التطبيق والتنبؤ بها

 
تعين نفقة الطفل، يالمتعلقة بمسائل ال في التطبيق ةعند البت في قواعد القانون الواجب .222

 كملى أعليا للطفل المعني باألمر علمصالح التخدم الالقواعد التي راعي لدول أن تعلى ا
 وجه ممكن.

 
المؤرخ في إمكانية االنضمام إلى بروتوكول الهاي النظر في الدول على يتعين تشجيع  .222

 .222األسرة التزامات نفقةفي مجال ق يطبواجب التبشأن القانون ال 1332نوفمبر  12
 

 ملخص المناقشات
                                                 

 .58أعاله والحاشية  55بشأن النفقة راجع الفقرة  3117لمزيد من المعلومات عن اتفاقية الهاي لعام  221

222
 .23 رقم أعاله والحاشية 11رقم  الفقرة راجع  2113 لعام بروتوكول الهاي نلمزيد من المعلومات ع 
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حقوق ن أاألمم المتحدة بش اتفاقيةمن  37و  2المادتين المتضمنة في  اتااللتزامب -مجددا–فريق العمل ر ذك   .235
 والتي تقر بما يلي:فيها، طرفا  الشريكةجنوب المتوسط جميع بلدان تعد الطفل، والتي 

 
  فوق كل مصلحة الطفل ،)...( الحرص على إيراد باألطفال ةتعلقالمجميع اإلجراءات "أن يتم، في

 ؛ " اعتبار
  والعقلي، واألخالقي، جسميلضمان النمو المستو  معيشة يكون كافيا يتم صون حق الطفل في "أن ،

 ؛و االجتماعي للطفل " 
 في المسؤولون عن الطفل المسؤولية األساسية المتمثلة في التأمين  واألشخاصن اأن "يتولى الوالد ،

 ؛ " حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، ظروف المعيشة الالزمة لنمو الطفل
 اتخاذ اإلجراءات المناسبة من ب" وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، ] ... [ ن تقوم الدول أ

أجل مساعدة الوالدين و غيرهما من األشخاص المسؤولين عن الطفل، على إعمال  حق الطفل في 
، وبخاصة المساعدة المادية وبرامج الدعم الضروريين ،عند االقتضاءأن تقدم، و  ،الئق ةمستو  معيش

 ي مجاالت التغذية، والكساء، واإلسكان؛ وف
  أو من  ،جميع اإلجراءات المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالديناتخاذ " أن تتولى الدول

 قيماألشخاص اآلخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة أو من الخارج .  وحينما ي
فيها الطفل، يتعين على  قيمعن الطفل في دولة أخر  غير الدولة التي ي -ماليا-الشخص المسؤول 
على أو ذات الصلة، على االنضمام إلى االتفاقات الدولية  -على وجه الخصوص-الدول أن تشجع 

 .ةإبرام اتفاقات محددة في مجال تحصيل النفقة، هذا فضال عن اتخاذ الترتيبات األخر  المناسب
 
أو غيرهما من  ،الوالدينعاتق على  تقعلطفل األساسية إزاء اشدد فريق العمل على أن المسؤولية المالية  .233

وباتخاذ  ،المناسبةر الهياكل يتوفوعلى أن الدولة مطالبة ب ؛المقام األول، في هاألشخاص المسؤولين عن
–  أقر و . لاطفنفقة األالتزامات ي مجال المالئمة فقرارات تنفيذ الالتي تكفل إصدار و الضرورية اإلجراءات 

من تحصيلها  ال يمكنفي الحاالت التي األطفال أمين نفقة مسؤولية تولى فريق العمل أن الدولة تت -كذلك
 ،واألردني ،الوفد المصري مفيه نمن الوفود، بم ءة أعضاعدفي هذا الصدد وذكر لطفل. عن االمسؤولين 
المساعدة لألطفال إذا تعذر  ميقد الدولةصندوق مدعوم من أن بلدانهم تتوفر على و التونسي  ،والمغربي

دفع تولى يلدولة هذا الصندوق التابع لأن إلى الوفد التونسي وأشار طفل. عن المن المسؤولين تحصيل النفقة 
لى أن هذا الصندوق  النفقة من الجهات المسؤولة عن الطفل، تحصيلنفقة األطفال إلى حين استكمال عملية  وا 

الوسائل المسؤول عن الطفل ال يتوفر على  المدينما إذا كان الشخص في حال دفع النفقة  -أيضا–يتولى 
ن يدماليمكن، في النظام القانوني اإلسرائيلي، للشخص  هالوفد اإلسرائيلي أنوضح . وأدفع هذه النفقةالكافية ل

خالل نظام الضمان االجتماعي في عدة مالية لدفع النفقة من الذي ال يستطيع دفع النفقة أن يحصل على مسا
 معين.حد تحت  هالحاالت التي يكون فيها دخل

 
في مجال التزامات نفقة الطفل  دولهممطبقة في القوانين التبادال لوجهات النظر بشأن فريق العمل أجر   .232

مثلما و  ه،نأو اللبناني  ،واألردني ،الوفد اإلسرائيلي مفيه نالوفود، بمأعضاء عدد من وضح . وأيوالدعم الزوج
حسب االنتماء  الدينيةتطبيق القوانين  بالنفقةمتصلة مسائل اليتم في ال ،شؤون األسرة األخر هو الحال بالنسبة ل
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ال المعنيان باألمر ن فالطر افي حال ما إذا كان أنه . وأوضح الوفد اإلسرائيلي الديني لألشخاص المعنيين باألمر
نين ذات أن القواإلى الوفد التونسي أشار . و نفقةمسائل الفي تطبيق القانون المدني يتم ، ة معينةناإلى دي انينتمي

المعنيين  صي لألشخادينالبغض النظر عن االنتماء في تونس تطبق الطفل و الدعم الزوجي الصلة بنفقة 
قانون األسرة بموجب في المغرب  اننظمهما م يالزوجوالدعم لطفل . وأوضح الوفد المغربي أن نفقة ا223باألمر
 وقانون اإلجراءات المدنية. 3114لعام 

 
مختلف في  هاتحديد مبلغ يةوكيفتقاضي النفقة، أحقية مسألة التفصيل من  ءبشيفريق العمل ناقش أعضاء  .234

المسؤولية على أن  تنص بلدانهم قوانين أن الوفود أعضاء الطفل، ذكر جميع يتعلق بنفقة ما وفيالنظم القانونية. 
– يتولىفي التقاليد اإلسالمية، تمت اإلشارة إلى أنه، . و منوطة بالوالدين يه طفالاألاإلنفاق على األساسية في 

لى أنه ل، اطفاألمسؤولية اإلنفاق على إعالة األب  -عادة – أن يطلب ،ستثنائيةبعض الحاالت االيمكن، في وا 
 في إعالة األطفال. ،ماليا ،المساهمةمن األم  -كذلك

 
من اإلشارة  تبحيث تم، ألطفال المولودين خارج إطار الزواجتوفير المساعدة لمسألة  فريق العملناقش  .325

بلدانهم، تدفع وفقا لقوانين نفقة، و التونسي إلى أن ال ،اإلسرائيلي ينالوفد مفيه نالوفود، بمأعضاء العديد من 
نظام أن الوالديهم. وأوضح الوفد التونسي المتعلقة بزواج  ةوال الشخصيحاألبغض النظر عن  ،لجميع األطفال

العالقة إطار في األطفال المولودين و خارج رباط الزوجية المولودين األطفال ال يميز بين ، التونسيالقانوني 
واردا في الوحيد الذي ال يزال تمييز أن الأضاف . و تثبتاألبوة أن طالما بحيث تدفع نفقة األطفال الزوجية؛ 

إلى أن القانون التونسي شار . وأوراثةحقوق الفي األطفال الشرعيين وغير الشرعيين يتعلق بالقانون التونسي 
 .وراثةن، بما في ذلك حقوق الو نفس الحقوق التي يتمتع بها األطفال الشرعيالذين تتم كفالتهم األطفال يخول 

األطفال المولودين خارج إطار ب بتعلق فيما تميزالقوانين الدينية في لبنان، أوضح الوفد اللبناني أن بعض 
 يتمتعالزنا ليس لهم الحق في النفقة، في حين  أطفال أن بحيث ،األطفال الطبيعيين وأطفال الزنا بينالزوجية، 

بموجب هذه القوانين  النفقة، مجال فيإطار الزواج  فيبنفس حقوق األطفال المولودين  وناألطفال الطبيعي
 الوالدينزم يل بحيث التمييز، هذا يتضمن الدينية. وأبرز الوفد اللبناني مع ذلك، أن قانون العقوبات اللبناني ال

 ضاربحال ورود ت في هأن ضاف. وأبزواجهما المتعلقة الشخصية والحاأل نبغض النظر ع ،الطفل نفقةدفع ب
 .فيها للبترفع القضية أمام محكمة التمييز  يمكنلمدنية، المحكمة او المحكمة الدينية  اتبين قرار 

 
األجداد بدفع نفقة  إلزام ،كذلك، في دولهم يمكن، هالوفود مثل الوفد التونسي، إلى أن أعضاءبعض  أشار .323

 . 224ان على الوسائل لدفع هذه النفقةوفر كان الوالدان ال يت إذااألطفال، 

 

دفع نفقة الزوج يتولى  ة،ليد اإلسالمياالتقأنه، في وفود أعضاء الالزوجي، أوضح بعض دعم وفيما يتعلق بال .323
 ،المغربي ينوفود، بما في ذلك الوفدأعضاء العدة بحيث تمت اإلشارة من  ،لزوجة ولكن ليس العكسل

                                                 
223

 .أعاله 33 رقم الحاشية ،مكرر من قانون األحوال الشخصية التونسي 53-33، والمواد 35الفصل النفقة بموجب تنظم في تونس مسائل   
 

224
 أعاله. 33 رقم من قانون األحوال الشخصية التونسي، الحاشية 13رقم المادة راجع لتونس  بالنسبة 
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بعض وضح . وأة في بلدانهمسر األقانون ساريا المفعول في المبدأ األساسي ال يزال إلى أن هذا والتونسي، 
إلى اإلسالمية المستلهمة من الشريعة في النظم القانونية  ،عميق،على نحو هذا المبدأ متجذر فود أنالو أعضاء 

مع السياسة قد يعد متنافيا السابق ها زوجاألسرة لامرأة بدفع نفقة  -مثال– يأمر أجنبي قراردرجة أن إصدار أي 
 .العامة

 
 ،و التونسي أنه ،و المغربي ،واإلسرائيلي ،الوفد المصري مفيهن الوفود، بمأعضاء العديد من أوضح  .323

على في بلدانهم نظم القانونية تنص الشهرية للزوجة لفترة معينة بعد الطالق، نفقة باإلضافة إلى إمكانية دفع 
البدل هو أن الغرض من هذا تمت اإلشارة إلى و  أو "معاش تعويضي". دفع نفقة على شكل "بدل"إمكانية 

من العيش، بعد الطالق،  تمكينها، وكذلك عديدةسنوات خالل  ي في الحياة األسريةالتفانعلى تعويض الزوجة 
برزت المناقشات بين أقد الزوجية. و فيه خالل الحياة  عيشالمستو  الذي كانت تقريب من في مستو  معيشي 

أن يصل  التعويضي والحد الذي يمكن المعاش اهذالشروط التي يتم، وفقها، دفع فيما يتعلق بالوفو أعضاء 
خالل فترة الزواج،  يمستو  المعيشالوفود مدة الزواج، و جانب أعضاء المن شروط المذكورة . وشملت الإليه

 ، وأسباب الطالق.الطالقن تقدم بطلب وماج، ومضمون عقد الزو 

 
جميع قد أوضح . و ومن يتولى تحديدهاتحديد مبلغ النفقة  يةكيفالمتعلقة ب ةالعمل المسألفريق  -كذلك–ناقش  .323

المحاكم. وذكر من جانب تحديد مبلغ النفقة في بلدانهم، القانونية  ةنظمأنه يتم، عادة، في األالوفود أعضاء 
وأوضح الوفد  .هذا المجالالمحكمة المختصة في هي  تونسفي الوفد التونسي أن محكمة الدرجة األولى 

، بحيث إسرائيلاالختصاص القضائي في ا هلية األسر المحاكم الدينية والمحاكم المدنية كال من اإلسرائيلي أن 
المسائل إلى أن أشار الوفد اللبناني و المسألة. ي التي ستبت في هترفع الدعو  أمامها المحكمة األولى التي أن 
اختصاص تحت و  ،تحت االختصاص الحصري للمحاكم الدينية في حال الزواج الدينيمتعلقة بالنفقة تقع ال

وبالمثل تتمتع المحاكم المدنية في األردن  .يأو الزواج المدني األجنب ،ال الزواج المختلطالمحاكم المدنية في ح
 .ةناإلى نفس الدي اننتمييال ان الطرفان ك إذا -فقط- بالنفقة المتعلقة القضايا في القضائي باالختصاص

 
أنه يتم، جميع الوفود  تالمحكمة، ذكر جانب من التي يتم االستناد إليها لتحديد قيمة النفقة سس وفيما يتعلق األ .331

225، الدائن والمدينطرفينواحتياجات المراعاة إمكانيات النفقة المستحقة مع عادة، تحديد قيمة 
. 

 
القانونية ة نظماألو التونسي أن  ،والمغربي ،واللبناني ،الوفد اإلسرائيليبمن فيهم وفود، أعضاء العدة أوضح  .331

األطفال، شريطة شمل نفقة تيمكن أن  اتاالتفاقأن ب ديأكوتم الت. في مجال النفقة اتاتفاقعقد في بلدانهم تجيز 
ن أيتعين على المحاكم توخي الحذر بشاللبناني واألردني أنه  انأكد الوفدو . عليامصالح الطفل المس تال  نأ
 .المدينالطرف نب ضغط من جاالبرم تحت لم تللتحقق ما إذا كانت هذه االتفاقات في مجال النفقة التفاقات ا

 
 جداولتوجيهية أو إلى ورود خطوط اإلسرائيلي و المغربي،  ينالوفد مفيه نالوفود، بمأعضاء بعض أشار  .332

التي تتم عدد من العوامل اإلشارة إلى  -كذلك–تمت الطفل. و قيمة نفقة تحديد على لقضاة ا دية تساعتقدير 

                                                 
 أعاله. 88الحاشية رقم  ،من قانون األحوال الشخصية التونسي 13راجع، على سبيل المثال، المادة  225
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و مستو  معيشة الطفل عندما  ،الطفل الفردية، و دخل األبويناحتياجات قيمة نفقة الطفل منها تحديد مراعاتها ل
ضاف و أ ،المستحقةفي النفقة الوفد اإلسرائيلي أن هناك حد أدنى  -أيضا–. وأبرز يعيشان سوياالوالدان كان 

 إلى أنه . وأشار الوفد األردنيالنفقة حسابعلى ساعد تقواعد يتضمن مشروع قانون أنه تم، في إسرائيل، إعداد 
الحد انون حدد قالأن غير  ،تحديد نفقة الطفلعلى مساعدة القاضي لتقديرية أية جداول ال تتوفر، في األردن، 

يندرج مشروع إعداد على  -حاليا–عة األردنية تعمل يأن محاكم الشر وأضاف  لنفقة.الحد األقصى لو األدنى 
 .تهاليعفاتعزيز نفقة و التحصيل إلى تسريع هدف يالعدالة اإللكترونية ضمن 

 

 المتعلقة بطريقة فرض النفقة، وسدادهاالمعلومات تسهيل الوصول إلى على أهمية  فريق العملشدد  .333
الوفود، وأشار عدة أعضاء القضايا الوطنية والدولية. باألمر، وذلك في  جميع األطراف المعنيةمن ها تحصيلو 

في هذا المعلومات تتولى توفير دولهم محددة في هياكل  رإلى توف و التونسي ،والمغربي ،المصريمنهم الوفد 
 ء،القضافقه و  ،القوانينالمتعلقة بمعلومات الالوصول إلى في تونس، وتمت اإلشارة إلى أنه يمكن، . المجال

باللغتين الفرنسية والعربية. ، وذلك 226لوزارة العدلالتابعة البوابة اإللكترونية عبر واألجوبة على األسئلة المتداولة 
قانونيين المستشارين ذات الصلة بواسطة الالمعلومات الحصول على  -كذلك–يمكن  هالوفد التونسي أنضاف وأ

 .محكمة االستئناففي للمتقاضين في المحكمة االبتدائية و الذين يسدون المشورة مكتب المدعي العام في 
عبارة فضاءات " في المحاكم، التي هي دائمة النوافذ ال"إلى ما يعرف بـ الوفد التونسي شار وعالوة على ذلك، أ

لطرح المدعي العام و قاضي األسرة متخصص في مجال حقوق الطفل مقابلة ممثل عن  -فيها–يمكن أن تتم 
و نفقة، كتيب ومواد إعالمية متعلقة بمسائل اله تم، في المغرب، إعداد الوفد المغربي أنذكر . و اعليهم ألسئلةا

 اتلتشريعوصول إلى الا -227وزارة العدلالتابع لالموقع اإللكتروني المتاحة في ئية بوابة القضاعبر ال-يمكن أنه 
قدم العربية والفرنسية. وعالوة على ذلك، أشار إلى الدعم المتين اللغذات الصلة، وذلك ب والمواد المفيدة األخر 

الذين المجتمع المدني، منظمات و  ،الجتماعيين و المنظمات غير الحكوميةلمساعدين اجانب من المحاكم في 
التي أنشئت مؤخرا  228بياناتال. وأشار الوفد المصري إلى قاعدة في هذا المجال دورا هاما في المغربيؤدون 

بما في ذلك  ،األسريةالمسائل متعلقة بمعلومات قانونية التي تتضمن و المتحدة  األممفي مصر بدعم مالي من 
ة من قدملماالنتباه إلى المساعدة ا -أيضا-استرعى متقاضين. و وجه للمعلى األسئلة المتداولة و دليل ة بو جاأل

عام قانون موجب األسرية، التي أنشئت ب النزاعاتمكاتب المساعدة القانونية في المحاكم و مكاتب تسوية جانب 
تها مساعداالستفادة من و  ،الضرورية عليهااألسئلة وطرح و  المكاتبهذه مع التواصل يمكن بحيث ، 2111

 .مرحلة ما قبل المحاكمةخالل ال تة للنزاعاودي تسويةللتوصل إلى 
 

 تحصيل توفير المعلومات و مزيد من المساعدة في حاالت لهياكل مركزية أهمية إنشاء فريق العمل أكد  .224
بشأن  5811عام لعبر الحدود. وأشار عدد من الوفود إلى الهياكل القائمة في إطار اتفاقية األمم المتحدة نفقة ال
لى اال229نفقةال لسلطة المركزية في االوفد اإلسرائيلي أن  ذكر. و في هذا المجال سارية المفعولثنائية التفاقات ، وا 

                                                 
 (.1523مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في   justice.tn-http://www.eاطلع على الموقع اإللكتروني بوابة/ وزارة العدل التونسية   226

مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في   http://adala.justice.gov.ma/FR/home.aspxالبوابة القضائية لوزارة العدل المغربية اطلع على  227
3152.) 

اللغة العربية في المتاح بعات االقانونية وتسوية النز لمكتب المصري للمساعدة االكتروني لموقع الاطلع على   228
<http://www.ladsegypt.org/book.pdf( >2113مايو  15 تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في.) 

 أعاله. 33راجع الحاشية رقم  229

http://www.e-justice.tn/
http://adala.justice.gov.ma/FR/home.aspx
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إطار كل من اتفاقية األمم مجال النفقة، وذلك في لمساعدة القانونية في لمكتب هي التي تشغل كإسرائيل، 
مع الواليات المتحدة األمريكية نفقة المبرمة بشأن مسائل المذكرة التفاهم بشأن النفقة، و  5811عام لالمتحدة 

و الثنائية التي تنطبق على مسائل  ،واإلقليمية ،بشأن االتفاقات المتعددة األطراف 243الفقرة -كذلك–راجع )
قم ر ة السليمة في سياق الممارس التي جرتمناقشة اإلشارة إلى ال -أيضا–وتمت . (المنطقةبلدان حاليا في نفقة ال

وأوضح . دللحدو ة بر اعالالنزاعات األسرية على تسوية مساعدة األسر لإنشاء هياكل مركزية بشأن  وما يليها 24
في ة السليمة وفقا لهذه الممارس إنشاؤهاالتي سيتم نقطة االتصال المركزية يمكن استخدام  هأنأعضاء الوفود 
نقطة تتولى أو أن  ،عبر الحدودالنفقة سبل تحصيل معلومات عن التقديم كهيئة مركزية مكلفة بنفس الوقت 

في مجال األشخاص الذين يحتاجون إلى المعلومات أو المساعدة توجيه مركزية الهيئة الاالتصال المركزية و 
 .أخر  ذات الصلةالنفقة إلى هيئة 

 
جراءات اإلإلى على نحو فاعل،  ،الوصولفي مجال النفقة من الدائنين أهمية تمكين أقر فريق العمل لقد  .221

في في بعض األحيان القائمة الطويلة العملية جراءات اإلإزالة أو تخفيف ذلك . و يشمل نفقةالجال في مالمتاحة 
الوفد أوضح . و نفقةالهذه تحصيل بن المطالبة عالدائن الشخص ردع النفقة التي تتسبب في تحصيل مجال 

 بالنفقة بسبة في مجال الشرعيحقوقهم باسترداد بالحرج للمطالبة  ونيشعر ن دائنياألشخاص الاألردني أن 
في بعض الذين يعيشون الدائنين أضاف أن األشخاص . و المحلية التي ال تشجع على ذلكالثقافية التقاليد 

بحيث  ات ذات الصلة،طريقة تنظيم اإلجراءالنفقة بسبب تحصيل يحجمون عن المطالبة بالمجتمعات الصغيرة 
أن تنظر إلى وقد تم إقرار الحاجة لمجتمع. ان ما ينتشر خبر إيداع أي طلب متعلق بهذا الشأن في اأنه سرع

–الوفد األردني  وأشارإزالتها. سعى إلى أن تفي مجال استرداد النفقة و في مثل هذه العقبات العملية  لدولا
يسبب نفقة يمكن أن المسائل المتعلقة بالفي المحكمة ، بالمثول أمام جراءاتاإلفي  ،لطفلإلزام اأن إلى  -كذلك

تحصيل هو األمر الذي يدفع، في بعض األحيان، إلى اإلحجام عن المطالبة بلطفل، و ضغطا نفسيا رهيبا على ا
في م القانوني او التونسي أن النظ ،والمغربي ،اللبنانيالوفد  منهم وفودال د من أعضاءعدوضح أقد . و نفقةال

فريق العمل وقد أقر أعضاء دائنين. أشخاص كبالمثول أمام المحكمة لالستماع إليهم ل األطفابلدانهم ال يلزم 
بالمثول أمام ، سنة( 58إلى  51)من األطفال األكبر سنان فيهم األطفال، بمأهمية الحرص على عدم إلزام 

الشخص الذي يتولى مثل،  ،يهممثلالحاجة إلى اإلجازة لمو  ،دائنينتهم كأشخاص بصفلالستماع إليهم المحكمة 
عدد من شدد . و ةتمثيل الطفل خالل جلسات المحكمة ذات الصلة بالنفق الممثل القانوني للطفلأو  ،لطفلرعاية ا
 بعضوضح األطفال. وأالمتعلقة بنفقة جراءات اإلالمدعي العام في المنوط بدور الالوفود على أهمية أعضاء 
ل يالمدعي العام، على سبيل المثال، تمثيتولى يمكن أن أنه ي ، المغربي والتونس ينالوفود، مثل الوفد أعضاء 

تعارض مع مصالح أنها ت ي يعتبرتال اتفي القرار  -كذلك–و الطعن عنه، الطفل حيث ال يوجد ممثل آخر 
 .عليااللطفل ا
 
ضمن  ،الدولتتولى أن إلى و الحاجة  دفع النفقةتكفل علة اشدد فريق العمل على أهمية توفير وسائل ف .221

أن  طوعي . واقترح الوفد األردنيالنفقة على نحو سداد على لتشجيع لاتخاذ جميع التدابير المناسبة  اتها،أولوي
. اشهريتسحب عبره نفقة الطفل اسم الطفل بالدخار مصرفي لحساب على فتح تشجيع العلى سبيل المثال،  يتم،

في في مجال النفقة التنفيذ و الوسائل المتاحة  آلياتتبادال لوجهات النظر بشأن فريق العمل وأجري أعضاء 
عن  اشهريالتونسي، لنظام القانوني وفقا ل ،تدفعالنفقة . وأوضح الوفد التونسي أن في بلدانهم نظم القانونيةال



 دليل الممارسات السليمة

144 
 الثانيالعنصر  -يوروميد للعدالة الثالث 

(2فريق العمل )  
 

دفع تفي األردن النفقة أن  -كذلك–الوفد األردني ذكر الخ (. و  قمثل الموث ) ةوسيطجهة طريق البريد أو 
 ،واألردني ،الوفد اإلسرائيلي مفيهن الوفود، بمأعضاء العديد من  و أشار ة.وسيطجهة بانتظام عن طريق 

الوفد وضح مدين. وأشخص الالشهري لللمرتب من النفقة خصم قيمة ايمكن  هأنإلى و التونسي  ،والمغربي
وذكر الكثير من أعضاء المدين. الشخص مصادرة ممتلكات  -أيضا–يمكن  هأنذلك، عالوة على  ،المغربي
بلدانهم  ية فالقانونينظم ال و التونسي أن ،والمغربي ،و اللبناني ،اإلسرائيليو المصري، والسيما الوفد الوفود، 

مع ذلك، أن حبس  ،الحظ فريق العملو . لضمان دفع النفقة الوسائل المستخدمة، ضمن 230تشمل الحكم بالسجن
وهو األمر الذي  ،، بحيث أن الشخص المدين سيتوقف عن ممارسة أنشطتهةآثار عكسيترتب عنه المدين قد ت

في الديون األخر  ديون النفقة لها األولوية على . وأبرز الوفد اإلسرائيلي أن سيؤثر سلبا على دخله المالي
 اإلفالس.نفقة في حال كن محو ديون الال يم، وأنه إسرائيل

 
في الساري المفعول محليا القانون الدولي الخاص  لوجهات النظر بشأن فريق العمل تبادال -كذلك–لقد أجري  .227

ة ستخدمبين مختلف األنظمة القانونية فيما يتعلق بالعناصر الم ات كبيرةوقد سمح هذه التبادل بإبراز تباين دولهم.
أن  ييلالوفد اإلسرائ. وأوضح النفقةفي هذه الدول في مجال الدولي القضائي لتحديد االختصاص  -حاليا–

 وأشار. إسرائيلبالتي لها اتصال نفقة مسائل الجميع الدولي في القضائي االختصاص ا هل ةالمحاكم اإلسرائيلي
ذات الصلة  في جميع الحاالت الدولي القضائيلها االختصاص التونسية محاكم الوفد التونسي إلى أن ال

في مكان إقامة الكائنة . وذكر الوفد اللبناني أن المحاكم 231يةتونسالحدود الترابية الفي  نين مقيميدائنبأشخاص 
ويتم . المتعلقة بالنفقةفي المسائل للنظر قضائي الدولي لها االختصاص الالدائن الشخص المدين أو الشخص 

األخر  ضمن العناصر الجنسية نصر استخدام ع يمصر النظام الالنظم القانونية األخر ، مثل بعض في 
 .نفقةمسائل الالقضائي الدولي في  لتحديد االختصاص

 
جميع مجال المساعدة المقدمة لصالحه يجب أن تشمل في العليا طفل المصالح مراعاة فريق العمل بأن أقر  .228

فريق شدد القانون الدولي الخاص. و المتصلة بجوانب البما في ذلك المتعلقة بهذا الشأن، جوانب اإلجراءات 
مع  ة كون متفقتالطفل يجب أن نفقة في مسائل مستخدمة الدولي الأن قواعد االختصاص على العمل 

العناصر التي يتم االستناد ليس فقط ذلك شمل ويتعين أن ي. العليالطفل امصالح االعتبارات الخاصة بصون 
كذلك طريقة لدول األخر ، و في القواعد القضائية اتنظيم طريقة ولكن أيضا  القضائي،ختصاص الاإليها لتحديد 

التي مناقشات الإلى قد تم، بهذا الخصوص، اإلشارة و  .ال ورودهحفي القضائية الجة التضارب في القرارات مع
 راجع مسؤولية األبوية ) المتعلقة بالمسائل القرارات متضاربة في صدور بشأن أهمية تجنب جرت سابقا 

لمناقشات ملخص افضال عن ، وما يليها 18رقم  ، والممارسة السليمة وما يليها  ، 11رقم السليمة الممارسة 
 (.أعاله

 

                                                 
 5111-511أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح بين يدفع النفقة بالسجن من ثالثة ال يمكن على سبيل المثال، في تونس الحكم على الشخص المدين الذي  230

 أعاله. 88راجع الحاشية رقم  مكرر من قانون األحوال الشخصية التونسي(، 12دينار، )المادة 
  .أعاله 545( من القانون الدولي الخاص التونسي، الحاشية رقم 3) 1راجع المادة  231
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. وذكر الوفد التونسي نفقةالتزامات المجال في هم دولالقانون المطبقة في  قواعدن وفود عأعضاء العدة أفاد  .228
يقيم  أو ،جنسيتهاالدائن الشخص التي يحمل دولة القانون في مجال نفقة الطفل، تطبيق إما  ،تونسفي  ،يتمأنه 
. وذكر 232الدائننسب للشخص القاضي تطبيق القانون األبحيث يختار  ،المدينالشخص دولة قانون ، أو فيها
 ،القانون المنطبق عموما على الزواجهو الزوجي في مجال الدعم طبق مالوفد التونسي أن القانون ال -كذلك–
وفيما يتعلق . 233الزواجعقد حل حين القانون المطبق هو ، ةالسابقات الزوجفي مجال نفقة  قالقانون المطبأن و 
أنه ليس هناك أوضح الوفد اإلسرائيلي  ،المحاكم اإلسرائيليةجانب من في مجال النفقة تطبيق الالقانون الواجب ب

المدني القانون القانون الديني أو إما يتم تطبيق  هأنويعني ذلك ، عابرة للحدودالوطنية والنفقة فرق بين حاالت ال
الزواج في مجال قانون تطبيق  ه يتم، في لبنان،الوفد اللبناني أنذكر ن. و االطرفحسب الديانات التي ينتمي إليها 

في الخارج. يعقد الذي للزواج المدني بالنسبة عقد الزواج تم فيها ي تالدولة قانون اليتم تطبيق ، و التزامات النفقة
 .ايتهالزوج جنسالتي يحمل دولة الق قانون يطبت زامات النفقة،ه، يتم في مجال التأنإلى الوفد المصري أشار و 

 
جميع ر شا، أوفقا لقواعد القانون الدولي الخاص هاو تنفيذنفقة األجنبية قرارات البفيما يتعلق باالعتراف و  .241

 .مدولهالسارية المفعول في  تنفيذ القرارات األجنبيةالمنظمة لالقواعد العامة أنه يتم التقيد بالوفود إلي أعضاء 
 

النفقة تحصيل جال م والثنائية في ،واإلقليمية ،متعددة األطرافالشدد فريق العمل على أهمية االتفاقات لقد  .245
تعاون في غياب عبر الحدود النفقة على نحو سريع وفاعل تحصيل ه يكاد يستحيل و أقر بأن ،عبر الحدود

 .في هذا المجال الدولبين ل عفا
 
دولهم في  -حاليا–والثنائية المعمول بها  ،واإلقليمية ،المتعددة األطرافالصكوك من  اريق العمل عددذكر ف .243

ف اطر أهي التي الشريكة جنوب المتوسط دول ضمن دول ( 4)أربع ويالحظ أن هناك . مجال نفقة األطفالفي 
سرائيل ،وهي: الجزائر 234بشأن النفقة 5811عام لفي اتفاقية األمم المتحدة  عالوة على و وتونس.  ،والمغرب ،وا 

 31اليوم أكثر من يجمع صك إقليمي التي هي ، 235إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائيتمت اإلشارة ذلك، 
و األردن ، و : الجزائر ، التالية جنوب المتوسط الشريكةبلدان بما في ذلك دولة هي أطراف في هذه االتفاقية، 

لتعاون القضائي لالصكوك الثنائية وتم، كذلك، اإلشارة إلى عدد من تونس ، وفلسطين. و المغرب ، و لبنان ، 
 ؛(5888المغرب ) مصر و ؛(5871تونس )مصر و  ؛(5811تونس ) بين الدول التالية : الجزائر والقائمة 
 و المغرب ؛(5885فرنسا ) المغرب و؛(5811تونس ) لبنان و  ؛(5811تونس )األردن و   ؛لبنان األردن و
 وتونس   ؛(5871إيطاليا وتونس ) ؛(3113تونس ) إسبانيا و ؛(5818تونس ) ألمانيا و ؛(5811تونس )
األردن  ؛بلجيكا والمغرب  ؛(3115البحرين ) والمغرب  ؛(5878جمهورية التشيك ) وتونس  ؛(5883فرنسا )

 إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية.؛ والواليات المتحدة األمريكية
                                                 

 أعاله. 545ي، الحاشية رقم من القانون الدولي الخاص التونس 15راجع المادة  232
 .545من  القانون الدولي الخاص التونسي، الحاشية رقم  15و  47راجع المادتين  233

و الجدول  33راجع الوصلة إلى نص االتفاقية أعاله الحاشية  234
  http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XX~1&chapter=20&Temp=mtdsg3&lang=enعلى

 (.3152مايو  51)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 
 أعاله. 15راجع الحاشية رقم  235

http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XX~1&chapter=20&Temp=mtdsg3&lang=en%20
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وشدد، على عبر الحدود. النفقة تحصيل في مجال  العامثمة حاجة لتحسين الوضع الحظ فريق العمل أن  .242

مسألة  ةعالجعلى ضرورة مالعمل  قلفريين سابقالجتماعين الفي سياق اوجه الخصوص، الوفد الجزائري 
في لي المعمول به حاليا الوفد الجزائري أن اإلطار القانوني الدو ذكر عبر الحدود. و سترداد نفقة األطفال ا
التحديث. وشدد فريق يستلزم و  اكافييس ، لبشأن النفقة 5811عام للجزائر، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة ا

الحاجة تم إقرار عبر الحدود و نفقة األطفال تحصيل ي مجال الدول فبين تعاون ال تحسينهمية العمل على أ
فريق حاط أو . في هذا المجال من حيث التكلفة، ونزيهةناجعة لة، و عوفاالتنفيذ، إجراءات سريعة اعتماد إلى 

تم عرضها على نحو ، التي 236بشأن النفقة  3117لعام اتفاقية الهايمتضمنة في الحلول البالعمل علما 
 الحظ فريق العمل أنو الدولي الخاص.  نالقانو بشأن  ممثل مؤتمر الهايجانب من مفصل، خالل االجتماع،  

 عبر الحدودالنفقة تحصيل وتسريع  ،و تبسيط ،هدف إلى تحديثتسارية المفعول ال 3117 لعام يالها اتفاقية
من حيث وناجعة لة، عوفا ،سريعةو " سهلة المنال، إجراءات اعتماد ، من خالل وخاصة منها نفقة األطفال

 .237التكلفة "
 

اتفاقية تطبيق  إمكانيةتتولى، في الوقت الحالي، النظر في ذكر الوفد اإلسرائيلي أن الحكومة اإلسرائيلية  .244
يسمح نضمام إلى صك دولي ؤيد االتأن دولته إلى . وأشار الوفد التونسي بشأن النفقة  3117الهاي لعام

غير أن ذلك يستلزم تونس،  في المعمول بها حاليابشأن النفقة،   5811لعام  المتحدة مألمااتفاقية تحديث ب
 .في هذا المجال أكثرمفصلة دراسة 

 
في مجال الدول في تعزيز قواعد القانون الواجب التطبيق المشتركة التي تحدو الرغبة ى أكد فريق العمل عل .241

في قرارات متضاربة، و صدور في تجنب  ،إلى حد كبير ،تسهمسمشتركة القواعد الأن نفقة، بحيث التزامات ال
الذي جر  بين تبادل وأبرز ال. السباق نحو المحاكم ردعالواجب التطبيق مسبقا، هذا فضال عن  القانونمعرفة 

جنوب ختلف بلدان أعضاء الوفود بشأن العناصر التي يتم االستناد إليها لتحديد االختصاص القضائي في م
فريق شدد ومع ذلك، . من دولة ألخر  إلى حد كبير)العناصر(  ختلفت( أعاله 228الفقرة راجع ) المتوسط 
الواجب اعتمادها  مشتركةالقواعد البشأن التوصل إلى اتفاق غية مواصلة الحوار بين الدول ب يةأهمعلى العمل 

 ،التطبيق ةبشأن قواعد القانون الواجب هاعند اتخاذ قرار  ،الدوليتعين على  ه. وأكد فريق العمل أنفي هذا المجال
بروتوكول بفريق العمل علما وأحاط . العلياطفل الاألنسب لمصالح هي القواعد التي الحرص على اختيار 

في الدول تنظر بأن  ى، وأوص238التزامات النفقة في مجال قيطبواجب التبشأن القانون ال 3117عام لالهاي 
 .في مجال القانون ذي الصلة قواعد مشتركةعتماد هذا الصك كأساس ممكن الاستخدام  إمكانية

 
 مالحظات عامة

                                                 
 .58أعاله والحاشية  55راجع الفقرة  236
 أعاله 58بشأن النفقة، الحاشية  3117ديباجة اتفاقية الهاي لعام   راجع237
 .31 رقم والحاشية أعاله 55الفقرة راجع   3117 لعام بروتوكول الهاي نلمزيد من المعلومات ع 238
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همية في قانون األسرة مسألة بالغة األاألطفال، خاصة منها نفقة الحدود، و النفقة عبر تحصيل تعد مسألة  .241
لكثير ا زبحيث يعج ،عبر الحدودالنفقة تحصيل بل اطفاألمن الف ات اآلكل عام، عشر ويطالب في الدولي. 

  3117لعام اتفاقية الهاي ولقد وعدت مكلفة. الطويلة و والمرهقة، الجراءات اإلبسبب تحصيل هذه النفقة  هممن
إجراءات بوضع األطفال، نفقة عبر الحدود، وخاصة النفقة تحصيل في مجال  جديدبشأن النفقة بفتح عهد 

تحليل أداء الحديث و الصك الجديد وتم في سياق وضع هذا علة من حيث التكلفة. او فهلة المنال، وس ،مبسطة
وقد بشأن النفقة.  5811 لعام ةاألمم المتحد، بما في ذلك اتفاقية ت الصلةذاالدولية و طريقة استخدام الصكوك 

هذه بمن المشاكل المرتبطة كثير كفي، وأن الي بماعد فاعلة تكشف هذا التحليل أن الصكوك القائمة لم 
 ،مرهقةهي عبر الحدود عمليات استرداد النفقة  أن العمليةويالحظ من الناحية . هي مشاكل حادة االتفاقيات
يقضي  يالذ 3113مؤتمر الهاي في عام في قرار الدول األعضاء صدور ب اأعقفي و مكلفة. و  ،وبطيئة

و هذه القواعد بشأن مفاوضات تم الشروع في  ،الدوليةنفقة شروع في وضع قواعد عالمية جديدة في مجال البال
دولة  71أكثر من يزت بمشاركة تمالزمن من ( كاملة 1)خمس سنوات ما ال يقل عن دامت  اتهصياغعملية 

سرائيل ،مصر هافي نمن جميع القارات و التقاليد القانونية ، بم  والمغرب. ،األردنو  ،وا 
 
 "3117لعام بروتوكول الهاي يعرف بـ" في صك مستقلالجديدة  قيطبواجب التج قواعد القانون الادر قد تم إو  .247

 بشأن النفقة. 3117عام لإلى جانب اتفاقية الهاي  هذا البروتوكول  داواعتمبحيث تم تفعيل 
 

تحصيل بشأن أوروبي جديد إلى إعداد صك األوروبية بادرت المجموعة بالتوازي مع مفاوضات الهاي، و  .248
في أكتوبر المعقود في اجتماع تامبيري لمجلس األوروبي حددة من جانب األهداف المل ، وفقاعبر الحدودالنفقة 
لوضع اللمسات األخيرة على ين جديدالهاي ي الاعتماد صكإلى حين عة األوروبية و جممالوتريثت . 5888239

 دقواعالو ة األوروبي، وذلك للحرص على ضمان المواءمة بين الالئحة 240في مجال النفقةالالئحة األوروبية 
النفقة تحصيل عملية تبسيط و تسريع حرصت على الالئحة األوروبية وتجدر اإلشارة إلى أن جديدة . الدولية ال

مر التنفيذ وامن خالل توفير قواعد االختصاص المباشر و إلغاء أنحو أكبر  ىية علوروباألالحدود داخل 
 .الصادرة في الخارج

 
 

 في المستقبل متوسطية-التعاون في المنطقة األورو  .راثنا عش
 

نحو على التبادل والتعاون وطيد متوسطية ت-لدول في المنطقة األورويتعين على ا .223
ة بر اعالتسوية النزاعات األسرية ذات الصلة بستمر لتحسين األطر القانونية والعملية م

لمختلف االحترام المتبادل عزيز تعلى  و ،حلول مشتركةوالحرص على اعتماد ، دللحدو 
 في المنطقة.القائمة لنظم القانونية ا

                                                 
)تم تصفح هذه الصفحة في آخر   http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htmراجع نتائج اجتماع تامبيري على شبكة اإلنترنت في  239

 (.3152مايو  51مرة في 

 .21 رقم والحاشية53 الفقرة راجع لمزيد من المعلومات حول الالئحة أعاله   240

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm
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تنفيذ مبادئ ضمان في معتبرة  ةين بصور اإلقليميالتبادل و التعاون يمكن أن يسهم  .222

 هذا الدليل.في  سليمة التي تمت التوصية بهاالممارسات ال
 

تعاون مع بعضها البعض بهدف المتوسطية -لدول في المنطقة األورويتعين على ا .221
جرا ات  ة السليمة أيضا الممارسراجع ) ات الدخولتأشير إصدار إصالح و تحسين قانون وا 

 (.وما يليها 23رقم 
 

 ملخص المناقشات

جتماع النهائي أهمية استمرار التعاون والتبادل بين الدول في الاخالل فريق العمل أعضاء  -مجددا-أكد لقد  .313
راجع متوسطية بهدف تحسين األطر القانونية والعملية لتسوية النزاعات األسرية عبر الحدود )-المنطقة األورو

حلول اعتماد فريق العمل على ضرورة شدد أعاله( . و وما يليها  511ة و الفقر  11رقم سليمة أيضا الممارسة ال
أعضاء من  دوأبرز العديالنظم القانونية في المنطقة. لمختلف و تعزيز االحترام المتبادل  ،واستراتيجيات مشتركة

البحر األبيضجنوب تبادل اإلقليمي بين دول الإلى جانب  ،األردني و التونسي ، أنه ينالوفد مفيه نالوفود، بم
من النزاعات األسرية   اكبير  االحوار مع الدول األوروبية، ألن عدد ةإلى مواصلماسة هناك حاجة  ،توسطمال 

 .العابرة للحدود تشرك دوال من الضفة الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط

 

سيفيد كثيرا الدول في هذا الدليل سليمة المقيدة تنفيذ المبادئ و الممارسات الالحرص على وأكد فريق العمل أن  .211
 .ينالتبادل و التعاون اإلقليميالملتزمة بتعزيز 

 

التي  دللحدو ة بر اعالالنزاعات األسرية تؤثر بشكل كبير على الدخول مشاكل تأشيرات أن بفريق العمل ذك ر و  .215
 الضفتيندول ، بحيث شدد على أهمية التعاون بين و الشماليةمنها الجنوبية تشرك بلدان ضفتي المتوسط، 

المقدمة من جانب ) لمزيد من التفاصيل بشأن االقتراحات الدخول تأشيرات إجراءات إصدار و قانون تحسين ل
 (.وما يليها 17 ةالمناقشات في الفقر ملخص وما يليها و  51م رقة السليمة الممارسراجع فريق العمل، 

 
بحيث و بطرق مختلفة،  ،التبادل بين الدول على مختلف المستويات يمكن تعزيز هفريق العمل أنأوضح  .213

أو  ،مختلف الدولفي قضاة األسرة بين لتبادل لمؤتمرات منتظمة عقد على تشجيع اليمكن، على سبيل المثال، 
لى االنضمام إلى عتشجيع القضاة  وأ، دللحدو ة بر اعالالنزاعات األسرية بتسوية  نين المعنييخر اآل يينالمهنبين 

تدريبية تنظيم حلقات فضال عن هذا دولية، مثل شبكة الهاي الدولية للقضاة، القليمية أو اإلشبكات القضاة 
 مشتركة و زيارات دراسية.

 
قواعد بشأن تبادل البين الدول بهدف منتظم حوار إجراء الوفد التونسي منهم الوفود، أعضاء عدد من اقترح  .212

عابرة ال يةمسائل األسر الوالقانون الواجب التطبيق في القضائي، االختصاص المتعلقة ب الخاصالدولي القانون 
السارية المفعول في مجال لقواعد المحلية ا، بين ائي، ولو جز بيالتقر سويا من أجل  العمل إمكانيةتقييم لو للحدود، 

ختصاص في مجال االالمشتركة عد القواتعزيز من عامة الفائدة المناقشة أثناء -وقد تم القانون الدولي الخاص. 
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لقواعد اأن  ىاإلشارة إل -ة الدوليةياألسر المسائل القانون الواجب التطبيق في الخاصة بقواعد الو القضائي 
 في هذااالستخدام الشائعة  القواعدمن  ةستلهمهي مالقانون الدولي الخاص المستخدمة في مجال المحلية 

المنفذة على نحو  الصكوك الدولية واإلقليميةالتي يتم الترويج لها في قواعد ال المجال من القانون، بما في ذلك
 واسع.

______________________ 
تستند المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة إلى المعلومات التي قدمها الخبرا  وممثلو البلدان المستفيدة المعنية في 

جمع المكلف بتنفيذ المشروع ال يمكن أن ُيعتبر سياق األعمال المنجزة  في إطار مشروع يوروميد للعدالة الثالث. والم
مسؤوال عن دقتها، و راهنيتها أو شمولها ، وال يمكن أن ُيعتبر مسؤوال عما عسى أن يكون  ضمن هذه الوثيقة من 

 خطأ أو سهو.
 

 


