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و الهيئات المعنية بتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود .ويمكن ،حس التنظيم الخاص بالدولة المعنية باألمر،
أن تشمل ،على سبيل المثال ،هذه السلطات أو الهيئات الجهات التالية33 .................................................................:
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السلطات و الهيئات المعنية بتسوية الخالفات األسرية الدولية63 ......................................................................... .
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الحرص على موافاة الرد على الطل المستلم على جناح السرعة ،وفي غضون فترة زمنية معقولة .ويج -أيضا-
الحرص على توفير معلومات محدثة للشخص أو الهيئة المتقدمين بالطل  ،وإبالغهما عن أي تأخير في معالجة
طلبهما63 ....................................................................................................................................... . .
 .33يتعين الحرص على ضمان التواصل مع نقطة االتصال المركزية في اللغة الرسمية للدولة ذات الصلة ،وذلك
فضال عن اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية .وفي حال ورود مشاكل لغوية تمثل عائقا أمام الشخص المعني باألمر تحول
دون وصوله إلى النظام القانوني ،أو الخدمات الضرورية لتسوية النزاع األسري ،يتعين على نقطة االتصال
المركزية المساعدة ،قدر اإلمكان ،على تجاوز هذا العائق اللغوي63 ................................................................... ..
65
 )2تيسير توفير المعلومات للسلطات والمصالح ذات الصلة و توجيهها
 .11يتعين أن تشمل المعلومات المقدمة ،على وجه الخصوص ،ما يلي65 ........................................................... :
المعلومات بشأن كيفية تحديد موقع الطفل/الوالد اآلخر في الدولة المعنية باألمر؛ 65 .........................................
أ.
ب .المعلومات عن النظام القانوني و القانون الواج التطبيق ؛ 65 ....................................................................
ج .المعلومات بشأن اإلجراءات القانونية السارية التنفيذ ،بما في ذلك المعلومات المتعلقة بكيفية تنفيذ تدابير وقائية
عاجلة 65 .............................................................................................................................
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د .المعلومات بشأن ممارسة حقوق الطفل في اإلجراءات القانونية ؛ 35 ..............................................................
ه .المعلومات بشأن كيفية الوصول إلى المحكمة و/أو السلطات األخرى ذات الصلة؛ 35 ..........................................
و .المعلومات بشأن مكان وكيفية الحصول على االعتراف بالقرارات األسرية األجنبية و إنفاذها ،بما في ذلك
بيانات االتصال الخاصة بالهيئات المختصة؛ 35 ...............................................................................................
ز .المعلومات بشأن مدة و تكاليف اإلجراءات القانونية ،وعمليات االعتراف ،واإلنفاذ ؛ 35 .......................................
ح .المعلومات بشأن كيفية الحصول على المساعدة القانونية ؛ 35 .......................................................................
ط .المعلومات بشأن كيفية تعيين محام و/أو الحصول على المشورة القانونية ؛ 35 ...................................................
ي .المعلومات بشأن السلطات و المصالح المعنية بحماية رفاهية الطفل ؛ 35 .........................................................
ك .المعلومات بشأن المنظمات غير الحكومية وغيرها من السلطات ،أو الهيئات التي يمكن أن توفر المساعدة؛35 ............
ل .المعلومات بشأن آليات الوساطة أو الصلح أو الوسائل األخرى المتاحة للتسوية الودية للنزاعات ؛ 35 .......................
م .المعلومات عن كيفية الوصول إلى خدمات الوساطة أو الصلح أو الخدمات المماثلة ذات الصلة ،بما في ذلك
المعلومات عن التكاليف ،ومدة اإلجراءات و التفاصيل األخرى المتعلقة بهذه العملية؛ 35 ..............................................
ن .المعلومات بشأن كيفية إضفاء طابع قانوني ملزم على االتفاقيات ذات الصلة بالحضانة و االتصال و المسائل
المتعلقة بالطفل وإنفاذها؛35 .......................................................................................................................
س .المعلومات بشأن البني التحتية المتوفرة مثل "مرافق اللقاءات األسرية" أو "مراكز االتصال تحت اإلشراف
الخ؛ الممكن استخدامها على نحو طوعي لدعم ممارسة حق االتصال مع الطفل64 .................................................... ..
ع .المعلومات بشأن الشروط و اإلجراءات المتعلقة بإصدار وثائق السفر الضرورية مثل تأشيرات الدخول إلى
الدولة لغرض زيارات االتصال بين الوالدين والطفل ،أو لغرض المشاركة في اإلجراءات القانونية ،أو في دورات
الوساطة أو الصلح65 .......................................................................................................................... . .
 .51يتعين الحرص على توفير المعلومات الواردة أعاله ،مجانا ،ألي هيئة أو شخص يلتمسها65 ............................... .
 .42يتعين توجيه األشخاص الذين هم في حاجة إلى المساعدة في النزاعات األسرية الدولية -على جناح السرعة-
إلى السلطات أو الهيئات ذات الصلة التابعة للدولة المعنية باألمر ما لم تكن نقطة االتصال المركزية التابعة لهذه
الدولة في وضع يتيح لها توفير المساعدة المطلوبة أو ترتيبها .وفي حال ورود مشاكل لغوية تصع اتصال
الشخص المعني باألمر بالسلطة أو الهيئة ذات الصلة ،يتعين على نقطة االتصال المركزية المساعدة ،قدر اإلمكان،
على تيسير االتصال 35 .......................................................................................................................... .
65
 )2المساعدة اإلضافية في مجال تسوية القضايا األسرية الدولية
 .43يتعين على نقاط االتصال المركزية -حيثما أمكن ذلك -تقديم المزيد من الخدمات لمساعدة األشخاص على
تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود الخاصة بهم .ويتعين أن يتم -على وجه الخصوص -تشجيع الدول على
تكليف نقاط االتصال المركزية التابعة لها بالمساعدة على نحو نشط فيما يلي35 ....................................................... :
أ .تحديد مكان وجود الطفل/الوالد اآلخر المعني باألمر؛ 35 ............................................................................
ب .اتخاذ الترتيبات الوقائية/المؤقتة الالزمة لحماية الطفل/الوالد اآلخر المعني باألمر من أي ضرر؛ 35 ........................
ج .التوصل إلى تسوية ودية للنزاع؛ 35 .....................................................................................................
د .إضفاء طابع قانوني ملزم على القرارات األجنبية ذات الصلة بالحضانة و االتصال و المسائل المتعلقة بالطفل
إنفاذها؛ 35 ....................................................................................................................................
و
ه .تأمين ترتيبات االتصال؛ 35 ...............................................................................................................
و .الحصول على وثائق السفر الضرورية ،مثل تأشيرات الدخول إلى الدولة لغرض زيارات االتصال بين
الوالدين والطفل ،أو لغرض المشاركة في اإلجراءات القانونية ،أو في دورات الوساطة أو الصلح الخ؛ المتعلقة
بتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود ذات الصلة باألطفال 35 ....................................................................... .
 .44في حال تعذر توسيع أنشطة نقاط االتصال المركزية لتشمل واحدة أو أكثر من الخدمات اإلضافية المذكورة
أعاله في وقت إنشاء هذه النقاط ،يتعين على الدول أن تستعرض ،بصفة دورية ،إمكانية توسيع هذه األنشطة،
وتعزيزها على نحو تدريجي35 ................................................................................................................ .
35
 )1التنظيم ،والموظفون ،و التجهيزات في نقاط االتصال المركزية
 .45يتعين تنظيم نقاط االتصال المركزية بطريقة تضمن حياديها35 ................................................................... .
 .46يتعين على الدول منح نقاط االتصال المركزية والية واسعة لتنفيذ المهمات المسندة إليها على نحو فاعل.
ويتعين أن يتم ،على وجه الخصوص ،الحرص على منح والية كافية لنقاط االتصال المركزية تسمح بجمع ونقل
المعلومات العامة ذات الصلة المشار إليها أعاله (راجع الممارسة السليمة رقم  )54والتعاون على/والمساعدة في
ضمان التنسيق بين مختلف السلطات والهيئات المعنية بتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود .باإلضافة إلى ذلك،
يتعين –كذلك-الحرص على أن تكون جميع المهمات اإلضافية التي قد توكل إلى نقاط االتصال المركزية (راجع
الممارسة السليمة رقم  53أعاله) مقرونة بوالية دقيقة تحدد هذه المهمات35 ........................................................... .
 .13يتعين ،في نفس الوقت ،على الدول توفير الموارد المناسبة والكافية لصالح نقاط االتصال المركزية لتمكينها
من تنفيذ جميع مهماتها بطريقة سريعة وفاعلة .وإذا ما واجهت الدول مصاع لتخصيص الموارد الكافية لضمان
6
يوروميد للعدالة الثالث -العنصر الثاني
فريق العمل ()2

دليل الممارسات السليمة

إنشاء نقاط االتصال المركزية وتشغيلها ،يتعين على هذه الدول البحث عن مصادر تمويل بديلة ،بما في ذلك التمويل
من خالل المساهمات العينية ،وانتداب الموظفين35 ......................................................................................... .
 .48يتعين الحرص على أن يكون الموظفون في نقاط االتصال المركزية مؤهلين ،وذوي خبرة في مجال قانون
األسرة الوطني والدولي ،وأن يثبتوا القدرة على العمل بكل استقاللية وحياد ،و إجادة لغات االتصال ،واإللمام
بالثقافات ذات الصلة .ويتعين –أيضا -اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان حد أدنى من االستمرارية في العمل ،على
األقل ،وذلك عن طريق تأمين استقرار الموظفين35 ......................................................................................... .
 .49يتعين تزويد نقاط االتصال المركزية بالموارد المادية الكافية ،بما في ذلك وسائل االتصاالت السريعة ،مثل
اإلنترنت ،والفاكس ،و الهاتف35 ............................................................................................................... .
 .54يتعين على الدول أن تحرص على استخدام التنسيق القائم بين نقاط االتصال المركزية وهياكل المساعدة ذات
الصلة على أفضل وجه ممكن لضمان تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود و حماية األطفال35 ............................. ..
33
 )5التحسيس  -إنشاء موقع على شبكة االنترنت – شبكات التواصل
 .51يتعين الحرص على توفير جميع بيانات االتصال الخاصة بنقاط االتصال المركزية ،بما في ذلك بيانات
االتصال المتعلقة بالموظفين ،ولغاتهم ،للجمهور العام ونشرها على شبكة اإلنترنت باللغة (اللغات) الرسمية ذات
الصلة ،و كذلك باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية36 .............................................................................................. .
 .52يتعين على الدول إنشاء موقع على شبكة االنترنت خاص بنقاط االتصال المركزية ،وإتاحة الفرصة للوصول
إلى المعلومات العامة المشار إليها أعاله (راجع الممارسة السليمة رقم  )54من خالل هذا الموقع على الشبكة ،وذلك
باللغة (اللغات)الرسمية ذات الصلة ،و كذلك باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية36 ........................................................... .
 .53يتعين على الدول زيادة تحسيس جميع السلطات ،و الهيئات ذات الصلة ،بما في ذلك الوزارات ،وجهاز
القضاء ،و المهنيين القانونيين ،والشرطة ،و مصالح الخدمات االجتماعية بشأن إنشاء نقاط االتصال المركزية
وخدماتها36 ......................................................................................................................................... .
 .54يتعين أن تشتغل نقاط االتصال المركزية على شكل شبكات لربط جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة ،وتوطيد
التعاون ،والمساهمة ،على نحو نشط ،في تحسين االتصاالت بين السلطات والهيئات المعنية بتسوية النزاعات
األسرية الدولية المختلفة36 ..................................................................................................................... .
 .55يتعين على الدول النظر في إمكانية تكليف نقاط االتصال المركزية التابعة لها بأن تشغل على شكل " نقاط
اتصال مركزية في مجال الوساطة األسرية الدولية ،وذلك على النحو المنصوص عليه في "المبادئ التوجيهة إلنشاء
هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا" الصادرة عن مؤتمر الهاي ،وأن تحرص على نشر بيانات االتصال على
الموقع اإللكتروني التابع لمؤتمر الهاي36 .................................................................................................... .
38
جيم .تشجيع التعاون اإلقليمي
 .56يتعين تشجيع الدول على تعزيز التعاون اإلقليمي للمساعدة على تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود38 ............ ..
33
79

رابعا  .أهمية التوفر على اجراءات مناسبة يمكن تفعيلها بسرعة
ألف .أهمية مراعاة عنصر الزمن في النزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة باألطفال
 .57يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان معالجة النزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة
بالحضانة واالتصال بطريقة سريعة من جان السلطات القضائية واإلدارية ذات الصلة34 .......................................... .
باء.

34

تخصص القضاة والمسؤولون /تعزيز االختصاص
 .58يتعين على الدول تعزيز تخصص القضاة والمسؤولين المكلفين بالنظر في القضايا األسرية العابرة للحدود،
والحرص على توفير التدري المالئم لصالحهم 34 ...........................................................................................
 .59يتعين على الدول النظر في استحداث اختصاص في مجال القضايا األسرية العابرة للحدود للمساعدة على
ضمان النظر في هذه الحاالت -فقط -من جان القضاة المتخصصين34 ................................................................ .

خامسا .تفادي التضارب في القرارات في مجال المسؤولية األبوية –قواعد مشتركة في القضاء الدولي ،اجراءات الحصول على
االعتراف بالقرارات الصادرة ،كيفية الوصول إليها و تسريع إنفاذها.

31
31

ألف .تفادي التضارب في القرارات
 .60بغية حماية األطفال من آثار النزاعات األسرية العابرة للحدود المضرة ،يتعين اتخاذ جميع االجراءات الالزمة
لتجن اصدار قرارات متضاربة في مختلف الدول فيما يتعلق بمسائل المسؤولية األبوية34 ......................................... .
 .61يتعين تشجيع الدول على النظر بعناية في امكانية االنضمام إلى المعاهدات متعددة األطراف ذات الصلة التي
تساعد على تجن القرارات المتضاربة في المسائل المتعلقة بحماية الطفل32 .......................................................... .
 .62تعد "اتفاقية الهاي المؤرخة في  11أكتوبر  1116الخاصة باالختصاص ،والقانون الواج التطبيق،
واالعتراف ،واإلنفاذ ،والتعاون في مجال المسؤولية األبوية ،تدابير لحماية األطفال" .أحد الصكوك الدولية المهمة
الهادفة إلى تجن التضارب في القرارات في مجال حماية الطفل و التي يمكن للدول غير المتعاقدة النظر فيها32 ............... .
 .63يتعين تشجيع الحوار بين الدول المتعاقدة وغير المتعاقدة في اتفاقية الهاي لعام  1116الخاصة بحماية الطفل32 ........ .
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تعزيز قواعد االختصاص المشتركة ذات الصلة بالمسؤولية األبوية ،وتجنب الصراع في مجال االختصاص ،و الحد
باء.
35
من مخاطر اإلجراءات الموازية.
يعد تطبيق قواعد االختصاص المشتركة في مجالي الحضانة و االتصال ،و االعتراف المتبادل بالقرارات
.64
باالستناد إلى هذه القواعد سند قوي لتعزيز التعاون الدولي في المسائل القانونية المتعلقة بحماية الطفل84 .................... .
 .35عند البت في قواعد االختصاص القضائي الدولي الواج اعتمادها في سياق القانون الدولي الخاص فيما
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
في الدول األخرى84 .................................................................................................... .

 .33يتم -على نحو واسع -في عملية تحديد االختصاص القضائي الدولي في المسائل المتعلقة بحماية الطفل،
استخدام "اإلقامة االعتيادية" للطفل كعنصر إلقامة العالقة مع الطفل .ويتم االستناد إلى هذا العنصر باعتبار أن
سلطات الدولة في مكان اإلقامة االعتيادية للطفل غالبا ما تكون األجدر إلجراء التحقيقات الضرورية في هذه البيئة
االعتيادية للطفل في سبيل صون مصالحه العليا35 .......................................................................................... .
 .64بغية تحسين التعاون القانوني الدولي في مسائل حماية الطفل بواسطة دعم قواعد االختصاص المشتركة،
يمكن ،عند االقتضاء ،النظر في سبل تعزيز استخدام " اإلقامة االعتيادية للطفل " كعنصر لتحديد االختصاص
القضائي الدولي فيما يتعلق بالحضانة و االتصال و غيرهما من المسائل ذات الصلة بحماية الطفل35 ...............................
 .33و مع ذلك ،وفي حال استخدام "اإلقامة االعتيادية للطفل" كعنصر لتحديد االختصاص القضائي الدولي في
المسائل ذات الصلة بحماية الطفل ،يتعين الحرص على أن ال يستخدم هذا العنصر بطريقة مرنة ،يعني ذلك أن تعتبر
"اإلقامة االعتيادية للطفل" العنصر الوحيد الذي يسمح بإقامة العالقة مع الطفل ،وأن يتم تجاهل أنه يمكن لمحاكم
الدولة األخرى الواقعة في أماكن غير مكان اإلقامة االعتيادية للطفل أن تكون في وضع أفضل التخاذ القرار بشأن
الحاالت الفردية المتعلقة بحماية الطفل 35 ......................................................................................................
جيم.

81

التضارب في االختصاص القضائي
 .33بهدف منع القرارات المتضاربة بشأن المسؤولية األبوية ،يتعين اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لتجن البت،
في نفس أسباب الدعوى ،بين نفس األطراف ،في إجراءات موازية ،من جان دولتين مختلفتين89 ...................................
 .31يتمثل اإلجراء األمثل لتجن تنفيذ إجراءات موازية بشأن المسؤولية األبوية في االنضمام للمعاهدات متعددة
األطراف ،التي تتضمن قواعد مشتركة متعلقة باالختصاص القضائي تجن أي تضارب في هذا المجال من القانون81 ....... .
 .41و في غياب إطار قانوني دولي أو ثنائي محدد في هذا المجال ،تتوقف -بشكل كبير -تسوية التضارب في
االختصاص القضائي بشأن الحضانة واالتصال على المنهجية النشطة المعتمدة من جان القضاة المعنيين بالقضية،
ما لم يتضمن القانون الدولي الخاص أحكاما محددة تسمح بمعالجة مثل هذا التضارب في الحاالت الفردية81 .....................
 .32صونا لمصالح الطفل العليا التي يمكن تقويضها بصدور قرارات متضاربة ناجمة عن تنفيذ إجراءات موازية،
يتعين تشجيع القضاة -الذين تحال إليهم نفس المسألة المتعلقة بحماية الطفل ،من جان نفس األطراف في دولتين
مختلفتين -على اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لتجن استمرار مثل هذه اإلجراءات الموازية ،مع الحرص على
الحفاظ على استقالليتهم واحترام القوانين اإلجرائية الوطنية .و يمكن للقضاة ،على سبيل المثال  ،حيثما أمكن ذلك،
وعند االقتضاء ،المبادرة إلى ما يلي33 ........................................................................................................ :
استرعاء انتباه المحكمة األخرى ذات الصلة لورود إجراءات موازية فور اإلحاطة علما باإلجراءات التي تم
أ.
الشروع في تنفيذها من الدولة األخرى81 ......................................................................................................
ب .استخدام وسائل االتصال المباشر المتاحة لتسوية الخالفات القائمة في مجال االختصاص القضائي .يمكن
لشبكات القضاة الدولية أو اإلقليمية المساعدة على تبادل المعلومات العملية الضرورية ،وعلى إقامة اتصال قضائي
مباشر بين القضاة ذوي الصلة81 ............................................................................................................. ..
ج .الحرص على معالجة مسألة التنافس في مجال االختصاص القضائي ،و ما يترت عن التضارب في القرارات
من آثار سلبية بالنسبة لألطراف المعنية باألمر ،و تشجيع هذه األطراف على التفاهم ،والتعاون في سبيل تسوية
الخالفات في مجال االختصاص القضائي بطريقة ودية وعلى نحو يصون مصلحة الطفل81 ...................................... ..

دال.

32

تعزيز قواعد مشتركة في القانون الواجب التطبيق في مسائل حماية األطفال الدولية
 .43يساعد تعزيز القواعد المشتركة في مجال القانون الواج التطبيق المتعلق بمسائل المسؤولية األبوية وغيرها
من المسائل ذات الصلة بحماية الطفل على تجن التضارب في القرارات و السباق نحو المحاكم32 ............................... .
 .45يتعين على الدول الحرص على تعزيز مثل هذه القواعد المشتركة في القانون الواج التطبيق32 .......................... .

33

هاء .االعتراف بالقرارات وإنفاذها
 .45يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير الالزمة للحرص على أن تكون اإلجراءات المتعلقة باالعتراف
بالقرارات األجنبية ذات الصلة بالحضانة واالتصال وإنفاذها ،وغيرها من التدابير األجنبية المتعلقة بحماية الطفل
مبسطة ،وسريعة التنفيذ ،وشفافة ،و غير مكلفة35 ........................................................................................... .
 .33يمكن –مع مراعاة التنظيم الخاص بالنظام القانوني المعني باألمر -المساعدة على تحقيق هذا الهدف من خالل
تركيز االختصاص القضائي في مجال االعتراف بقرارات حماية األطفال الصادرة عن دولة أجنبية ،في محكمة
8
يوروميد للعدالة الثالث -العنصر الثاني
فريق العمل ()2

دليل الممارسات السليمة

واحدة ،أو في عدد محدود من المحاكم ،هذا فضال عن اتخاذ اجراءات أخرى مثل تركيز االختصاص القضائي في
مجال اإلنفاذ في جهة واحدة35 .................................................................................................................. .
 .33نظرا ألهمية عنصر الزمن في المسائل ذات الصلة بالطفل ،يتعين تشجيع الدول التي لم تبادر إلى ذلك ،على
اتخاذ إجراءات سريعة في مجال االعتراف بقرارات حماية األطفال الصادرة عن دول أجنبية و وإنفاذها ،والحرص
على أن تتولى هيئات الدولة المختصة معالجة طلبات االعتراف واإلنفاذ المستلمة ،وذلك على أسرع نحو ممكن.
ويتعين أن يتم ،على وجه الخصوص ،عند استالم قرارات أجنبية متعلقة بعودة الطفل الذي تم نقله أو احتجازه
بطريقة غير مشروعة ،الحرص على اتخاذ إجراءات عاجلة لالعتراف بهذه القرارات وكفالة إنفاذها35 .......................... .
 .48يتعين تحديد آجال زمنية واضحة و صارمة للسلطات المعنية باألمر في عملية االعتراف بالقرارات وإنفاذها،
بما في ذلك اآلجال الزمنية الواج التقيد بها في حال عدم االعتراف بالقرارات األجنبية المتصلة بحماية األطفال
أوفي حال عدم إنفاذها35 ......................................................................................................................... .
 .33بغية ضمان حماية األطفال المعنيين بالنزاعات األسرية العابرة للحدود من مزيد من الضرر ،و بهدف
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
الوقائية المؤقتة العاجلة ،مثل األوامر المؤقتة في مجال االتصال35 ..................................................................... ..
 .84يتعين التسهيل ،ألي شخص هو بحاجة إلى ذلك ،الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة بعملية االعتراف
باإلجراءات األجنبية المتعلقة بحماية الطفل و إنفاذها  ،بما في ذلك المعلومات بشأن الشروط و الخطوات الالزمة
للحصول على االعتراف واإلنفاذ ،و المدة الزمنية المحتملة  ،والتكاليف  ،والمساعدة القانونية في حال ورودها،
وهذا فضال عن المعلومات ذات الصلة باإلجراءات الوقائية العاجلة إن كانت متوفرة .ويستوصى أن يتم توفير هذه
المعلومات بواسطة هيئة مركزية ،مثل نقطة االتصال المركزية ( راجع الممارسة السليمة رقم  33أعاله ،وما
يليها) 35 ........................................................................................................................................ . .
 .81نظرا للمساعدة الكبيرة التي يمكن توفيرها من خالل الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي تسمح بتأمين
االعتراف باإلجراءات األجنبية في مجال حماية األطفال العابرة للحدود و إنفاذها ،يتعين تشجيع الدول على
االنضمام إلى الصكوك متعددة األطراف ذات الصلة35 .................................................................................... .
سادسا .شبكات القضاة واالتصاالت القضائية المباشرة

18
18

ألف .شبكات القضاة
 .32يعد كل من التعاون القضائي ،واالتصاالت القضائية العامة ،و شبكات القضاة آليات مهمة تساعد على
معالجة النزاعات األسرية العابرة للحدود على المستوى الوطني ،واإلقليمي ،والدولي .وتساعد هذه الشبكات القضاة
على كس الخبرة ،و توفر منبرا للتبادل مع القضاة النظراء اآلخرين على المستوى الوطني ،واإلقليمي ،والدولي
على التوالي .وتسمح –كذلك -شبكات القضاة بتعزيز التعاون القضائي ،و بناء روح الثقة المتبادلة ،واالحترام
المتبادل ،و االعتماد على النفس ،بحيث يمكن أن تساعد على تفعيل اتصاالت قضائية مباشرة 18 .............................. ..
 .83يتعين على الدول تشجيع التعاون القضائي ،و االتصاالت القضائية العامة ،و دعم إنشاء وتشغيل شبكة وطنية
من القضاة المتخصصين في المسائل األسرية الدولية .ويتعين الحرص على أن تتشكل هذه الشبكة من قضاة من
جميع أنواع المحاكم المعنية بمعالجة المسائل األسرية الدولية ،بما في ذلك ،عند االقتضاء ،قضاة المحاكم الدينية18 .............
 .84يتعين على الدول أن تحرص -كذلك -على تعزيز و دعم إنشاء وتشغيل شبكة إقليمية من القضاة المتخصصين
في المسائل األسرية الدولية18 ...................................................................................................................
 .85باإلضافة إلى ذلك ،يتعين تشجيع الدول التي لم تبادر إلى ذلك حتى اآلن ،أن تتولى تعيين قاض لدى شبكة
الهاي الدولية للقضاة .و يمكن وفقا لـ " القواعد الناشئة بشأن تطوير شبكة الهاي الدولية" المبادرة إلى ما يلي18 ........... :
يجوز ألي دولة تعيين قاض لدى الشبكة ،بغض النظر عن ما إذا كانت هذه الدولة طرفا في واحدة من
أ.
اتفاقيات الهاي الخاصة بقانون األسرة أم ال؛ 11 .............................................................................................
ب .يتعين أن يكون القاضي المعين قاضيا يمارس مهمة القضاء ،وأن تتوفر لديه خبرة كافية في مجال حماية
الطفل الدولية؛ 11 ..................................................................................................................................
ج .يتعين ،حيثما أمكن ذلك ،أن يتم تعيين القاضي ألطول مدة ممكنة لضمان استقرار الشبكة ،مع الحرص على
ضمان انضمام أعضاء جدد إلى الشبكة على نحو منتظم11 ............................................................................... .
باء.

111

االتصاالت القضائية المباشرة.

 .86يمكن أن تسهم االتصاالت القضائية المباشرة ،بشكل كبير ،في تسوية الحاالت الفردية للنزاعات األسرية
العابرة للحدود ذات الصلة باألطفال .ويمكن –كذلك -أن تساعد على تجن القرارات المتضاربة ،وتسوية المسائل
العملية ،والوصول إلى القانون األجنبي ذي الصلة ،والتوصل إلى تسوية ودية للنزاع111 ........................................... .
 .87حين إجراء اتصاالت قضائية مباشرة ،يتولى كل قاض احترام القانون المتضمن في النظام القانوني الساري
المفعول في بلده .ويتعين أن ال تتسب االتصاالت في تقويض استقاللية القاضي .ومن المهم اعتماد قواعد إجرائية
مقبولة عموما في مجال االتصاالت القضائية المباشرة ،مع العلم أن القواعد اإلجرائية المحلية تسمو على القواعد
األخرى في مثل هذه الحاالت112 .............................................................................................................. .
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113
سابعا  .نقل األطفال عبر الحدود أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة
113
ألف .منع نقل األطفال أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة
 .88يتعين اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لمنع نقل األطفال عبر الحدود أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة113 ........... .
 .81يتعين على الدول التعاون مع بعضها البعض لبلوغ هذا الهدف113 ............................................................... .

باء.

 .31يتعين على الدول تعزيز توفير بيئة قانونية تقلل من خطر نقل األطفال عبر الحدود أو احتجازهم بطريقة غير
مشروعة113 ....................................................................................................................................... .
 .91تساعد القواعد بشأن االعتراف المتبادل بالقرارات ،بما في ذلك االعتراف المسبق بالقرارات األجنبية ذات
الصلة بمسألتي الحضانة واالتصال وإنفاذها ،على توفير بيئة قانونية تسمح بردع االختطاف الدولي لألطفال115 ............... .
 .92يتعين على الدول اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لتمكين السلطات التابعة لها من الرد ،على نحو سريع و
فاعل ،على أي خطر حقيقي في مجال نقل األطفال بطريقة غير مشروعة ،وذلك عن طريق المبادرة –على وجه
الخصوص -إلى ما يلي115 ..................................................................................................................... :
"اإلتاحة ألي واحد من الوالدين ،يتخوف من االختطاف ،الوصول إلى اإلجراءات القانونية الوقائية المناسبة،
أ.
بما في ذلك ،عند االقتضاء ،القدرة على استصدار أمر قضائي يوضح الوضع القانوني للوالدين إزاء الطفل المعني
باألمر "115 ...................................................................................................................................... .
ب" .اتخاذ الالزم بشأن أوامر المحكمة وكفالة إنفاذها دونما إبطاء"115 ............................................................. .
ج" .الحرص ،في الحاالت الطارئة ،على ضمان الوصول إلى المحاكم على نحو سريع ،و خارج ساعات العمل
عند اللزوم "115 .................................................................................................................................. .
د .يتعين أن يتم الحرص على ضمان التفعيل السريع للقيود على السفر الدولي 115 ................................................
 .93يعد إجراء توعية الجمهور العام والفئات المهنية ذات الصلة بمخاطر االختطاف الدولي لألطفال -في حد ذاته-
أحد االجراءات الهامة لمنع نقل األطفال أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة115 ..................................................... .
 .94يتعين على القضاة ،حين البت في مسائل الحضانة أو االتصال المتعلقة بالنزاعات األسرية ذات الطابع الدولي
الحرص ،عند االقتضاء ،على تضمين قراراتهم بتفسير عن األحكام القانونية التي تحدد حقوق الوالدين السارية
المفعول في حال نقل الطفل من مكان إقامته االعتيادي المحدد في االختصاص القضائي إلى مكان آخر115 ...................... .
 .95ويتعين أن تشمل األحكام و القرارات القانونية المتعلقة باالتصال العابر للحدود ضمانات تهدف إلى الحد من
مخاطر احتجاز الطفل بطريقة غير مشروعة خالل زيارات االتصال في الخارج115 .................................................
 .96يتعين تشجيع الدول على إعداد ونشر "وثيقة وقائية" موجهة لآلباء واألمهات وغيرهم من األشخاص ذوي
الصلة ،تتضمن ملخصا عن االجراءات الوقائية المتاحة في الدولة المعنية باألمر و بيانات االتصال الخاصة
بالسلطات والهيئات المختصة ،التي يمكن أن تساعد على اتخاذ بعض التدابير المحددة .ويتعين –كذلك -تضمين هذه
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.
ويتعين -أيضا -الحرص على توفير هذه الوثيقة بإحدى اللغتين ،اإلنجليزية أو الفرنسية ،إذا ما أمكن ذلك115 .................... .
 .97يتعين على الدول اتخاذ جميع االجراءات الالزمة لتوفير التدري المناس لصالح الموظفين المهنيين بهدف
منع نقل األطفال أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة عبر الحدود115 .................................................................. .
113
في حال نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة عبر الحدود
 .98يتعين على الدول توفير بيئة قانونية تحمي الطفل من اآلثار المضرة المترتبة عن االختطاف الدولي148 ................ .
 .99ينبغي على الدول النظر في إمكانية االنضمام إلى المعاهدات الثنائية أو متعددة األطراف ذات الصلة ،أو إبرام
مثل هذه المعاهدات بغية تحقيق الهدف المنشود141 ........................................................................................ .
 .100فور نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة عبر الحدود ،يتعين اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لحماية
الطفل من المزيد من الضرر ،و الحرص كذلك على تحقيق عودته السريعة 141 ..................................................... .
 .101يتعين على الدول المعنية باألمر اتخاذ تدابير سريعة لتحديد مكان إقامة الطفل الذي تم نقله أو احتجازه بطريقة
غيرمشروعة داخل األراضي التابعة لهذه الدولة141 ....................................................................................... .
 .102يتعين على الدول تعزيز التعاون السريع و الفاعل فيما بين جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة141 ..................... .
 .103في حال نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة عبر الحدود ،يتعين تبليغ جميع أصحاب المصلحة ذوي
الصلة دون تأخير .ويتعين أن تتوفر الدول على هيئة مركزية ،مثل السلطة المركزية ،أو نقطة االتصال المركزية
(راجع الممارسة السليمة رقم  33وما يليها)  ،التي يمكن للوالدين موافاتها بالمعلومات ذات الصلة بهذا الطفل.
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
الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة عبر الحدود ،أو إصدار أمر للوالد المعني باألمر بهذا الشأن .وإذا كانت
مثل هذه الهيئة المركزية -التي يمكن أن تلع دورا تنسيقيا -غير متوفرة ،في ذلك الحين ،في الدولة المعينة باألمر،
يتعين تشجيع تلك الدولة على توفير بيانات االتصال المتعلقة بجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة الذين يمكن
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االتصال بهم من جان الوالد المعني باألمر في حال االختطاف الدولي لألطفال ،مع الحرص على أن يتم تسهيل
الوصول إلى مثل هذه البيانات لجميع الجهات المعنية باألمر التي هي بحاجة إليها141 .............................................. .

113

ثامنا .نقل مكان اإلقامة األسرية إلى دولة أخرى
 .104يتعين اإلتاحة لألولياء الراغبين في نقل مكان إقامتهم االعتيادية مع الطفل إلى دولة أخرى الوصول إلى
اإلجراءات المتعلقة بنقل الطفل ،إذا كان الوالد اآلخر أو الجهة المتمتعة بالمسؤولية األبوية يعارضان نقل مكان
اإلقامة االعتيادية113 ............................................................................................................................. .
 .105يتعين أن يتم ،في الدعاوى المتعلقة بطل نقل مكان إقامة الطفل االعتيادي عبر الحدود ،الحرص على
صون مصالح الطفل العليا في المقام األول113 .............................................................................................. .
 .106يتعين ،حينما يتم الترتي لنقل مكان إقامة الطفل االعتيادي عبر الحدود مع أحد والديه ،اختيار الطريقة التي
تؤمن حق الطفل في الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة مع كال الوالدين113 .......................................... .
 .107يتعين  ،على وجه الخصوص ،اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة التي تكفل التقيد ،على نحو كامل ،في الدولة
التي يتم نقل الطفل إليها ،بقرار االتصال ،أو بالشروط المتفق عليها في سياق نقل مكان اإلقامة االعتيادية للطفل عبر
الحدود .ويستوصى أن يتم ،في الدولة التي يتم نقل مكان إقامة الطفل إليها ،الحصول على االعتراف (من جان هذه
الدولة) بقرار االتصال أو باالتفاق المتوصل إليه ،وذلك عن طريق تفعيل "نظام االعتراف المسبق" أو "نظام
المرآة" .كما تساعد االتصاالت القضائية المباشرة على تحقيق ذلك 113 ..................................................................

118
تاسعا  .الحماية من العنف المنزلي في النزاعات األسرية العابرة للحدود
 .108يتعين على الدول اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان حماية فاعلة للطفل من العنف المنزلي118 ......................
 .113علما أن عددا كبيرا من النزاعات األسرية الوطنية والعابرة للحدود تنطوي على العنف المنزلي ،يتعين اعتماد
مناهج عمل تراعي المزاعم المتعلقة بالعنف المنزلي في النزاعات األسرية118 ..................................................... ..
 .111يتعين الحرص على وضع إجراءات طارئة تسمح بتوفير الحماية لضحايا العنف المنزلي في الحاالت الطارئة 118 .....
 .111يتعين على الدول اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة التي تكفل االمتثال ،من الناحية العملية ،لألوامر الخاصة
بالحماية 118 ..................................................................................................................................... .
 .112يتعين تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحماية من العنف المنزلي لجميع األشخاص الذين هم بحاجة
إلي مثل هذه المعلومات118 ................................................................................................................... ..
 .113مع المراعاة أنه يمكن في النزاعات األسرية العابرة للحدود أن يكون الشخص بحاجة إلى حماية من العنف
المنزلي في دولة أخرى ال يجيد لغتها  ،و أن يكون غير ملم بنظامها القانوني أو معتاد عليه ،يستوصى الحرص
على توفير جميع المعلومات ذات الصلة بالحماية من العنف المنزلي بواسطة هيئة مركزية ،مثل نقطة االتصال
المركزية ،وذلك في اللغة اإلنجليزية و/أو الفرنسية (راجع الممارسة السليمة رقم  33وما يليها) 118 .......................... ..
 .111من المهم ضمان االعتراف بقرارات الحماية الصادرة عن الهيئات األجنبية وإنفاذها لكفالة حماية فاعلة من
العنف المنزلي في النزاعات األسرية العابرة للحدود .وعليه ،يتعين على الدول اتخاذ إجراءات سريعة لضمان
االعتراف بقرارات الحماية وإنفاذها و/أو تسهيل الوصول إلى إجراءات الحماية المحلية لصالح األشخاص األجان
الذين يتقدمون بطلبات في هذا المجال .و يمكن ،على سبيل المثال ،في حال تقدم شخص بطل لالعتراف بقرار
أجنبي في مجال الحماية اطالعه ،على الفور ،على آليات الحماية من العنف المنزلي المتاحة ،التي يمكن االستفادة
منها إلى حين البت في طلبه ،أو في حال رفض االعتراف بهذا القرار األجنبي118 .................................................. .
عاشرا .تعزيز الحلول المتفق عليها – تعزيز الوساطة ،والصلح و الوسائل المماثلة -وضع آليات متخصصة للمساعدة على
التسوية الودية للنزاعات األسرية العابرة للحدود -الوساطة األسرية العابرة للحدود – تأمين إضفاء طابع قانوني ملزم للحلول
المتفق عليها في النزاعات األسرية العابرة للحدود وضمان إنفاذها
ألف.

123
125
تعزيز الحلول المتفق عليها
 .115يتعين الحرص على أن تكون التسوية الودية للنزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة باألطفال هدفا رئيسيا125 ....... .
 .116يتعين على الدول اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتوفير بيئة قانونية تشجع التسوية الودية للنزاعات األسرية
العابرة للحدود المتعلقة باألطفال ،مع صون حقوق الطرفين في الوصول إلى العدالة ،وحماية مصالح الطفل العليا 125 .........
 .117يتعين على الدول االلتزام بتحسيس المهنيين القانونيين وأصحاب المهن األخرى ذوي الصلة في هذا المجال.
ويمكن للدول النظر ،على سبيل المثال ،في إمكانية إدراج المعلومات بشأن طريقة سير آليات و وسائل المساعدة
على التسوية الودية للنزاعات األسرية ضمن المناهج التدريبية الخاصة بالمهنيين القانونيين وأصحاب المهن
األخرى ذوي الصلة125 ......................................................................................................................... .
 .118يتعين على الدول النظر في امكانية إدراج أحكام محددة في قوانينها اإلجرائية تدعو القضاة إلى تشجيع
التسوية الودية للنزاعات األسرية .ويمكن أن يشمل مثل هذا التشجيع توفير المعلومات المناسبة بشأن آليات التسوية
الودية للنزاعات المتاحة .ويمكن أيضا أن يجيز قانون اإلجراءات ،للقضاة في مختلف الدول ،إحالة األطراف المعنية
باألمر إلى آليات التسوية الودية للنزاعات المتاحة ،مثل آليات الوساطة أو الصلح أو الوسائل المماثلة األخرى،
شريطة أن تكون طبيعة القضية مناسبة لمثل هذه اإلحالة125 ...............................................................................
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باء .تعزيز استخدام الوساطة ،والصلح ،والوسائل المماثلة ذات الصلة -وضع آليات متخصصة للمساعدة على التسوية
126
الودية للنزاعات األسرية
 .119يتعين على الدول تشجيع استخدام الوساطة ،والصلح ،والوسائل المماثلة ذات الصلة كسبيل للتوصل إلى حلول
متفق عليها في مجال تسوية النزاعات األسرية المتعلقة باألطفال126 .................................................................... .
 .120يمكن توظيف آليات مختلفة للعمل ،جنبا إلى جن  ،في سبيل الوصول إلى التسوية الودية للنزاعات األسرية126 ....... ..
 .121إن التوفر على أكثر من آلية واحدة في النظام القانوني يعد ميزة إضافية ،بحيث أن ذلك يسمح بتسخير
مجموعة أكبر من الوسائل للمساعدة على التسوية الودية للنزاعات .وعليه ،يتعين على الدول النظر في سبل توسيع
طيفها من اآلليات المعنية بالتسوية الودية للنزاعات ،و التشجيع -مثال -على إنشاء هياكل للوساطة حيث ال تتوفر
مثل هذه الهياكل126 .............................................................................................................................. .
 .122يتعين إيراد الضمانات المناسبة لتجن إلحاق الضرر بأي واحد من طرفي النزاع أو بالطفل المعني باألمر
بسب المشاركة في عملية الوساطة أو في آلية مماثلة126 .................................................................................. .
 .123يمكن تحديد هذه الضمانات باعتماد إطار قانوني يسمح بتنظيم الشروط الرئيسية التي يتعين أن تستوفيها آليات
التسوية الودية للنزاعات126 .................................................................................................................... .
 .124نظرا ألهمية عنصر الزمن في المسائل ذات الصلة بالطفل ،يتعين ،حينما يتم استخدام الوساطة ،واآلليات
المماثلة األخرى كسبيل لتسوية النزاعات األسرية المتعلقة باألطفال ،الحرص على تنظيم هذه الوساطة واآلليات
بطريقة تسمح بتسوية النزاعات في أوانه .ويمكن ،على سبيل المثال ،تحديد اآلجال الزمنية لتنفيذ المحاولة المتعلقة
بالتسوية الودية126 ................................................................................................................................ .
 .125يتعين استخدام الوساطة و الوسائل المماثلة األخرى كآليات مكملة لإلجراءات القانونية ،وليس كبديل لها.
ويتعين أن ال يتم تقييد الوصول إلى اإلجراءات القانونية124 .............................................................................. .
 .126بغية تعزيز استخدام الوساطة والوسائل المماثلة في هذا المجال ،يتعين على الدول النظر في سبل الحد من
تكاليف استخدام مثل هذه اآلليات لإلتاحة لألطراف التي تتوفر على موارد مالية محدودة من الوصول إليها124 ................ .
 .127في ضوء التحديات الخاصة التي تفرضها النزاعات األسرية العابرة للحدود في بعض الحاالت ،يتعين
الحرص على إنشاء آليات متخصصة لتسوية النزاعات األسرية في مثل هذه الحاالت124 ........................................... .
 .128يتعين على الدول تعزيز إنشاء آليات متخصصة في مجال التسوية الودية للنزاعات األسرية العابرة للحدود و
تطوير التدري المتخصص في هذا المجال124 ............................................................................................ ..
جيم.

132

الوساطة األسرية الدولية
 .129يتعين تشجيع الدول على تعزيز إنشاء آليات متخصصة للوساطة األسرية الدولية ،ودعم هياكل الوساطة
المعنية بتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود132 ....................................................................................... .
 .130يتعين تشجيع الدول على النظر في سبل تنفيذ "المبادئ اإلرشادية إلنشاء هياكل الوساطة في سياق عملية
مالطا" و فتح نقاط اتصال مركزية للوساطة األسرية الدولية على النحو المشار إليه في هذه المبادئ اإلرشادية132 ........... .
 .131يتعين تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة باآلليات المتخصصة في مجال الوساطة األسرية الدولية من
خالل السلطات المركزية ،مثل نقاط االتصال المركزية 132 ............................................................................. ..

135

دال .إضفاء طابع قانوني ملزم على الحلول المتفق عليها في النزاعات األسرية العابرة للحدود وضمان تنفيذها
 .132بغية دعم التسوية المستدامة للنزاعات األسرية العابرة للحدود ،يتعين اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة التي
تكفل إضفاء طابع قانوني ملزم على الحلول المتفق عليها وتضمن تنفيذها في اثنين أو أكثر من النظم القانونية
المعنية باألمر 135 ..................................................................................................................................
 .133يتعين أن يتم ،في النزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة بالحضانة و/أو االتصال ،الحرص -بصورة
خاصة -على إضفاء طابع قانوني ملزم على االتفاق المتوصل إليه ،وضمان االعتراف به في النظم القانونية ذات
الصلة بطريقة سريعة إلتاحة العمل به (االتفاق) في بيئة قانونية آمنة135 ............................................................... .

134

أحد عشر .الخالفات األسرية المتعلقة بنفقة الطفل في الحاالت التي تستلزم توفير دعم خاص لصالح الطفل
 .134يتعين توفير "مستوى من المعيشة يكون كافيا لضمان النمو الجسمي ،والعقلي ،واألخالقي ،و االجتماعي
للطفل" 134 ...................................................................................................................................... ..
 .135يتولى الوالد (الوالدان) أو غيرهما من األشخاص المسؤولين عن الطفل ،المسؤولية األساسية المتمثلة في
تأمين الظروف المعيشية الالزمة لنمو الطفل ،وذلك في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم "134 .................................... .
 .133يتعين على الدول " وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها ] ... [ ،اتخاذ اإلجراءات المناسبة من أجل
مساعدة الوالدين و غيرهما من األشخاص المسؤولين عن الطفل ،على إعمال [حق الطفل في مستوى معيشي الئق].
و يجوز عند االقتضاء تقديم المساعدة المادية وبرامج الدعم الضروريين" 134 ..................................................... ..
 .137يتعين على الدول " اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من األشخاص
اآلخرين المسؤولين ماليا عن الطفل  ،سواء داخل الدولة أو من الخارج  .وحينما يقيم الشخص المسؤول -ماليا -عن
الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يقيم فيها الطفل ،يتعين على الدول أن تشجع -على وجه الخصوص -على
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االنضمام إلى االتفاقات الدولية أو على إبرام اتفاقات محددة في مجال تحصيل النفقة ،هذا فضال عن اتخاذ الترتيبات
األخرى المناسبة "134 ........................................................................................................................... .
 .138يتعين على الدول تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة باإلجراءات القضائية و/أو اإلدارية المتاحة في
مجال تحصيل نفقة األطفال ،بما في ذلك المعلومات المتصلة بتحصيل النفقة عبر الحدود133 ....................................... .
 .139يتعين تشجيع الدول على إنشاء هياكل مركزية لتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتحصيل نفقة األطفال
عبر الحدود .ويستوصى بأن تقدم –كذلك -هذه الهياكل المركزية المزيد من المساعدة لألشخاص الذين يسعون إلى
تحصيل هذه النفقة .ويتعين-أيضا -تعزيز التالحم بين هذه الهياكل المركزية وغيرها من الهياكل المركزية القائمة
المعنية بالمساعدة على تسوية النزاعات األسرية الدولية ،مثل نقاط االتصال المركزية (راجع الممارسة السليمة رقم
 35أعاله وما يليها)138 ........................................................................................................................ .
 .140يتعين على الدول اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لإلتاحة لألشخاص المتقدمين بطلبات في مجال نفقة
األطفال الوصول -فعال -إلى اإلجراءات ذات الصلة138 .................................................................................. .
 .141يتعين أن ال يتم إلزام األطفال بالمشاركة في جلسات المحكمة المتعلقة بإعالة األطفال في حال عدم سداد النفقة138 ..... .
 .142يتعين على الدول اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لتشجيع دفع نفقة األطفال على نحو طوعي138 ........................ .
 .113يتعين على الدول إنشاء آليات فاعلة تكفل إنفاذ الطلبات المتعلقة بدفع نفقة األطفال138 ...................................... ..
 .111عند البت في أسس االختصاص القضائي الدولي التي ينبغي االستناد إليها لتطبيق قواعد القانون الدولي
الخاص المحلية في مسائل نفقة الطفل ،يتعين على الدول أن تستند إلى قواعد االختصاص التي تخدم مصالح الطفل
المعني باألمر على أكمل وجه ممكن ،وأن تحرص -كذلك -على تفضيل قواعد تضمن التفاعل مع القواعد األكثر
شيوعا في الدول األخرى في المسائل المتصلة بنفقة الطفل138 ......................................................................... ..
 .145يتعين على الدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتحسين التعاون فيما بين الدول ،و أن تضمن اعتماد
إجراءات سريعة التنفيذ ،وفاعلة ،وناجعة من حيث التكلفة ،ونزيهة وتستجي بسرعة لطلبات تحصيل نفقة اإلعالة
عبر الحدود ،ونفقة األطفال على وجه الخصوص138 ..................................................................................... .
 .146يتعين تشجيع الدول على النظر في إمكانية االنضمام إلى اتفاقية الهاي المؤرخة في  23نوفمبر  2444بشأن
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مالحظات تمهيدية ومنهجية عمل
سوف يجد القارئ في الصفحات التالية من هذا الدليل مجموعة من الممارسات السليمة ،وملخصا عن المناقشات التي
جرت بين مختلف أعضاء فريق العمل المعني بهذا المشروع والتي ساعدت على ضبط هذه الممارسات السليمة ،و كذلك

مالحظات عامة وجيزة من الخبير الذي أعد هذه الوثيقة.

وحري باإلشارة إلى أن السمة األساسية التي تميز هذا العمل هي أن الممارسات السليمة المتضمنة في هذا الدليل تحظي
بتوافق واسع لآلراء من جانب أغلبية أعضاء الوفود المشاركين في االجتماعات التحضيرية ،مثلما برز ذلك خالل
المناقشات التي جرت بشأن كل واحد من المواضيع المطروحة على بساط البحث.
إن الممارسات السليمة المقيدة في هذه الوثيقة لم يتم ضبطها بصورة مجردة ،أو في معزل عن االعتبارات األخر ذات
الصلة ،كما أنها ليست ممارسات مثالية يمكن تصور تطبيقها في سياق وهمي أو خيالي فقط .وان كانت هذه الممارسات
غير مستوفية -على نحو مطلق -لجميع الميادين ،فإنها تحظي بتوافق واسع في اآلراء من جانب أغلبية أعضاء الوفود من
مختلف الدول المشاركة في كل واحد من االجتماعات المعقودة لهذا الغرض.
إن هذه الممارسات السليمة تم إقرارها من جانب جميع وفود البلدان المستفيدة المشاركة في االجتماعات بحيث اعتبرت
هذه الوفود أنها ممارسات حسنة ،ومقبولة ،وعملية ،وصيغت بطريقة مناسبة تتمشى والظروف الراهنة ،وتتكيف مع سياق
وواقع بلدانهم ،وال تتنافى مع تشريعاتها القائمة وأطرها المؤسسية الحالية .وفضال عن ذلك ،فإن هذه الممارسات السليمة
تتناسب –كذلك -مع المخططات المسطرة ويمكن تنفيذها بكل واقعية من الناحية التقنية ،على األمدين القصير والمتوسط،
لزمي.
وان كان تنفيذها غير إ ا
إن الممارسات السليمة المحددة والمناقشات التي جرت بشأنها يراعيان السياق اإلقليمي الذي تندرج فيه هذه الممارسات.
إن ثمة عدد من البلدان بادرت إلى تنفيذ بعض التوصيات ذات الصلة بهذه الممارسات وذلك بطريقة كاملة أو جزئية .وال
شك أن إقرارها في هذا السياق سيدعم هذا االتجاه على نحو أكبر ،هذا فضال عن تأكيد أهميتها.
تسمح الممارسات السليمة التي تم تحديدها والمعلومات التي تم جمعها في ملخص المناقشات ،برسم صورة شاملة عن
الوضع الحالي في هذا المجال و عن المالمح الرئيسية للموضوعات ذات الصلة.
لقد تم ،في هذه الوثيقة ،إيراد تعريف لكل واحدة من الممارسات السليمة المقترحة ،يليه ملخص عن المناقشات التي جرت
بشأنها .وفي اعتقادنا ،فإن هذا الملخص يسمح ليس فقط بتوفير معلومات موجزة و مفيدة للغاية ،بل وكذلك بإبراز نقاط
القوة وأوجه القصور بشأن كل واحد من المجاالت المعروضة للبحث ،هذا فضال عن إطالعنا على الوضع الراهن في
بلدان الجوار الجنوبية بهذا الشأن .وفي بعض الحاالت ،يتيح –أيضا -الملخص تحديد المجاالت التي يتوقع أن تتميز
بتقدم معقد أو بطيء ،و تلك التي يتوقع أن يكون فيها التقدم سهال وسريعا.
وعالوة على ذلك ،يسمح ملخص المناقشات بالحصول على فكرة محددة بشأن بعض النجاحات الملموسة المحرزة من
الناحية القانونية ،وبإبراز بعض الف ارغات وأوجه القصور في استخدام بعض المعايير الموحدة ذات الصلة والمندرجة في
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سياق المشروع الجاري تنفيذه بين االتحاد األوروبي و بلدان الجوار الجنوبية المستفيدة من مشروع يوروميد للعدالة الثالث.

لهذا الغرض ،بادرنا إلى إعداد استبيان محدد بهذا الشأن ،وحرصنا على موافاة جميع المشاركين في االجتماعات بهذا
االستبيان وبالمستندات المرجعية ذات الصلة –مقدما -لإلتاحة لهم بتحضير مشاركتهم على نحو سليم .لقد عقد فريق
العمل خمسة ( )5اجتماعات دام كل واحد منها ثالثة ( )3أيام ،بحيث عقد االجتماع األول في برشلونة (اسبانيا) من 22

إلى  22مايو  ،2102و الثاني في روما (إيطاليا) من  01إلى  21سبتمبر  ،2102و الثالث في مدريد (اسبانيا) من
 00إلى  02ديسمبر2102؛ والرابع في الهاي (هولندا) من  5إلى  7مارس  2103والخامس واألخير في براغ
(تشيكيا) من  23إلى  25أبريل .2103
لقد وجهت الدعوة إلى جميع البلدان المستفيدة من المشروع للمشاركة في االجتماعات ،بحيث تم السماح لثالثة ()3
خبراء من كل بلد (يتم تعينهم من جانب المنسق الوطني في كل بلد مقدما) بالمشاركة في هذه االجتماعات .لقد تعذر
على بعض البلدان المستفيدة من المشروع المشاركة في االجتماعات ألسباب مختلفة .وبغية ضمان االستم اررية في
العمل ،حاولنا أن نضمن -قدر اإلمكان -المشاركة من نفس أعضاء الوفود في كل واحد من االجتماعات الثالثة أو على

األقل واحد منهم.

لقد سمحت االجتماعات الخمسة المعقودة بمناقشة مواضيع مختلفة وفقا للجدول الزمني ومشروع جدول األعمال اللذين تم
إعدادهما من قبل الفريق المسؤول عن تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الخبراء ،وبالموافقة المسبقة من مكتب التعاون
والمساعدات التابع لإلتحاد األوروبي .وقد أتاح ذلك للخبير (المكلف بإعداد هذه الوثيقة) جمع معلومات مناسبة ،وتلخيص

جوهر المناقشات ،وصياغة الممارسات السليمة بشأن كل واحد من المواضيع التي طرحت على بساط البحث ،وذلك
استنادا إلى التوافق في اآلراء الذي برز بشأن كل من واحد من هذه المواضيع .وعلى إثر كل اجتماع ،قام الخبير بإعداد
مشروع تقرير عن العمل المنجز يعكس آراء المشاركين وأفكارهم والممارسات السليمة المقترحة المتعلقة بالمواضيع التي
نوقشت .وفي أعقاب ذلك ،قام الخبير –كذلك -بموافاة البلدان المستفيدة بمشروع التقرير لغرض اإلحاطة والمراجعة،

ولإلتاحة لهذه البلدان تبادل وجهات النظر بشأن مضمون التقرير ،و عند االقتضاء إدخال التصويبات أو التعديالت
عليه ،وذلك قبل أن يعرض التقرير لإلقرار خالل االجتماع الموالي لفريق العمل .وقد ساعدت هذه الطريقة التي تميزت

بالتفاعل التقدم في العمل في كل اجتماع ،والتوصل إلى النتيجة النهائية المنشودة التي توجت أعمال فريق العمل خالل
اجتماعه األخير.
وفضال عن ذلك ،و للحرص -قدر اإلمكان-على أن تعكس الوثيقة النهائية بكل صدق المناقشات التي جرت ،تم،
مجددا ،إرسال النص النهائي إلى البلدان المعنية باألمر مع تضمينه نتائج االجتماع األخير ،وذلك للسماح لهذه البلدان،
بأن تقدم تعديالتها وتصويباتها األخيرة بشأن هذه الوثيقة (بالتنسيق بين المنسق الوطني و أعضاء الوفود المشاركين في
االجتماعات الثالثة) .وقد تم الحرص على مراعاة كافة المقترحات المستلمة في أوانه وعكسها في النسخة النهائية من
الدليل من جانب الخبير.

تعد هذه الوثيقة ثمرة عمل مفصل تم إنجازه من جانب كل من الخبير الذي تولى إعداد هذا الدليل ،و فريق العمل ،وكافة
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المشاركين الذين ساهموا في تنفيذ مختلف األنشطة المتصلة بالدليل .وتم التوصل إلى إعداد هذا الدليل بفضل جهود
الجميع ،وما أبداه كل واحد من أعضاء الوفود المشاركين من الت ازم كبير بهذا المشروع.
ونود ،بهذه المناسبة ،أن نعرب عن امتناننا العميق للسيدة جوليان هيرش ،الخبيرة الرئيسية على األمد القصير ،على ما
أبدته من خبرة ،وروح تعاون ،وتفان كبير ،وكفاءة مهنية و عمل فني قيم أثناء إنجاز هذا العمل .وقبل كل واحد من
االجتماعات ،تولت الخبيرة جوليان هيرش ،بمساعدة الفريق التقني لمشروع يوروميد للعدالة الثالث ،إعداد مجموعة من
األسئلة المحددة بشأن جميع المواضيع المعروضة للبحث ،وذلك بالتعاون مع خبراء و ممثلي بلدان الجوار الجنوبية الذين
تم إشراكهم في إعداد هذا الدليل ،وبالتنسيق مع المنسقين الوطنيين لهذه البلدان.
وأخيرا ،نود أن نعرب عن شكرنا الخالص إلى جميع الخبراء من الدول الشريكة الجنوبية الذين شاركوا في مختلف
االجتماعات و أبدوا مساهمة كبيرة في مختلف المناقشات .وقد تم التوصل إلى إعداد هذا الدليل بفضل دعمهم الصريح،
والتزامهم الراسخ و جهودهم الدؤوبة التي ال تعرف الكلل.
سالسيدو أندريس فيالسكو،

رئيس فريق العمل لمشروع يوروميد للعدالة الثالث.
خوسيه ماريا فرنانديز فياللوبوس،
المسؤول عن التدريب في مشروع يوروميد للعدالة الثالث.
دانيا سمول،
منسقة مشروع يوروميد للعدالة الثالث.
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قرار شكر
إنه من دواعي سروري أن أتولى ،بصفتي خبيرة رئيسية على المد

القصير مكلفة بإعداد هذه الوثيقة ،تقديم "دليل

الممارسات السليمة لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود مع التركيز بصورة خاصة على النزاعات األسرية ذات

الصلة بالمسؤولية األبوية"  ،والذي يحتوي على المبادئ و الممارسات السليمة على النحو المحدد من جانب فريق العمل

( )2على إثر االجتماعات الخمسة المعقودة لهذا الغرض.

ويطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر إلى جميع الخبراء 1من بلدان جنوب المتوسط الشريكة في آلية الجوار والشراكة

األوروبية ( )ENPIالذين شاركوا في بعض أو جميع اجتماعات فريق العمل و الذين أسهموا في إعداد هذا الدليل بفضل
ما أبدوه من حكمة ،و خبرة ،والتزام إزاء مشروع يوروميد للعدالة .كما أود أن أزجي الشكر إلى جميع بلدان جنوب
المتوسط الشريكة على المساهمة في إعداد هذا الدليل من خالل توفير الدعم والمواد المرجعية الضروريين لصالح الخبراء

األعضاء في فريق العمل المعني بهذا المشروع .وقد تم بلوغ أهداف المشروع بفضل ما تم إبداؤه من جهد وتفان من
جميع الخبراء الوطنيين المشاركين من بلدان جنوب المتوسط الشريكة ،وذلك رغم بعض المصاعب التي اعترضت سبيلنا

أحيانا ،السيما تغيير أعضاء الوفود المشاركين من اجتماع آلخر و القيود الزمنية التي ميزت الفترة ما بين االجتماعات.

وأود ،أيضا ،أن أهيب بجميع الخبراء 2على األمد القصير على تقاسم المعرفة والخبرات في المسائل المتصلة بقانون
األسرة الدولي خالل مشاركتهم في بعض أو جميع اجتماعات فريق العمل المعني بإعداد هذا الدليل.
وحري بنا أن نشيد ،بصورة خاصة ،بمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص على ما أبداه من دعم مستمر لعمل يوروميد
للعدالة .فلقد أسهم مؤتمر الهاي في توفير الخبرة في مجال قانون األسرة الدولي حيثما أمكن ذلك ،و بكل وسيلة ممكنة،
1

تشمل قائمة خبراء بلدان جنوب المتوسط الشريكة في آلية الجوار والشراكة األوروبية ،السيما ،الخبراء التالية أسماؤهم :السيد عمرو عبد السالم (مصر) ،والسيد

هاني عبد الرحيم (مصر)  ،والسيدة ريم ابو الرب (فلسطين)  ،والسيد المنذر األدب (تونس ) ،القاضي الدكتور محمد عبد الجواد حجازي النتشه

(األردن)  ،و القاضي اشرف العمري ( األردن)  ،والسيد أحمد الشواف ( مصر)  ،القاضي يوسف الطاهات ( األردن)  ،والقاضي الدكتور محمد الطراونة
(األردن)  ،و القاضي منصور الطوالبة (األردن) ،والسيدة ادفاه افنون (إسرائيل) ،والسيدة إيفون بو لحود (لبنان ) ،والسيدة دارين دانيال (إسرائيل) ،والسيد ماجد

محمد العنتبلى (مصر)  ،والسيد عبد الهادي البطاح (المغرب)  ،والسيد أيمن أحمد عبد الظاهر الطيب ( مصر)  ،والسيد تامر أحمد عزات ( مصر)  ،والسيد

يهوشع فريدمان (إسرائيل)  ،والسيدة هالة الحجار (لبنان) ،والسيد مجدي محمد حردان (فلسطين) ،والسيد هيثم حجازي (مصر)  ،والسيدة مريم باتريسيا كبارة
(لبنان ) ،والسيدة لسلي كاوفمن (إسرائيل)  ،والسيدة ياعيل كيتسيس (إسرائيل)  ،والسيدة ياعيل كوتيك (إسرائيل)  ،والسيد حافظ العبيدي (تونس)  ،والسيد اسعد
مبارك (فلسطين)  ،والسيدة سمرندا نصار (لبنان)  ،والسيدة عيديت ارحاميم-مندلباوم (إسرائيل)  ،والسيد وليد محمد رفعت ( مصر)  ،والسيدة نجيبة الرويسي

(تونس) ،والسيد سرمد صيداوي (لبنان)  ،والسيدة ريما سليمان (لبنان)  ،والسيد الياس صلوب (المغرب) ،والسيد رامي طربيه (إسرائيل)  ،والسيد عبد الهادي
زحاف (المغرب ) .
2

وتشمل قائمة الخبراء على األمد القصير الخبراء التالية أسماؤهم :السيدة كيرستين بارتش (شبكة قضاة الهاي ) ،والسيدة سابين بريغر (شبكة قضاة

الهاي(ألمانيا))،والسيدة ماريا لوي از فيشي ار (إيطاليا)  ،والسيد فرانسيسكو خافيير فوركادا ميراندا (شبكة قضاة الهاي(اسبانيا ))  ،والسيد فيليب لورتي (شبكة قضاة
الهاي)  ،والسيد لوبومير ابتاشيك (شبكة قضاة الهاي الجمهورية التشيكية))و السيدة نجيبة الرويسي (تونس) ،والسيدة لوسيانا سان جيوفانى (إيطاليا)  ،والسيدة
لويز إلين تيتز (شبكة قضاة الهاي )  ،والسيد ماثيو ثورب(شبكة قضاة الهاي المملكة المتحدة))  ،والسيد هانز مايكل فايث (ألمانيا ) .
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وذلك في سياق مشروعي يوروميد للعدالة األول والثاني السابقين .وفضال عن ذلك ،فقد حرص مؤتمر الهاي على تعزيز
أوجه المواءمة بينه وبين مشروع يوروميد للعدالة بحيث أنه شجع ،على وجه الخصوص ،على دعم الروابط في إطار
عملية مالطا التي بادر إليها مؤتمر الهاي .وأود ،بهذا الشأن ،أن أتقدم بالشكر الخالص إلى كل من األمينين األولين
لمؤتمر الهاي ،فيليب لورتي و لويز إلين تيتز على التوالي ،على ما أبدياه من دعم لمشروع يوروميد للعدالة الثالث.
كما أود أن أعرب عن أسمى آيات التقدير ألعضاء فريق مشروع يوروميد للعدالة التالية أسماؤهم :سالسيدو أندريس
فيالسكو،رئيس فريق العمل؛ و خوسيه ماريا فرنانديز فياللوبوس ،المسؤول عن التدريب؛ و دانيا سمول،منسقة المشروع ،و
كذلك إلى منظمي البرنامج ،ديانا جاليستيو ديل بوزو ،و فاليري بيرنار كيسنيل الذين يستحقون جميعا التهنئة على ما
أبدوه من تفان لضمان نجاح المهمة الجسيمة المتمثلة في ضمان إدارة العناصر الست ( )3لمشروع يوروميد للعدالة

الثالث على نحو متزامن ،وذلك أثناء سنة كاملة من الزمن .ولقد تم ضمان نجاح كل واحد من اجتماعات فرق العمل

بفضل ما أبداه كل واحد من هؤالء األعضاء من روح مهنية عالية و التزام شخصي صريح بهذا المشروع.
وأخيرا ،ال يفوتني أن أزجي الشكر إلى جميع المترجمين التحريريين والفوريين الذين أسهموا في ضمان نجاح هذا المشروع
بفضل الكفاءة المهنية العالية التي أبدوها .وأود أن أعرب عن شكري الخالص إلى السيدة إيزابيل فاندينبالس على ما أبدته
من تفان والتزام شخصي ،في كل وقت ،لضمان ترجمة مشاريع النصوص والنسخة النهائية من دليل الممارسات السليمة
في أوانه ،رغم القيود الزمنية.
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مقدمة
 .1في كل عام ،يتأثر اآلالف من األطفال بسبب النزاعات األسرية العابرة للحدود .وغالبا ما تتسبب النزاعات
المحيطة بانفصال الوالدين أو طالقهما في تهديد حقوق الطفل في الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت
مباشرة بكال الوالدين .و يالحظ في مثل هذه الحاالت أن الحدود الجغرافية بين الدول غالبا ما تتسبب في

فرض عقبة إضافية أخر  ،هي خفية في بعض األحيان ،تحول دون تسوية هذه النزاعات األسرية .وبينما

يخوض األولياء معارك طويلة ،ومرهقة ،ومكلفة لكسب الحضانة و ضمان استبقاء االتصال مع أطفالهم ،وهو
األمر الذي ينهك -في الغالب -كاهل األسرة الكبيرة من كال الجانبين في نفس الوقت ،يعاني األطفال من
اآلثار المضرة الناجمة عن هذه النزاعات بحيث ترافقهم هذه المعاناة لفترات طويلة من الزمن ،و أحيانا أثناء فترة

الطفولة بأكملها.
.2

في عالم اليوم المتميز بالعولمة ،أصبح العيش والعمل بصورة مؤقتة أو على األمد الطويل في البلدان األجنبية
حقيقة ال مناص منها بالنسبة للكثير من األسر ،بحيث أضحت النزاعات األسرية تتضمن عنص ار دوليا على
نحو متزايد .وعليه ،أصبحت أدوات المساعدة على تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود مهمة أكثر من أي
وقت مضى .وال شك أن التعاون بين الدول ،بما في ذلك التعاون على المستو الحكومي واإلداري والقضائي،
هو مهم جدا لكفالة وضع إطار فاعل لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود ،ولحماية األطفال من اآلثار
المضرة المترتبة عن مثل هذه النزاعات.

 .3وعيا بالحاجة إلى توسيع التعاون في المنطقة األورو-متوسطية في مجال قانون األسرة الدولي و بأهمية تحسين
هذا التعاون على نحو أكبر ،تم وضع العنصر الثاني من مشروع يوروميد للعدالة الثالث بهدف إعداد دليل

للممارسات السليمة في مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود ،مع التركيز بصورة خاصة على المنطقة
األورو-متوسطية.
 .1لقد أتاح العنصر الثاني من مشروع يوروميد للعدالة الثالث فرصة فريدة من نوعها لتحديد وضبط الممارسات
السليمة في مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود ذات األهمية الخاصة بالنسبة لبلدان المنطقة ،وذلك
من خالل إنشاء فريق عمل يتألف من خبراء من بلدان جنوب المتوسط الشريكة في آلية الجوار والشراكة
األوروبية التالية :


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،



جمهورية مصر العربية،



إسرائيل،



المملكة األردنية الهاشمية،



لبنان،



المملكة المغربية،
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فلسطين ،و



الجمهورية التونسية.

 .5إن الممارسات السليمة المقيدة في هذا الدليل هي ثمرة عمل واسع النطاق تم انجازه بمشاركة جميع الخبراء
األعضاء في فريق العمل المعني بهذا المشروع على إثر االجتماعات الخمسة التالية المعقودة لهذا الغرض:
(  ) 1برشلونة في الفترة من  22إلى 21مايو ، 2112

(  ) 2روما في الفترة من  13إلى  21سبتمبر ، 2112
(  ) 3مدريد في الفترة من 11إلى  13ديسمبر ،2112
(  ) 1الهاي في الفترة من  5إلى 13مارس  ،2113و
(  ) 5براغ في الفترة من  23إلى 25أبريل .2113
 .3لقد استند فريق العمل في عملية تحديد وضبط الممارسات السليمة في مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة
للحدود إلى العمل الهام المنجز من جانب المنظمات األخر في هذا المجال من القانون ،والسيما العمل المنجز
من جانب مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص ،هذا فضال عن االسترشاد بالصكوك القانونية الدولية واإلقليمية
و الثنائية األخر ذات الصلة .كما استفاد فريق العمل في عملية تحديد الممارسات السليمة من العمل المنجز
في المشاريع السابقة ،يعني ذلك مشروع يوروميد للعدالة األول( (2004-200ومشروع يوروميد للعدالة الثاني

( ،3 )2111-2113اللذين أطلقتهما المفوضية األوروبية بهدف تعزيز التعاون المشترك فيما بين الدول و
التعاون اإلقليمي ،وبغية تشجيع التبادل المستمر بين القضاة و المهنيين في مجال القانون والمسؤولين من

مختلف الدول .ويالحظ أن العديد من الخبراء المشاركين في فريق العمل الذي تم إنشاؤه في إطار مشروع
يوروميد للعدالة الثالث سبق وأن شاركوا في واحدة أو أكثر من الحلقات الدراسية المنظمة من جانب يوروميد
للعدالة أو في الزيارات الدراسية المنظمة في إطار مشروع يوروميد للعدالة السابقين.
 .3يعد العمل المنجز في إطار ما يعرف بـ"عملية مالطا" 4التي بادر إليها مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص

عمال مهما جدا لتحديد الممارسات السليمة للمنطقة األورو-متوسطية .لقد تم تنفيذ "عملية مالطا" على شكل
حوار بين كبار القضاة و المسؤولين الحكوميين رفيعي المستو من الدول المتعاقدة في اتفاقياتي 5الهاي لعام

 1331وعام  1333على التوالي ،ومن الدول غير األطراف التي تستمد أصولها القانونية من الشريعة
اإلسالمية .وتهدف عملية مالطا إلى تحسين حماية حقوق األولياء واألطفال في استبقاء االتصال فيما بينهم
عبر الحدود والى إيجاد حلول للمشاكل المترتبة عن نقل األطفال عبر الحدود بطريقة غير مشروعة أو

3

المزيد من المعلومات متاح على  ( http://euromed-justiceii.eu/en/home/list/&tidتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو

.)2113
4

لمزيد من المعلومات راجع "عملية مالطا" موقع مؤتمر الهاي في:

http://www.hcch.net/index_en.php؟ # act=publications.details&pid=5214&dtid=46مالطا ( تم تصفح هذه الصفحة في آخر
مرة في  15مايو .)2113
5

راجع الفقرة ( )11أدناه حول اتفاقية الهاي بشأن الجوانب المدنية الدولية في مجال اختطاف األطفال،المؤرخة في  25أكتوبر  1331واتفاقية الهاي بشأن

االختصاص القضائي ،والقانون المنطبق ،واالعتراف ،والتنفيذ ،والتعاون في مجال مسؤولية األبويين وتدابير حماية األطفال المؤرخة في  13أكتوبر .1333
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احتجازهم في بلدان ال تنطبق فيها األطر القانونية الدولية ذات الصلة .وتتولى عملية مالطا احترام تنوع النظم
القانونية ،والثقافات ،والتقاليد وتلتزم بالهدف المشترك المتمثل في ضمان حماية األطفال من اآلثار المضرة
الناجمة عن النزاعات األسرية العابرة للحدود .وقد تم ،حتى اآلن ،تنظيم ثالثة مؤتمرات رئيسية في مجال قانون
األسرة العابر للحدود في مالطا في  ، 2111و ، 2113و  2113على التوالي ،بحيث تمت-بصورة خاصة-
معالجة سبل تحقيق تعاون أفضل بين الدول المشاركة في سبيل تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود.
 .3يعد ما يسمى بـ" إعالنات مالطا" 6الثالثة الصادرة بتوصية من الخبراء المشاركين في مؤتمرات مالطا المذكورة
سابقا صكوكا ذات أهمية خاصة بالنسبة لدليل الممارسات السليمة المندرج ضمن مشروع يوروميد للعدالة

الثالث .وتجدر اإلشارة إلى أن خبراء أغلبية بلدان جنوب المتوسط الشريكة في آلية الجوار والشراكة األوروبية
اشتركوا في بعض أو جميع مؤتمرات مالطا القضائية.
 .3وعالوة على ذلك ،تم تسجيل تطور بارز في سياق عملية مالطا يكتسي أهمية خاصة لعملية تحديد الممارسات
السليمة في مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود في إطار مشروع يوروميد للعدالة الثالث ،بحيث يتمثل
هذا التطور في وضع هياكل دولية للوساطة للمساعدة على تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود .بالفعل ،تم
بناء على توصية متضمنة في إعالن مالطا الثالث -إنشاء فريق عمل يتألف من خبراء معينين من الدولالتالية :استراليا ،وكندا ،و مصر ،وفرنسا ،و ألمانيا ،والهند ،واألردن ،وماليزيا ،و المغرب ،وباكستان ،و المملكة

المتحدة ،والواليات المتحدة األمريكية كلف بوضع "مبادئ إرشادية إل نشا هياكل الوساطة في سياق عملية

مالطا"  .7وتدعو هذه المبادئ إلى إنشاء " نقاط اتصال مركزية للوساطة األسرية الدولية " في كل واحدة من

الدول لتسهيل توفير المعلومات بشأن خدمات الوساطة المتوفرة ،وسبل الوصول إلى الوساطة ،هذا فضال عن

المعلومات األخر ذات الصلة ،بما في ذلك المعلومات بشأن طريقة الوصول إلى العدالة .والى جانب ذلك ،تم

كذلك ،في المبادئ ،تحديد بعض المقاييس المحددة بشأن سبل تحديد خدمات الوساطة الدولية ،وطريقة تنفيذ
عملية الوساطة و نتائجها .وحري بنا اإلشارة إلى أن الدول هي حرة في اعتماد هذه المبادئ 8وفي كفالة
تنفيذها .وقد بادرت -حتى اآلن -ست دول وهي استراليا ،وفرنسا ،و ألمانيا ،وباكستان وجمهورية سلوفاكيا،
والواليات المتحدة األمريكية إلى إنشاء نقاط اتصال مركزية للوساطة األسرية العابرة للحدود وفقا لهذه المبادئ.9

6

راجع اعالنات مالطا الثالث على ( http://www.hcch.net/upload/maltadecl09_e.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو

7

يمكن الوصول إلى المبادئ والمذكرة التفسيرية المرفقة بها عبر موقع مؤتمر الهاي في  www.hcch.netتحت عنوان "قسم اختطاف األطفال" و "الوساطة

8

حظيت مبادئ إنشاء هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا بدعم واسع من الدول خالل االجتماع السادس للجنة الخاصة المعنية بالتطبيق العملي التفاقياتي

.)2113

األسرية العابرة للحدود".

 1331و  .1333وقد رحبت اللجنة الخاصة في االستنتاجات والتوصيات الصادرة عنها بهذه المبادئ وشجعت الدول على "النظر في إنشاء نقاط االتصال
المركزية أو على تعيين السلطات المركزية كنقاط اتصال مركزية خاصة بهذه الدول" ،راجع االستنتاجات والتوصيات رقم  31و  31لعام  2111الصادرة عن

اللجنة الخاصة (الجزء األول) ،وهي متاحة على ( http://www.hcch.net/upload/wop/concl28-34sc6_en.pdfتم تصفح هذه الصفحة في
آخر مرة في  15مايو .)2113

فيما يتعلق بنقاط االتصال المركزية للوساطة األسرية الدولية راجع موقع مؤتمر الهاي في  ،www.hcch.netتحت عنوان "قسم اختطاف األطفال" و

9

"الوساطة األسرية العابرة للحدود" و"نقاط االتصال المركزية للوساطة األسرية الدولية".
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 .11لقد استرشد فريق العمل المعني بمشروع يوروميد للعدالة الثالث بالصكوك الدولية واإلقليمية و الثنائية التالية
ذات األهمية الخاصة في مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود وحماية األطفال في مثل هذه الحاالت:
 .11الصكوك الدولية ذات الصلة :


اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل10المؤرخة في 21نوفمبر  ،1333بحيث أرست هذه االتفاقية المبادئ
األساسية لحماية حقوق الطفل مع إيالء أهمية خاصة لحقوق الطفل في الحاالت األسرية العابرة للحدود .وقد

وقعت وصدقت جميع بلدان جنوب المتوسط الشريكة في آلية الجوار والشراكة األوروبية

11

األعضاء في االتحاد األوروبي على هذه االتفاقية.



وكذلك الدول

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

مشتركة بشأن االختصاص القضائي ،والقانون الواجب التطبيق ،و االعتراف ،واإلنفاذ في مجال المسؤولية
األبوية .وتم ،في نفس الوقت ،في هذه االتفاقية ،وضع نظام يكفل التعاون المستمر بين الدول من خالل
السلطات المركزية في كل دولة طرف في االتفاقية لمساعدة األفراد المعنيين باألمر على تسوية النزاعات
األسرية العابرة للحدود الخاصة بهم .وال تزال اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل مفتوحة للتوقيع

عليها من قبل جميع الدول التي ترغب في ذلك .و حتى تاريخ  15مايو  2113دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ

في  33بلدا بحيث أن جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي( ،باستثناء بلجيكا و إيطاليا) هي أطراف في
هذه االتفاقية ،في حين تعد المملكة المغربية الدولة الطرف13الوحيدة في االتفاقية ضمن بلدان جنوب المتوسط
الشريكة في آلية الجوار والشراكة األوروبية .ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن اتفاقية الهاي لعام

 1333الخاصة بحماية الطفل في كل من التقرير التفسيري14و الدليل العملي لتفعيل االتفاقية.15

10

راجع المادتين  )3( 3و  )2( 11من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل ،والنص متاح على

11

ال ينطبق هذا على فلسطين.

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

12

لمزيد من التفاصيل راجع جدول وضع التصديق على االتفاقية في موقع مؤتمر الهاي تحت

http://www.hcch.net/index_en.php؟( act=conventions.status&cid=70تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
13

لمزيد من التفاصيل راجع الجدول جدول حول وضع التصديق على االتفاقية على موقع مؤتمر الهاي تحت

http://www.hcch.net/index_en.php؟(( act=conventions.status&cid=70تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة  15مايو .)2113
 14تقرير تفسيريي بشأن اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل لعام  ،1333معدة من بول الغارد ،وهو متاح على اإلنترنت على
( http://www.hcch.net/upload/expl34.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
15

دليل عملي لتشغيل اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل لعام  1333سوف يكون متاحا قريبا على موقع مؤتمر الهاي .ويمكن إلى ذلك الحين االطالع على

مشروع الدليل المنقح المعد في مايو  2111وهو متاح على ( http://www.hcch.net/upload / wop/abduct2011pd04e.pdfتم تصفح هذه
الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
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اتفاقية الهاي المؤرخة في  25أكتوبر  4191الخاصة بالجوانب المدنية لالختطاف الدولي للطفل16المبرمة

في  25أكتوبر  ،1331بحيث تهدف هذه االتفاقية إلى حماية األطفال من اآلثار المضرة المترتبة عن حجزهم

بطريقة غير مشروعة أو نقلهم إلى دولة أخر غير دولة اإلقامة االعتيادية .وتتناول هذه االتفاقية –فقط-
الجوانب المدنية المتعلقة باحتجاز األطفال أو نقلهم بطريقة غير مشروعة (من بلد آلخر) وال تتطرق بأي حال

إلى ما يمكن أن يترتب على ذلك من عقوبات جنائية .وبفضل وضع إطار قانوني دولي لضمان العودة السريعة
لألطفال الذين تم احتجازهم أو نقلهم بطريقة غير مشروعة ،تساعد هذه االتفاقية على تأمين إقامة عالقة مستمرة
بين الطفل و كال الوالدين .كما تجنب هذه اتفاقية صدور ق اررات متضاربة بشأن الحضانة في حال احتجاز
الطفل أو نقله بطريقة غير مشروعة من بلد آلخر وذلك بمنع المحاكم التابعة للدولة التي تم نقل الطفل إليها (

أو التي يتم فيها احتجاز الطفل) من إصدار قرار بشأن األسس الموضوعية للحضانة حينما يتم البدء في تنفيذ
إجراءات العودة .و يسمح نظام السلطة المركزية الذي تم وضعه بموجب هذه االتفاقية بتوفير المساعدة لألبوين
في حاالت االختطاف و أيضا في حاالت االتصال عبر الحدود التي لم يتم ،فيها ،احتجاز أو نقل الطفل

بطريقة غير مشروعة .وال تزال االتفاقية المؤرخة في  25أكتوبر1331الخاصة بالجوانب المدنية لالختطاف
الدولي للطفل مفتوحة للتوقيع عليها من جانب جميع الدول التي ترغب في ذلك بحيث أنها دخلت حيز التنفيذ
في  33دولة (وضع التوقيع حتى  15مايو  )2113وتعد جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي طرفا في
هذه االتفاقية ،وكذلك كل من إسرائيل و المملكة المغربية

17

ضمن بلدان جنوب المتوسط الشريكة في آلية الجوار

والشراكة األوروبية .ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول اتفاقية  25أكتوبر 1331الخاصة بالجوانب
المدنية لالختطاف الدولي للطفل باالطالع على التقرير التفسيري.18



اتفاقية الهاي المؤرخة في  22نوفمبر  2111الخاصة بالتحصيل الدولي لنفقة الطفل واألنواع األخرى من

نفقة األسرة  ،بحيث تسمح هذه االتفاقية بتبسيط و تسريع تحصيل نفقة الطفل عبر الحدود عن طريق وضع
19

إجراءات " بسيطة ،وسريعة التنفيذ ،وفاعلة ،ونزيهة ،وناجعة من حيث التكلفة واالستجابة " .20وتنص االتفاقية

على إنشاء نظام تعاون يشرك السلطة المركزية ،يسمح لألشخاص المعنيين بحاالت تحصيل النفقة عبر الحدود
باالستفادة من مساعدة عن بعد ،بما في ذلك المساعدة القانونية ،وهو األمر الذي يعد تقدما كبي ار في مجال
المساعدة القانونية المجانية لدعم حقوق الطفل .وتكفل أحكام االتفاقية ذات الصلة باالعتراف واإلنفاذ تحصيال

سريعا لنفقة األسرة عبر الحدود .كما سمحت اتفاقية الهاي لعام  2113بتحديث تحصيل النفقة عبر الحدود
16

لالطالع على نص االتفاقية والحصول على مزيد من المعلومات ارجع إلى موقع اتفاقية مؤتمر الهاي على

http://www.hcch.net/index_en.php؟( act=conventions.text&cid=24تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
17

للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن وضع التصديق على االتفاقية ارجع إلى موقع مؤتمر الهاي تحت

http://www.hcch.net/index_en.php؟( act=conventions.status&cid=24تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
18

تقرير تفسيري بشأن الجوانب المدنية الختطاف األطفال لعام  1331معد من إليسا بيريز فيرا ،وهو متاح على اإلنترنت على

<( >http://www.hcch.net/upload/expl28.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113

19

لالطالع على نص االتفاقية والحصول على مزيد من المعلومات ارجع إلى موقع اتفاقية مؤتمر الهاي على

http://www.hcch.net/index_en.php؟( act=conventions.text&cid=131تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
20

راجع ديباجة االتفاقية( ،المرجع نفسه).
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على نحو كبير بحيث يتوقع أن تحل هذه االتفاقية على األمد الطويل محل اتفاقياتي

21

الهاي القديمتين بشأن

االعتراف بالق اررات المتعلقة بالنفقة و إنفاذها ،وأن تحل–كذلك -محل اتفاقية األمم المتحدة بشأن تحصيل النفقة
في الخارج22المبرمة في  21يونيو  .1353وحتى تاريخ  15مايو  ،2113هناك ثالث دول أطراف في اتفاقية
الهاي لعام  2113بشأن تحصيل النفقة وهي ألبانيا ،والبوسنة و الهرسك ،و النرويج .23وتجدر اإلشارة إلى أنه
يمكن لمنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي ،مثل االتحاد األوروبي االنضمام إلى هذه االتفاقية التي تنص
أحكامها على أن المنظمة التي تنضم إليها "تتمتع بالحقوق و االلتزامات المخولة ألي دول طرف ،ويمنح لها

االختصاص القضائي في المسائل التي تحكمها هذه االتفاقية " .و وقع االتحاد األوروبي على هذه االتفاقية
وكان من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في دوله األعضاء في عام  .2113وهناك عدد من الدول األخر التي
شرعت في اإلعداد لتنفيذ هذه االتفاقية ،بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية ،وأوكرانيا ،و بوركينا فاسو التي

وقعت على هذه االتفاقية (وضع التصديق حتى  15مايو  .)2113ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات
بشأن اتفاقية الهاي لعام  2113باالطالع على التقرير التفسيري 24و الدليل العملي


25

.

بروتوكول الهاي المؤرخ في  22نوفمبر  2111بشأن القانون الواجب التطبيق في مجال التزامات النفقة،26

بحيث تم ،في هذا البروتوكول ،وضع قواعد دولية موحدة لتحديد القانون الواجب التطبيق في مجال التزامات
النفقة .وقد حل هذا البروتوكول محل اتفاقياتي
21

27

الهاي لعام  1353و عام  1333الساريتين المفعول في هذا

اتفاقية الهاي بشأن االعتراف وانفاذ الق اررات المتعلقة بالتزامات نفقة األطفال المؤرخة في  15أبريل

http://www.hcch.net/index_en.php 1353؟( act=conventions.text&cid=38تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو )2113
واتفاقية الهاي بشأن االعتراف وتنفيذ الق اررات المتعلقة بالتزامات النفقة المؤرخة في 2
أكتوبرhttp://www.hcch.net/index_en.php1333؟( act=conventions.text&cid=85تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو
.)2113
22

لالطالع على نص االتفاقية راجع <( >http://www.hcch.net/upload/ny_conv_e.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو

.)2113
23

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

http://www.hcch.net/index_en.php؟act=conventions.status&cid=131
(تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
24

تقرير تفسيري حول اتفاقية الهاي المؤرخة في  23نوفمبر  2113الخاصة بالتحصيل الدولي لنفقة الطفل واألنواع األخر من نفقة األسرة معد من أليغريا

بوراس وجنيفر دجلينغ بمساعدة ويليام دنكان وفيليب لورتي ،وهو متاح على اإلنترنت على < http://www.hcch NET / index_en.php
تتصرف =  publications.detailsو( >PID = 4909 & dtid = 3تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
25

الدليل العملي سوف يكون متاحا على الموقع اإللكتروني لمؤتمر الهاي اعتبا ار من الخريف  2113على

http://www.hcch.net/index_en.php؟( act=conventions.text&cid=131تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
26

لالطالع على نص البروتوكول ،والحصول على مزيد من المعلومات عن هذا الصك ارجع إلى موقع مؤتمر الهاي في

http://www.hcch.net/index_en.php؟( act=conventions.text&cid=133تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في15مايو .)2113
27

اتفاقية الهاي المؤرخة في  21أكتوبر  1353بشأن القانون الواجب التطبيق على التزامات نفقة األطفال ،لالطالع على نص االتفاقية ارجع

إلى http://www.hcch.net/index_en.php؟( act=conventions.text&cid=37تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو ،)2113
واتفاقية الهاي المؤرخة في  2أكتوبر  1333بشأن القانون الواجب التطبيق على التزامات النفقة ،لالطالع على نص االتفاقية ارجع إلى
http://www.hcch.net/index_en.php؟ ( (15 act=conventions.text&cid=86تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 15مايو .)2113
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المجال .كما أدخل هذا البروتوكول عددا من اإلصالحات المهمة مع االحتفاظ على بعض األحكام العامة
المتضمنة في الصكين القديمين .ومن بين االبتكارات المتضمنة في بروتوكول الهاي لعام  2113إتاحة الحرية
لألطراف المعنية باألمر في االختيار -في ظل ظروف معينة -للقانون الواجب التطبيق في مجال التزامات
النفقة .لقد تم إيراد كل من اتفاقية الهاي لعام  ،2113و بروتوكول الهاي لعام  ،2113سويا ،ولكنهما مستقالن
عن بعضهما البعض بحيث يمكن االنضمام إليهما بشكل منفصل .وعلى غرار اتفاقية الهاي لعام ،2113

يمكن االنضمام إلى بروتوكول الهاي لعام  2113من جانب منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي ،بحيث بادر
االتحاد األوروبي ،في عام  ،2111إلى إيداع وثائق التصديق على البروتوكول الالزمة ليدخل هذا البروتوكول
حيز التنفيذ في جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي باستثناء الدنمارك والمملكة المتحدة .وبعد التصديق،
في أبريل  ،2113على بروتوكول الهاي لعام  2113من جانب بلد ثان من االتحاد األوروبي هو صربيا يتوقع
أن يدخل هذا البروتوكول

28

حيز التنفيذ في  1أغسطس  .2113وتجدر اإلشارة إلى أنه في أعقاب إيداع

االتحاد األوروبي لوثائق التصديق ،تم ،بصورة مؤقتة ،البدء في تطبيق البروتوكول في الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي

29

منذ  13يونيو  .2111ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول بروتوكول الهاي

لعام  2113باالطالع على التقرير التفسيري.30

 .12صكوك االتحاد األوروبي ذات الصلة:


ميثاق االتحاد األوروبي بشأن الحقوق األساسية

31

( ،)C 83 / 02 / 2111بحيث يحدد هذا الميثاق

الحقوق األساسية الشخصية ،والمدنية ،و السياسية ،واالقتصادية ،و االجتماعية لمواطني الدول األعضاء في

االتحاد األوروبي والمقيمين فيها .وقد صدر هذا الميثاق ،أصال ،في مدينة نيس في ديسمبر  ،2111وتم
لزميا قانونا في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بعد
تعديله في ديسمبر  2113بحيث أصبح تنفيذه إ ا
دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ في ديسمبر .2113

28

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

http://www.hcch.net/index_en.php؟( act=conventions.status&cid=133تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
29

ارجع إلى http://www.hcch.net/index_en.php؟ ( act=status.comment&csid=1065&disp=typeتم تصفح هذه الصفحة في آخر

مرة في  15مايو .)2113
30

تقرير تفسيري بشأن بروتوكول الهاي المؤرخ في 23نوفمبر  2113الخاص بالقانون الواجب التطبيق على التزامات النفقة معد من أندريا بونومي ،وهو متاح

على اإلنترنت على ( http://www.hcch.net/upload/expl39e.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113

31لالطالع على نص الميثاق راجعhttp://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟( uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:EN:PDFتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في
 15مايو .)2113
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الئحة المجلس األوروبي رقم  EC/ 2112/2214الصادرة في  21نوفمبر 2112بشأن االختصاص
القضائي و االعتراف باألحكام في المسائل الزوجية و مسائل المسؤولية األبوية وانفاذها(32المعروفة

مختص ار بـ" الئحة بروكسل الثانية (أ) ")  -توحد هذه الالئحة القوانين المتعلقة باالختصاص القضائي ،و
االعتراف ،و تنفيذ الق اررات و االتفاقات النافذة في مجال المسؤولية األبوية في جميع الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي .33وتضع –كذلك -نظاما للتعاون اإلداري عن طريق السلطات المركزية للدولة لتوفير

المساعدة لألشخاص الذين هم في حاجة إليها لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة بالمسؤولية

األبوية .تنطبق هذه الالئحة –فقط -على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ( ال تنطبق الالئحة على
الدانمرك)( .راجع – أيضا -الدليل العملي لتطبيق الئحة بروكسل الثانية(أ) الجديدة. )34


الئحة المجلس األوروبي رقم  ،EC/2111/ 1الصادرة في  49ديسمبر  ،2119بشأن االختصاص

القضائي ،والقانون الواجب التطبيق ،واالعتراف ،و تنفيذ الق اررات ،والتعاون في المسائل المتعلقة بالتزامات

النفقة

35

(المعروفة مختص ار بـ" الالئحة األوروبية بشأن التزامات النفقة") – و تهدف هذه الالئحة ،إلى حد

كبير ،إلى تبسيط وتسريع تحصيل النفقة عبر الحدود في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي .وقد دخلت
هذه الالئحة حيز التنفيذ في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

36

اعتبا ار من  13يونيو  ، 2111وتم،

بموجبها ،إنشاء نظام للتعاون عن طريق السلطة المركزية ،ووضع قواعد موحدة في مجال االختصاص
القضائي؛ هذا فضال عن نظام االعتارف -المسبق -بالق اررات ذات الصلة بالنفقة ،وتبسيط تنفيذ الق اررات ،و
إلغاء اإلجراءات التي تمنع تنفيذها .وعالوة على ذلك ،تكفل الئحة المجلس األوروبي مواءمة القانون الواجب

التطبيق في مجال التزامات النفقة في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي باإلشارة إلى بروتوكول الهاي
لعام  ،2113الذي تم البدء في تطبيقه -بصفة مؤقتة ( -راجع المالحظات أعاله بشأن بروتوكول الهاي لعام
 )2113منذ  13يونيو 2111في جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي باستثناء المملكة المتحدة و
الدنمارك .ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول الالئحة األوروبية بشأن التزامات النفقة ،باالطالع،

مباشرة عبر اإلنترنت ،على األطلس القضائي األوروبي

37

الصادر عن المفوضية األوروبية.

32نص الالئحة متاح في http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:EN:PDF
(تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
33

ال تنطبق الئحة بروكسل الثانية على الدنمارك.

34

"راجع الدليل العملي لتطبيق الئحة بروكسل الثانية " في النسخة المحدثة الصادرة في 1يونيو  2115المتاحة على اإلنترنت على

( http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/parental_resp_ec_vdm_en.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
نص الالئحة متاح على

35

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟ ( uri=OJ:L:2009:007:0001:01:EN:HTMLتم تصفح هذه الصفحة
في آخر مرة في  15مايو .)2113
36

37

مع بعض القيود فيما يتعلق الدنمارك.
األطلس القضائي متاح على ( http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htmتم تصفح هذه الصفحة

في آخر مرة في  15مايو .)2113
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التعليمة رقم  EC/52/2119الصادرة عن البرلمان األوروبي و المجلس األوروبي في  24مايو
 2119بشأن بعض جوانب الوساطة في المسائل المدنية والتجارية(38المعروفة مختص ار بـ" تعليمة

لنزعات المدنية و التجارية
الوساطة األوروبية ") –و تهدف هذه التعليمة إلى تشجيع التسوية الودية ل ا

عن طريق الوساطة مع الحرص على ضمان توفير " إطار قانوني39ملموس يمكن االستناد إليه من
جانب أطراف الوساطة"  .و تجدر اإلشارة إلى أن جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

(باستثناء الدنمارك) هي ملزمة بالتقيد بهذه التعليمة قبل تاريخ  21مايو  .2111و للحصول على مزيد
من المعلومات بشأن التشريعات الوطنية الخاصة بتنفيذ هذه التعليمة و مزيد من المعلومات حول
التعليمة ،راجع األطلس القضائي األوروبي40الصادر عن المفوضية األوروبية.
 .13صكوك المنطقة األوروبية الكبرى ذات الصلة:


اال تفاقية المؤرخة في  1نوفمبر  4151بشأن حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية

41

(المعروفة

مختص ار بـ" االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ")  -وتحدد هذه االتفاقية الحقوق و الحريات األساسية ،بما
في ذلك الحق في احترام الحياة الخاصة واألسرية (المادة  .)3وبغية ضمان احترام تعاقدات الدول األطراف

في هذه االتفاقية ،تم إنشاء المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان الكائن مقرها في ستراسبورغ للنظر والبت في
الشكاو و االلتماسات الفردية و فيما بين الدول .ووقعت وصدقت جميع الدول األعضاء في المجلس
األوروبي البالغ عددها  13دولة عضو(بما في ذلك جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي) على هذه
االتفاقية.


االتفاقية األوروبية بشأن االعتراف بالقرارات المتعلقة بحضانة األطفال ،و تنفيذها ،واستعادة حضانة

األطفال42المؤرخة في  21مايو ( 1331المعروفة مختص ار بـ " االتفاقية األوروبية بشأن الحضانة ") –

وتتولى هذه االتفاقية حماية حقوق الحضانة و تسهيل االستفادة من هذه الحقوق في الحاالت الدولية .وتم،

بموجب هذه االتفاقية ،إنشاء نظام مركزي لتوفير المساعدة الضرورية بطريقة مجانية ،و سريعة ،و غير
بيروقراطية قصد الوصول إلى مكان إقامة األطفال الذين تم نقلهم بطريقة غير مشروعة ،و الستعادة حقوق
الحضانة الخاصة بهم .و ال تزال هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من قبل جميع الدول األعضاء وغير

38نص التعليمة متاح على http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟ ( uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:EN:PDFتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة
في 51مايو .)3152

 39راجع الحيثية رقم  3من التعليمة.
40يمكن الوصول إلى األطلس القضائي على http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
(تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152

 41نص االتفاقية متاح على http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
(تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152

 42نص االتفاقية متاح على http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/105.htm
(تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
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األعضاء في المجلس األوروبي الراغبة في االنضمام إليها ( راجع المادتين ( )21و( )23من االتفاقية) .و
تجدر اإلشارة إلى أن هناك  33دولة صدقت على االتفاقية ،بما في ذلك جميع الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي باستثناء سلوفينيا(وضع التوقيع حتى  15مايو  .)2113و يمكن الحصول على مزيد من
المعلومات بشأن هذه االتفاقية باالطالع على التقرير التفسيري.43


االتفاقية األوروبية بشأن ممارسة حقوق األطفال44المؤرخة في  25يناير  – 1333و تهدف هذه االتفاقية
إلى حماية مصالح األطفال على أكمل وجه ممكن ،والى تشجيع ممارسة هذه الحقوق في اإلجراءات

القانونية المتعلقة باألطفال .وال تزال هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من قبل جميع الدول األعضاء

وغير األعضاء في المجلس األوروبي التي شاركت في صياغة االتفاقية .وعالوة على ذلك ،يجوز –
كذلك -للدول غير األعضاء األخر االنضمام إلى هذه االتفاقية ( راجع المادة  22من االتفاقية) .و في
الوقت الحالي  ،صدقت  13دولة على االتفاقية ،بما في ذلك الدول األعضاء في االتحاد األوروبي التالية
 :ألمانيا ،و النمسا  ،و قبرص  ،و جمهورية التشيك  ،و فنلندا  ،و فرنسا  ،و اليونان  ،و إيطاليا  ،و

التفيا ،و بولندا وسلوفينيا(وضع التوقيع حتى  15مايو  .)2113و يمكن الحصول على مزيد من
المعلومات بشأن هذه االتفاقية باالطالع على التقرير التفسيري.45


اتفاقية المجلس األوروبي الخاصة باالتصال بشأن األطفال46المؤرخة في  15مايو  – 2113و تهدف

هذه االتفاقية إلى تحديد المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها لكفالة تنفيذ الق اررات المتعلقة باالتصال بشأن

األطفال ،والى صون ممارسة حقوق االتصال على نحو سليم ،و ضمان العودة الفورية لألطفال في نهاية
فترة االتصال .وتهدف –أيضا -االتفاقية إلى إقامة عالقات للتعاون بين جميع الهيئات والسلطات المعنية
باألمر ،و إلى تعزيز الصكوك القانونية الدولية القائمة في هذا المجال من القانون .وال تزال االتفاقية
مفتوحة للتوقيع عليها من قبل جميع الدول األعضاء وغير األعضاء في المجلس األوروبي التي شاركت

في صياغة االتفاقية ،وكذلك من جانب الدول غير األعضاء المدعوة ( راجع المادتين ( )22و( )23من
هذه االتفاقية) .وقد صدقت  3دول حتى اآلن على هذه االتفاقية ،بما في ذلك الدولتين العضوين في
االتحاد األوروبي التاليتين :جمهورية التشيك ورومانيا (وضع التوقيع حتى  15مايو  .)2113و يمكن
الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه االتفاقية باالطالع على التقرير التفسيري.47

43

التقرير التفسيري متاح على ( http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/105.htmتم تصفح هذه الصفحة في آخر

مرة في  51مايو .)3152

 44نص االتفاقية متاح على http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/160.htm
(تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
45

التقرير التفسيري متاح على (http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/160.htmتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة

في  51مايو .)3152

 46نص االتفاقية متاح على http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/192.htm
(تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
47

التقرير التفسيري متاح على ( http://www.conventions.coe.int/Trea ty/en/Reports/Html/192.htmتم تصفح هذه الصفحة في آخر

مرة في  51مايو .)3152
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اتفاقية المجلس األوروبي بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي48المؤرخة في  11مايو

 - 2111و تهدف هذه االتفاقية إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف ،وتوفير إطار قانوني لمنع
العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومالحقة مرتكبيه و القضاء عليه .وتستلزم االتفاقية  11تصديقات لتدخل

حيز التنفيذ .وقد تم ،حاليا ،التوقيع على االتفاقية من جانب  25دولة وصدقت عليها  1دول هي :ألبانيا،
والجبل األسود ،والبرتغال ،و تركيا ( وضع التصديق حتى  15مايو  .)2113و يمكن الحصول على مزيد
من المعلومات بشأن هذه االتفاقية باالطالع على التقرير التفسيري. 49
 .54الصكوك األفريقية ذات الصلة:


الميثاق األفريقي بشأن حقوق الطفل و رفاهيته50المعتمد من منظمة الوحدة األفريقية في  1يوليو – 1331و

يحدد هذا الميثاق المبادئ األساسية لحماية حقوق الطفل ورفاهيته .ووقعت بلدان جنوب المتوسط الشريكة
التالية على هذا الميثاق وصدقت عليه :الجزائر ،ومصر ،وليبيا؛ في حين وقعت تونس ولكن لم تصدق عليه

حتى اآلن (وضع التصديق حتى  15مايو .) 2113
 .15صكوك ذات صلة معتمدة من مجلس وز ار العدل العرب:


االتفاقية العربية للتعاون القضائي

51

المعتمدة من مجلس وزراء العدل العرب في الرياض في  3أبريل 1333

– و تحدد هذه االتفاقية عددا من القواعد في مجال التعاون القضائي ،بما في ذلك القواعد بشأن االعتراف

بالق اررات القضائية الصادرة في القضايا المدنية والتجارية و تنفيذها .ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ في أكثر من
 21بلدا ،بما في ذلك بلدان جنوب المتوسط الشريكة التالية :الجزائر ،واألردن ،ولبنان ،والمملكة المغربية،
وفلسطين ،وتونس ( وضع التصديق حتى  15مايو . ) 2113
 .13ترتيبات ثنائية ذات صلة:


الجزائر-فرنسا:االتفاقية بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية بشأن األطفال
المولودين من زوج مختلط جزائري-فرنسي  ،الجزائر 21 ،يونيو .1333
52



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

48

نص االتفاقية متاح على ( http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htmتم تصفح هذه الصفحة في آخر

مرة في  51مايو .)3152
49

التقرير التفسيري متاح على ( http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/210.htmتم تصفح هذه الصفحة في آخر

مرة في  51مايو .)3152
50

نص الميثاق ووضع التصديق متاحان في صفحة الشبكة التابعة للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في

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

هناك نسخة غير رسمية من االتفاقية العربية للتعاون القضائي صادرة باللغة اإلنجليزية متاحة على شبكة اإلنترنت على

( http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38d8.htmlتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
52

النسخة الفرنسية متاحة في ( http://www.hcch.net/upload/2fr-alg.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 51مايو .)3152
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مصر-كندا:االتفاق بين حكومة كندا وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون بشأن العناصر القنصلية



مصر-فرنسا :االتفاقية بين الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون القضائي في

المتصلة بشؤون األسرة 23 ،54يوليو .1333

القضايا المدنية بما في ذلك قانون األحوال الشخصية والمسائل االجتماعية ،والتجارية ،واإلدارية ،55باريس 15

مارس .1332


مصر-السويد  :االتفاق القضائي بين مملكة السويد وجمهورية مصر العربية بشأن التعاون في المسائل المدنية

واألحوال الشخصية

56

 ،ستوكهولم  23أغسطس . 1333



مصر-الواليات المتحدة األمريكية :مذكرة تفاهم بين الواليات المتحدة و مصر بشأن وصول الوالدين



لبنان-كندا :االتفاق بين حكومة كندا وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن التعاون في المسائل القنصلية ذات



لبنان-فرنسا:االتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن التعاون في بعض



لبنان-سويس ار :االتفاق المبرم في  31أكتوبر  2005بين الكونفدرالية السويسرية والجمهورية اللبنانية بشأن



المغرب-بلجيكا :البروتوكول القاضي بإنشاء لجنة استشارية بلجيكية-مغربية بشأن المسائل المدنية ،61الرباط،

لألطفال 22 ،57أكتوبر .2113
الطابع اإلنساني.2111 ،58

المسائل األسرية.2000 ،59

التعاون في بعض المسائل األسرية.60

.1331
53

النسخة االنكليزية متاحة في  ،http://www.hcch.net/upload/2au-eg.pdfالنسخة العربية متاحة في

( http://www.hcch.net/upload/2au -eg_a.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
54

النسخة االنكليزية متاحة في  ،http://www.hcch.net/upload/2ca-eg_e.pdfالنسخة الفرنسيةمتاحة في

 ،http://www.hcch.net/upload/2ca -eg_f.pdfالنص العربي متاح في ( http://www.hcch.net/upload/2ca -eg_a.pdfتم تصفح
هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
55

النسخة الفرنسية متاحة في  ،http://www.hcch.net/upload/2fr-eg_f.pdfالنسخة العربية متاحة في

( http://www.hcch.net/upload/2fr-eg_a.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
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النسخة االنكليزية متاحة في ( http://www.hcch.net/upload/2se-eg.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
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النسخة االنكليزية متاحة في ( http://www.state.gov/s/l/2003/44396.htmتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو ،)3152

النسخة العربية متاحة في ( http://www.hcch.net/upload/ 2US-eg.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
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النسخة اإلنجليزية من النص متاحة في  ،http://www.hcch.net/upload/2ca-leb_e.pdfالنسخة الفرنسية من النص متاحة

في( .http://www.hcch.net/upload/2ca -leb_fتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
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النسخة الفرنسية من النص متاحة في( http://www.hcch.net/upload/2fr-leb_f.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 51مايو .)3152
النص الفرنسي متاح في ( http://www.admin.ch/opc/fr/classified -compilation/20052040/index.htmlتم تصفح هذه الصفحة
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المغرب-فرنسا :االتفاقية بين حكومة الجمهورية الفرنسية و المملكة المغربية بشأن األحوال الشخصية و



المغرب-إسبانيا  :االتفاقية بين المملكة المغربية و المملكة اإلسبانية بشأن المساعدة القضائية المتبادلة،

األسرية والتعاون القضائي ،الرباط 11 ،62أغسطس .1331

و االعتراف بالق اررات القضائية في مجال الحضانة ،و الحق في الزيارة ،وعودة األطفال ،63مدريد 31 ،مايو

.1333


تونس-بلجيكا :بروتوكول االتفاق القاضي بإنشاء لجنة استشارية تونسية-بلجيكية في مجال المسائل المدنية،64



تونس -فرنسا :االتفاقية بين حكومة الجمهورية الفرنسية و حكومة الجمهورية التونسية بشأن المساعدة

.1333

القضائية المتبادلة في مجال حقوق الحضانة ،والزيارة ،و التزامات النفقة الخاصة باألطفال ،65باريس 13

مارس عام .1332


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

 .13فضال عن االسترشاد بالصكوك الدولية واإلقليمية و الثنائية المذكورة أعاله و العمل المنجز في سياق عملية
مالطا ،أولى فريق العمل المكلف بإعداد هذا الدليل  -في سياق تنفيذ مشروع يوروميد للعدالة الثالث -أهمية
خاصة للممارسات السليمة التالية على النحو الذي أوصى بها مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص:


دليل الممارسات السليمة في مجال ممارسة السلطة المركزية67؛



دليل الممارسات السليمة في مجال اإلجراءات الوقائية ؛



دليل الممارسات السليمة في مجال االتصال باألطفال العابر للحدود ؛

68

69

 62النسخة الفرنسية متاحة في موقع و ازرة العدل المغربية في http://adala.justice.gov.ma/FR/Conventions/ConventionsPays.aspx
تحت عنوان "فرنسا" (تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152

 63النسخة الفرنسية متاحة في موقع و ازرة العدل المغربية في http://adala.justice.gov.ma/FR/Conventions/ConventionsPays.aspx
تحت عنوان "( "ESPAGNEتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
64

النسخة الفرنسية من النص متاحة في ( http://www.hcch.net/upload/2tu-be.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152

65

النسخة الفرنسية من النص متاحة في ( http://www.hcch.net/upload/2fr-tu_f.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152

66

النسخة الفرنسية من النص متاحة في ( http://www.hcch.net/upload/2se-tu.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152

67

دليل الممارسات السليمة في إطار اتفاقية الهاي بشأن الجوانب المدنية لالختطاف الدولي لألطفال المؤرخة في  31أكتوبر  ، 5881الجزء األول  -ممارسة

السلطة المركزية ،دار نشر األردن  ،عام ( 3112المعروف ب ـ "دليل الممارسات السليمة في مجال ممارسة السلطة المركزية") ،وهو متاح في موقع مؤتمر الهاي
على اإلنترنت في  www.hcch.netتحت عنوان "قسم اختطاف األطفال" و "دليل الممارسات السليمة".
68

دليل الممارسات السليمة في إطار اتفاقية ال هاي بشأن الجوانب المدنية لالختطاف الدولي لألطفال المؤرخة في  31أكتوبر  ، 5881الجزء الثالث  -ممارسة

السلطة المركزية( ،المعروف ب ـ "دليل الممارسات السليمة في مجال ممارسة السلطة المركزية") دار النشر األردن  ،عام  ،3112وهو متاح في موقع مؤتمر الهاي
على اإلنترنت في  www.hcch.netتحت عنوان "قسم اختطاف األطفال" و "دليل الممارسات السليمة".
69

مبادئ عامة ودليل للممارسات السليمة في مجال االتصال باألطفال العابر للحدود (المعروف ب ـ "دليل الممارسات السليمة في مجال االتصال باألطفال العابر

للحدود")  ،دار النشر األردن  3118 ،متاح في موقع مؤتمر الهاي في  www.hcch.netتحت عنوان "قسم اختطاف األطفال" و "دليل الممارسات السليمة".
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دليل الممارسات السليمة في مجال إنفاذ الق اررات 70و؛



دليل الممارسات السليمة في مجال الوساطة. 71

مالحظات هامة بشأن محتوى هذا الدليل

 .13يتضمن هذا الدليل مبادئ و ممارسات سليمة مهمة لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود مع مراعاة
خصوصيات كل واحدة من ضفتي البحر األبيض المتوسط األوروبية و غير األوروبية.
 .13لقد تم ،في هذا الدليل ،الحرص على احترام التنوع الثقافي واالختالفات بين األعراف القانونية التي تميز المنطقة
األورو-متوسطية.

 .21و يتمحور هذا الدليل على النحو التالي :يتم في األول إيراد مجموعة من المبادئ و الممارسات السليمة التي
يستوصى بها ،ثم يتم إيراد ملخصا عن مناقشات فريق العمل التي جرت بشأن هذه المبادئ و الممارسات

السليمة تحت عنوان " ملخص المناقشات" .وفي أعقاب ذلك يتم تقديم مالحظات أساسية أخر بشأن خلفية
المواضيع التي تم تناولها بالبحث ترد تحت عنوان "مالحظات عامة ".
لزمية التنفيذ ،بل هي ذات طابع إرشادي.
 .21إن المبادئ و الممارسات السليمة المتضمنة في هذا الدليل ليست إ ا

وال يسعنا إال أن نحث الدول على بحث سبل تنفيذ هذه المبادئ و الممارسات السليمة و على االسترشاد بهذا
الدليل .ومن المهم أن يتم ،في عملية البحث عن سبل تنفيذ بعض من هذه المبادئ و الممارسات السليمة
المقترحة في هذا الدليل في البلدان المعنية باألمر ،الحرص على مراعاة خصوصيات كل واحد من األنظمة
القانونية السارية المفعول في هذه البلدان.

مصطلحات

70

دليل الممارسات السليمة في إطار اتفاقية الهاي بشأن الجوانب المدنية لالختطاف الدولي لألطفال المؤرخة في  31أكتوبر  ، 5881الجزء الرابع  -ممارسة

السلطة المركزية( ،المعروف ب ـ "دليل الممارسات السليمة في مجال ممارسة السلطة المركزية") دار النشر األردن  ،عام  ،3112وهو متاح في موقع مؤتمر الهاي
على اإلنترنت في  www.hcch.netتحت عنوان "قسم اختطاف األطفال" و "دليل الممارسات السليمة".
71

دليل الممارسات السليمة في إطار اتفاقية الهاي بشأن الوساطة المؤرخة في  31أكتوبر ( ، 5881المعروف بـ "دليل الممارسات السليمة في مجال الوساطة")

دار النشر األردن ،عام  ،3153وهو متاح في الموقع اإللكتروني لمؤتمر الهاي في  www.hcch.netتحت عنوان "قسم اختطاف األطفال" و "دليل
الممارسات السليمة".
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 .22نظ ار للتنوع القانوني والثقافي الذي يميز المنطقة األورو-متوسطية ،فثمة حاجة إلى إيراد تعريف وجيز لبعض
المصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذا الدليل.
ألف .حقوق الوالدين وواجباتهم تجاه أبنائهم

 .23من الضروري جدا أن يتم ،على وجه الخصوص ،تعريف المصطلحات المستخدمة لإلشارة إلى حقوق وواجبات
األبوين تجاه أبنائهم ألن النظم القانونية في المنطقة األورو-متوسطية ال تستخدم مصطلحات موحدة في هذا
المجال.

المسؤولية األبوية :

 .21يتم ،في هذا الدليل،استخدام مصطلح " المسؤولية األبوية " على النحو المحدد في اتفاقية الهاي لحماية الطفل

لعام  ،1333يعني ذلك أن مصطلح " المسؤولية األبوية " يشمل " السلطة األبوية ،أو أي عالقة مماثلة أخر

تحدد حقوق ،وسلطات ،وواجبات ،الوالدين ،و األوصياء أو الممثلين القانونيين اآلخرين للطفل أو لممتلكاته."72
ويشمل مصطلح " المسؤولية األبوية " المستخدم في هذا المعنى الواسع ،جميع الحقوق والواجبات القانونية
المتعلقة بالطفل المخولة لآلباء ،و األوصياء ،أو للممثلين القانونيين اآلخرين لكفالة تربية الطفل وضمان نموه.
وعليه ،يشمل –كذلك -هذا المصطلح " حقوق الحضانة " و " حقوق االتصال " .إن مصطلح " المسؤولية
األبوية " على النحو المستخدم في هذا الدليل ،و على النحو المحدد في اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل

لعام  ،1333يشمل –أيضا -حقوق وواجبات الوالدين المشار إليها بـ" الحضانة " و " الوالية " في األنظمة
القانونية المستمدة من الشريعة اإلسالمية.
 .25تجدر اإلشارة إلى أنه تم ،في السنوات األخيرة ،تسجيل تغيير في المصطلحات المستخدمة لوصف العالقة

القانونية بين الوالدين والطفل في الكثير من األنظمة القانونية ،بحيث تم تغيير المصطلحات التي كانت تشدد
على حقوق الوالدين (مثل "حق الحضانة " و " حق االتصال " ) لالعتراف بشكل أكبر بما تكتسي الواجبات

األبوية ،وحقوق الطفل ورفاهيته من أهمية متساوية مع حقوق الوالدين .ويتجلى هذا التطور في المفاهيم في
االستخدام المتزايد لمصطلح " المسؤولية األبوية " في سائر الصكوك القانونية الدولية ،واإلقليمية ،والوطنية .
حق الحضانة

 .23عادة ما يفهم مصطلح " حق الحضانة " على أنه يشمل عددا من الحقوق والواجبات األبوية .ومع ذلك ،فإن
التعريف الدقيق لما يشتمل مصطلح " حق الحضانة " من معنى يختلف من نظام قانوني آلخر .في الكثير من

النظم القانونية األوروبية ،غالبا ما يشمل مفهوم حق حضانة الطفل كل من رعاية الطفل ،ومسؤولية تعليم

الطفل ،وتربيته ،ومسؤولية الق اررات المهمة المتعلقة بحياة الطفل وكذلك المسؤولية القانونية و المالية المتصلة
بالطفل ،بما في ذلك تمثيل الطفل قانونيا بصفة عامة .وتجدر اإلشارة إلى أن مصطلح "الحضانة" على النحو
المستخدم في الشريعة اإلسالمية ال يستوفي بالضبط نفس المضمون (راجع الفقرات أدناه).

72راجع المادة  )3( 5من اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام  ،5881وراجع أيضا تعريف مماثل في المادة  )7( 3من الئحة بروكسل الثانية.
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 .23إدراكا ومراعاة للتباين في تعريف و مفهوم معنى مصطلح " حق الحضانة " في األنظمة القانونية المختلفة ،تم،
في اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة باختطاف األطفال ،تعريف مصطلح " حق الحضانة " ،ألغراض
االتفاقية ،على أنه " يشمل الحقوق المتعلقة برعاية شخص الطفل ،وبوجه خاص ،الحق في تحديد مكان إقامة
الطفل " .وقد تم تقييد هذا التعريف –نفسه -في اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل73وكذلك في
الئحة بروكسل الثانية (أ).74
 .23يستخدم في الدليل مصطلح "حق الحضانة" بالمعنى الواسع ما لم يذكر خالف ذلك ،يعني أنه يشير إلى جميع
حقوق الوالدين وواجباتهم المتصلة بالرعاية المادية للطفل ،وتعليمه ،و تربيته ،وتمثيله قانونيا ،هذا فضال عن
تولي مسؤولية اتخاذ الق اررات الهامة المتعلقة بحياة الطفل ،بما في ذلك تحديد مكان إقامته.

حق االتصال

 .23ويستخدم مصطلح "حق االتصال"

75

في هذا الدليل بالمعنى الواسع ،بحيث أنه يشمل الطرق المختلفة التي

تسمح بالحفاظ على عالقات شخصية مع الطفل ،سواء من خالل الزيارات الدورية ،أو االتصال عن بعد ،أو
أي وسائل مناسبة أخر  .و يتم ،في هذا الدليل ،الحرص على تأمين " االتصال بين الوالدين والطفل "  ،وهو
األمر الذي يكفل حماية حق الوالدين في االتصال مع الطفل ،وحماية حق الطفل في االتصال مع الوالدين في
آن واحد .ومع ذلك ،يتم –أيضا -في الدليل اإلشارة إلى حقوق األشخاص اآلخرين في االتصال بالطفل على

النحو المنصوص عليه في عدد من النظم القانونية .ويالحظ أن المفهوم الدقيق لحق االتصال على النحو

المحدد في القانون الواجب التطبيق في مجال العالقة األسرية قد يختلف من مكان آلخر.
 .31يقصد في الدليل بمصطلح " االتصال المباشر" مع الطفل االتصال به وجها لوجه .وفي المقابل ،يستخدم في
الدليل مصطلح "االتصال غير المباشر" لإلشارة إلى االتصال عن طريق وسائل االتصال عن بعد ،أو من

خالل وسطاء.
الحضانة و الوالية

 .31تميز عادة التشريعات القانونية الخاصة باألسرة المستمدة من الشريعة اإلسالمية السارية التنفيذ في بعض بلدان
منطقة البحر األبيض المتوسط بين "الحضانة" و"الوالية" فيما يتعلق بحقوق الوالدين وواجباتهم إزاء الطفل.

73
74

المادة ( 2ب) من اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام .5881
المادة  )8( 3من الئحة بروكسل الثانية (أ).

75يستخدم مصطلح "الحق في الوصول" على نحو أقل في الكثير من النظم القانونية اليوم (الحظ التغيير في استخدام المصطلحات والتشديد أكثر على حقوق
الطفل في تعريف مصطلح "المسؤولية األبوية").
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 .32يقصد بـ "الحضانة" في التقاليد اإلسالمية رعاية الطفل ،و تربيته في الحياة اليومية .وتستكمل "الحضانة"
بواسطة "الوالية" ،و التي يقصد بها تولي المسؤولية المالية المتعلقة بالطفل ،واتخاذ الق اررات الهامة ذات الصلة
بحياته ،وتمثيله قانونيا .و سيتم ،في هذا الدليل ،استخدام المصطلحين بهذا المعنى التقليدي .يتم ،وفقا للتقاليد
اإلسالمية ،إسناد "حضانة" الطفل إلى األم حتى سن معينة (يختلف السن األدنى (سن سقوط الحضانة) من
نظام قانوني آلخر ،وقد يتوقف على جنس الطفل) .تعد "الوالية" ،وفقا للتقاليد اإلسالمية ،حقا طبيعيا يتمتع به
األب .وفي حال وفاة األب ،أو إذا ما اعتبر أنه وافته المنية ،يجوز للمحكمة أن تقرر تعيين شخص آخر يتولى

مسؤوليات األب المخولة له تحت "الوالية" .وفي هذه الحالة ،يمنح للشخص المعين من العدالة حق " الوصاية".
وتجدر اإلشارة إلى أن قوانين األسرة المستوحاة أو المستمدة من الشريعة اإلسالمية السارية التنفيذ في بلدان
منطقة البحر األبيض المتوسط شهدت تفرعات

76

متباينة ،وان كان أصلها واحد .وعليه ،فمن الضروري الحرص

–دوما -على التحقق من كيفية استخدام قانون األسرة ذي الصلة بمصطلحات "الحضانة" و "الوالية"أو

"الوصاية" .وعالوة على ذلك ،فمن المهم اإلشارة -كذلك -إلى أن القوانين الدينية األخر السارية التنفيذ في
بلدان المنطقة تستخدم ،أيضا ،مصطلحات "الحضانة" و "الوالية" أو "الوصاية" في أحكامها التشريعية و تعطي
هذه المصطلحات معنى مختلفا.
 .33وفي أي حال ،فمن المهم التشديد على أن المفهوم القانوني لـ " الحضانة" في الشريعة اإلسالمية على الرغم من
أنه يترجم في غالب األحيان بـ“( ”rights of custodyحق الحضانة) فإنه ال يتطابق على نحو دقيق مع ما
يعرف بـ“(”rights of custodyحق الحضانة) على النحو المحدد في المفهوم القانوني في تقاليد النظم
القانونية في الكثير من الدول األوروبية .ويالحظ في كثير من النظم القانونية األوروبية أن مصطلح

"(”rights of custodyحق الحضانة) " يشمل تقليديا مسؤولية الق اررات الهامة المتخذة في حياة الطفل والتمثيل
القانوني للطفل ،في حين أن التقاليد اإلسالمية تضمن هذا المفهوم القانوني في مصطلح "الوالية" الذي غالبا ما
يترجم بـ “.”guardianship
بـا .

النقل واالحتجاز الدولي للطفل بطريقة غير مشروعة

 .31تستخدم في الدليل عبارة " النقل واالحتجاز الدولي للطفل بطريقة غير مشروعة " وفقا للتعريفات المتصلة بهذا
الشأن المتضمنة في كل من اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة بالجوانب المدنية لالختطاف الدولي للطفل ،و

اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل ،و الئحة بروكسل الثانية (أ) ،على التوالي .ويقصد بعبارة
"النقل واالحتجاز الدولي للطفل بطريقة غير مشروعة "نقل الطفل إلى/أو احتجازه في دولة أخر غير الدولة
76

أوضح  ،على سبيل المثال ،فريق العمل أن الحد األدنى لسن سقوط "الحضانة" عن األم يختلف في الكثير من النظم القانونية الخاصة باألسرة المستوحاة أو

المستمدة من الشريعة اإلسالمية في بلدان المنطقة .وعالوة على ذلك ،تنص بعض قوانين األسرة المستوحاة من الشريعة اإلسالمية في بعض البلدان ،مثل المغرب
وتونس ،على أن "الحضانة" هو حق وواجب من واجبات الوالدين تتم ممارسته مناصفة من قبل األب واألم خالل الزواج .ويالحظ –أيضا-أن ثمة تباين في
استخدام مصطلح " الوالية " ،بحيث ينص قانون األسرة اإلسالمي في بعض الدول (مثل  ،القانون اإلسالمي اللبناني) على أنه في حال وفاة األب تنقل "الوالية
"إلى الجد (من ناحية األب) و-فقط -إذا تعذر ذلك ،تنظر المحكمة في إسناد مسؤوليات "الوصاية" إلى شخص آخر  .ويالحظ في دول أخر  ،مثل مصر ،أنه
لم يتم تحديد أولوية ثابتة في مجال تعيين الشخص الذي سيتولى مسؤوليات األب بقرار قضائي والشخص الذي يسند إليه حق "الوصاية"  ،ويعني ذلك أن
مصطلح " الوالية " يشير -في هذه الحالة -حص ار إلى المسؤوليات التي يمارسها األب نفسه .
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التي يقيم فيها اعتياديا ،وذلك على نحو يخرق حقوق الحضانة الممارسة على هذا الطفل .ويشمل ذلك "خرق
الحضانة المسندة إلى أي شخص ،أو مؤسسة ،أو هيئة أخر  ،إما بصورة مشتركة أو منفردة" .77و إن القانون
الواجب التطبيق في مثل هذه الحاالت سواء كان "حق الحضانة" ساريا في وقت نقل الطفل أو احتجازه بطريقة
غير مشروعة أم ال هو القانون الذي يجري تنفيذه في الدولة التي كان الطفل مقيما فيها بصورة اعتيادية ،مباشرة
قبل نقله أو احتجازه .ومثلما هو منصوص عليه في الصكوك الدولية و اإلقليمية المذكورة أعاله ،يمارس " حق
الحضانة "سويا" حينما يتم النصوص ،بموجب حكم قضائي ،أو بحكم القانون ،على أنه ال يجوز للجهة التي

تسند إليها مسؤولية الحضانة اتخاذ قرار بشأن مكان إقامة الطفل دون موافقة الجهة األخر المتمتعة بالمسؤولية
األبوية ". 78
جـيم .آليات التسوية الودية للنزاعات

 .35إن مصطلحي "الوساطة" و "الصلح" الموظفين في هذا الدليل في سياق آليات التسوية الودية للنزاعات المختلفة
يتطلبان تعريفا وجيزا ،ألن معنى ومفهوم هاذين المصطلحين يختلف من نظام قانوني آلخر .ومن المهم -مع
ذلك -التوضيح أن التعريفات المقيدة أدناه تخدم –فقط -المعنى المقصود في هذا الدليل ،بمعنى أن تعريفات
هذين المصطلحين ليست تعريفات مشتركة يشمل استخدامها جميع بلدان المنطقة .و يعني ذلك

–أيضا-

أنه حينما تتم اإلشارة في هذا الدليل إلى التقارير المقدمة من الوفود المشاركة األعضاء في فريق العمل ،يتعين
أن تفهم المصطلحات المستخدمة من جانبهم على النحو الذي توظف عليه في األنظمة القانونية ذات الصلة
السارية التنفيذ في بلدانهم ،بحيث يمكن أن تكون معاني هذه المصطلحات مختلفة عن المعاني والتعريفات
المتضمنة في هذا "الدليل".

الوساطة

 .33ألغراض هذا الدليل يقصد بمصطلح " الوساطة" تنفيذ عملية طوعية ،ومنظمة ،ومتكتمة ،من طرف ثالث محايد
يشغل كوسيط قصد تسهيل التواصل بين طرفي النزاع ،وتمكينهما من تحمل مسؤولية إيجاد تسوية ودية للنزاع

79

القائم بينهما .و يشير مصطلح " الوساطة " على النحو المستخدم في هذا الدليل-فقط -إلى عمليات "الوساطة"
المنفذة من طرف ثالث محايد ،وسيط ،ليس لديه أي سلطة لصنع القرار في الحالة الملموسة محل النزاع ،بحيث
يتم عقد االتفاق ،إذا ما تم التوصل إلى ذلك ،بين الطرفين المعنيين باألمر فقط .ويتولى الوسيط تقديم المساعدة
على صنع القرار ،و ليس أكثر .و يتم ،في هذا الدليل ،توظيف مصطلح "الوساطة" لإلشارة إلى كل من خطة
الوساطة التي يتم تنفيذها خارج المحكمة وخطة الوساطة التي تقع على عاتق المحاكم.

77راجع المادة ()5( 2أ)من اتفاقية الهاي لعام  5881الخاصة باختطاف األطفال  ،والمادة  )3( 7من اتفاقية الهاي لعام  5881الخاصة بحماية الطفل ،وراجع
أيضا المادة  )55( 3من الئحة بروكسل الثانية (أ).
78راجع المادة  )55( 3من الئحة بروكسل الثانية (أ) .و راجع أيضا المادتين  2و  1من اتفاقية الهاي لعام  5881الخاصة باختطاف األطفال ،والمادة  7من
اتفاقية الهاي لعام  5881الخاصة بحماية الطفل.
79

يتم تعريف مصطلح "الوساطة" بنفس الطريقة في دليل الممارسات السليمة في مجال الوساطة ،راجع الحاشية رقم  75أعاله.
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 .33يتم ،في بعض األحيان ،توظيف مصطلحي " الوساطة" و "الصلح" كمرادفين ،مما يتسبب في إضفاء اللبس
على المعنى .لغرض هذا الدليل ،يستخدم مصطلح "الوساطة" لإلشارة إلى العملية المنفذة من طرف ثالث محايد
قصد تسهيل التواصل بين طرفي النزاع ،ومساعدتهما على التوصل إلى حل متفق عليه لتسوية النزاع القائم
النزعات المستخدمة في
بينهما .ويشير مصطلح "الصلح" على النحو المستخدم في هذا الدليل إلى آلية تسوية ا
المحاكم كجزء من بعض اإلجراءات المعينة المحددة في قانون األسرة .وبالمقارنة مع " الوساطة" على النحو

المحدد أعاله ،يمكن القول أن عملية "الصلح" هي عملية تتميز عادة بطابع رسمي أكبر بحيث تشمل إلزامية

إبالغ المحكمة بشأن مضمون المناقشات التي دارت في اجتماعات الصلح .و في المقابل ،تعد عملية
"الوساطة" على النحو المحدد أعاله ،عملية تتميز بكتمان كامل ،بحيث يتم في نهاية هذه العملية إبالغ
المحكمة على أن ثمة وساطة تمت قد أفضت أو لم تفض إلى أي اتفاق مع إمكانية اإلشارة إلى مضمون

االتفاق ،في حين تظل المناقشات و التبادالت التي تمت أثناء جلسات الوساطة سرية .هناك عنصر مهم آخر
يميز عملية "الصلح" على النحو المحدد لغرض هذا دليل ،بحيث أن الطرف الثالث المعني بالمساعدة على
إقامة "الصلح" بين طرفي النزاع يمكن أن يتمتع (بنوع) من السلطة على صنع القرار في الحالة الملموسة محل
النزاع  ،أو ملزما باقتراح حلول ملموسة على الطرفين.
أوال .الحضانة و االتصال  -مبادئ أساسية
ألف .أهمية االتصال مع كال الوالدين

 .4يتعين اتخاذ كافة التدابير الممكنة لصون حق األطفال في الحفاظ على عالقات شخصية
واتصاالت مباشرة بكال والديهم وعلى نحو منتظم ،والحرص،كذلك ،على صون حقوق
الوالدين في الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة ومنتظمة مع أطفالهم ،ما لم

يثبت أن مثل هذا االتصال هو مخالف لمصلحة الطفلنظ ار لظروف استثنائية معينة.
 .2يتعين تأمين هذه الحقوق الخاصة باألطفال والوالدين بغض النظر عن ما إذا كان الوالدان
يقيمان في نفس البلد أو في بلدين مختلفين.

ملخص المناقشات

 .33لقد شدد جميع أعضاء الوفود على أهمية صون حقوق األطفال والوالدين في الحفاظ على عالقات شخصية
واتصاالت مباشرة بينهم سواء كانوا مقيمين داخل البلد أو خارجه .وذكر فريق العمل ،في هذا الصدد،
بااللتزامات المنصوص عليها في المادتين ( )3و ( )11من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل .
 .33وذكر-كذلك -فريق العمل بأن األحكام القانونية التي تكفل احترام حقوق االتصال هي متوفرة في جميع
الصكوك القانونية المشار إليها أعاله.
 .11وشدد –أيضا -فريق العمل على أن تسهيل االتصال الشخصي "المباشر" بين اآلباء واألبناء هو أساسي ،وعلى
ما فيه من حاجة ماسة التخاذ جميع الخطوات لتأمين مثل هذا االتصال المباشر ودعمه .وفي الوقت نفسه،
أوضح فريق العمل أن أشكال االتصال غير المباشر األخر  ،مثل االتصال عن بعد أو االتصال من خالل
الوسطاء تعد أداة إضافية هامة للحفاظ على عالقات شخصية بين اآلباء واألبناء ،وذلك فضال عن االتصال
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المباشر .وخالل الحديث عن االتصال غير المباشر ،أبرز العديد من أعضاء الوفود ،بمن فيهم الوفد األردني
فوائد استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة ،مثل اإلنترنت ،مع التشديد على نظام "سكايب" بوجه خاص .وتم
التأكيد أن استخدام التكنولوجيات الحديثة هو أساسي للحفاظ على االتصال بين الوالدين والطفل ،خاصة إذا كان
الوالد و الطفل ال يقيمان في نفس البلد ،بحيث يتم االتصال المباشر بينهما خالل فترات محدودة على مدار
العام نظ ار لبعد المسافة الجغرافية بين مكاني إقامتهما (راجع أيضا الممارسة السليمة رقم ( )3و ملخص

المناقشات الوارد في الفقرة ( )31أدناه بشأن مقترح توفير شبكة اإلنترنت و غيرها من وسائل االتصال عن بعد
ضمن "مرافق الزيارة األسرية " لصالح الوالدين واألطفال).
 .11وأكد أعضاء فريق العمل أنه يتعين فرض قيود قانونية على االتصال المباشر بين الوالدين والطفل –فقط-وفق
ظروف استثنائية ،إذا ما ثبت أن مثل هذا االتصال هو مخالف لمصلحة الطفل المعني باألمر( راجع
الممارستين السليمتين رقم ( )3و ( )1أدناه ).

 .12وأشار فريق العمل إلى الصعوبات العملية لتأمين االتصال بين الوالدين والطفل أثناء فترة الن ازعات األسرية التي
تحيط انفصال الوالدين أو طالقهما ،وشدد على التحديات الكبيرة التي تتم مواجهتها في حاالت النزاعات األسرية
العابرة للحدود .وتم –كذلك -إقرار الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الدول في سبيل تأمين حقوق األطفال

والوالدين في الحفاظ على اتصال مباشر ومنتظم بينهم.

 .13وأوضح عدد من أعضاء الوفود ،من بينهم الوفد األردني ،أن ثمة أنظمة قانونية تميز بين"حق الرؤية" و"حق
الزيارة " ،بحيث أشار الوفد األردني إلى أن "حق الرؤية" يعني حق رؤية الطفل لبعض ساعات في حين أن

"حق الزيارة " يعني الحق في استبقاء الطفل لقضاء ليلة أو عطلة نهاية األسبوع بأكملها مع والده/والدته.

 .11وعالوة على ذلك ،أشار –أيضا -عدد من أعضاء الوفود ،السيما الوفد األردني ،والمغربي ،و التونسي،
والفلسطيني إلى أنه يمكن في النظم القانونية السارية التنفيذ في بلدانهم لعدد من أفراد األسرة اآلخرين (فضال

عن األب و األم) االستفادة من حق االتصال مع الطفل .ويجوز في بعض النظم القانونية األخر  ،مثل
المغرب ،80للجد/الجدة الحصول على حق االتصال بالطفل –فقط -في حال وفاة أحد الوالدين ،بحيث يمارس

الجد/الجدة حق االتصال "محل" الوالد المتوفى.
مالحظات عامة

 .15إن حق الطفل في "الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه وعلى نحو منتظم" هو مبدأ
أساسي منصوص عليه في المادتين ( )3و ( )11من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل .و يتم تكريس
نفس المبدأ األساسي في كل من المادة  )2( 13من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل رفاهيته والمادة )3 ( 21

من ميثاق االتحاد األوروبي الخاص بالحقوق األساسية .والشك أن تكريس هذا الحق الخاص باألطفال سيسمح

80راجع المادة  581من قانون األسرة المغربي (النسخة الموحدة المؤرخة في  1أغسطس  )3151المتاحة في االنترنت في
( 20Famille.pdf ٪20la ٪20de ٪http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/Nouveautes/Codeتم تصفح هذه الصفحة في

آخر مرة في  51مايو .)3152

38
يوروميد للعدالة الثالث -العنصر الثاني
فريق العمل ()2

دليل الممارسات السليمة

للوالدين بممارسة حقهم في الحفاظ على عالقات شخصية مع أطفالهم

81

و االتصال معهم على نحو منتظم

ومباشر.
 .13كما تندرج ،في نفس الوقت ،هذه الحقوق المذكورة أعاله ضمن " الحق في الحياة األسرية " المكفول بموجب
المادة ( )3من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.
 .13وتهدف الكثير من الصكوك الدولية واإلقليمية إلى تأمين االتصال بين الوالدين والطفل في حاالت النزاعات
العابرة للحدود ،السيما الئحة بروكسل الثانية (أ)

82

الصادرة عن االتحاد األوروبي .و تم ،في هذه الالئحة،

تحديد القواعد المتعلقة باالختصاص القضائي ،و االعتراف ،و إنفاذ الق اررات و االتفاقات النافذة في مجال
المسؤولية األبوية في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،83و وضع نظام للتعاون اإلداري بين الدول عن

طريق السلطات المركزية ،هذا فضال عن توفير الدعم لألشخاص الذين هم في حاجة إلى المساعدة في مجال
النزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة بالمسؤولية األبوية.
 .13وعلى الصعيد العالمي ،تم ،في اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل ،84تحديد قواعد مشتركة في
مجاالت االختصاص القضائي ،واالعتراف ،وانفاذ الق اررات المتعلقة بالمسؤولية األبوية ،هذا فضال عن وضع
نظام للسلطة المركزية .والى جانب المسائل المعالجة في الئحة بروكسل الثانية(أ) في مجال حماية الطفل،
بادرت –كذلك -اتفاقية الهاي لعام  1333إلى توحيد القواعد بشأن القانون الواجب التطبيق في هذا المجال في
الدول المتعاقدة.
 .13وتعد اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة باالختطاف الدولي للطفل

85

أحد الصكوك الدولية الرئيسية لتأمين

االتصال بين الوالدين والطفل .وقامت هذه االتفاقية بتأمين حقوق األطفال الذين يتم نقلهم أو احتجازهم بطريقة
غير مشروعة ،وبضمان عودتهم السريعة إلى الدولة التي يقيمون فيها بطريقة اعتيادية ،هذا فضال عن كفالة
حقوق الطفل في الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه .وحرصت -أيضا-االتفاقية على

تجنيب المحاكم التابعة للدولة التي يتم نقل األطفال إليها ،أو احتجازهم فيها بطريقة غير مشروعة ،من إصدار
ق اررات متضاربة بشأن األسس الموضوعية للحضانة حين البدء في تنفيذ إجراءات عودة األطفال .وفي نفس
الوقت ،يتولى نظام السلطة المركزية الذي تم إنشاؤه بموجب االتفاقية توفير المساعدة للوالدين في حاالت

اختطاف األطفال وكذلك في حاالت االتصال العابر للحدود التي تواجه حينما يتم نقل أو احتجاز الطفل بطريقة
غير مشروعة.

81راجع أيضا القسم  5.5من دليل الممارسات السليمة في مجال االتصال العابر للحدود أعاله( الحاشية . )18
82راجع الحاشية  23أعاله.
83

الئحة بروكسل الثانية (أ) ال تنطبق على الدنمارك.

84راجع الحاشية  53أعاله.
85راجع الحاشية  13أعاله.
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 .51والى جانب ذلك ،هناك ،على الصعيد اإلقليمي ،اتفاقيتان صادرتان عن المجلس األوروبي ذات أهمية خاصة
فيما يتعلق بتأمين حقوق الطفل في االتصال بوالديهم هما :االتفاقية األوروبية بشأن الحضانة

86

التي توفر

المساعدة في مجال استعادة حضانة األطفال في حال نقلهم أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة ،واالتفاقية بشأن
االتصال87الصادرة عن المجلس األوروبي ،والتي تحدد المبادئ العامة في مجال الق اررات المتعلقة باالتصال،
هذا فضال عن تأمين وضمان الممارسة السليمة لحق االتصال و العودة الفورية لألطفال في نهاية فترة االتصال

إلى الوالد الذي أسندت إليه الحضانة.

 .51وباإلضافة إلى ذلك ،هناك عدد من الصكوك المبرمة على نحو ثنائي األطراف بين بعض بلدان المتوسط
الشريكة والدول األوروبية في مجال المساعدة على تأمين حق االتصال.88
 .52إن أحد المراجع الرئيسية المهمة بالنسبة للمبادئ والممارسات السليمة المتعلقة باالتصال باألطفال العابر
للحدود هو دليل الممارسات السليمة في مجال االتصال العابر للحدود

89

المعد من جانب مؤتمر الهاي بشأن

القانون الدولي الخاص والذي تم إق ارره باإلجماع من جانب اللجنة المعنية بمراجعة كل من تشغيل اتفاقية الهاي
لعام  1331الخاصة باالختطاف الدولي للطفل و التنفيذ العملي التفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية
الطفل .وتجدر –كذلك -اإلشارة ،من بين الوثائق المرجعية الهامة األخر ذات الصلة ،إلى إعالنات مالطا

90

الثالث الهادفة إلى تحسين حماية حقوق االتصال الخاصة بالولدين و أطفالهما في الحاالت العابرة للحدود ،و
إلى تسوية المشاكل المترتبة عن نقل الطفل عبر الحدود أو احتجازه بطريقة غير مشروعة.

با  .فرض قيود محددة على االتصال –فقط -لحماية مصالح الطفل العليا
 .2يتعين االمتناع عن فرض أي قيود قانونية على االتصال بين الوالدين والطفل إال في حال
ورود ظروف استثنائية محددة تستلزم فرض مثل هذه القيود لحماية مصالح الطفل العليا.

 .1يتعين أن تكون هذه القيود متناسبة مع الظروف االستثنائية ،بحيث أن منع االتصال بين
الطفل و الوالدين بصورة كاملة ينبغي أن يستخدم –فقط -كمالذ أخير.

ملخص المناقشات

 .53شدد فريق العمل على أحد المبادئ العامة المهمة يتمثل في الحاجة إلى االمتناع عن فرض أي قيود قانونية
على االتصال بين الوالدين والطفل إال في حال ورود ظروف استثنائية تستلزم فرض مثل هذه القيود لحماية

86راجع الحاشية  43أعاله.
87

راجع الحاشية  41أعاله.

88

راجع الفقرة  51من المقدمة أعاله  ،الجزء المتعلق بالترتيبات ثنائية األطراف ذات الصلة.

 89راجع الحاشية رقم  33أعاله.
90

راجع الحاشية  1أعاله.
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مصالح الطفل العليا ،بما في ذلك رفاهيته .91وأكد –كذلك -فريق العمل على الحاجة إلى الحرص على أن
تكون القيود المفروضة على االتصال متناسبة مع الظروف االستثنائية ،إذا ما اقتضت الضرورة تنفيذ مثل هذه
القيود .وتم التشديد على الحاجة أن يتم ضمن الوسائل الضرورية المستخدمة لحماية الطفل اختيار الوسائل التي
ستؤثر على نحو "خفيف" على الطفل وتكفل استمرار العالقة بينه و بين الوالدين .ويمكن على سبيل المثال أن
تشمل هذه الوسائل االتصال المباشر تحت اإلشراف ،و االتصال غير المباشر ،واالتصال عن طريق الهاتف

أو بوسائل االتصال عن بعد األخر الخ .وتم –أيضا -التشديد على أن تنفيذ إجراء المنع الكامل لالتصال بين

الطفل مع أحد الوالدين ينبغي أن يستخدم كمالذ أخير –فقط ،-وذلك في حال ورود ظروف استثنائية للغاية
تبرر مثل هذا اإلجراء.
 .51أعرب عدة أعضاء في فريق العمل عن ما يساورهم من قلق إزاء القيود المفروضة على االتصال ،والتي ال

تتناسب مع الوضع فوق أرض الواقع في بعض األحيان ،وتؤثر سلبا على األطفال المعنيين باألمر .92وتم
التأكيد على أن إقامة أحد الوالدين في دولة أخر غير دولة اإلقامة االعتيادية للطفل ال يمكن -في حد ذاته-
أن يبرر قرار منع االتصال المباشر بين الطفل والوالد المعني باألمر .وتمت اإلشارة إلى أنه في حال ورود

تهديد بنقل الطفل بطريقة غير مشروعة ،من الضروري تنفيذ بعض التدابير الوقائية المصاحبة خالل عملية
االتصال المباشر ،بحيث يمكن أن يشمل ذلك تسليم جواز السفر أو وثائق السفر خالل مدة االتصال ،أو إجراء
االتصال تحت إشراف مساعدين مهنيين أو أحد أفراد األسرة

93

.

مالحظات عامة

 .55إن المطالبة باإلحجام عن فرض أي قيود قانونية على االتصال بين الوالدين والطفل إال في حال ورود ظروف
استثنائية لحماية مصالح الطفل العليا هو أمر أساسي لضمان استمرار تنفيذ حق االتصال بين الوالدين والطفل.
ويمكن بهذا الشأن االسترشاد بالمادة  3من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل التي تنص على أنه " ال

يجوز فصل الطفل عن والديه على كره منهما ،إال إذا ما قررت السلطات المختصة ،رهنا بإجراء إعادة نظر
قضائية ،ووفقا للقوانين واإلجراءات المعمول بها ،أن هذا الفصل هو ضروري لحماية مصالح الطفل العليا" .
وقد تم إقرار هذه الممارسة السليمة في دليل الممارسات السليمة في مجال االتصال العابر للحدود.94
جيم .إج ار االتصال في بيئة مالئمة لراحة الطفل
 .5يتعين االحجام عن فرض أي قيود على االتصال المباشر مع الطفل إال إذا ما ثبت أن مثل

هذه القيود هي ضرورية لحماية مصالح الطفل العليا .ويعني ذلك أنه يتعين،

91يمكن ،على سبيل المثال ،فرض القيود على االتصال إذا كانت سالمة الطفل معرضة للخطر بسبب العنف المنزلي أو سوء المعاملة.
92هناك مخاوف في أن تتسبب القيود غير الرشيدة المفروضة على االتصال في استثارة رد فعل متطرف من أحد الوالدين مثل اختطاف الطفل بطريقة غير
مشروعة ونقله من دولة اإلقامة االعتيادية إلى دولة أخر .
93

لمزيد من التفاصيل راجع القسم  1.2من دليل الممارسات السليمة في مجال االتصال باألطفال العابر للحدود (الحاشية  18أعاله).

94راجع القسم  5.3من دليل الممارسات السليمة في مجال االتصال باألطفال العابر للحدود (الحاشية  18أعاله).
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عموما،السماح بإج ار اال تصال في بيئة الطفل االعتيادية ،مثل منزل أحد الوالدين أو في
موقع آخر مألوف لدى الطفل حيث يشعر بالراحة.
 .1بتعين إج ار االتصال تحت إشراف (جهة ثالثة) ،في مرفق عام على سبيل المثال -فقط-
عند ورود ضرورة لحماية مصالح الطفل العليا.

 .1في حال ورود ضرورة إلج ار االتصال في مرفق عام ،يتعين الحرص على أن يجري هذا
االتصال في بيئة مالئمة لراحة الطفل ،واختيار –مثال -موقع مصمم خصيصا لعقد مثل

هذه اللقا ات بين الوالدين واألطفال.

 .9يتعين على الدول التي ال تتوفر على مثل هذه المرافق التي توفر بيئة مالئمة لراحة الطفل

أن تضمن اإلشراف على التصال بين الوالدين والطفل في ظروف مناسبة،وأن تبادر إلى

تهيئة مرافق مخصصة لهذا الغرض.

 .1يتعين ،باإلضافة إلى ذلك ،أن تبادر الدول نحو طوعي إلى إنشا "مرافق للقا ات األسرية"
توفر بيئة مالئمة لراحة الطفل أثنا زيارات االتصال التي تجري معه .وسوف تتيح مثل
هذه "المرافق للقا ات األسرية" حال بديال قيما،خاصة بالنسبة لألسر التي تواجه مصاعب

لتنظيم عملية االتصال بسبب عدم وفرة مكان مناسب لذلك .ويمكن –أيضا-تجهيز هذه
المرافق بمعدات تقنية لضمان االتصال عن بعد عن طريق الهاتف أو اإلنترنت.

ملخص المناقشات

 .53شدد أعضاء فريق العمل باإلجماع على أهمية إجراء االتصال في بيئة تكفل راحة الطفل ،يعني ذلك في بيئة
يشعر فيها الطفل باالرتياح.

 .53أكد جميع أعضاء فريق العمل على أن مسألة تحديد مكان تنظيم زيارة االتصال هي مسالة يتعين –عموما -أن
تترك لألشخاص المعنيين باألمر التخاذ القرار بشأنها ،وفقا لما تقتضيه الظروف .وتم ،باإلجماع ،التأكيد
على أن المحاكم يجب أن تتدخل لوضع قيود بشأن مكان تنظيم زيارة االتصال –فقط -حينما تقتضي مصالح
الطفل العليا ذلك .ويتماشى هذا الموقف مع الممارستين السليمتين رقم( )3و ( )1أعاله ،على التوالي.
 .53وشدد –أيضا -أعضاء فريق العمل ،على الحاجة إلى أن يتم ،على وجه الخصوص ،تنظيم زيارات االتصال
تحت إشراف (طرف ثالث) –فقط -عند الحاجة لحماية الطفل .و حينما تقتضي الضرورة إلى تنظيم مثل هذه
الزيارات تحت اإلشراف في مرفق عام ،تم التأكيد على ما فيه من أهمية عالية أن تجر زيارات االتصال في

بيئة تراعي راحة الطفل .ويستوصى أن يجري تنظيم هذه الزيارات في مارفق معدة ومجهزة خصيصا إليفاء هذا
الغرض (في مرافق تتوفر على سبيل المثال على لعب لألطفال).
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 .53أبرز الوفد األردني أنه حينما يلتمس من المحكمة تحديد ترتيبات االتصال أو تدقيقها ،يتعين على المحكمة أن
تراعي مصالح كال الوالدين في آن واحد .واستطرد بهذا الشأن أنه عندما تصدر المحكمة –مثال -قرارها بشأن
شروط االتصال بين الطفل و الوالد الذي لم تسند إليه الحضانة ،يتعين على المحكمة أن تكفل في نفس الوقت
حماية حقوق الوالد الذي يتولى الحضانة ،سواء كان األب أو األم.
 .31وأشار بعض الوفود ،بمن فيهم وفدي األردن و المغرب ،إلى أن بلدانهم تتوفر على ما يسمى بـ " مراكز الزيارة"
مخصصة لعملية االتصال .وتمت اإلشارة من جانب وفود أخر  ،مثل الوفدين الجزائري و التونسي إلى أن
بلدانهم ال تتوفر ،في الوقت الحالي ،على مثل هذه المرافق ،واستحسنت إنشاء مرافق من هذا النوع ،ألن تنظيم
مركز الشرطة أو قاعات المحاكم ال يوفر -دوما -بيئة مناسبة لهذا الغرض.
االتصال في ا
 .31ناقش فريق العمل على نحو مستفيض مسألة إنشاء مرافق مخصصة لزيارات االتصال مع األطفال التي تمت
التوصية بها ،لغرض استخدامها ،على نحو طوعي ،من جانب األشخاص المعنيين باألمر الراغبين في ذلك

أثناء الزيارات .وأشار الكثير من أعضاء فريق العمل إلى أن مثل هذه المرافق ستكون مفيدة للغاية ،ألنه تتم،
في بعض األحيان ،مواجهة صعوبات عملية في تنظيم االتصال نظ ار لعدم وفرة أمكان مناسبة إليواء الزيارة.
وأشار أحد أعضاء الفريق إلى بعض حاالت األولياء بأطفال صغار يتراوح سنهم بين  2أو  3سنوات الذين ال
يتوفرون على أي مكان إلجراء الزيارة أطفالهم فيه سو الشقة التي تقيم فيها األم مع األطفال ،وهو األمر الذي

قد يتسبب في نشوب نزاعات بين الوالدين المنفصلين .وتمت –كذلك -اإلشارة إلى حاالت األولياء المقيمين في
مدن أو بلدان مختلفة الذين يتوجب عليهم السفر إلى مكان إقامة الطفل لممارسة حقهم في االتصال ،مع ما

يشمل ذلك من مصاعب إليجاد مكان مناسب إلجراء االتصال مع أطفالهم ،بحيث تم التشديد على أهمية
التوافر على مرافق إليواء اللقاءات يمكن استخدامها على نحو طوعي في مثل هذه الحاالت.
المرفق الموجهة
 .32وناقش أعضاء فريق العمل ،بصورة معمقة ،مسألة التسمية الواجب إطالقها على مثل هذه ا
مرفق
لالستخدام الطوعي من جانب األشخاص المعنيين باألمر .ولما كان الهدف وراء فكرة إنشاء مثل هذه ال ا
هو توفير الشعور بالراحة لصالح الجهات التي سوف تستخدمها ،شدد أعضاء فريق العمل على أهمية اختيار
"مركز الزيارة" هو غير مناسب ،ذلك ألن
تسمية محايدة لتعيين هذه المرافق .وتمت اإلشارة إلى أن مصطلح ا

هذا المصطلح ،على النحو المستخدم في بعض الدول ،غالبا ما يكون مدلوله سلبيا ومقرونا باالتصال الذي يتم

تحت إشراف جهة ثالثة ،يعني ذلك في الحاالت الخطيرة .وتم ،عموما ،التأكيد من جانب عدة أعضاء الوفود أن
أي مصطلح يشمل لفظ "مركز" لن يكون مناسبا ،ألنه يشير ،ضمنيا ،إلى مرافق الزيارات التي تتم تحت إشراف
الدولة ،و أن استخدام مثل هذا اللفظ لتعيين هذه المرافق لن يشجع األسر على االرتياد عليها ألنه يعطي
االنطباع أن ثمة شيء خطير جدا يميز العالقة األسرية.
 .33لغرض هذا الدليل يستخدم مصطلح "مرافق اللقاءات األسرية" ،كمحاولة منا لإلسهام في توظيف مصطلح محايد
لتعيين هذه المرافق.
 .31وفي سياق المناقشات التي جرت ،تم تطوير فكرة "مرافق اللقاءات األسرية " على نحو أكبر .والى جانب
المهمة األساسية المسندة لمثل هذه المرافق المتمثلة في توفير بيئة مالئمة لراحة الطفل أثناء زيارات االتصال،
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بحث أعضاء فريق العمل ،بمزيد من التفصيل ،الجوانب التنظيمية األخر ذات الصلة بهذه المرافق .واقترح
"مرفق اللقاءات األسرية" توظيف أخصائيين اجتماعيين ،و إقامة روابط
أعضاء فريق العمل -مثال -أن يتم في ا
النزعات األسرية عن طريق الوساطة أو بوسائل
بين هذه المرافق ومصالح الخدمات األخر المعنية بتسوية ا
مماثلة ،و استخدام هذه المرافق لتوفير المساعدة لصالح األسر لترتيب اتصاالت عن بعد .وشدد أعضاء فريق
العمل على أنه في حال تعذر تنظيم االتصال المباشر بين الطفل و الوالدين مرات عديدة في السنة نظ ار لبعد
المسافة بين أماكن اإلقامة ،من المهم جدا أن يتم الحرص على توفير وسائل اتصال إضافية عن طريق الهاتف

أو االنترنت للحفاظ على اتصال منتظم .وال شك أن تجهيز "مرافق اللقاءات األسرية" بمثل هذه الوسائل
سيساعد ،بشكل كبير،على ضمان االتصال عن بعد و على نحو منتظم بين األطفال و األولياء الذين ال
يتوفرون على خط ثابت للهاتف ،أو يتعذر عليهم الوصول إلى اإلنترنت.
 .35وال شك أن إنشاء هياكل في كل دولة لتعزيز ممارسة حق االتصال العابر للحدود بين الوالدين والطفل عن
طريق توفير بيئة مالئمة لراحة الطفل ووسائل االتصال عن بعد الضرورية لهذا الغرض سيساعد على ضمان
ممارسة هذا الحق بشكل كبير .ومن المهم –كذلك -النظر في سبل تهيئة "مرافق اللقاءات األسرية" على نحو
يسهل إيواء األولياء األجانب خالل مدة زيارة االتصال بأسعار تكون في متناولهم .وأوضح الوفد األردني أن
بلده يتوفر على ثالثة أماكن لإليواء يمكن استخدامها من جانب األولياء خالل زيارات االتصال .وأضاف أنه

يمكن لألولياء األجانب الذين ينزلون في هذه األماكن االستفادة من المساعدة الضرورية والترتيب –مقدما-
لزيارات االتصال مع وأطفالهم ،السيما بمساعدة السفارات التابعة لبلدانهم( .فيما يتعلق بجمع وتوفير المعلومات
ذات الصلة المتعلقة بهياكل المساعدة في القضايا األسرية العابرة للحدود ،راجع الممارسات السليمة في مجال

إنشاء نقاط االتصال المركزية (الممارسة رقم  33وما يليها)).
مالحظات عامة

 .33لقد تم ،في إعالن مالطا األول ،إقرار الحاجة إلنشاء مرافق لالتصاالت األسرية ،بحيث تم الطلب من الدول
مراعاة إنشاء "مراكز لالتصال" .95وقد تم تطوير هذه الفكرة ،على نحو أكبر ،بفضل المناقشة المستفيضة التي
أجراها فريق العمل بهذا الشأن.

دال .تأمين ممارسة المسؤولية األبوية عبر الحدود – تسهيل إصدار تأشيرات الدخول ووثائق السفر األخرى ذات
الصلة.

 .41يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتأمين االتصال العابر الحدود بين الوالدين
والطفل والحرص على ضمان ممارسة المسؤولية األبوية عبر الحدود.

 .44يتعين على الدول أن تحرص ،على وجه الخصوص ،على اتخاذ جميع اإلج ار ات المناسبة
لتسهيل إصدار وثائق السفر الالزمة  ،مثل تأشيرات الدخول ،على نحو سريع لإلتاحة

95راجع إعالن مالطا األول ،التوصية رقم( ،8الحاشية  1أعاله).
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لألوليا و األطفال المقيمين في دول مختلفة الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت
مباشرة ومنتظمة.
 .42يتعين أن تكون اإلج ار ات المتعلقة بإصدار تأشيرات الدخول غير بيروقراطية،و بسيطة،
وسريعة ،و شفافة.
 .42يتعين منح تسهيالت للحصول على تأشيرات الدخول لصالح األوليا الراغبين في زيارة
أطفالهم القاصرين في العمر المقيمين في الخارج.

 .41يتعين ضمان تجديد تأشيرات الدخول المتعلقة بالزيارات بين الوالدين والطفل ،بطريقة
مبسطة ،وسريعة وغير بيروقراطية .ويستوصى أن تكفل الدول إصدار مثل هذه التأشيرات

في غضون  21ساعة من الزمن.

 .45يتعين أن توفر الدول المساعدة اإلدارية الضرورية لصالح الوالدين في مجال الترتيبات
المتعلقة بزيارات االتصال بين الوالدين والطفل.

 .41يتعين على الدول أن تعين في وزارة الخارجية ،أو السفارات أو القنصليات التابعة لها في
الخارج موظفا يشغل كنقطة اتصال في مجال تسليم تأشيرات الدخول و توفير بيانات
االتصال المتعلقة بهذا الموظف إلى الدول إلرسالها إلى جميع نقاط االتصال المركزية

التابعة لها (راجع الممارسة السليمة رقم  22وما يليها) أو للهيئات األخرى المكلفة بتوفير

المساعدة إلى األوليا المعنيين بالقضايا األسرية العابرة للحدود.
 .41يتعين على الدول أن تتعاون مع بعضها البعض لتحسين العمليات المتعلقة بإصدار وثائق

السفر ،مثل تأشيرات الدخول .ويتعين على هذه الدول أن تلتزم ،في نفس الوقت،بوضع
إطار قانوني يكفل التعاون بين السلطات ذات الصلة داخل الدولة لضمان إقامة االتصال

بين الوالدين والطفل عبر الحدود ،وكفالة ممارسة المسؤولية األبوية العابرة للحدود.
ملخص المناقشات

 .33شدد فريق العمل على أنه في حال إقامة أحد الوالدين و الطفل في دولتين مختلفتين ،غالبا ما تتوقف ممارسة
المسؤولية األبوية العابرة للحدود ،إلى حد كبير ،على القيود على السفر المفروضة من دول اإلقامة.

 .33أكد فريق العمل ،باإلجماع ،على األهمية الكبيرة التي تكتسيها المعالجة الفاعلة والسريعة لوثائق السفر
الضرورية مثل تأشيرات الدخول ،بحيث تم التشديد –بإلحاح -على هذه األهمية خالل مختلف أطوار المناقشات
التي جرت بشأن هذا الموضوع .وتم –كذلك -التأكيد أن اإلجراءات المطولة و المرهقة المفروضة للحصول
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على وثائق السفر الالزمة يعد أحد العقبات الرئيسية التي تعترض سبيل االتصال العابر للحدود بين الوالدين
واألطفال في حال إقامتهما في دولتين مختلفتين.
 .33أعربت عدة وفود عن عدم ارتياحها لإلجراءات المفروضة في مجال إصدار تأشيرات الدخول ،بحيث شددت
على الحاجة إلى إدخال تعديالت عاجلة على إجراءات طلب الحصول على تأشيرات الدخول المتعلقة بزيارات

االتصال بين الوالدين والطفل .وشدد الوفد الجزائري على أهمية منح تسهيالت للحصول على وثائق السفر
الالزمة لصالح األولياء الارغبين في زيارة أطفالهم القاصرين في العمر المقيمين في الخارج ،لضمان حماية أكبر
لحق الطفل في الحفاظ على اتصال مباشر و عالقة مستمرة مع كال الوالدين .وأوضح الوفد الجزائري ،أن
طلبات تأشيرات الدخول المقدمة من األولياء لزيارة أطفالهم القاصرين في العمر المقيمين في الخارج تعالج على

غرار الطلبات العادية ،مبر از أن طريقة معالجة هذه الطلبات غير متناسبة مع خصوصية حق زيارة االتصال

بين األولياء والطفل.
 .31أعرب –كذلك -فريق العمل عن عدم ارتياحه بشأن عدم توفير أي تسهيالت في إجراءات تأشيرات الدخول
لصالح األولياء المعنيين بزيارات االتصال ،وبشأن الطابع البيروقراطي ،و المرهق ،و غير الشفاف الذي يميز
عملية إصدار تأشيرات الدخول .وتم التشديد على أنه في حال إقامة أحد الوالدين في دولة غير الدولة التي يقيم

فيها الطفل على نحو اعتيادي ،يتعين مساعدة األولياء على الحصول على وثائق السفر الضرورية لصون حق
الطفل في الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة مع كال والديه .وأكد الوفد المغربي على ضرورة
توفير المساعدة اإلدارية لألولياء لملء طلبات الحصول على تأشيرات الدخول؛ وشدد الوفد األردني على

ضرورة تعيين موظف يشغل كنقطة اتصال في السفارات والقنصليات في الخارج ،وأن تتم موافاة الدول ببيانات
االتصال الخاصة بهذا الموظف عن طريق و ازرة العدل على سبيل المثال .وأضاف أنه يمكن –أيضا -للدول

تعيين موظف لالتصال في مجال تأشيرات الدخول على مستو و ازرة الشؤون الخارجية التابعة لها ،بحيث تتم
موافاة بيانات االتصال الخاصة به للهيئات ذات الصلة ،مثل نقاط االتصال المركزية ،المعنية بتقديم المساعدة

لألولياء في القضايا األسرية العابرة للحدود( ،راجع الممارسة السليمة رقم  33وما يليها) .وذكر الوفد األردني أن
السفارة الفرنسية في عمان بادرت ،على سبيل المثال ،إلى تعيين قاض فرنسي يشتغل في السفارة الفرنسية
كنقطة اتصال بشأن مسائل تأشيرات الدخول ،بحيث تعد هذه المبادرة مفيدة للغاية .وأكد فريق العمل –أيضا-
أن طلبات تجديد تأشيرات الدخول الخاصة بزيارات االتصال ينبغي أن ال تخضع لنفس اإلجراءات المتبعة
حينما يتم تقديم الطلب األول للحصول على التأشيرة ،ذلك ألن عملية التجديد يتعين أن تتم معالجتها بطريقة
سريعة وغير بيروقراطية .ودعا الوفد األردني إلى تسريع اإلجراءات لضمان إصدار تأشيرات الدخول الخاصة

بزيارة االتصال في غضون  21ساعة من الزمن ،موضح أن تأشيرة الدخول "مرة واحدة" إلى الواليات المتحدة
األمريكية يمكن الحصول عليها في األردن في غضون  21ساعة.
 .31شدد فريق العمل على أهمية التعاون بين الدول لتذليل العقبات التي تعترض سبيل ممارسة حق االتصال عبر
الحدود بين الوالدين والطفل.
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 .32لقد أبرزت –كذلك -المناقشات المتعلقة بإصدار وثائق السفر ،مثل تأشيرات الدخول ،ضعف التفاعل بين
مختلف السلطات المعنية باألمر لضمان تعاون فاعل في هذا المجال .وأشار عدد من الوفود إلى أهمية تحسين
التفاعل بين السلطات القضائية المعنية باتخاذ القرارات بشأن الجوانب المدنية المتعلقة بالقضايا األسرية العابرة
للحدود و السلطات المسؤولة عن إصدار تأشيرات الدخول لألولياء المعنيين بالزيارات األسرية العابرة للحدود.
واسترعى أحد أعضاء فريق العمل االنتباه إلى أن غياب التفاعل بين هاتين الجهتين يمكن أن يتسبب ،في

بعض الحاالت الفردية ،في حرمان أحد الوالدين من حضور جلسات تحديد اإلجراءات القضائية ذات الصلة
بقضيته ،و وهو األمر الذي قد يشكل عقبة عث ار تعترض سبيل تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة باالتصال بالطفل
في الحاالت العابرة للحدود .واستعرض بعض الوفود عددا من األمثلة الملموسة تتعلق بأوامر قضائية صدرت

في مجال المسؤولية األبوية العابرة للحدود تعذر تنفيذها بسبب مشاكل تأشيرات الدخول .وأكد أعضاء فريق
العمل –باإلجماع -أنه ال يمكن تقبل مثل هذا الوضع ،و شددوا على الحاجة إلى وضع استراتيجيات محددة من

جانب الدول لضمان تنفيذ األوامر الصادرة عن المحاكم المدنية لصون حق االتصال العابر للحدود بين الوالدين
والطفل ،والحاجة إلى منع تقويض تنفيذ ق اررات المحاكم المتعلقة بحق االتصال بسبب إجراءات تأشيرات الدخول
المرهقة المفروضة من سلطات تابعة لنفس الدولة التي أصدرت الق اررات القضائية.
مالحظات عامة

 .33إن توفير وثائق السفر الالزمة على نحو سريع هو أمر حاسم لتعزيز ممارسة حق االتصال العابر للحدود بين
األولياء و األطفال المقيمين في دول مختلفة .لقد أبرزت المناقشات التي جرت في سياق "عملية مالطا" (راجع
الفقرة ( )3أعاله) أن عملية توفير وثائق السفر الضرورية واصدار التأشيرات على وجه الخصوص ،ال تزال
تمثل مصدر قلق عميق .وحري بنا التذكير بأن إعالنات مالطا الثالث تناولت هذه المسألة بالبحث و دعت إلى
تحسين الوضع .96وبالمثل ،شددت اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل على أهمية هذه المسألة بغية
ضمان حق الطفل في االتصال مع كال الوالدين ،بحيث تنص المادة  )1( 11من هذه االتفاقية على أن"()...

الطلبات المقدمة من الطفل أو والديه للدخول إلى/أو لمغادرة الدولة الطرف لغرض جمع شمل األسرة يجب أن
تعالج بطريقة إيجابية ،وانسانية ،وسريعة من جانب الدول األطراف".
ها  .مراعاة مصالح الطفل العليا -أحد االعتبارات الرئيسية في القرارات المتعلقة بالمسؤولية األبوية
 .49يتعين أن يتم في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسؤوليات األبوية ،بما في ذلك
الحضانة وحقوق االتصال ،مراعاة مصالح الطفل العليا وايرادها ضمن االعتبارات الرئيسية.

ملخص المناقشات

 .31أقر فريق العمل أهمية إيراد مصالح الطفل العليا فوق كل اعتبار في جميع اإلجراءات المتعلقة باألطفال وذكر
–مجددا -بااللتزامات ذات الصلة المنصوص عليها في المادة  3من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل.
وأشار جميع الوفود إلى أن المحاكم المختصة التابعة لدولهم تراعي ،دوما ،مصالح الطفل العليا عند البت في

96

راجع التوصية رقم  55من إعالن مالطا الثالث ،و التوصية رقم  8من إعالن مالطا الثاني ،والتوصية رقم  8من إعالن مالطا األول ( ،الحاشية  1أعاله).
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المسائل المتصلة بالمسؤولية األبوية .وفي بعض الدول ،مثل تونس ،97تم توظيف مصطلح "مصالح الطفل
العليا " صراحة في أحكام قانون األسرة ذات الصلة ،بحيث تعتبر هذه المصالح المعيار الذي تستند إليه
المحاكم إلصدار قراراتها في مجال المسؤولية األبوية .وتمت اإلشارة ،من جانب بعض الوفود ،إلى أن "مصالح
الطفل العليا" تؤدي دو ار حاسما في تحديد الق اررات بحيث ،يتم ،في بعض الحاالت الفردية ،الوصول إلى حد
إصدار قرار قضائي ينحرف عن القاعدة العامة المتمثلة في إسناد "حضانة"

وذلك صونا لمصلحة الطفل.

98

الطفل إلى األم حتى سن معينة،

 .35لقد برز بعض التطابق والتباين في وجهات نظر أعضاء فريق العمل بشأن تعريف مصطلح "مصالح الطفل
العليا" .ويالحظ ،بهذا الشأن ،أنه ال تتوفر أي واحدة من الدول المشاركة على تعريف قانوني صريح لمصطلح
"مصالح الطفل العليا" .
 .33أشار بعض أعضاء الوفود إلى فقه القانون الوارد في دولهم في هذا المجال ،بحيث تم ذكر عدد من العناصر
المهمة التي تراعيها المحاكم في تحديد مصلحة الطفل العليا .وقد برزت القواسم المشتركة بين الدول في هذا
المجال مثل :صحة الطفل ،و رفاهيته ،وتعليمه ،والبيئة التي ينشأ فيها .و أكد بعض أعضاء الوفود مثل الوفد
اإلسرائيلي ،أهمية مراعاة مشاعر و آراء الطفل والعالقة مع الوالدين حين تحديد مصلحة الطفل .وذكر العديد

من أعضاء الوفود أن الدين يؤدي دو ار هاما في تحديد مصالح الطفل العليا في المحاكم التابعة لدولهم .ومع
ذلك ،فقد أبرزت المناقشات ،أن الجوانب الدينية ودورها في تحديد مصلحة الطفل العليا يختلف من بلد آلخر.
وأكد عدد من أعضاء الوفود أن المحاكم التابعة لدولهم تولي أهمية كبيرة للتعليم الديني للطفل (راجع أيضا
الفقرة 251أدناه).
مالحظات عامة

 .33لقد تم ،في الممارسة السليمة رقم  ،13تأكيد مبدأ رئيسي متضمن في المادة ( )3من اتفاقية األمم المتحدة بشأن
حقوق الطفل

99

يدعو إلى إيراد مصالح الطفل العليا "فوق كل اعتبار" في "جميع اإلجراءات المتعلقة باألطفال،

المنفذة من مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو الخاصة ،أو المحاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات
التشريعية"  .وبالمثل ،تم –أيضا -تضمين هذا المبدأ األساسي في الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته

وفي ميثاق االتحاد األوروبي بشأن الحقوق األساسية

101

100

.

97راجع ،على سبيل المثال ،المادة  17من قانون األحوال الشخصية التونسي الصادر في  52أغسطس  ،5811المعدل بموجب القانون رقم  82.74المؤرخ في
 53يوليو  )5882المتاح على شبكة اإلنترنت في http://www.e-justice.tn/ fileadmin / fichiers_site_francais / codes_juridiques /
( Statut_personel_Fr.pdfتم تصفح هذه الصفحة قي آخر مرة في  51مايو .)3152
98

راجع قسم مصطلحات أعاله ،الفقرتان  32و .33

 99راجع المادتين  )3( 3و  )2( 11من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل.
100

راجع المادة  1من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.

101راجع المادة  )3( 34من ميثاق االتحاد األوروبي بشأن الحقوق األساسية.
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واو .تشجيع اال تفاقات المتعلقة بالمسؤولية األبوية ودعمها
 .41يتعين على المحاكم،عندما تحال إليها المسائل المتعلقة بالمسؤولية األبوية للنظر فيها ،أن
تشجع الحلول المتفق عليها.

 .21يتعين على المحاكم،عند البت في مسائل المسؤولية األبوية ،أن تحرص ،قدر اإلمكان،

وحينما ترى ذلك مناسبا ،على دعم واحترام الحلول المتفق عليها المقترحة من قبل والدي

الطفل المعني باألمر ،ما لم يثبت أن الحل المتفق عليه يتعارض مع مصالح الطفل

العليا،أو يتنافى مع القانون .وحيث ال يتناول الحل المتفق عليه من الوالدين جميع
التفاصيل الالزمة ،أو توجد أسباب أخرى تدعو المحكمة لالعتقاد بأنهمنالضروري تعديل

االتفاق للتوصل إلى حل دائم للنزاع ،يتعين على المحكمة أن تراعي ،قدر اإلمكان ،رغبات

الوالدين بخصوص التعديل أو اإلضافة الواجب إدخالهما على االتفاق عند صياغة القرار.

ملخص المناقشات
 .78شدد فريق العمل على أهمية تعزيز الحلول الودية لتسوية النزاعات األسرية الوطنية والعابرة للحدود المتعلقة
بحقوق الحضانة واالتصال .ونظ ار لما تكتسي مسألة تعزيز الحلول المتفق عليها من أهمية ،تم ،في هذا الدليل،
تخصيص فصل كامل لهذه المسألة (راجع الفصل العاشر أدناه).
 .78ذكر جميع أعضاء الوفود أن األنظمة القانونية في بلدانهم تتوفر على آليات لتعزيز التسوية الودية للنزاعات
األسرية ،وأن تدابير "الصلح" وليس "الوساطة" هي التي توفر المساعدة الضرورية للتسوية الودية للنزاعات
األسرية في معظم هذه النظم القانونية .وهناك وفود قليلة فقط ،مثل الوفد اإلسرائيلي ،واللبناني والفلسطيني
أشارت إلى توفر ترتيبات للوساطة في مجال النزاعات األسرية في بلدانها( ذكر الوفد الفلسطيني أن بلده يتوفر
على ترتيبات للوساطة االجتماعية ،وذلك فضال عن ترتيبات الصلح) .وللحصول على مزيد من التفاصيل بهذا
الشأن ،راجع أيضا الفقرة  382أدناه.

 .81أشار عدة أعضاء الوفود ،السيما الوفد الجزائري واألردني ،والمغربي ،والتونسي إلى أن إجراءات الطالق في
دولهم تشمل إجراء إلزامي يتمثل في ترتيب محاولة للصلح بين الزوجين ،بحيث أن القاضي الذي يستلم طلب
للطالق هو ملزم ،بموجب إجراءات الطالق القانونية ،بترتيب محاولة للصالح بين الزوجين ،قد تدوم شهرين ()3
في المغرب وثالثة ( )2أشهر في األردن .ويالحظ –كذلك -في بعض الدول ،مثل المغرب ،أنه يجوز إشراك

أشخاص آخرين ،مثل أحد أفراد أسرة الزوج ،وأحد أفراد أسرة الزوجة ،أو شخصية دينية ،في عملية الصلح.
وأوضح بعض أعضاء الوفود أن عملية الصلح في سياق الطالق في األنظمة القانونية في بلدانهم تهدف -
أساسا -إلى تجنب الطالق و تحقيق "المصالحة" بين الزوجين .ومع ذلك ،وفي حال فشل المصالحة ،تستخدم
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عملية الصلح كسبيل مناسب للتوصل إلى حل متفق عليه بشأن الحضانة وترتيبات االتصال بالطفل بعد
الطالق .وأشارت بعض الوفود إلى أنه في أنظمتها القانونية ،يمكن للترتيبات المتفق عليها خالل عملية
"الصلح" أن تصبح قابلة للتنفيذ (الجزائر) ،أو أن يتم العمل بها مثل األحكام القضائية (األردن) .
 .85أكد أعضاء فريق العمل باإلجماع على أهمية دعم االتفاق بين الوالدين بشأن الحضانة واالتصال .وأشارت
جميع الوفود إلى أن السلطات القضائية تحرص ،عند البت في المسائل المتصلة بالمسؤولية األبوية ،على

احترام االتفاق الذي تم التوصل إليه من جانب الزوجين كل ما أمكن ذلك ،وما لم يكن ذلك متعارضا مع
مصالح الطفل العليا أو مخالفا للقانون .وأوضح أعضاء فريق العمل أنه يتعين على السلطات القضائية أو
اإلدارية المسؤولة عن إقرار االتفاق المتوصل إليه من جانب الوالدين مساعدة الطرفين على صقل اتفاقهما

حيثما لزم األمر لجعله قابال للتطبيق(فوق أرض الواقع) ،قصد التوصل إلى تسوية مستدامة للنزاع بينهما.

ويمكن –مثال -عندما يعرض الوالدان على القاضي اتفاق بشأن ترتيبات االتصال العابر للحدود ال يعالج مسألة
نفقات السفر طلب مزيد من التوضيح أو التدقيق بشأن هذه المسألة من الوالدين من جانب القاضي.
مالحظات عامة

 .83تعد التسوية الودية للنزاعات األسرية بشأن الحضانة و االتصال مفيدة للغاية في جميع البلدان ،بحيث أنها تتيح
للوالدين التعاون مع بعضهما البعض على نحو مستمر ،وفي مصلحة الطفل .وال شك أن تشجيع ودعم االتفاق
بين الوالدين بشأن المسؤولية األبوية بعد االنفصال بينهما أو طالقهما سيساعد على تأمين "حق الطفل في
الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت مباشرة بكال الوالدين [  ] ...وبصورة منتظمة" وعلى النحو

المنصوص عليه في اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل .ويالحظ –أحيانا -أنه ال يمكن تطبيق أحكام
القانون الدولي في بعض حاالت النزاعات األسرية الدولية ،بحيث تعد التسوية الودية للنزاع الحل الوحيد في
مثل هذه الحاالت.
النزعات األسرية الدولية بطريقة ودية .وتشمل هذه
 .82يشجع الكثير من الصكوك الدولية واإلقليمية على تسوية ا
الصكوك ما يلي:


الئحة بروكسل الثانية (أ)،102



اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل



103

المؤرخة في عام ،5881

اتفاقية الهاي الخاصة باالختطاف الدولي للطفل



اتفاقية المجلس األوروبي بشأن االتصال



االتفاقية األوروبية بشأن ممارسة حقوق الطفل

102

راجع الحاشية رقم  23أعاله.

103

راجع الحاشية رقم  53أعاله.

104

راجع الحاشية رقم  51أعاله.

105

راجع الحاشية رقم  41أعاله.

106

راجع الحاشية رقم  44أعاله.

105

104

المؤرخة في عام ،5881

و،
106

.
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 .84وعالوة على ذلك ،يشجع الكثير من الصكوك الثنائية األطراف السارية التنفيذ بين بعض بلدان جنوب المتوسط
الشريكة و الدول األوروبية التسوية الودية للنزاعات األسرية العابرة للحدود.
 .81يعالج دليل الممارسات السليمة في مجال الوساطة

107

المعد من جانب مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص

لنزعات األسرية
التحديات التي تعترض سبيل الوساطة و اآلليات األخر ذات الصلة في مجال التسوية الودية ل ا

العابرة للحدود .ورغم أنه تم إعداد هذا الدليل للتركيز على الوساطة في حاالت االختطاف الدولي لألطفال التي
تدخل في نطاق اتفاقية الهاي الخاصة باختطاف الدولي للطفل لعام  ،5881إال أنه يتضمن العديد من
للنزعات األسرية العابرة للحدود بصورة
الممارسات السليمة التي تنطبق -كذلك -على مجال التسوية الودية ا

عامة.

زاي .انتهاز الفرصة لإللمام بثقافات و تقاليد كال الوالدين على حد سوا و احترامها
 .12يتعين إتاحة الفرصة لألطفال لإللمام بثقافات و تقاليد كال الوالدين على حد سوا  ،و
احترامها.

 .11في حال انفصال الزوجين أو طالقهما ،يتعين تشجيعهما على مواصلة تربية أطفالهم
بطريقة تضمن اال تصال بثقافات كال الوالدين وتقاليدهما .ويشمل ذلك ،اإل تاحة لألطفال
مواصلة تطوير المهارات اللغوية في لغات األم لكال الوالدين.

ملخص المناقشات

 .81شدد العديد من أعضاء الوفود على أن قانون األسرة ال يتدخل في مسألة تربية األطفال ألن هذه المسألة تندرج
ضمن ق اررات الوالدين دون سواهما .وعليه ،فاألسرة هي التي يتعين عليها –عموما -أن تتولى تربية األطفال
على نحو يراعي القيم والتقليد الخاصة بها ،بما في ذلك القيم الدينية المختلطة .والحظ أعضاء فريق العمل أن

المشاكل تنشأ خاصة في حال انفصال أو طالق زوجين بخلفيات ثقافية و دينية مختلفة ،بحيث تتحول –فجأة-
المسائل الثقافية والدينية وغيرهما إلى مصدر "صراعات طاحنة" بينهما .وير فريق العمل أنه من المهم
تحسيس الوالدين بشأن الحاجة إلى إتاحة الفرصة ألطفالهم للحفاظ على االتصال مع ثقافات وتقاليد كال الوالدين
على حد سواء .واذا كان األبوان يتكلمان لغتين مختلفتين تم تلقينهما للطفل ،فمن المهم جدا التشجيع على

مواصلة تعلم هاتين اللغتين.
مالحظات عامة

107

راجع الحاشية رقم  75أعاله.
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 .87لقد تم ،في إعالن مالطا األول،108إقرار أهمية منح األطفال فرصة لإللمام بثقافات و تقاليد كال الوالدين
واحترامها .و يتماشى ذلك مع اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل ،التي تدعو إلى توجيه تربية الطفل نحو
"احترام القيم ،والهوية الثقافية ،واللغة ،والقيم الوطنية الخاصة بالوالدين ،واحترام –كذلك -البلد الذي يعيش فيه
الطفل ،والبلد الذي ينحدر منه أصال و الحضارات األخر المختلفة عن حضارته األصلية" .109
ثانيا.

االستماع لوجهة نظر الطفل  -حقوق الطفل اإلجرائية
 .12يتعين على الدول اتخاذ كافة التدابير المناسبة لإلتاحة لألطفال -في السن والنضج

الكافيين إلبدا رأيهم-الفرصة للتعبير عن هذا الرأي بكل حرية في جميع المسائل المتعلقة

بهم.

 .12يتعين أن يتم ،على وجه الخصوص ،و في جميع اإلج ار ات المتعلقة بالحضانة واالتصال
والمسائل األخرى المتعلقة بالمسؤولية األبوية ،الحرص على إتاحة الفرصة لألطفال -في
السن والنضج الكافيين لإلع ارب عن رأيهم-المبادرة إلى اإلعراب عن هذا الرأي واالستماع
إليهم.ويشمل ذلك الحاالت األسرية الوطنية البحتة والدولية منها.
 .12في القضايا األسرية العابرة للحدود التي تتخذ بشأنها ق ار ارت تمس مصالح طفل يقيم في

دولة غير الدولة التي يصدر فيها القرار ،تشمل التدابير المتخذة لمعرفة وجهة نظر الطفل
المعني باألمر ،الذي بلغ السن والنضج الكافيين إلبدا رأيه ،استخدام التعاون القضائي من

خالل الشبكات القضائية ،وكذلك وسائل االتصال عن بعد المناسبة األخرى.

 .12يتعين مراعاة وجهات نظر األطفال عند بلوغهم السن والنضج الكافيين إلبدائها.
 .12يتعين –كذلك -مراعاة وجهات نظر األطفال الذين بلغوا السن والنضج الكافيين إلبدائها،في
لنزعات.
عمليات التسوية الودية ل ا

 .12فيما يتعلق بطريقة االستماع لوجهات نظر الطفل في سياق اإلج ار ات والقواعد

اإلجرائية،يستحسن عقد جلسة لالستماع للطفل مباشرة من جانب القاضي ،أو جلسة

لالستماع إليه عن طريق وسيط ،مثل ممثل الطفل أو خبير معين خصيصا إلج ار مقابلة
معه .ويتعين ،في كل حال ،الحرص على أن تجري جلسة االستماع في بيئة مالئمة

لراحة الطفل،وبطريقة تسمح للطفل التعبير عن نفسه بكل حرية ،و على نحو ال يؤثر عليه
سلبا.

108راجع إعالن مالطا األول  ،التوصية (5ج) (الحاشية رقم  1أعاله).
109راجع المادة  38من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل.
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 .12في حال تنفيذ إج ار ات على أطفال بلغوا السن والنضج الكافيين إلبدا رأيهم من شأن مثل
هذه اإلج ار ات أن تؤثر عليهم سلبا ،لألطفال الحق في الحصول على معلومات بشأن هذه

اإلج ار ات ،والعواقب المحتملة التي قد تترتب عنها،هذا فضال عن المعلومات األخرى

المتعلقة بحقوق األطفال في هذا المجال.
 .23يستحسن الحرص على أن يكون الشخص الذي يجرى المقابلة مع الطفل مدربا بطريقة
مناسبة بهذا الشأن ،أو تتوفر لديه الخبرة في مجال إج ار المقابالت مع األطفال ،و أن يتم

إعفا الطفل من عب اتخاذ القرار.
ملخص المناقشات

 .33أقر فريق العمل أهمية االستماع إلى األطفال الذين بلغوا السن والنضج الكافيين إلبداء وجهات نظرهم في
المسائل التي تؤثر عليهم ،مثل المسائل المتعلقة بالحضانة واالتصال .وذكر فريق العمل –مجددا -في هذا
الصدد االلتزامات المتضمنة في المادة  12من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل
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 .33ذكر أعضاء فريق العمل الطريقة المتبعة في دولهم في مجال االستماع لألطفال في اإلجراءات القانونية
المتعلقة بمسائل المسؤولية األبوية .وأشار عدة أعضاء الوفود إلى أن القوانين السارية التنفيذ في دولهم تجيز
االستماع لألطفال -البالغين السن والنضج الكافيين إلبداء رأيهم -عند اتخاذ القرار بشأن مكان إقامتهم في
إجراءات الحضانة .وأشار كل من الوفد المصري والمغربي إلى أن قانون األسرة في بلديهما ،يلزم أن يسأل
الطفل البالغ  15سنة من العمر أو أكثر ،في إجراءات الحضانة ،مع أي واحد من الوالدين يفضل العيش.

وأوضح –كذلك -الوفد المغربي أنه ،إلى جانب هذا القانون الملزم الواضح ،يتولى القاضي تحديد ما إذا كان

ضروري االستماع للطفل أم ال .وأشار الوفد التونسي إلى أن القانون التونسي لم يحدد السن األدنى لالستماع
للطفل ،وأن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية لتحديد ما إذا كان الطفل ناضج بما يكفي لالستماع إليه أم ال.
وأوضح أنه في حال إصرار الطفل على أن يتم االستماع إليه ،فإنه ال يجوز للقاضي أن يرفض طلبه ،مستشهدا
في هذا الصدد بحالة فتاة تبلغ من العمر  3سنوات أصرت على أن يستمع القاضي إليها تمت تلبية طلبها.

وأضاف مع ذلك ،أنه يتم ،بشكل عام ،في تونس ،االستماع إلى األطفال بصورة منتظمة عند بلوغ الطفل سن
الرابعة عشر( )11أو الخامسة عشر( .)15وأوضح الوفد اللبناني أن الوضع في لبنان هو مماثل للوضع في
المغرب وتونس ،غير أنه يمكن ،مع ذلك ،االستماع لألطفال في سن مبكرة .وذكر الوفد اإلسرائيلي أن مسائل

المسؤولية األبوية في بلده هي من اختصاص محاكم األسرة الدينية والمدنية ،وأوضح أنه يتم ،في الدعاو

المتعلقة بالحضانة واالتصال ،االستماع للطفل و االستجابة لرغباته وفقا لسنه ونضجه .وذكر الوفد األردني أن
الطفل البالغ ثالثة عشرة سنة ( )13من العمر يعتبر ،بوجه عام ،في األردن ،أنه بلغ سن النضج الكافية إلبداء
وجهة نظره.

110راجع الفقرة  111من المالحظات العامة أدناه.
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 .31أعرب عدد من أعضاء الوفود عن ما يساورهم من شعور بالقلق إزاء اآلثار السلبية التي يمكن أن تترتب على
رفاهية الطفل بسبب االستماع إليه في بعض اإلجراءات القضائية .وأبرز الوفد المغربي أن االستماع لألطفال
هي مسألة حساسة للغاية ،وأنه يمكن أن تتضمن بعض المخاطر قد تهدد رفاهية الطفل في حال تنظيم جلسات
االستماع بطريقة غير مناسبة .وشدد فريق العمل على أهمية االستماع للطفل في بيئة مالئمة لراحته ،يعني
ذلك في بيئة يشعر فيها الطفل بارتياح كبير .وأكد فريق العمل ،باإلجماع ،أن االستماع للطفل أثناء جلسات
المحكمة العادية ،في قاعة المحكمة ،هو مخيف للطفل وغير مالئم ،خاصة إذا ما جر االستماع بحضور
الوالدين .وأشار العديد من الوفود إلى أن القاضي يتولى مسؤولية اختيار المكان المناسب لالستماع للطفل.
 .31أجر أعضاء فريق العمل تبادال لوجهات النظر بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بالخيارات المتاحة في مجال

االستماع للطفل في المحاكم التابعة لبلدانهم .وذكر الوفد التونسي أنه يمكن للقاضي ،في تونس ،االستماع

مباشرة للطفل ،أو طلب تنظيم مقابلة مع الطفل من جانب طبيب نفساني ،أو مساعد في الشؤون االجتماعية.
وأوضح كل من الوفد المصري والمغربي أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية لالستماع للطفل مباشرة ،أو لطلب
المساعدة من طبيب نفساني وتكليفه بإجراء مثل هذه المقابلة مع الطفل .وذكر الوفد اللبناني ،من جهته ،أن
القاضي ال يستمع ،بالضرورة ،مباشرة للطفل ،بحيث يمكن للقاضي أن يأمر بتحضير تقرير اجتماعي يمكن

إعداده من طلب طبيب نفساني بعد إجراء مقابلة مع الطفل المعني باألمر .وقدم الوفد اللبناني معلومات بشأن
طريقة إعداد التقارير االجتماعية في لبنان في سياق إجراءات الحضانة ،بما في ذلك التحقيقات التي تجري في
البيئة االعتيادية للطفل ،بحيث اقترح أن تكون مثل هذه التقارير إلزامية .وذكرت عدة وفود أن االستماع لوجهة
نظر الطفل عن طريق األم أو األب يعد –أيضا -من الخيارات المتاحة في هذا المجال .وأشار الوفد اإلسرائيلي

إلى أنه ،ومثلما هو األمر في الكثير من الدول األخر  ،يتمتع القاضي في إس ارئيل بسلطة تقديرية بشأن طريقة

االستماع للطفل .وأضاف أنه يتم ،عادة ،االستماع لألطفال بمساعدة "وحدات للدعم" يديرها مساعدون
اجتماعيون وتقع تحت أوامر محاكم األسرة .وأضاف الوفد اإلسرائيلي أن التشريعات األخيرة التي تم سنها في
إسرائيل أولت المزيد من األهمية لالستماع لوجهة نظر الطفل في إجراءات الحضانة واالتصال؛ واسترعى –

كذلك -االنتباه إلى مشروع نموذجي رائد جر تنفيذه –مؤخ ار -في محكمة األسرة في القدس بهدف تحديد ما إذا
كان يتعين االستماع -بصورة منتظمة -لوجهة نظر ألطفال دون الخامسة عشرة ( )15من العمر ،وما إذا كان

يستحسن االستماع مباشرة لألطفال ،أو تفضيل االستماع إليهم من خالل الوسطاء .وأشار الوفد اإلسرائيلي –
أيضا -إلى أنه جرت العادة في إسرائيل ،أن يتم ،في قضايا الحضانة والزيارة ،إعداد تقرير اجتماعي بعد إجراء
زيارة إلى المنزل الذي يقيم فيه الطفل ،بحيث يشمل هذا التقرير إجراء مقابالت مع الوالدين وغيرهما من
األشخاص ذوي الصلة.

 .32أكد جميع أعضاء الوفود أن جلسات االستماع التي يجريها القاضي بصورة مباشرة مع الطفل ينبغي أن تكون
مغلقة وأن ال تعقد ،بأي حال ،بحضور الوالدين لتجنيب الطفل تضارب في والئه لوالديه أثناء جلسة االستماع.
وتم التشديد على الحاجة أن يستمع القاضي للطفل بمفرده ،أو في بعض الحاالت بحضور أخصائي نفساني ،أو

مساعد اجتماعي ،أو كاتب ضبط المحكمة.
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 .33أقر فريق العمل األهمية أن يتم في جلسة االستماع للطفل –المعقودة من جانب القاضي أو الوسيط – الحرص
على أن تعقد هذه الجلسة بطريقة غير مضرة للطفل ،بحيث تم التشديد ،بصورة خاصة ،على الحاجة إلى إعفاء
الطفل من أي ضغوط متصلة بصنع القرار في المسالة األسرية المتصلة به .وتمت اإلشارة إلى أنه يتعين على
الشخص الذي يجري المقابلة مع الطفل أن يشرح له أنه ستتم مراعاة رأيه ،غير أن القاضي هو الذي سيصدر
الق ارر النهائي .وأوضح عدة أعضاء الوفود أن القاضي هو الذي يصدر ،في كل األحوال ،القرار مع مراعاة

مصالح الطفل العليا ،بما في ذلك في الدول التي تخول قوانينها111الحق للطفل البالغ سن معينة في اختيار ما
إذا كان يستحسن أن تسند "حضانته"
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ألبيه أو ألمه .وتم التشديد على الحاجة إلى أن يتم ،في مجر جلسة

االستماع للطفل ،إطالعه على أن القاضي سيراعي رغبته ،غير أنه (القاضي) هو الذي سيتولى مسؤولية اتخاذ
القرار في نهاية المطاف ،وعلى أهمية الحرص على أن يكون الشخص الذي يجري المقابالت مع األطفال مدربا
على نحو مناسب ،وأن تتوفر لديه الخبرة في هذا المجال .وتمت اإلشارة من جانب عدة أعضاء الوفود  ،منهم

الوفد المصري ،والمغربي ،و التونسي إلى أن المسائل المتعلقة بالمسؤولية األبوية في بلدانهم تسند إلى قضاة
متخصصين في شؤون األسرة تتوفر لديهم الخبرة في ترتيب جلسات االستماع المباشرة أو غير المباشرة مع
األطفال ،بحيث يتم الحرص على أن تعقد هذه الجلسات بطريقة سليمة.
 .31تناول فريق العمل بمزيد من التفصيل الخالفات األسرية العابرة للحدود ،بحيث أشار إلى أنه يتم ،في بعض

األحيان ،تنفيذ إجراءات متعلقة بأطفال غير متواجدين في الدولة التي تنفذ هذه اإلجراءات ،بحيث تم التأكيد
على أهمية التقيد بإجراءات االستماع للطفل في النزاعات األسرية العابرة للحدود ،مثلما هو معمول به في
اإلجراءات األخر ذات الصلة .وشدد فريق العمل على ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان مراعاة

وجهة نظر األطفال -الذين هم في السن والنضج الكافيين إلبداء هذه الوجهة -أثناء تنفيذ اإلجراءات .وأوضح

فريق العمل أنه يمكن االستعانة بالشبكات القضائية وغيرها من هياكل التعاون للحصول على التقارير

االجتماعية أو غيرها من التقارير المتعلقة باالستماع للطفل من الدولة التي يقيم فيها الطفل .وتمت ،بهذا
الشأن ،اإلشارة إلى إمكانية تنظيم جلسات االستماع للطفل بواسطة الفيديو ،ولكن مع الحرص على حماية
الطفل من أي أضرار قد تترتب عن استخدام مثل هذه الوسيلة .وأعرب الوفد اإلسرائيلي عن قلقه بشأن استخدام
الفيديو في هذا اإلجراء .وأوضح أن جلسة االستماع تشكل ،في حد ذاتها ،ضغطا نفسيا شديدا على الطفل،

ناهيك عن الحديث عبر الفيديو ،بحيث سيصعب على الطفل الشعور بالراحة للحديث عبر هذه الوسيلة .وأشار
عدة أعضاء وفود ،منهم الوفد اللبناني ،واألردني ،والمغربي ،و التونسي إلى أنه يجوز للقضاة ،في دولهم،
استخدام كل الوسائل الضرورية لضمان إصدار قرار يخدم مصالح الطفل ،بما في ذلك استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصال ،والفيديو والتواصل مع محاكم الدول األخر عن طريق البريد اإللكتروني أو البريد
العادي ،هذا فضال عن االستفادة من التقرير االجتماعية المعدة في البلدان األجنبية حيث يقيم الطفل ،و من
تقارير االستماع للطفل .وأوضح الوفد المغربي أن مبدأ االستفادة ،من جانب القاضي ،من جميع الوسائل
المناسبة إلصدار ق ارره هو مبدأ مستمد من الشريعة اإلسالمية.

111
112

راجع ،على سبيل المثال ،المادة  )2( 133من قانون األسرة المغربي (الحاشية  31أعاله).
راجع قسم المصطلحات (الفقرتان  23و  22أعاله).
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 .35شدد فريق العمل على أهمية مراعاة رغبات الطفل الذي هو في السن والنضج الكافيين لإلعراب عن رأيه في
اإلجراءات المتعلقة به .وأبرز أعضاء فريق العمل ،مع ذلك ،أن القاضي هو الذي يحدد ما إذا كانت اآلراء
التي أعرب عنها الطفل هي آراء خاصة به فعال ،أم أنها تعكس تأثير الوالدين ،و ما إذا كانت رغبات الطفل
متوافقة مع مصالحه العليا في هذه الحالة ،وذلك مع مراعاة جميع الظروف المحيطة بهذا الشأن.
 .33أبرز عدة أعضاء الوفود ،منهم الوفدين المصري ،واألردني أن االستماع إلى آراء األطفال في اإلجراءات
آثار بحيث أن الطفل يعد ،في الغالب ،عنص ار إيجابيا يمكن أن يساعد الوالدين على
القانونية يمكن أن يحدث ا
التوصل إلى حل ودي للنزاع القائم بينهما  ،مستشهدين في ذلك بتجربتهم الخاصة بوصفهم قضاة .وتم التشديد
على أن رأي الطفل يؤدي دو ار مهما في سياق عملية "الصلح" و العمليات المماثلة األخر  ،بحيث تمت اإلشارة
إلى الحاجة إلى أن تتم مراعاة وجهات نظر األطفال -الذين هم في السن والنضج الكافيين إلبداء رأيهم -في

عمليات التسوية الودية للنزاعات.
 .33ناقش فريق العمل إمكانية توفير تمثيل قانوني مستقل للطفل في حاالت النزاعات األسرية المعقدة ،مثل حاالت
االختطاف الدولي لألطفال .وأشار عدد قليل من الوفود إلى توفر التمثيل القانوني المستقل للطفل في أنظمتهم

غرض
القانونية .وذكر الوفد اإلسرائيلي أن النظام القانوني في بلده يجيز تعيين "وصي قانوني" للطفل أل ا
المحكمة في حال ما إذا كان الطفل لم يبلغ سن النضج الكافي لالستماع إليه مباشرة ،واذا ما اعتبرت المحكمة
أنه يتعذر على الوالدين إحضار الطفل لالستماع إليه في اإلجراءات نظ ار لظروف محددة خاصة بهذه القضية.
وأوضح الوفد اإلسرائيلي أن الوصي القانوني يجري مقابالت مع الطفل للتحدث معه ،ويجري تحقيقات في بيئته

االعتيادية ،يعني ذلك أنه يتحدث مع معلميه في المدرسة وغيرهم .و يتولى هذا الممثل نقل آراء الطفل للمحكمة
أثناء اإلجراءات ،و يساعد المحكمة على تحديد مصالح الطفل العليا .أوضح الوفد المصري أنه ال يوجد في
النظام القانوني في بلده مصطلحا يتطابق تماما ،مع مفهوم"التمثيل القانوني المستقل" غير أنه يجوز أن يتم
تمثيل األطفال البالغين خمسة عشرة ( )15سنة من العمر وما فوق من جانب محام يعين لهذا الغرض .و
أضاف أنه تتوفر ،إلى جانب ذلك ،آليات أخر تكفل حماية فاعلة لألطفال في سياق اإلجراءات التي يمكن أن

تؤثر عليهم ،بحيث يتم –دوما -تعيين مساعدين ،وأخصائيين في علم النفس لمساعدة األطفال خالل اإلجراءات
لتمكين المحكمة من إدراك احتياجاتهم .وأشارت الوفود األخر  ،التي ال تتوفر أنظمتها القانونية على "ممثل
قانوني مستقل للطفل" إلى مختلف آليات حماية حقوق الطفل األخر المتوفرة في بلدانها في سياق اإلجراءات
القضائية .ويشمل ذلك ،إسناد دور نشط أكبر للمدعي العام في الدعاو المدنية التي تمس الطفل ،لصون

مصالح الطفل العليا .وأشارت بعض الدول ،مثل المغرب وتونس ،إلى أنه يجوز للمدعي العام حضور
اإلجراءات و االستئناف في قرار المحكمة إذا ما اعتبر أن قرار المحكمة ال يراعي مصالح الطفل العليا .وتمت
اإلشارة إلى أنه يجوز ،في بعض النظم القانونية ،مثل النظام المصري ،للمدعي العام تقديم رأي كتابي للمحكمة
بشأن مصلحة الطفل ،غير أنه ال يشارك في جلسات المحكمة ذات الصلة.
 .33أقر فريق العمل الحاجة إلى أن تتم اإلتاحة للطفل -الذي بلغ السن ودرجة النضج الكافيين -الوصول إلى
المعلومات المتعلقة باإلجراءات التي تمسه ،واطالعه على العواقب التي يمكن أن تترتب عن تنفيذ هذه
اإلجراءات ،وعلى حقوقه اإلج ارئية .وتمت اإلشارة إلى أنه يمكن للطفل الحصول على مثل هذه المعلومات
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خالل جلسات االستماع المباشرة التي يعقدها القاضي معه ،أو من خالل وسيط مكلف بإجراء المقابالت مع
الطفل.
معلومات عامة

 .33يتعين التمييز بين الجوانب التالية فيما يتعلق بحق الطفل في التعبير عن رأيه ،وبحقوق الطفل اإلجرائية التي
تسعى الصكوك الدولية و اإلقليمية إلى تعزيزها ) 1 ( :حق الطفل الذي بلغ السن ودرجة النضج الكافيين في
التعبير عن آ ارئه ،و مشاعره ،و رغباته؛ ( ) 2حق الطفل الذي بلغ السن ودرجة النضج الكافيين في أن تؤخذ
في االعتبار آراؤه في المسائل التي تمسه؛ ( ) 3حق الطفل الذي بلغ السن ودرجة النضج الكافيين لكي يحاط

علما باإلجراءات الجارية المتعلقة به و بحقوقه في هذا المجال و؛ ( ) 1حق الطفل في تعيين ممثل مستقل.

 .111يتعين ضمان حقوق الطفل في التعبير عن آرائه ،و في أن تأخذ هذه اآلراء بعين االعتبار في المسائل التي
تمسه ،مع مراعاة سن الطفل ودرجة نضجه ،و ذلك على النحو المنصوص عليه في المادة  12من اتفاقية
األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل ،التي تنص على ما يلي:
 )1تكفل الدول األطراف في االتفاقية للطفل القادر على التعبير عن آرائه الخاصة الحق في التعبير عن
هذه اآلراء بكل حرية في جميع المسائل التي تمسه ،بحيث تأخذ هذه اآلراء بعين االعتبار ،و ذلك مع
مراعاة سن الطفل ودرجة نضجه.
 )2لهذا الغرض ،تتم ،على وجه الخصوص ،إتاحة الفرصة للطفل لإلعراب عن آرائه

في جميع

اإلجراءات القضائية و اإلدارية التي تمسه ،إما بصورة مباشرة ،أو من خالل ممثله أو هيئة
متخصصة ذات صلة ،وذلك على نحو يتماشى و القواعد اإلجرائية المنصوص عليها في القانون
الوطني" .
 .111هناك عدد من الصكوك المتعددة األطراف واإلقليمية األخر التي تدعم الحقوق اإلجرائية لألطفال وتتناولها
بمزيد من التفصيل .تتولى االتفاقية األوروبية بشأن ممارسة حقوق الطفل تعزيز حقوق األطفال ،وخاصة في

الدعاو األسرية المحالة أمام السلطات القضائية .وتدعم -كذلك -الجوانب األربعة المتصلة بالحقوق اإلجرائية
لألطفال المذكورة سابقا ،وذلك على النحو المنصوص عليه في المواد  3 ،3 ،5 ،1 ،3و  11من االتفاقية
األوروبية بشأن ممارسة حقوق الطفل التي تقضي بما يلي:


المادة  - 2حق الطفل في الحصول على المعلومات و التعبير عن آرائه في اإلج ار ات

إذا كانت الدعو المحالة أمام السلطة القضائية تمس طفال يعتبر في القانون الداخلي أنه يتوفر على القدرة
الكافية للفهم ،يتمتع هذا الطفل ،في هذه الحالة ،بالحقوق التالية ،ويحق له يطالب بها:
أ.

أن يحصل على جميع المعلومات ذات الصلة؛

ب .أن يستشار ،ويعبر عن آرائه؛
ج .أن يحاط علما بالعواقب المحتملة في حال االمتثال لهذه اآلراء ،وبالعواقب المحتملة المترتبة عن أي قرار
يتخذ بشأنه.
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المادة -1عملية اتخاذ القرار

قبل اتخاذ قرار في اإلجراءات التي تمس الطفل ،تتولى السلطة القضائية القيام بما يلي:

النظر فيما إذا كانت تتوفر لديها المعلومات الكافية التخاذ قرار يخدم مصالح الطفل العليا ،و الحرص،

أ.

حيثما لزم األمر ،على الحصول على مزيد من المعلومات ،وخاصة من الجهات التي تتولى المسؤولية
األبوية؛
ب .في حال الطفل الذي يعتبر القانون الداخلي أنه يتوفر على القدرة الكافية على الفهم:


التأكد من أن الطفل حصل على جميع المعلومات ذات الصلة؛



استشارة الطفل-شخصيا ،وعلى انفراد إذا لزم األمر ،أو من خالل أشخاص أو هيئات آخرين-
في المسائل ذات الصلة به ،وبطريقة تتناسب مع درجة فهمه ،ما لم يكن ذلك متعارضا،
صراحة ،مع مصالح الطفل العليا؛



السماح للطفل بالتعبير عن آرائه؛

ج .إيالء األهمية الالزمة لآلراء المعرب عنها من جانب الطفل.
 .112فيما يتعلق بالتمثيل المستقل للطفل ،تنص االتفاقية األوروبية بشأن ممارسة حقوق الطفل على ما يلي:


المادة -1الحق في التقدم بطلب للحصول على تعيين ممثل خاص

 )1مع مراعاة أحكام المادة ( ، )3للطفل الحق في التقدم ،شخصيا ،أو من خالل أشخاص أو هيئات آخرين،
بطلب لتعيين ممثل خاص به أمام السلطة القضائية في اإلجراءات التي تمسه ،حيث يمنع القانون الداخلي
الجهة التي تتولى المسؤولية األبوية من تمثيل الطفل بسبب ورود تضارب في المصالح بين هذه الجهة

والطفل.

 )2للدول الحرية في الحد من الحق المشار إليه في الفقرة ( )1ليشمل -فقط -األطفال الذين يعتبر ،بموجب
القانون الداخلي ،أنه تتوفر لديهم القدرة الكافية على الفهم.



المادة -5حقوق إجرائية محتملة أخرى

تتولى األطراف في االتفاقية النظر في منح األطفال حقوق إجرائية إضافية فيما يتعلق بالدعو التي تمسهم
المحالة أمام السلطة القضائية ،وبصورة خاصة الحقوق التالية:
أ.

الحق في التقدم بطلب للحصول على مساعدة من جانب شخص يرونه مناسبا ،يختارونه لمساعدتهم على

التعبير عن آرائهم؛

58
يوروميد للعدالة الثالث -العنصر الثاني
فريق العمل ()2

دليل الممارسات السليمة

ب .الحق في التقدم ،شخصيا ،أو من خالل أشخاص أو هيئات آخرين ،بطلب لتعيين ممثل مستقل ،أو محام
عند اللزوم لتمثيلهم؛
ج .الحق في تعيين ممثل خاص بهم؛
د .الحق في ممارسة بعض أو كل الحقوق المخولة لألطراف األخر المعنية باإلجراءات.


المادة  -1تعيين الممثل

تتمتع السلطة القضائية بسلطة تعيين ممثل خاص للطفل في اإلجراءات التي تمسه في الحاالت التي يمنع
فيها القانون الداخلي الجهة التي تتولى المسؤولية األبوية من تمثيل الطفل بسبب ورود تضارب في
المصالح بين هذه الجهة والطفل.
تتولى األطراف في هذه االتفاقية ،فيما يتعلق باإلجراءات التي تمس الطفل ،النظر في تخويل السلطة
القضائية صالحية تعيين ممثل مستقل للطفل في الحاالت المناسبة ،ومحام عند اللزوم لتمثيل الطفل.
دور الممثلين


المادة 41

في حال إيداع دعو أمام السلطة القضائية تمس الطفل ،يتولى الممثل -ما لم يكن ذلك متعارضا صراحة
بمصالح الطفل العليا -القيام بما يلي :
أ .توفير جميع المعلومات ذات الصلة للطفل ،إذا ما كان الطفل يعتبر -بموجب القانون الداخلي -أنه تتوفر
لديه القدرة الكافية للفهم؛

ب .تقديم التفسيرات الضرورية للطفل بشأن العواقب المحتملة في حال االمتثال آلرائه ،والعواقب المحتملة في
حال اتخاذ أي إجراء من جانب الممثل ،وذلك إذا ما كان الطفل يعتبر-بموجب القانون الداخلي -أنه تتوفر
لديه القدرة الكافية للفهم؛
ج .تحديد آراء الطفل و عرضها على السلطة القضائية .
تتولى األطراف في االتفاقية النظر في توسيع أحكام الفقرة ( )1لتشمل الجهات التي تمارس المسؤولية
األبوية .
 .113و فضال عن ذلك ،تدعم –كذلك -الصكوك التالية المتعددة األطراف واإلقليمية في مجال قانون األسرة الدولي

آلرء :الئحة بروكسل الثانية (أ) ،113و اتفاقية الهاي
حق الطفل في اإلعراب عن آرائه وفي مراعاة هذه ا ا

الخاصة بحماية الطفل114المؤرخة في عام  ،1333و اتفاقية الهاي الخاصة باختطاف الطفل115المؤرخة في
عام .1331
113

راجع الحيثية رقم  13والمادتين  11و  12من الئحة بروكسل الثانية (أ) ،لمزيد من المعلومات راجع الحاشية رقم  32أعاله.

114

راجع المادة  23من اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام  ،1333والتي تستخدم كمبرر لرفض تدابير حماية الطفل األجنبية" ،في حال اتخاذ هذه

التدابير (ما عدا في الحاالت االستعجالية) ،في سياق اإلجراءات القضائية أو اإلدارية ،دونما إتاحة الفرصة للطفل لإلعراب عن رأيه ،وفي حال انتهاك المبادئ
األساسية الداخلية للدولة متلقية الطلب" ،لمزيد من المعلومات بشأن االتفاقية راجع الحاشية رقم  12أعاله.
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 .111وتجدر اإلشارة ،عالوة على ذلك ،إلى أن اللجنة الخاصة المعنية بالتطبيق العملي لكل من اتفاقية الهاي
الخاصة باختطاف الطفل المؤرخة في عام  ،1331و اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل كانت
قد شددت ،خالل اجتماعها السادس المعقود في يونيو ،2111على أهمية االستماع آلراء الطفل وخلصت إلى
ما يلي:
الفقرة  :51ترحب اللجنة الخاصة بالتأييد المطلق لمنح األطفال -حسب سنهم ودرجة نضجهم -الفرصة

لالستماع إليهم في اإلجراءات ،على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الهاي لعام  ،1331وبغض النظر عن
المادة  .) 2 ( 13وتالحظ اللجنة الخاصة أن الدول تعتمد مناهج مختلفة في قوانينها الوطنية لتحصيل آراء
الطفل و إدخالها في اإلجراءات .وتشدد ،في نفس الوقت ،اللجنة الخاصة على أهمية الحرص –كلما أمكن
خبير مستقال ،أو شخصا
ا
ذلك -على أن يكون الشخص الذي يجري المقابالت مع الطفل ،سواء كان قاضيا ،أو
آخر ،مدربا على نحو سليم لتنفيذ مثل هذه المهمات .وتقر اللجنة الخاصة بالحاجة إلى إطالع الطفل على
العملية الجارية التي تمسه ،و على ما يمكن أن يترتب عنها من عواقب محتملة ،مع الحرص على أن يتم ذلك

بطريقة تتناسب مع سن الطفل ودرجة نضجه.
الفقرة :54تالحظ اللجنة الخاصة أن عددا متزايدا من الدول تجيز قوانينها التمثيل القانوني المستقل للطفل في
حاالت االختطاف".116

 .115وكانت اللجنة الخاصة المعنية باستعراض تنفيذ اتفاقية الهاي بشأن اختطاف الطفل لعام  ،1331قد بادرت
منذ عام  ،2111إلى اإلشارة إلى أنه " يستحسن أن يكون الشخص الذي بجري المقابالت مع األطفال مدربا
على نحو سليم ،أو تتوفر لديه الخبرة في هذا المجال ،و أن يحرص على حماية الطفل من مسؤولية اتخاذ
القرار

117

الكبيرة".

 .113وتجدر اإلشارة في األخير ،إلى أن االستماع آلراء الطفل ،ومراعاة رغباته وفقا لسنه ودرجة نضجه ،وتوفير
المعلومات المناسبة لصالحه ،هي كلها مسائل يتم إبالؤها كل األهمية في المساعي الهادفة إلى تسوية النزاعات
األسرية عن طريق الوساطة ،أو غيرها من آليات التسوية الودية األخر  .وفي تعليقها لعام  2113بشأن التنفيذ

الفعلي لحق الطفل في اإلعراب عن آرائه ،المنصوص عليه في المادة  12من اتفاقية األمم المتحدة بشأن
حقوق الطفل ،أشارت اللجنة بشأن حقوق الطفل إلى أن "حق الطفل في اإلعراب عن آرائه في اإلجراءات
 115راجع المادة  )2( 13من اتفاقية الهاي الخاصة باختطاف الطفل لعام  ،1331لمزيد من المعلومات بشأن االتفاقية راجع الحاشية رقم  13أعاله.
116

راجع التوصيتين رقم  51و  51من االستنتاجات والتوصيات (الجزء األول) الصادرة عن االجتماع السادس للجنة الخاصة المعنية باستعراض التطبيق العملي

التفاقية الهاي الخاصة باختطاف الطفل لعام  ،1331واتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل ( 11-11يونيو  ،)2111وهي متاحة في
( http://www.hcch.net/upload/concl28sc6_e.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في15مايو .)2113
117

راجع التوصية رقم  3.3من االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن االجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية باستعراض عملية اتفاقية الهاي المؤرخة في 25

أكتوبر  1331بشأن الجوانب المدنية لالختطاف الدولي لألطفال ( 23-22مارس  ،)2111وهي متاحة في >www.hcch.net/upload/concl28sc4_e.pdf
(تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
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القضائية و اإلدارية التي تمسه " يتعين أن يحترم –أيضا -في الحاالت التي " تستلزم (هذه اإلجراءات) إشراك
لنزعات مثل آليات الوساطة والتحكيم ."118ويدعو –كذلك -دليل الممارسات السليمة
آليات بديلة لتسوية ا ا

119

الصادر عن مؤتمر الهاي إلى " إيالء األهمية آلراء الطفل ( )...في عمليات الوساطة ،مع مراعاة سن الطفل
ودرجة نضجه " .120

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

ألف .أهمية التعاون والتنسيق فيما بين الدول و داخلها
أمر حاسما لحماية األطفال من آثار النزاعات األسرية
 .24يعد التعاون بين فيما بين الدول ا
العابرة للحدود المضرة و لمساعدة األسر على تسوية مثل هذه النزاعات.
 .22ويتعين ،في نفس الوقت ،الحرص على ضمان تعاون وثيق فيما بين السلطات والهيئات
ذات الصلة داخل كل دولة وأن تتولى الدول تنسيق عملها على نحو يضمن توفير مساعدة

فاعلة في القضايا األسرية العابرة للحدود.

ملخص المناقشات

 .113أقر فريق العمل األهمية الكبيرة للتعاون فيما بين الدول على المستو الحكومي ،واإلداري ،والقضائي في
سبيل توفير المساعدة الضرورية لصالح األسر ،و لحماية األطفال وحقوقهم في الحاالت العابرة للحدود .وأشاد
عدة وفود ،مثل الوفد الجزائري ،و اإلسرائيلي ،والمغربي ،و التونسي ،بالتعاون اإليجابي القائم في إطار

الصكوك الثنائية والمتعددة األطراف ،مع وتسليط الضوء على فائدة هياكل التعاون فيما بين الدول القائمة التي

تساعد على تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود .وشدد فريق العمل –كذلك -على أهمية مواصلة توسيع
نطاق التعاون فيما بين الدول من خالل االنضمام إلى الصكوك الدولية أو اإلقليمية ذات الصلة ،أو بتحديد
مزيد من الترتيبات الثنائية ،أو بوسائل مناسبة أخر .

118

راجع الفقرات 52 ،51 ،32 .و  53من التعليق العام رقم  - )2113( 12حق الطفل في االستماع إليه ،المعدة من لجنة حقوق الطفل ،وهي متاحة على

( http://www2.ohchr.orgcomments.htmتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113

 119راجع الحاشية رقم  31أعاله.
 120راجع القسم  3.2من دليل الممارسات السليمة في مجال الوساطة ،نفس المرجع.
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 .113وشدد فريق العمل ،في نفس الوقت ،على ما يكتسي التعاون والتنسيق "داخل الدول" من أهمية كبيرة ،يعني
ذلك التعاون والتنسيق داخل الدولة بين جميع السلطات ،و الهيئات المعنية بتسوية حاالت النزاعات األسرية
العابرة للحدود الخاصة بكل أسرة .وأوضح بعض أعضاء فريق العمل أن ثمة حاجة إلى تحسين التعاون فيما
بين الدول في ظل األطر الدولية أو اإلقليمية القائمة ،بحيث تمت اإلشارة ،على سبيل المثال ،إلى أنه حينما
تتطلب عملية التسوية الودية لنزاع عابر للحدود منفذة من السلطة المركزية دخول أحد الوالدين من جنسية
أجنبية إلى الدولة (التي يقيم فيها الطفل) ،يتعين على الهيئة الحكومية التابعة لهذه الدولة المعنية بإصدار تأشيرة

الدخول الضرورية أن تستجيب على نحو سريع لهذا الطلب .وتم التأكيد أن التواصل مع الهيئات الحكومية
التابعة للدول المطلوب منها إصدار تأشيرة الدخول يستغرق فوق أرض الواقع ،وقتا طويال (راجع أيضا الممارسة
السليمة رقم  13و الفقرة  32أعاله).

با  .إنشا هياكل مركزية لتسهيل تقديم المعلومات وتوفير المساعدة  -إنشا نقاط اتصال مركزية
 .22بهدف تحسين حماية األطفال المعنيين بالنزاعات األسرية العابرة للحدود ،و بغية تعزيز
الحلول المستدامة لمثل هذه النزاعات ،يتعين إنشا هياكل تنسيق مركزية لتوفير المساعدة

في هذا المجال ،وتشجيع الدول على اال لتزام بإنشا مثل هذه الهياكل وصونها.
 )4إنشا نقاط اتصال مركزية – المهمات

 .21يتعين على الدول أن تحرص –بصورة خاصة -على إنشا نقاط اتصال مركزية تتولى
توفير المساعدة على تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود.
 .25يتعين أن تشغل نقطة االتصال المركزية كهيئة محايدة تسهل توفير المعلومات الالزمة
لألشخاص الذين هم في حاجة للمساعدة ،وأن تتولى توجيههم إلى السلطات أو الهيئات

ذات الصلة على نحو سريع .ويتعين -حيثما أمكن ذلك-تكليف نقطة االتصال المركزية

بتقديم مزيد من المساعدة في القضايا األسرية الدولية ( راجع الممارسة السليمة رقم 12
أدناه).

 .21يتعين الحرص على أن توفر نقاط االتصال المركزية التعاون والمساعدة لضمان التنسيق
بين جميع السلطات و الهيئات المعنية بتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود .يمكن،

حسب التنظيم الخاص بالدولة المعنية باألمر ،أن تشمل،على سبيل المثال ،هذه السلطات

أو الهيئات الجهات التالية:

أ .اإلدارات التابعة للو ازرات المختلفة المعنية بالمسائل األسرية العابرة للحدود ،بما في ذلك
الوزارة المكلفة بمسائل تأشيرات الدخول و الهجرة؛

ب .مكتب المدعي العام ؛
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ج .الشرطة؛
د .هيئات الخدمات االجتماعية ،بما في ذلك هيئات حماية الطفل أو هيئات الحماية من العنف
األسري؛

ه .المنظمات غير الحكومية األخرى ذات الصلة؛
و .السلطات القضائية؛

ز .شبكات القضاة ذات الصلة؛

ح .جمعيات المهنيين الممارسين؛

ط .سفارات وقنصليات الدول األخرى ،و،
ي " .نقاط االتصال المركزية أو السلطات المركزية التابعة للدول األخرى المعنية بالمساعدة على
تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود.

 .21يتعين أن تشغل نقاط االتصال المركزية بمثابة شبكات ،وأن تساعد على تذليل مصاعب
التفاعل فيما بين السلطات و الهيئات المعنية بتسوية الخالفات األسرية الدولية.

 .29يتعين معالجة جميع الطلبات المحالة إلى نقاط االتصال المركزية على نحو سريع :يجب

الحرص على أن يحصل الشخص ،أو الهيئة المتقدمين بالطلب على رد ،أو إشعار باستالم

الطلب دون تأخير .ويجب –كذلك -الحرص على موافاة الرد على الطلب المستلم على

جناح السرعة،وفي غضون فترة زمنية معقولة .يجب -أيضا-الحرص على توفير معلومات
محدثة للشخص أو الهيئة المتقدمين بالطلب ،وابالغهما عن أي تأخير في معالجة

طلبهما.

 .21يتعين الحرص على ضمان التواصل مع نقطة االتصال المركزية في اللغة الرسمية للدولة
ذات الصلة ،وذلك فضال عن اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية .وفي حال ورود مشاكل لغوية

تمثل عائقا أمام الشخص المعني باألمر تحول دون وصوله إلى النظام القانوني ،أو
الخدمات الضرورية لتسوية النزاع األسري ،يتعين على نقطة االتصال المركزية

المساعدة،قدر اإلمكان ،على تجاوز هذا العائق اللغوي.
 )2تيسير توفير المعلومات للسلطات والمصالح ذات الصلة و توجيهها

 .11يتعين أن تشمل المعلومات المقدمة ،على وجه الخصوص ،ما يلي:
أ .المعلومات بشأن كيفية تحديد موقع الطفل/الوالد اآلخر في الدولة المعنية باألمر؛

ب .معلومات عن النظام القانوني و القانون الواجب التطبيق ؛

ج .المعلومات بشأن اإلج ار ات القانونية السارية التنفيذ ،بما في ذلك المعلومات المتعلقة
بكيفية تنفيذ تدابير وقائية عاجلة ؛

د .المعلومات بشأن ممارسة حقوق الطفل في اإلج ار ات القانونية ؛
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ه .المعلومات بشأن كيفية الوصول إلى المحكمة و/أو السلطات األخرى ذات الصلة؛
و .المعلومات بشأن مكان وكيفية الحصول على االعتراف بالقرارات األسرية األجنبية و
إنفاذها ،بما في ذلك بيانات االتصال الخاصة بالهيئات المختصة؛

ز .المعلومات بشأن مدة و تكاليف اإلج ار ات القانونية ،وعمليات االعتراف ،واإلنفاذ ؛
ح .المعلومات بشأن كيفية الحصول على المساعدة القانونية ؛

ط .المعلومات بشأن كيفية تعيين محام و/أو الحصول على المشورة القانونية؛

ي .المعلومات بشأن السلطات و المصالح المعنية بحماية رفاهية الطفل؛

ك .المعلومات بشأن المنظمات غير الحكومية وغيرها من السلطات ،أو الهيئات التي
يمكن أن توفر المساعدة؛

ل .المعلومات بشأن آليات الوساطة أو الصلح أو الوسائل األخرى المتاحة للتسوية الودية
للنزاعات؛

م .المعلومات عن كيفية الوصول إلى خدمات الوساطة أو الصلح أو الخدمات المماثلة
ذات الصلة ،بما في ذلك المعلومات عن التكاليف ،ومدة اإلج ار ات و التفاصيل األخرى
المتعلقة بهذه العملية؛

ن .المعلومات بشأن كيفية إضفا

طابع قانوني إلزامي على اال تفاقيات ذات الصلة

بالحضانة و االتصال و المسائل المتعلقة بالطفل وانفاذها؛

س .المعلومات بشأن البني التحتية المتوفرة مثل "مرافق اللقا ات األسرية" أو "مراكز

االتصال تحت اإلش ارف الخ؛الممكن استخدامها على نحو طوعي لدعم ممارسة حق
االتصال مع الطفل.

ع .المعلومات بشأن الشروط و اإلج ار ات المتعلقة بإصدار وثائق السفر الضرورية مثل
تأشيرات الدخول إلى الدولة لغرض زيارات االتصال بين الوالدين والطفل ،أو لغرض
المشاركة في اإلج ار ات القانونية ،أو في دورات الوساطة أو الصلح.

 .14يتعين الحرص على توفير المعلومات الواردة أعاله ،مجانا ،ألي هيئة أو شخص يلتمسها.
 .12يتعين توجيه األشخاص الذين هم في حاجة إلى المساعدة في النزاعات األسرية الدولية
على جناح السرعة إلى السلطات أو الهيئات ذات الصلة التابعة للدولة المعنية باألمر ما لم

تكن نقطة االتصال المركزية التابعة لهذه الدولة في وضع يتيح لها توفير المساعدة

المطلوبة أو ترتيبها .و في حال ورود مشاكل لغوية تصعب اتصال الشخص المعني باألمر

بالسلطة أو الهيئة ذات الصلة ،يتعين على نقطة االتصال المركزية المساعدة ،قدر
اإلمكان ،على تيسير االتصال .
 )2المساعدة اإلضافية في مجال تسوية القضايا األسرية الدولية
 .12يتعين على نقاط االتصال المركزية -حيثما أمكن ذلك -تقديم المزيد من الخدمات لمساعدة

األشخاص على تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود الخاصة بهم .ويتعين أن يتم -على
64
يوروميد للعدالة الثالث -العنصر الثاني
فريق العمل ()2

دليل الممارسات السليمة

وجه الخصوص -تشجيع الدول على تكليف نقاط االتصال المركزية التابعة لها بالمساعدة
على نحو نشط فيما يلي:
أ .تحديد مكان وجود الطفل/الوالد اآلخر المعني باألمر؛
ب .اتخاذ الترتيبات الوقائية/المؤقتة الالزمة لحماية الطفل/الوالد اآلخر المعني باألمر
من أي ضرر؛

ج .التوصل إلى تسوية ودية للنزاع؛

د .إضفا طابع قانوني ملزم على القرارات األجنبية ذات الصلة بالحضانة و االتصال
و المسائل المتعلقة بالطفل و إنفاذها؛

ه .تأمين ترتيبات االتصال؛

و .الحصول على وثائق السفر الضرورية ،مثل تأشيرات الدخول إلى الدولة لغرض
زيارات االتصال بين الوالدين والطفل ،أو لغرض المشاركة في اإلج ار ات
القانونية ،أو في دورات الوساطة أو الصلح الخ؛ المتعلقة بتسوية النزاعات

األسرية العابرة للحدود ذات الصلة باألطفال .

 .11في حال تعذر توسيع أنشطة نقاط االتصال المركزية لتشمل واحدة أو أكثر من الخدمات
اإلضافية المذكورة أعاله في وقت إنشا هذه النقاط ،يتعين على الدول أن تستعرض،

بصفة دورية ،إمكانية توسيع هذه األنشطة وتعزيزها على نحو تدريجي.
ملخص المناقشات

 .113شدد فريق العمل على أهمية تحسين حماية األطفال المعنيين بالنزاعات األسرية العابرة للحدود ،والحاجة إلى
تعزيز الحلول المستدامة لمثل هذه النزاعات .وتم اإلقرار أن ذلك لن يتسنى إال بإنشاء هياكل مركزية للتنسيق
والمساعدة في هذا المجال .وأبرز عدة وفود ،منهم الوفد الجزائري ،و اإلسرائيلي ،والمغربي والتونسي أهمية
التعاون القائم في إطار المعاهدات الثنائية و المتعددة األطراف ،و الحاجة إلى إنشاء هيئة مركزية لتسوية
النزاعات األسرية العابرة للحدود في نطاق هذه المعاهدات .وتم اإلقرار من جميع الوفود أهمية التوفر على

هياكل توفر المساعدة في جميع النزاعات األسرية العابرة للحدود ذات الصلة باألطفال ،وذلك فضال عن الهياكل
القائمة في نطاق الصكوك الثنائية أو غيرها من اآلليات المعمول بها حاليا في األنظمة القضائية ذات الصلة.
 .111أشار عدة أعضاء الوفود إلى أن عدم التوفر على هياكل لتوفير المساعدة لتسوية عدد ( كبير) من النزاعات
األسرية العابرة للحدود ذات صلة باألطفال يمثل مصدر إحباط كبير بالنسبة لجميع األطراف المعنية باألمر .و

يالحظ أن ذلك ،غالبا ما ،يتسبب في تنقل األشخاص المعنيين باألمر ،من مكان إلى آخر ،وبيأس كبير،
لتوسل المعلومات الضرورية ،أو للبحث عن المصالح المناسبة التي هم في حاجة لخدماتها لتسوية النزاعات
األسرية العابرة للحدود الخاصة بهم .ويالحظ –كذلك -أن السلطات أو الهيئات التي يتم الوصول إليها (بطريقة
عشوائية في غالب األحيان) من جانب هؤالء األشخاص ال تتوفر لديها جميع المعلومات الضرورية ذات

الصلة ،بحيث تتوفر -في أحسن األحوال -على جزء من المعلومات ذات الصلة التي تسمح بفك "لغز" هؤالء
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األشخاص .وتمت اإلشارة إلى أن الوضع الراهن في هذا المجال ال يبعث لالرتياح البتة ،بحيث أنه يسبب
ازدواجية في الجهود ،وانعدام التنسيق ،وزرع الشكوك في نفوس األشخاص الذين هم في حاجة للمساعدة ،وهدر
وقت ثمين دون التوصل إلى تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود ،وهو األمر الذي يسهم -بشكل كبير -في
تفاقم النزاعات ،و ما يترتب عنها من آثار سلبية تلحق الضرر باألطفال المعنيين باألمر في نهاية المطاف.

إنشا نقاط اتصال مركزية  -المهمات  -تيسير توفير المعلومات و التوجيه نحو السلطات والمصالح المختصة ذات

الصلة

 .111أشار فريق العمل إلى أن إحد

للنزعات
العقبات الرئيسية التي تعترض سبيل الوصول إلى تسوية سريعة ا

األسرية العابرة للحدود ،خارج نطاق الصكوك القانونية المتعددة األطراف أو الثنائية ذات الصلة ،تتمثل في
الصعوبة ،بالنسبة لألشخاص المعنيين باألمر(،وخاصة منهم األجانب) في الحصول على المعلومات الهامة

بشأن الخطوات الواجب اتخاذها ،والجهات الواجب االقتراب منها ،و كيفية تفعيل اإلجراءات القانونية ،وسبل
االستفادة من المساعدة في مجال التسوية الودية للنزاعات بصورة خاصة .وتم اإلقرار أنه يمكن للدول أن تخطو
كبير في هذا المجال ،إذا ما بادرت –جميعا -إلى إنشاء هيئة مركزية توفر جميع
خطوة مهمة ،وأن تحقق تقدما ا
المعلومات الالزمة على نحو سريع ،وتتولي توجيه األشخاص المعنيين باألمر ،الذين هم في حاجة إلى

المساعدة ،نحو السلطات ،أو الهيئات التابعة للدولة ذات الصلة .ويمكن –مثال -للهيئة المركزية أن توجه
الشخص المعني بطلب المساعدة إلى الشرطة المختصة ،أو إلى مكتب المدعي العام لمساعدته على تحديد
موقع إقامة الطفل؛ و نحو نقابة المحامين لمساعدته على الحصول على المشورة القانونية (مجانا)؛ أو نحو
المحكمة أو السلطة المختصة لمساعدته على إقرار إنفاذ القرارات الصادرة عن الهيئات األجنبية الخ.
 .112لغرض هذا الدليل يستخدم مصطلح " نقطة االتصال المركزية" كمصطلح محايد لتعيين مثل هذه الهيئة.
 .113فيما يتعلق بإنشاء هيئة مركزية للمساعدة على تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود ،استرشد فريق العمل،
من بين أمور أخر  ،باإلحاطات المقدمة من جانب عدد من "الخبراء على األمد القصير" المتعلقة بالمهمات
المنجزة من السلطات المركزية في كل من ألمانيا ،وايطاليا ،واسبانيا في سياق تنفيذ اتفاقية الهاي لعام 1331

بشأن اختطاف األطفال .وتم –كذلك -االستماع إلى إحاطة بشأن المهمات المنجزة من الهيئة المركزية التونسية
في إطار تنفيذ االتفاقيات الثنائية المبرمة مع بلجيكا ،وفرنسا ،و السويد.
 .111وباإلشارة إلى الخبرات في مجال تشغيل السلطة المركزية في سياق الصكوك القانونية الدولية أو الثنائية ذات
الصلة ،أبرز العديد من أعضاء الوفود أهمية إقامة تعاون فاعل بين "نقطة االتصال المركزية" وجميع السلطات

والهيئات ذات الصلة في النظام القانوني في الدولة المعنية باألمر .وسمحت المناقشات التي جرت بهذا الشأن

تحديد السلطات أو الهيئات التي يتعين على نقطة االتصال المركزية التعاون معها( ،مع تسجيل ورود تباينات
طفيفة بين األنظمة القانونية) والتي تشمل –من بين أمور أخر  -الجهات التالية :و ازرة الداخلية ،وو ازرة شؤون
األسرة ،و و ازرة الشؤون الخارجية (مسائل تأشيرات الدخول والهجرة) ،والشرطة ،ومكتب المدعي العام ،و
السلطات القضائية ،وجمعيات الممارسين المهنيين ( مثل نقابة المحامين) ،والمنظمات غير الحكومية ذات

الصلة .ونظ ار ألن النزاعات األسرية الدولية غالبا ما تقع خارج الحدود الجغرافية للصكوك القانونية الثنائية،
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واإلقليمية ،والدولية ذات الصلة ،وتستلزم -في كثير من األحيان -التماس المساعدة من السفارات و القنصليات
من جانب مواطني البلد المعنيين باألمر ،ير فريق العمل أنه من المهم –كذلك -تعزيز التعاون بين نقطة
االتصال المركزية والبعثات الدبلوماسية .وعالوة على ذلك ،تم -أيضا -التشديد على الحاجة إلى إقامة التعاون
مع نقاط االتصال المركزية التابعة للدول األخر  ،و وبغيرها من الهيئات المركزية المعنية بتوفير المساعدة
لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود ،مثل السلطات المركزية الرئيسية التي تنشط في سياق تنفيذ اتفاقيات

الهاي ذات الصلة.

 .115أشار عدة أعضاء الوفود ،منهم الوفدين التونسي والمغربي ،إلى الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه نقاط
االتصال المركزية في مجال التوعية والمساعدة في تنسيق الجهود بين مختلف السلطات والهيئات المعنية
باألمر ،وذلك كسبيل لتجنب االزدواجية في الجهود ،ولمنع اتخاذ تدابير متعارضة من جانب مختلف السلطات
أو الهيئات .وأشار الوفد التونسي إلى التجربة اإليجابية المحققة من جانب بلده في سياق تنفيذ ثالثة صكوك

ثنائية ،وأكد على أهمية الدور المنوط بالهيئة المركزية في مجال التعاون مع أجهزة الدولة األخر  .وأبرز الوفد
التونسي التعاون القائم بين الهيئة المركزية و أعضاء النيابة العامة في المحاكم االبتدائية (النواب العامون
للجمهورية لد

المحاكم االبتدائية) في مجال تحديد مكان إقامة األطفال المعنيين بالنزاعات األسرية العابرة

للحدود ،وأشاد بتطور عالقات التعاون بين الجهتين على مر السنين ،و بالعالقة الحسنة القائمة بين الهيئة
المركزية و أعضاء النيابة العامة في المحاكم االبتدائية وحرصهم على تعزيز فاعلية العمل ،دورهم اإليجابي في

تسريع تحديد مكان إقامة األطفال المعنيين بالنزاعات األسرية.
 .113أعد فريق العمل قائمة تتضمن سائر المعلومات األساسية في مجال مساعدة األشخاص المعنيين بالنزاعات
األسرية العابرة للحدود على تسوية هذه النزاعات .و ير فريق العمل أنه من الضروري –على وجه

الخصوص -ضمان توفير المعلومات المتعلقة بكل من كيفية تحديد مكان إقامة الطفل و /أو الوالد المعني
باألمر ،واإللمام بالنظام القانوني ،و القانون الواجب التطبيق ،و اإلجراءات القانونية المتاحة ،و مدة تنفيذها،
والتكاليف ،و كيفية تفعيل التدابير العاجلة ،بما في ذلك التدابير الوقائية والجهات المعنية بذلك.
 .113أجر أعضاء فريق العمل تبادال لوجهات النظر بشأن الهياكل المركزية المعنية بجمع المعلومات المتوفرة في
بلدان جنوب المتوسط .وأشار عدد من أعضاء الوفود ،بمن فيهم الوفدين المغربي والتونسي ،إلى توفر هياكل
مركزية معنية بالمعلومات في سياق الصكوك القانونية المتعددة األطراف و الثنائية القائمة .وأبرز وفد تونس أن
جميع المعلومات المتعلقة بالقوانين ،وفقه القانون ،و األجوبة على األسئلة المتداولة هي متوفرة في تونس
باللغتين ،الفرنسية والعربية ،ويمكن الوصول إليها عبر البوابة اإللكترونية لو ازرة العدل .121وأشار الوفد المغربي
إلى أنه يمكن الوصول إلى نصوص التشريعات وبعض المواد المفيدة األخر من خالل البوابة القضائية

اإللكترونية122التابعة لو ازرة العدل ،بحيث أن هذه النصوص متوفرة باللغتين ،العربية و الفرنسية .وذكر الوفد

121

اطلع على بوابة العدالة االلكترونية ( http://www.e-justice.tnتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152

122

اطلع على البوابة القضائية االلكترونية لو ازرة العدل المغربية ( http://adala.justice.gov.ma/FR/home.aspxتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة

في  51مايو .)3152
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المصري أنه تم ،مؤخ ار في مصر ،إنشاء قاعدة للبيانات

123

و تفعيلها عبر االنترنت بدعم مالي من األمم

المتحدة ،بحيث تتضمن هذه القاعدة معلومات قانونية متعلقة بالمسائل األسرية ،بما في ذلك األجوبة على
األسئلة المتداولة ،و دليل إرشادي موجه للمتقاضين ،وذلك باللغة العربية.
 .113أبرز عدة أعضاء الوفود ،مثل الوفد الجزائري ،واإلسرائيلي ،والفلسطيني أهمية توفير المعلومات المناسبة بشأن
كيفية الوصول إلى المساعدة القانونية في الدولة المعنية بالنزاعات األسرية العابرة للحدود .وذكر الوفد
اإلسرائيلي أن مجلس المساعدة القانونية في بلده يتولى تقديم المساعدة القانونية ألي شخص يلتمسها ،بما في
ذلك األشخاص الذين ال يحق لهم االستفادة من المساعدة القانونية في مجال التمثيل القانوني ،بحيث تسد لهم
المشورة ،أو يتم توجيههم إلى الهيئات المختصة األخر ذات الصلة .و أبرز الوفد اإلسرائيلي ،عالوة على ذلك،
أن خدمات مجلس المساعدة القانونية هي –أيضا -مفتوحة لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  13عاما،

مشيرا ،بهذا الشأن ،إلى الحاجة أن يتم اإلتاحة لنقاط االتصال المركزية معالجة الطلبات الخاصة باألشخاص
دون الثامنة عشرة ( )13سنة من العمر ،إذا ما بلغوا درجة النضج الكفاية لذلك .و أضاف أنه من المهم ،على
سبيل المثال ،السماح للطفل الذي بلغ السن ودرجة النضج الكافيين الضالع في نزاع أسري عابر للحدود
الحصول على المعلومات الضرورية عن طريق نقطة االتصال المركزية التي يتعين عليها توجيهه إلى الهيئات

المختصة ذات الصلة .و في أعقاب هذا التدخل ،تم االتفاق على أن يشمل مصطلح "األشخاص" المستخدم في
دليل الممارسات السليمة األطفال الذين بلغوا السن ودرجة النضج الكافيين للحصول على المساعدة من نقاط
االتصال المركزية .وأشار –كذلك -الوفد اإلسرائيلي إلى التعديالت األخيرة لقانون األسرة اإلسرائيلي الهادفة إلى

تعزيز حق الطفل في اإلعراب عن رأيه في اإلجراءات القضائية ،وحقوق األطفال في المساعدة القانونية
والتمثيل القانوني .وشدد الوفد اإلسرائيلي ،في األخير ،على أهمية توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل في

اإلعراب عن رأيه أوفي التمثيل المستقل (راجع الجزء "الثاني "االستماع إلى آراء الطفل -الحقوق اإلجرائية
لألطفال" أعاله).
 .113نظ ار ألهمية الحصول على وثائق السفر الالزمة ،مثل تأشيرات الدخول ،في حاالت النزاعات األسرية العابرة
للحدود ،أشار فريق العمل إلى ضرورة تمكين نقاط االتصال المركزية من توفير معلومات عن إجراءات
الحصول على تأشيرات الدخول في حاالت زيارات االتصال بين الوالدين والطفل ،أو المشاركة في اإلجراءات
القانونية ،أو في عمليات الوساطة أو الصلح الخ؛ (راجع أيضا الجزء " تأمين ممارسة المسؤولية األبوية العابرة
للحدود -تيسير إجراءات إصدار تأشيرات الدخول ووثائق السفر األخر " أعاله).
 .121أشار عدة أعضاء الوفود إلى المشاكل اللغوية التي تواجه األشخاص األجانب التي تحول دون وصولهم إلى
المعلومات التي هم بحاجة إليها في مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود .وعليه ،تم إقرار الحاجة إلى
تمكين نقاط االتصال المركزية من التواصل –كذلك -في واحدة أو أكثر من اللغات (األجنبية) األكثر استخداما،
مثل اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية ،أو في كلتا هاتين اللغتين إذا أمكن ذلك .و اقترح بعض أعضاء الوفود منهم
الوفد اللبناني ،أن تتولى –أيضا -نقاط االتصال المركزية توفير الترجمة التحريرية لبعض الوثائق األساسية التي

 123اطلع على الموقع االلكتروني للمكت المصري للمساعدة القانونية وتسوية النزاعات باللغة العربية في
( http://www.ladsegypt.org/book.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
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تسمح بالوصول إلى النظام القانوني في بلدان نقاط االتصال المركزية .كما أوصى فريق العمل أن تتولى نقاط
االتصال المركزية ،قدر اإلمكان ،المساعدة على تجاوز المشاكل التي تواجه بعض األشخاص في التواصل مع
السلطات أو الهيئات المحلية بسبب عدم إلمامهم باللغة المستخدمة من جانبها.
 .121إق ار ار ألهمية تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود ذات الصلة باألطفال على نحو عاجل ،دعا فريق العمل
إلى ضمان معالجة سريعة لجميع الطلبات المحالة على نقاط االتصال المركزية .وأفاد الوفد التونسي عن تجربة

بلده في هذا المجال ،في سياق تنفيذ االتفاقات الثنائية مع كل من فرنسا ،وبلجيكا ،والسويد ،مؤكدا أن إبداء
الموظف(ين) االستعداد للعمل على القضايا المحالة إليهم في كل يوم يعد أساسيا للمضي قدما في تسوية
النزاعات .وذكر الوفد التونسي أن ثمة  13حالة مفتوحة مع فرنسا ،و 3حاالت مفتوحة مع بلجيكا و  3حاالت

مفتوحة مع السويد ،وهو األمر الذي يستلزم متوسط ساعتين ( )2إلى ثالث ( )3ساعات من العمل في اليوم
لكل واحد من الموظفين المعنيين بدراسة الحاالت ،وذلك للحرص ،من بين أمور أخر  ،على أن تحال الطلبات
المتعلقة بتحديد مكان إقامة األطفال المعنيين بحاالت النزاعات األسرية ،على الفور ،إلى المدعي العام في
المحاكم االبتدائية.

المساعدة اإلضافية في القضايا األسرية الدولية
 .122أبد

عدة أعضاء الوفود ،منهم الوفد التونسي ،واللبناني ،واإلسرائيلي تأييدهم لفكرة إسناد مزيد من المهمات

إلى نقاط االتصال المركزية ،و دور نشط أكبر في مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود.
 .123فضال عن توفير المعلومات الضرورية لصالح األشخاص ،و توجيههم إلى سلطات أو هيئات الدولة األخر

قترح اإلتاحة لنقاط االتصال المركزية المساعدة ،على نحو نشط ،في عملية تحديد مكان
ذات الصلة ،تم اال ا

إقامة الطفل المعني باألمر في حال النزاعات األسرية ،و يعني ذلك أن تكون نقاط االتصال على اتصال مع
الهيئات األخر ذات الصلة (مثل الشرطة أو مكتب المدعي العام) وأن تتكفل بمسألة الشخص المعني باألمر.
وتم –كذلك -طلب إسناد دور نشط أكبر لنقاط االتصال في مجاالت تفعيل الترتيبات الوقائية/المؤقتة الالزمة؛
والمساعدة على إضفاء طابع قانوني ملزم على القرارات الصادرة عن الهيئات األجنبية المتعلقة بالحضانة أو
االتصال؛ وتأمين إنفاذ ترتيبات االتصال .واقترح الوفد الجزائري إقامة روابط بين نقاط االتصال المركزية
"مرفق اللقاءات األسرية" ،والتي ،مثلما تم شرح ذلك أعاله  ،هي مرافق توفر فضاء يمكن استخدامه على نحو
و ا
طوعي إلج ارء زيارات االتصال ( راجع الممارسة السليمة رقم  3والفقرة  31وما يليها أعاله) .
 .121وفضال عن ذلك ،اقترح الوفد المغربي ،تمكين نقاط االتصال المركزية من توفير الدعم اإلداري في مجال ملء
طلبات تأشيرات الدخول الالزمة المتعلقة بكل من زيارات االتصال ،أو حضور اإلجراءات القانونية ،أو عمليات
الوساطة أو الصلح المندرجة في سياق تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود ذات الصلة باألطفال.
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 .125أعرب جميع أعضاء الوفود عن رغبتهم الحثيثة في أن يتم إسناد دور نشط أكبر إلى نقاط االتصال المركزية
نزعات .واقترح عدة أعضاء الوفود ،منهم الوفد التونسي ،أن تتولى نقاط
في سبيل تعزيز التسوية الودية لل ا
االتصال المركزية –نفسها -دور الوساطة.
 .123أبرز الوفد األردني أنه يتعين الحرص على أن ال تؤثر أنشطة نقاط االتصال المركزية على حق الشخص في

بدء اإلجراءات القانونية ،والتقدم بالطلب لتنفيذ القرارات الصادرة .وأوضح –كذلك -أنه يجب أن ال تتسبب
أنشطة نقاط االتصال المركزية في تأخير اإلجراءات الجارية.

مالحظات عامة

 .123لقد تم ،في العقود األخيرة من الزمن ،تحقيق تقدم كبير في مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود
بفضل إنشاء هياكل مركزية في الدول لمساعدة األشخاص على تسوية مثل هذه النزاعات ،وضمان استمرار
التعاون فيما بين الدول على المستو اإلداري .وحقيقة األمر أن هذا هو النهج الذي تم رسمه ،منذ عقود كاملة
من الزمن ،في سياق مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص .ويعد هذا النهج مرجعا أساسيا لجميع اتفاقيات
الهاي الحديثة بشأن األسرة ،والتي ترتكز -كلها -على مبدأ اعتماد "نظام للسلطة المركزية " في الدول
المتعاقدة .ويالحظ –انطالقا من ذلك -أن العديد من الصكوك األوروبية ذات الصلة بقانون األسرة تسترشد بهذا

المبدأ.
 .123وبفضل إنشاء " أنظمة السلطة المركزية" هذه بموجب الصكوك المتعددة األطراف ،أضحى الوصول إلى نقاط
االتصال المركزية ،في كل واحدة من الدول المتعاقدة ،ممكنا لصالح جميع األشخاص الذين هم في حاجة إلى

المعلومات والمساعدة لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود ،التي تدخل في نطاق هذه الصكوك .ولم تتوانى
هذه النقاط ،منذ إنشائها ،في توفير المعلومات الضرورية لألشخاص الذين هم في حاجة إليها ،واإلجابة على

أسئلتهم بلغة يمكنهم فهمها ،وفي توفير مزيد من المساعدة لصالحهم ،وذلك على النحو المنصوص عليه في
الصكوك ذات الصلة.
 .123رغم أن السلطات المركزية التي أنشئت بموجب الصكوك متعددة األطراف تخدم غرضا رئيسيا واحدا يتمثل في
المساعدة على تسوية النزاعات التي تقع في نطاق هذه الصكوك ،إال أن هذه السلطات المركزية أسهمت،
بفضل طريقة عملها ،في تحقيق تحسن شامل في مجال تسوية النزاعات األسرية .و يمكن القول أن السلطات
المركزية ساعدت على نشر الوعي ،و تعزيز روح التعاون بين جميع الجهات ذات الصلة وغيرها من الهيئات
المعنية باألمر في المقام األول .وعالوة على ذلك ،فإنها تتولى جمع و توفير سائر المعلومات المتعلقة

بالوصول إلى النظام القانوني ،و بتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود (المتصلة بالموضوعات التي تدخل
في نطاق الصك القانوني) .وغالبا ما يتم نشر هذه المعلومات عن طريق المواقع االلكترونية التابعة للسلطات
المركزية أو بأشكال أخر  ،بحيث تصبح هذه المعلومات متاحة –أيضا -ألشخاص آخرين معنيين بنزاعات
أسرية عابرة للحدود خارج النطاق الجغرافي للسلطات المركزية التي نشرت هذه المعلومات ،وهو ما يساعد على
الوقاية من النزاعات األسرية العابرة للحدود بشكل عام.
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 .131لقد أقر فريق العمل المكلف بمشروع يوروميد للعدالة الثالث أن االفتقار إلى هياكل مركزية للمساعدة على
تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود يمكن أن يسبب المشقة بالنسبة لألشخاص المعنيين بمثل هذه النزاعات،
الذين يواجهون مصاعب كبيرة ،ويسعون جاهدين للوصول إلى النظام القانوني المعمول به في البلدان األجنبية،
بحيث غالبا ما يستغرق ذلك وقتا طويال ،ويسبب اإلحباط نظ ار للصعوبات اللغوية ،ناهيك عن التكاليف
الباهظة.
 .131تعد فكرة إنشاء هياكل مركزية في الدول غير المتعاقدة التي أثيرت في عملية إعالن مالطا األول أحد التدابير
المحددة الكفيلة بإحداث تحسن ملموس في مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود في الدول التي لم يتم
فيها تفعيل اتفاقية الهاي ذات الصلة.
 .132و ينص إعالن مالطا األول في هذا الصدد على ما يلي :
 "-1يتعين إنشاء سلطات مزودة بموارد مناسبة (السلطات المركزية) في كل دولة للتعاون بين بعضها البعض
على تأمين حقوق االتصال العابر للحدود ،و لمكافحة النقل غير المشروع لألطفال وعدم عودتهم .ويتعين أن

يشمل هذا التعاون على األقل ما يلي:
-

المساعدة على تحديد مكان إقامة الطفل؛

-

تبادل المعلومات ذات الصلة بحماية الطفل؛

 -2توفير المساعدة لألشخاص األجانب لالستفادة من الخدمات المحلية (بما في ذلك الخدمات القانونية) ذات

الصلة بحماية الطفل

124

".

 .133وقد تم إبراز هذه الفكرة مجدد ا في إعالن مالطا الثاني الذي ينص على ما يلي:
" تزود السلطات اإلدارية المركزية ( السلطات المركزية) -التي تشغل بمثابة نقاط اتصال في مجال
التعاون لتأمين حقوق االتصال العابر للحدود ،ومكافحة النقل غير المشروع لألطفال وعدم عودتهم-

بما يكفي من الموظفين و الموارد الالزمين .ويتعين الحرص على ضمان االستم اررية في العمل؛ و

إقامة ارتباطات في الداخل بين هذه السلطات و المصالح األخر المعنية بحماية الطفل و إنفاذ
القوانين المتصلة بالطفل؛ والحرص على ضمان تعاون فاعل مع السلطات المركزية النظيرة في البلدان
األخر في الخارج .و يتعين ،كذلك ،التشديد على الدور المنوط بالسلطات المركزية كسبيل لتعزيز
التسوية الودية للنزاعات العابرة للحدود المتعلقة باألطفال."125
 .131يعزز إعالن مالطا الثالث هذه الفكرة على نحو أكبر ،بحيث ينص على ما يلي:

124

125

راجع التوصية رقم ( )2من إعالن مالطا األول ،الحاشية رقم  3أعاله.
راجع التوصية رقم ( )2من إعالن مالطا الثاني ،الحاشية رقم  3أعاله
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" ( )...يتعين مواصلة الجهود لضمان حماية دولية للطفل ،ولتحسين التعاون ،على الصعيدين
القضائي واإلداري ،بين الدول األطراف وغيرها من األطراف في اتفاقيات الهاي ذات الصلة .ويتعين
تشجيع "الدول غير األطراف في اتفاقيات الهاي"ومساعدتها على تطوير قدراتها وهياكلها (بما في ذلك
السلطات المركزية ) لتجسيد مثل هذا التعاون فوق أرض الواقع."126
 .135وتم –كذلك -النصوص في إعالن مالطا الثالث على ما يلي:
" ( )...تعد السلطة اإلدارية ( السلطة المركزية ) هيكال أساسيا في كل بلد لتسهيل الوصول الفعلي إلى
اإلجراءات القانونية واإلدارية لصالح األولياء واألطفال المتضررين من النزاعات األسرية العابرة
للحدود".
تؤدي السلطة المركزية دو ار حيويا وتشتغل على النحو التالي:
-

كنقطة اتصال رئيسة لصالح األولياء الذين هم في حاجة إلى المعلومات ،والمشورة ،و المساعدة في
مجال النزاعات العابرة للحدود؛

-

كنقطة اتصال رئيسية في مجال التعاون وتبادل المعلومات بين البلدان والسلطات والهيئات الوطنية؛

كهيئة وطنية ذات خبرة وتجربة في إدارة قضايا قانون األسرة العابرة للحدود.
يتم التشديد على فوائد التعاون في إطار شبكة السلطات المركزية العالمية.

ويمكن لبرنامج المساعدة التقنية التابع لمؤتمر الهاي بشأن القانون الدولي الخاص إسداء المشورة ،و

تقديم المساعدة للبلدان الراغبة في إنشاء نظام للسلطة المركزية

127

خاص بها و تعزيزه".

 .133و فضال عن ذلك ،تناول –أيضا -فريق العمل بالبحث فكرة تعزيز الهياكل المركزية للمساعدة على تسوية
النزاعات األسرية العابرة للحدود في المناقشات التي جرت حول إنشاء هياكل للوساطة األسرية الدولية في سياق

عملية مالطا .ويجدر التذكير أن المبادئ االرشادية إل نشا هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا "128تدعو
إلى إنشاء " نقطة اتصال مركزية للوساطة األسرية الدولية " في كل دولة تهدف إلى تحقيق ما يلي:
-

توفير المعلومات المتعلقة بخدمات الوساطة األسرية المتوفرة في البلد ،مثل :


قائمة الوسطاء في شؤون األسرة ،بما في ذلك بيانات االتصال ،و المعلومات عن التدريب،
والمهارات ،والخبرات ،واللغات الخاصة بهم؛



126

قائمة المنظمات التي تقدم خدمات الوساطة في النزاعات األسرية الدولية؛

راجع التوصية رقم ( )2من إعالن مالطا الثالث ،الحاشية رقم  3أعاله.

127

راجع التوصية رقم ( )5من إعالن مالطا الثالث ،الحاشية رقم  3أعاله.

128

راجع الفقرة  3من المقدمة أ والحاشية رقم  3أعاله .
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معلومات عن تكاليف الوساطة؛



معلومات عن نماذج الوساطة المستخدمة  /المتوفرة ؛ و



معلومات عن كيفية تنظيم الوساطة وعن المواضيع التي يمكن تغطيتها في الوساطة ".

-

توفير المعلومات للمساعدة على تحديد مكان إقامة الوالد/الطفل المعنيين باألمر في البلد.

-

توفير معلومات عن مكان الحصول على المشورة بشأن قانون األسرة واإلجراءات القانونية .

-

توفير المعلومات عن كيفية إضفاء طابع قانوني ملزم على اتفاق الوساطة .

-

توفير المعلومات بشأن طريقة ضمان إنفاذ اتفاق الوساطة.

-

تقديم المعلومات حول أي دعم متاح لضمان استدامة اتفاق الوساطة.

-

دعم التعاون بين مختلف الخبراء من خالل تعزيز الشبكات ،والبرامج التدريبية ،و تبادل الممارسات

-

مع مراعاة مبدأ السرية ،جمع وتوفير المعلومات للجمهور العام ،على نحو دوري ،بشأن عدد و

السليمة.

طبيعة القضايا التي عالجتها نقطة االتصال المركزية ،وعن اإلجراءات المتخذة ،و النتائج المحرزة،
بما في ذلك نتائج الوساطة حيثما أمكن تحصيلها ."129
 .133وتجدر اإلشارة إلى أن"المبادئ االرشادية إلنشا هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا" تقر –كذلك-
الحاجة إلى توسيع الهياكل القائمة التابعة للدول المتعاقدة في اتفاقية الهاي .وتتولى الدول المتعاقدة في اتفاقية

الهاي لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل و /أو اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل (المعنية

بتنفيذ هذه المبادئ و إنشاء نقاط اتصال مركزية للوساطة األسرية عبر الحدود) توفير المعلومات المشار إليها

في المبادئ ،بما في ذلك المعلومات األساسية بشأن كيفية الوصول إلى النظام القانوني ،وتمكين جميع
األشخاص المعنيين بالنزاعات األسرية العابرة للحدود من الوصول إليها ،وذلك بغض النظر عما إذا كانت
النزاعات األسرية تدخل في النطاق الجغرافي التفاقيات الهاي أم ال.
 .133وتجدر اإلشارة –أيضا -إلى أن االلتزامات المتعهد بها من الدول المتعلقة بتنفيذ المبادئ االرشادية إلنشاء
هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا" و إنشاء " نقاط اتصال مركزية للوساطة األسرية الدولية " ليست مقيدة
بأي شرط يقضى المعاملة بالمثل .و تتولى الدول التي تقر أهمية حماية األطفال من اآلثار الناجمة عن
النزاعات األسرية العابرة للحدود ،المعنية بتنفيذ المبادئ التوجيهية ،إنشاء أو توسيع الهياكل المكلفة بتوفير

المساعدة لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود الخاصة باألطفال ،وذلك على نحو طوعي.

 .133يكتسي العمل الذي اضطلع به فريق العمل المعني بمشروع يوروميد للعدالة الثالث ،على النحو المشار إليه
في الممارسة السليمة رقم  33وما يليها أهمية خاصة ،ألنه يضع ،بقدر كبير من التفصيل ،حجر الزاوية إلنشاء
هياكل مساعدة فاعلة ،مع مراعاة الخصوصيات اإلقليمية .
 )1التنظيم ،والموظفون ،و التجهيزات في نقاط االتصال المركزية
129

راجع الجزء (ألف) من المبادئ التوجيهية ،الحاشية رقم  7أعاله.
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 .15يتعين تنظيم نقاط االتصال المركزية بطريقة تضمن حياديها.
 .11يتعين على الدول منح نقاط االتصال المركزية والية واسعة لتنفيذ المهمات المسندة إليها

على نحو فاعل .ويتعين أن يتم ،على وجه الخصوص ،الحرص على منح والية كافية

لنقاط االتصال المركزية تسمح بجمع ونقل المعلومات العامة ذات الصلة المشار إليها
أعاله (راجع الممارسة السليمة رقم  )11وبالتعاون على/والمساعدة في ضمان التنسيق

بين مختلف السلطات والهيئات المعنية بتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود .باإلضافة
إلى ذلك ،يتعين –كذلك-الحرص على أن تكون جميع المهمات اإلضافية التي قد توكل إلى

نقاط االتصال المركزية(راجع الممارسة السليمة رقم  12أعاله) مقرونة بوالية دقيقة تحدد
هذه المهمات.

 .11ويتعين ،في نفس الوقت ،على الدول توفير الموارد المناسبة و الكافية لصالح نقاط
االتصال المركزية لتمكينها من تنفيذ جميع مهماتها بطريقة سريعة وفاعلة .واذا ما واجهت

الدول مصاعب لتخصيص الموارد الكافية لضمان إنشا نقاط االتصال المركزية وتشغيلها،

يتعين على هذه الدول البحث عن مصادر تمويل بديلة ،بما في ذلك التمويل من خالل

المساهمات العينية ،وانتداب الموظفين.

 .19يتعين الحرص على أن يكون الموظفون في نقاط االتصال المركزية مؤهلين ،و ذوي خبرة
في مجال قانون األسرة الوطني والدولي ،وأن يثبتوا القدرة على العمل بكل استقال لية وحياد،
و إجادة لغات االتصال ،واإللمام بالثقافات ذات الصلة .ويتعين –أيضا -اتخاذ االحتياطات
الالزمة لضمان حد أدنى من االستمرارية في العمل على األقل ،عن طريق تأمين استقرار

الموظفين.

 .11يتعين تزويد نقاط االتصال المركزية بالموارد المادية الكافية ،بما في ذلك وسائل اال تصاالت
السريعة ،مثل اإلنترنت ،والفاكس ،و الهاتف.
 .51يتعين على الدول أن تحرص على استخدام التنسيق القائم بين نقاط االتصال المركزية
وهياكل المساعدة ذات الصلة على أفضل وجه ممكن لضمان تسوية النزاعات األسرية
العابرة للحدود و حماية األطفال.

ملخص المناقشات

 .111أشار جميع أعضاء الوفود –بإلحاح -إلى أهمية الحرص على تنظيم نقاط االتصال المركزية بطريقة تضمن
تقديم المساعدة لألشخاص لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود،

دونما االنحياز ألية جهة في هذه

النزاعات .وأكد عدة وفود ،منهم الوفد الجزائري ،على ضرورة أن ال تتولى نقاط االتصال المركزية تمثيل أحد
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أطراف النزاع في المحكمة .وأشار بعض أعضاء فريق العمل -عالوة على ذلك -إلى أن ضمان "حياد" نقاط
االتصال يستلزم –كذلك -إبداء انفتاح فكر و اهتمام بالثقافات األخر من جانب العاملين في هذه النقاط.
 .111أبرز فريق العمل أهمية تخويل والية واسعة لنقاط االتصال المركزية تسمح لها بتنفيذ سائر مهماتها على نحو
فاعل ،وتكفل تسخير الموارد البشرية والمادية المناسبة لهذا العرض .وناقش أعضاء فريق العمل ،بشيء من
التفصيل ،الجوانب المتصلة بالشكل الذي ستأخذه نقاط االتصال المركزية في دولهم ،بحيث ير بعض الوفود

مثل الوفد األردني ،أنه يمكن تصور نقاط االتصال في شكل منظمة غير حكومية ،في حين ير البعض اآلخر
أنه من األنسب تصور هذه النقاط في شكل الهيئات التابعة للدولة .وتم اإلقرار أنه مهما كان الشكل الذي
ستأخذه هذه النقاط المركزية ،فمن المهم الحرص على تخويل والية مناسبة لصالحها ،وتزويدها بموظفين مدربين
على نحو سليم تتوفر لديهم المهارات اللغوية المناسبة ،هذا فضال عن ضمان استقرار الموظفين في مناصب

عملهم لصون االستم اررية في العمل .وير عدة وفود ،منهم الوفد المغربي ،واألردني ،و الجزائري أنه يمكن
التفكير في تعيين قاض له خبرة في مجال قانون األسرة الدولي لرئاسة نقطة االتصال المركزية .وتم ،باإلجماع،
التشديد على أهمية تشكيل فريق من الموظفين متعددي التخصصات للعمل في نقاط االتصال المركزية يشمل
أخصائيين في علم النفس ،و مساعدين في الشؤون االجتماعية مدربين في سائر الجوانب ذات الصلة بقانون
األسرة الوطني والدولي .وير أعضاء الوفود المدافعين عن فكرة إسناد دور نشط لنقاط االتصال المركزية في

مجال الوساطة من أجل التسوية الودية للنزاعات األسرية العابرة للحدود أنه يتعين –كذلك -توظيف وسيط

ضمن الموظفين العاملين في نقاط االتصال المركزية لهذا الغرض.
نظر لما يترتب عن ذلك
 .112أوضح فريق العمل أن إنشاء نقاط االتصال المركزية وتشغيلها يمكن أن يطرح إشكاال ا
من آثار ميزانية مهمة .وعليه ،شجع فريق العمل اعتماد طريقة ابتكاريه في مجال حشد الموارد ،بما في ذلك

جمع المساهمات العينية في مجال التجهيزات ،وانتداب الموظفين للعمل في هذه النقاط .وتم -كذلك -التذكير
بإمكانية توسيع خدمات نقاط االتصال المركزية على نحو تدريجي ،بحيث يمكن–مثال -تشغيلها حين إنشائها

بحد أدنى من الموارد المادية والبشرية لضمان الوصول السريع إلى المعلومات الضرورية ،وتوجيه األشخاص
بطريقة عاجلة نحو سلطات وهيئات الدولة ذات الصلة ،والنظر في سبل توسيع هذه الخدمات مع مرور الزمن

لتشمل المساعدة على تحديد مكان إقامة الطفل المعني بالنزاع األسري الخ.

 .113أوضح –أيضا -فريق العمل أهمية تنسيق االتصال بين نقاط االتصال المركزية و الهياكل المركزية األخر
المعنية بتوفير المساعدة في حاالت النزاعات األسرية الدولية ،بحيث تمت اإلشارة إلى أنه يمكن االستفادة من
هذا التنسيق للمساعدة على تسوية النزاعات ،مع الحرص على أن تحافظ نقاط االتصال المركزية على الحياد،

و أن تحترم طريقة تشغيل الهياكل األخر ذات الصلة (راجع أيضا الممارسة السليمة رقم  133و الفقرة 331
أدناه) .
مالحظات عامة

 .111لقد استرشد أعضاء فريق العمل المعنيين بتنفيذ مشروع يوروميد للعدالة الثالث ،في المناقشات بشأن
الممارسات السليمة في مجال تنظيم هياكل النقاط المركزية الموصي بإنشائها ،بخبرات الدول التي تتوفر على
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مثل هذه الهياكل ،و على وجه الخصوص ،بالتوصيات المتضمنة في "دليل الممارسات السليمة في مجال
السلطة المركزية"

130

المعد في سياق اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل.

 )5التحسيس  -إنشا موقع على شبكة االنترنت – شبكات التواصل
 .54يتعين الحرص على توفير جميع بيانات االتصال الخاصة بنقاط االتصال المركزية ،بما في
ذلك بيانات االتصال المتعلقة بالموظفين ،ولغاتهم ،للجمهور العام ونشرها على شبكة
اإلنترنت باللغة (اللغات) الرسمية ذات الصلة ،و كذلك باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية.
 .52يتعين على الدول إنشا موقع على شبكة االنترنت خاص بنقاط االتصال المركزية ،واتاحة

الفرصة للوصول إلى المعلومات العامة المشار إليها أعاله (راجع الممارسة السليمة رقم

 )11من خالل هذا الموقع على الشبكة ،وذلك باللغة (اللغات) الرسمية ذات الصلة،و كذلك
باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية.
 .52يتعين على الدول زيادة تحسيس جميع السلطات ،و الهيئات ذات الصلة ،بما في ذلك

الو ازرات ،وجهاز القضا  ،و المهنيين القانونيين ،والشرطة ،و مصالح الخدمات االجتماعية

بشأن إنشا نقاط اال تصال المركزية وخدماتها.
 .51يتعين أن تشتغل نقاط االتصال المركزية على شكل شبكات لربط جميع الجهات الفاعلة
ذات الصلة ،وتوطيد التعاون ،والمساهمة ،على نحو نشط ،في تحسين االتصاالت بين
السلطات والهيئات المعنية بتسوية النزاعات األسرية الدولية المختلفة.
 .55يتعين على الدول النظر في إمكانية تكليف نقاط االتصال المركزية التابعة لها بأن تشغل
على شكل " نقاط اتصال مركزية في مجال الوساطة األسرية الدولية ،وذلك على النحو
المنصوص عليه في "المبادئ التوجيهة إلنشا هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا"
الصادرة عن مؤتمر الهاي ،وأنتحرص على نشر بيانات االتصال على الموقع اإللكتروني

التابع لمؤتمر الهاي .
ملخص المناقشات

 .115أكد فريق العمل أنه فور إنشاء نقطة االتصال المركزية في أي الدولة ،يتعين اتخاذ جميع الخطوات الالزمة
للتحسيس بشأن إنشائها وبالخدمات التي تقدمها .ويشمل ذلك ضمان توفير بيانات االتصال الخاصة بها
للجمهور العام ،وتوعية جميع السلطات ،والهيئات ذات الصلة ،بما في ذلك الو ازرات ،وجهاز القضاء ،و
المهنيين القانونيين ،والشرطة ،و مصالح الخدمات االجتماعية بهذا الشأن .ويتعين على نقطة االتصال

 130راجع الحاشية رقم  33أعاله.
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المساهمة في التعريف بنفسها وبخدماتها على نحو فاعل من خالل فتح شبكات للتواصل مع جميع الجهات
الفاعلة ذات الصلة ،وبالمشاركة في تحسين االتصاالت معها.
 .113وأبد أعضاء الوفود تأييدهم لصالح إنشاء موقع على شبكة االنترنت خاص بنقاط االتصال المركزية .وفضال
عن بيانات االتصال الخاصة بنقاط االتصال والموظفين العاملين فيها ،ولغات التواصل ،يمكن أن يتم إيراد

المعلومات العامة المذكورة أعاله في هذا الموقع (راجع الممارسة السليمة رقم  ،)11على شكل قائمة تتضمن –
مثال -الردود على " األسئلة األكثر تداوال" .وشدد فريق العمل على الحاجة إلى أن يتم إيراد المعلومات المتعلقة
بنقطة االتصال المركزية والصادرة عنها باللغتين ،اإلنجليزية و الفرنسية.
 .113وبغية رفع التوعية واالستفادة من عالقات التالحم التي تقيمها نقاط االتصال المركزية مع الهيئات األخر ،
ارتأ

فريق العمل أنه من المفيد تكليف "نقاط االتصال المركزية" أن تشغل ،في نفس الوقت " كنقاط اتصال

مركزية في مجال الوساطة األسرية الدولية" ،وذلك على النحو المنصوص عليه في "المبادئ اإلرشادية إلنشاء
هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا"131الصادرة عن مؤتمر الهاي ،وانتهاز هذه الفرصة لنشر بيانات
االتصال الخاصة بها ( نقاط االتصال)على الموقع اإللكتروني التابع لمؤتمر الهاي .
مالحظات عامة

 .113تشير "المبادئ اإلرشادية إلنشاء هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا"" إلى العرض المقدم من المكتب

الدائم لمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص المتمثل في إيراد بيانات االتصال الخاصة بجميع "نقاط االتصال

المركزية في مجال الوساطة األسرية الدولية "132في الموقع االلكتروني لمؤتمر الهاي ،و كذلك المعلومات التي
يتم جمعها من جانب نقاط االتصال المركزية بشأن الموضوعات المشار إليها في المبادئ اإلرشادية ،إذا ما
تعذر على هذه النقاط توفير هذه المعلومات على شبكة اإلنترنت

133

الخاصة بها.

 .113بادرت حتى اآلن ست ( )3دول إلى إنشاء نقاط اتصال مركزية في مجال الوساطة األسرية الدولية بموجب
"المبادئ اإلرشادية إلنشاء هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا" وهي :أستراليا  ،وفرنسا  ،وألمانيا ،وباكستان،
و جمهورية سلوفاكيا والواليات المتحدة األمريكية

134

( الوضع حتى  15مايو . ) 2113

جيم .تشجيع التعاون اإلقليمي

131
132

راجع الفقرة  8والحواشي رقم  .8-7أعاله.
تفاصيل االتصال عن "نقاط االتصال المركزية للوساطة األسرية الدولية" متاحة على موقع مؤتمر الهاي في  ، www.hcch.netتحت عنوان "قسم

اختطاف األطفال" ،و "الوساطة األسرية عبر الحدود" و " نقاط االتصال المركزية للوساطة األسرية الدولية.
133

راجع الجزء (ألف) من المبادئ التوجيهية ،الحاشية رقم  7أعاله.

 134راجع كذلك الفقرة  3أعاله والحواشي رقم .3-3
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 .51يتعين تشجيع الدول على تعزيز التعاون اإلقليمي للمساعدة على تسوية النزاعات األسرية
العابرة للحدود.
مالحظات عامة

 .151أيد فريق العمل بقوة فكرة تشجيع التبادل اإلقليمي والتعاون كسبيل لتحسين الصكوك القانونية والعملية المتعلقة
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
يتعين تعزيز التبادل والتعاون اإلقليميين .وتم إقرار الحاجة إلى توسيع مثل هذا التعاون ليشمل –مثال -عقد
اجتماعات منتظمة سنوية أو في كل سنتين لتبادل الخبرات في مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود،

ولمناقشة المشاكل المشتركة الجديدة التي قد تبرز من حين آلخر .وأطلع الوفد التونسي المشاركين على تجربة
بلده في مجال " اللجان المختلطة" المنصوص عليها في الصكوك الثنائية ،والتي تشمل-من بين أمور أخر -
عقد اجتماع سنوي لمناقشة القضايا الجارية وتبادل الخبرات ،بحيث سلط الضوء على فائدة هذا النوع من
الشبكات في تحسين التعاون فيما بين الدول (راجع أيضا الممارسة السليمة رقم . ) 151

مالحظات عامة

 .151إن التبادالت المستمرة فيما بين الدول المتعاقدة ،وتقيد الدول بالتزاماتها على النحو المنصوص عليه في
المعاهدات متعددة األطراف من خالل العمل ،باستمرار ،على تحسين تنفيذ المعاهدة ،هي كلها عناصر تسهم
في تعزيز التشغيل الفاعل لهذه المعاهدات متعددة األطراف.
 .152وال شك أن الصكوك متعددة األطراف التي تتضمن إجراءات للتعاون على مستو السلطات المركزية تسمح،
بفضل هذه اإلجراءات ،الحفاظ على تبادالت مستمرة فيما بين الدول .ومع ذلك ،فإن تعزيز التبادالت ،على
المستو الحكومي ،فيما بين الدول المتعاقدة يعد مفيدا للغاية .و هذه هي الفكرة التي يتم االستناد إليها في
عملية إدارة مؤتمر الهاي ،بحيث يتم عقد اجتماعات دورية للجنة الخاصة المعنية بالتطبيق العملي لمختلف
االتفاقيات.
 .153لقد تم ،منذ دخول اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل حيز التنفيذ ،عقد ست ( )3اجتماعات
للجنة الخاصة المعنية باستع ارض التطبيق العملي لهذه االتفاقية ،بحيث تناول االجتماعان األخيران لهذه اللجنة
وضع تنفيذ وتشغيل اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام  .1333وقد وجهت الدعوة إلى جميع الدول
المتعاقدة في هذه االتفاقيات ،وكذلك إلى جميع الدول األعضاء في مؤتمر الهاي بشأن القانون الدولي الخاص

للمشاركة في اجتماعات اللجنة الخاصة والمساهمة في مناقشة الجوانب المتصلة بتنفيذ هذه االتفاقية .وبرزت،
خالل السنوات األخيرة ،ممارسة جديدة تتمثل في انتهاز فرصة انعقاد اجتماعات اللجنة الخاصة لتنظيم عدد من
االجتماعات الجانبية الصغيرة التي تركز على المسائل اإلقليمية.135
135يعود التطور الذي أفضى إلى عقد اجتماعات منفصلة تركز على المستو اإلقليمي في سياق اجتماعات اللجنة الخاصة إلى توسيع اختصاص االتحاد
األوروبي في مجال القانون الدولي الخاص .وقد سمح –أيضا -هذا التطور لالتحاد األوروبي أن يصبح عضوا في مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص.
وفضال عن اجتماعات االتحاد األوروبي التنسيقية ،يتم –كذلك -في سياق اجتماعات اللجنة الخاصة ،عقد عدد من االجتماعات الصغيرة التي تركز على
الجوانب اإلقليمية ،بما في ذلك اجتماعات دول أمريكا الالتينية.
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 .151وقد تميز االجتماع السادس واألخير للجنة الخاصة بمشاركة بلدين اثنين من بلدان جنوب المتوسط الشريكة،
وهما المغرب واسرائيل ،مع العلم أن اجتماعات اللجنة عقدت هذه المرة استثنائيا في جزأين :الجزء األول عقد
في شهر يونيو  ،2111و الجزء الثاني في يناير  .2112وتجدر اإلشارة إلى أن مصر واألردن هما –أيضا-
عضوان في مؤتمر الهاي بشأن القانون الدولي الخاص ،بحيث لهما الحق في المشاركة في اجتماعات اللجنة
الخاصة .ويمكن القول أن اجتماعات اللجنة الخاصة في صيغتها الحالية توفر -إلى حد ما -منتد

مناسب

للتبادل اإلقليمي.
 .155ومع ذلك ،وبغية ضمان تبادل و تعاون إقليمي فاعل بين بلدان جنوب المتوسط الشريكة في مجال تسوية
النزاعات األسرية العابرة للحدود ،يتعين إنشاء منتد

لهذا الغرض يسمح بإجراء تبادالت منتظمة بين بلدان

المنطقة .ويمكن ،في االجتماعات اإلقليمية بين بلدان جنوب المتوسط الشريكة ،االسترشاد بالنماذج المعتمدة في
بعض الصكوك الثنائية ،مثل الصك القائم بين تونس وفرنسا ،الذي تم ،بموجبه ،إنشاء لجان تبادل مختلطة .و
يمكن ،في نفس الوقت ،ترتيب اجتماعات إقليمية أخر  ،بما في ذلك بين بلدان المنطقة األورو -متوسطية.
ويتعين أن تشرك هذه االجتماعات اإلقليمية جميع أصحاب المصلحة المعنيين باألمر ،وأن تحظى بدعم
حكومي لكي تحدث تأثي ار حقيقيا من الناحية العملية ،ويعني ذلك ضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن
االجتماعات اإلقليمية ودعمها من الدولة.

رابعا  .أهمية التوفر على إج ار ات مناسبة يمكن تفعيلها بسرعة
ألف .أهمية مراعاة عنصر الزمن في النزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة باألطفال
 .51يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان معالجة النزاعات األسرية العابرة
للحدود المتعلقة بالحضانة واالتصال بطريقة سريعة من جانب السلطات القضائية واإلدارية

ذات الصلة.
ملخص المناقشات

النزعات األسرية الدولية
 .153أبرز فريق العمل أهمية التوفر على إجراءات يمكن تنفيذها على نحو سريع لتسوية ا
المتعلقة باألطفال .وال شك أن األشهر -حتى لو كانت معدودة -تمثل فترة طويلة في حياة األطفال الصغار،
بحيث أن انقطاع االتصال بين الطفل و أحد والديه بصورة كاملة خالل هذه الفترة هو مضر للغاية بالنسبة
للطفل الذي يشعر بأنه تم هجره من جانب هذا الوالد ،بحيث من الصعب تغيير هذا الشعور بعد ذلك .وعليه،

يتعين اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان معالجة النزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة بالحضانة واالتصال
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على أسرع نحو ممكن من جانب السلطات المعنية باألمر .واذا ما استلزمت اإلجراءات وقتا طويال لتنفيذها،
ينبغي الحرص على وضع ترتيبات تكفل االتصال خالل هذه الفترة ،لمنع أي آثار سلبية قد تلحق الضرر
بالطفل.
 .153أشار العديد من أعضاء الوفود ،بمن فيهم الوفدين اإلسرائيلي ،و التونسي إلى توفر تدابير مؤقتة عاجلة تكفل
الحفاظ على االتصال بين الوالدين والطفل في مثل هذه الحاالت (راجع أيضا الفقرة  133أدناه).
مالحظات عامة

 .153إن أهمية تسوية النزاعات المتعلقة بالحضانة واالتصال ،على نحو سريع ،هو أمر مسلم به عموما .وهناك
الكثير من الصكوك الدولية واإلقليمية التي تدعو -صراحة -الدول إلى الحرص على معالجة المسائل المتعلقة
بحماية األطفال بأسرع وقت ممكن من جانب السلطات المختصة.
 .153وتنص المادة  3من االتفاقية ألوروبية بشأن ممارسة حقوق الطفل على سبيل المثال أنه " [ ]...تتصرف

السلطة القضائية بسرعة في اإلجراءات التي تمس الطفل لتجنب أي تأخير ال لزوم له ،ويتم اتخاذ اإلجراءات
المناسبة لضمان تنفيذ ق ارراتها ذات الصلة بسرعة .وفي الحاالت العاجلة ،تتمتع السلطة القضائية بصالحيات

اتخاذ أي قرار ،حيثما لزم األمر ،بحيث يتم تنفيذ هذا القرار على الفور " .
 .131وتتمحور اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل أساسا حول اإلجراءات العاجلة الواجب اتخاذها
لكفالة العودة السريعة للطفل الذي تم نقله أو احتجازه بطريقة غير مشروعة (راجع المواد  2، 1و  12من

االتفاقية).
با  .تخصص القضاة و المسؤولون /تعزيز االختصاص
 .59يتعين على الدول تعزيز تختصص القضاة والمسؤولين المكلفين بالنظر في القضايا
األسرية العابرة للحدود ،والحرص على توفير التدريب المالئم لصالحهم

 .51يتعين على الدول النظر في استحداث اختصاص في مجال القضايا األسرية العابرة للحدود
للمساعدة على ضمان النظر في هذه الحاالت -فقط -من جانب القضاة المتخصصين.

 .131دعا عدد من أعضاء الوفود إلى التحسيس ،على نحو أكبر ،بشأن الحاجة إلى إيالء عناية خاصة للقضايا
األسرية العابرة للحدود نظ ار للجوانب العملية و القانونية المعقدة التي تميز مثل هذه القضايا .وتم التشديد على
الحاجة إلى تخصص القضاة و غيرهم من المهنيين في مجال القضايا األسرية العابرة للحدود ،وتمت دعوة
الدول إلى تعزيز مثل هذا التخصص ودعمه بحلقات تدريبية مناسبة .وتم التأكيد على أهمية الحرص ،في
الحلقات التدريبية المتخصصة ،على نقل المعرفة بشأن الصكوك الدولية ،واإلقليمية ،و الثنائية ذات الصلة،
وكذلك بشأن طريقة الوصول إلى المعلومات اإلضافية الالزمة المتعلقة بالنظم القانونية األخر  ،بما في ذلك
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القوانين األجنبية .وير

–كذلك -أعضاء الوفود أن االستعانة بالشبكات واالتصاالت الشخصية للقضاة

يسهمان ،بشكل كبير ،في الحصول على المعلومات ذات الصلة بالنظم القانونية األجنبية (راجع الفصل
السادس :القضاة ،الشبكات واالتصاالت القضائية المباشرة " أدناه ).
 .132ير أعضاء فريق العمل أن تعزيز اختصاص القضاة في مجال القضايا األسرية المتعلقة بحقوق الطفل
سيكفل معالجة سليمة لهذه القضايا من جانب قضاة متخصصين .ويمكن تعزيز االختصاص في النزاعات
األسرية العابرة للحدود عن طريق تعيين عدد محدد من القضاة في محكمة معينة ،أو في عدد من المحاكم

المعينة لمعالجة هذه القضايا فقط ،مثلما هو األمر بالنسبة للقضايا المتعلقة بقانون األسرة ،ولكن مع مراعاة
الجانب العابر للحدود في هذه الحالة .وذكر أحد أعضاء الوفود أنه يمكن تنفيذ هذا اإلجراء بسهولة .وذكر عدة
أعضاء الوفود ،بمن فيهم الوفد الجزائري ،والمصري ،و المغربي ،و التونسي أن المسائل األسرية تعالج في

بلدانهم من جانب قضاة متخصصين في القضايا األسرية ،و أن بلدانهم تتوفر على محاكم متخصصة في
شؤون األسرة ( مثل المغرب و تونس ) أو أقسام متخصصة في شؤون األسرة في المحاكم االبتدائية.

خامسا .تفادي التضارب في القرارات في مجال المسؤولية األبوية –قواعد مشتركة في القضا الدولي،
إج ار ات الحصول على االعتراف بالق اررات الصادرة ،كيفية الوصول إليها و تسريع وانفاذها.

ألف .تفادي التضارب في الق اررات
 .11بغية حماية األطفال من آثار النزاعات األسرية العابرة للحدود المضرة،يتعين اتخاذ جميع
اإلج ار ات الالزمة لتجنب إصدار ق اررات متضاربة في مختلف الدول فيما يتعلق بمسائل
المسؤولية األبوية .

 .14يتعين تشجيع الدول على النظر بعناية في إمكانية اال نضمام إلى المعاهدات متعددة
األطراف ذات الصلة التي تساعد على تجنب الق اررات المتضاربة في المسائل المتعلقة

بحماية الطفل.

 .12تعد "اتفاقية الهاي المؤرخة في  41أكتوبر  4111الخاصة باالختصاص ،والقانون الواجب
التطبيق ،واالعتراف ،واإل نفاذ ،والتعاون في مجال المسؤولية األبوية ،تدابير لحماية
األطفال" أحد الصكوك الدولية المهمة الهادفة إلى تجنب التضارب في الق اررات في مجال

حماية الطفل ،و التي يمكن للدول غير المتعاقدة النظر فيها.

 .12يتعين تشجيع الحوار بين الدول المتعاقدة وغير المتعاقدة في اتفاقية الهاي لعام 4111
الخاصة بحماية الطفل.

81
يوروميد للعدالة الثالث -العنصر الثاني
فريق العمل ()2

دليل الممارسات السليمة

ملخص المناقشات

 .133أبرز فريق العمل أنه من المهم جدا أن يتم ،في القضايا األسرية العابرة للحدود ،تجنب " التضارب" بين
مختلف النظم القانونية .فالصراع القانوني بشأن الحضانة و االتصال الذي ينشب بسبب الق اررات المتضاربة

التي تصدر في إحد

الدول غالبا ما يمنع ممارسة حقوق الحضانة أو االتصال العابر للحدود و يمكن ،أن

يتسبب -في بعض األحيان -في انقطاع كامل لالتصال المباشر بين الطفل و أحد والديه الذي يقيم في دولة
أخر  ،غير التي يقيم فيها الطفل .
 .131أقر فريق العمل أهمية الصكوك الدولية واإلقليمية و الثنائية في مجال االختصاص القضائي الدولي ،بحيث
يسمح القانون الواجب التطبيق و/أو االعتراف بالق اررات األجنبية و إنفاذها بتجنب مثل هذا التضارب بين
األنظمة القانونية في القضايا المتعلقة بحماية الطفل .وناقش فريق العمل اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة
بحماية الطفل

136

كأحد الصكوك ذات األهمية الخاصة في هذا المجال ،إلى جانب الئحة بروكسل الثانية (أ)،

وان كانت هذه الالئحة ذات طابع إقليمي بحيث يقتصر تنفيذها على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي فقط.
وتستند اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل والئحة بروكسل الثانية (أ) على حد سواء إلى مبدأ
االحترام المتبادل لمختلف التقاليد القانونية .ورغم أنهما ال يسعيان إلى مواءمة قوانين األسرة بين مختلف الدول،
فإن هاذين الصكين يتضمنان قواعد موحدة في مجال االختصاص القضائي و أحكام قانونية مبسطة في مجال
إنفاذ الق اررات.
 .135إن المملكة المغربية هي ،في الوقت الحالي ،الدولة الوحيدة المتعاقدة في اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة
بحماية الطفل ضمن بلدان جنوب المتوسط الشريكة .وأثناء مناقشة إمكانية انضمام مزيد من دول جنوب
المتوسط الشريكة إلى هذه االتفاقية متعددة األطراف ،برزت وجهات نظر متباينة بهذا الشأن .فقد أشار الوفد
اإلسرائيلي إلى أن بلده ينظر ،حاليا ،في اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه االتفاقية ،موضحا أنه من الصعب تنفيذ

بعض األحكام ،في إسرائيل ،بسبب الصيغة المعقدة التي تميز النظام القضائي اإلسرائيلي الذي يدير محاكم
دينية وأخر مدنية في آن واحد .وأوضح الوفد المصري أن أحكام هذه االتفاقية ذات الصلة باالختصاص
القضائي ،والقانون الواجب التطبيق تختلف عن األحكام المتضمنة –حاليا -في القانون الدولي الخاص
المصري ،مشي ار إلى أن تنفيذ اتفاقية الهاي لعام  1333في مصر سوف يتطلب إدخال تعديالت كبيرة على
القانون المصري .وأضاف أنه لم يتم ،بشكل عام ،في القانون المصري ،النصوص على قواعد محددة في مجال
االعتراف بـ " ق اررات المحاكم األجنبية" وبق اررات السلطات األخر مثل السلطات اإلدارية .وأبد الوفد المصري

تأييده للممارسة السليمة التي تدعو الدول غير المتعاقدة في االتفاقية إلى مواصلة النظر في هذه االتفاقية ،و
شدد في نفس الوقت ،على أهمية مواصلة الحوار بين الدول المتعاقدة و غير المتعاقدة في اتفاقية الهاي لعام
 1333بهدف حماية األطفال من اآلثار الضارة الناجمة عن النزاعات األسرية العابرة للحدود .وأبد
136راجع الحاشية رقم  12أعاله.
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األردني ترددا بشأن إيراد ممارسة سليمة محددة في هذا المجال تشير إلى اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة
بحماية الطفل ،و أوضح أن األردن ،ال تنو في المرحلة الحالية ،االنضمام إلى اتفاقية الهاي لعام .1333
 .133وفيما يتعلق بتجنب الق اررات المتضاربة في القضايا المتعلقة بحماية الطفل ،أحاط فريق العمل علما بأحكام
اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل

137

التي تقضي بمنع صدور أي قرار بشأن األسس

الموضوعية للحضانة في الدولة التي تم ،فيها ،اختطاف الطفل حينما تكون إجراءات العودة جارية (للمزيد من
المعلومات عن مناقشات فريق العمل بشأن اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة باختطاف األطفال ،راجع الفقرة

 213وما يليها ،و الفقرة  233وما يليها) .
مالحظات عامة

 .133يعد التنفيذ واسع النطاق للقواعد المشتركة بشأن االختصاص القضائي ،والقانون الواجب التطبيق ،و االعتراف
بالق اررات وانفاذها المتضمنة في مختلف المعاهدات متعددة األطراف وسيلة مثالية لتفادي صدور ق اررات

متضاربة في هذا المجال من القانون من جانب مختلف الدول .ويمكن القول ،باختصار ،أن مواءمة األحكام
القانونية المتعلقة باالختصاص القضائي الدولي يسمح بتجنب التضارب في مجال االختصاص القضائي و
يحول دون "السباق إلى المحاكم" ،ألن تطبيق القوانين المشتركة ال يشجع على ذلك ،بل بالعكس يسهل معرفة
القانون الواجب التنفيذ مقدما والتنبؤ به بسهولة .ويمكن القول ،في األخير ،أن التوفر على قواعد مشتركة في
مجال االعتراف بالق اررات وانفاذها يضمن صالحية الق اررات القانونية ذات الصلة عبر الحدود.
 .133تعد اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل أحد الصكوك الدولية الرئيسية في مجال حماية الطفل،
بحيث ما فتئت أهميتها تزداد في جميع أنحاء العالم .وال تزال هذه االتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من جميع
الدول التي ترغب في ذلك ،وهي سارية التنفيذ–حاليا -في  33دولة (الوضع حتى  15مايو  ) 2113في حين
وقعت عليها  3دول أخر  ،بما فيها الواليات المتحدة األمريكية ،وهي بصدد التصديق عليها (لمزيد من
المعلومات عن وضع التوقيع والتصديق ،راجع الفقرة 11من المقدمة).

 .133في حال عدم توفر أي صك قانوني دولي ،أو إقليمي ،أو ثنائي قابل للتطبيق بين دولتين ،يتم االستناد إلى
قواعد القانون الدولي الخاص الساري المفعول في هاتين الدولتين ،لتحديد ما إذا كان هناك تضارب قانوني بين
النظامين أم ال في الحاالت الفردية المعالجة المتعلقة بالحضانة و االتصال .وال شك أن وجود تطابق بين قواعد

االختصاص القضائي الدولي بشأن الحضانة و االتصال بين الدولتين المعنيتين باألمر سيساعد ،بشكل كبير،
على تجنب التضارب في مجال االختصاص القضائي بينهما .وعالوة على ذلك ،يمكن تجنب التضارب بين
األنظمة القانونية من خالل االعتراف المتبادل بالق اررات .واذا تعذر االعتراف بالقرارات األجنبية في مجالي
الحضانة واالتصال ،يمكن تجنب التضارب من خالل إعادة إصدار نفس القرار األجنبي من جانب الدولة التي

رفضت االعتراف بهذا القرار.138

137

راجع المادة  51من اتفاقية الهاي الخاصة باختطاف الطفل لعام  ،5881الحاشية رقم  51أعاله.

138راجع أيضا الفقرة  4من إعالن مالطا الثالث ،الحاشية رقم  1أعاله.
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 .131و تجدر اإلشارة إلى أن تفضيل الحلول المتفق عليها من جانب األطراف المعنية بالنزاعات األسرية العابرة
للحدود يساهم ،إلى حد كبير ،في تجنب التضارب بين األنظمة القانونية في المسائل المتعلقة بحماية الطفل،
ذلك ألن مثل هذا التضارب غالبا ما ينشأ أو يتفاقم بسبب مواقف أطرف النزاع ومساعيها الستصدار أوامر
متضاربة في المقام األول.

با  .تعزيز قواعد االختصاص المشتركة ذات الصلة بالمسؤولية األبوية ،وتجنب الصراع في مجال االختصاص
القضائي و الحد من مخاطر اإلج ار ات الموازية.

 .11يعد تطبيق قواعد االختصاص القضائي المشتركة في مجالي الحضانة و االتصال ،و
االعتراف المتبادل بالق اررات باالستناد إلى هذه القواعد سند قوي لتعزيز التعاون الدولي في

المسائل القانونية المتعلقة بحماية الطفل.

 .15عند البت في قواعد االختصاص القضائي الدولي الواجب اعتمادها في سياق القانون
الدولي الخاص فيما 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 في الدول األخرى.

 .11يتم -على نحو واسع -في عملية تحديد االختصاص القضائي الدولي في المسائل المتعلقة

بحماية الطفل ،استخدام "اإلقامة االعتيادية" للطفل كعنصر إلقامة العالقة مع الطفل .ويتم
االستناد إلى هذا العنصر باعتبار أن سلطات الدولة في مكان اإلقامة االعتيادية للطفل

غالبا ما تكون األجدر إلج ار التحقيقات الضرورية في هذه البيئة االعتيادية للطفل في
سبيل صون مصالحه العليا.

 .11وبغية تحسين التعاون القانوني الدولي في مسائل حماية الطفل بواسطة دعم قواعد
االختصاص المشتركة ،يمكن ،حسب االقتضا  ،النظر في استخدام "اإلقامة االعتيادية

للطفل" كعنصر لتحديد االختصاص القضائي الدولي في مجال الحضانة و االتصال و

غيرهما من المسائل المتعلقة بحماية الطفل.

 .19و مع ذلك ،وفي حال استخدام "اإلقامة االعتيادية للطفل" كعنصر لتحديد االختصاص

القضائي الدولي في المسائل ذات الصلة بحماية الطفل ،يتعين الحرص على أن ال يستخدم
هذا العنصر بطريقة مرنة ،يعني ذلك أن تعتبر "اإلقامة االعتيادية للطفل" العنصر الوحيد

الذي يسمح بإقامة العالقة مع الطفل ،وأن يتم تجاهل أنه يمكن لمحاكم الدولة األخرى

الواقعة في أماكن غير مكان اإلقامة االعتيادية للطفل أن تكون في وضع أفضل التخاذ

القرار بشأن الحاالت الفردية المتعلقة بحماية الطفل.
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 .131أقر فريق العمل فائدة التوفر على قواعد اختصاص مشتركة في المسائل المتعلقة بحماية الطفل ،و أشار إلى
أن التنافس في مجال االختصاص القضائي يمكن أن يتسبب في تفاقم النزاعات األسرية العابرة للحدود ،وفي
تفعيل إجراءات موازية ،و فتح الطريق الستصدار ق اررات متناقضة ال يمكن أن تنسجم مع النظم القانونية
األخر ذات الصلة ،وهو األمر الذي سيتسبب في تحويل النزاعات األسرية العابرة للحدود إلى نزاعات بين

النظم القانونية ،بحيث سوف يستحيل تسوية هذه النزاعات (راجع أيضا الفقرتين  133و  133أعاله).
 .132أقر فريق العمل بما يؤديه االختصاص القضائي الدولي من دور مهم في مجال حماية األطفال المعنيين
بالنزاعات األسرية الدولية ،و بما يمكن جنيه من فائدة كبيرة من التفاعل بين قواعد االختصاص المعتمدة في
مختلف الدول .وأبرز عدة أعضاء الوفود ،منهم الوفد األردني ،أهمية النظر في مصالح الطفل العليا حين البت
في المحكمة التي لها االختصاص في مسائل حماية الطفل .وبغية تجنب تفعيل إجراءات موازية ،و صدور
ق اررات متضاربة في المسائل الدولية المتعلقة بحماية األطفال ،شدد فريق العمل على الحاجة إلى أن تحرص
الدول على ضمان المواءمة بين قوانينها المحلية المتعلقة باالختصاص القضائي الدولي والقوانين ذات الصلة
األكثر شيوعا في مختلف الدول .وتمت اإلشارة إلى أن تفعيل إجراءات موازية في مختلف الدول في مسائل
المسؤولية األبوية ،وما يترتب على ذلك من مخاطر استصدار ق اررات متضاربة فيما بينها ،يمكن أن يلحق
الضرر بمصلحة الطفل ،ألن تضارب القوانين بين دولتين غالبا ما يتسبب في حرمان الطفل من السفر من
دولة إلى أخر  ،وفي منع ممارسة حق االتصال بين الطفل والوالد و/أو أعضاء األسرة المقيمين في دولة

أخر  .وأبرز فريق العمل أنه يتعين على الدول اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمنع تفعيل إجراءات موازية تتسبب
في صدور ق اررات متضاربة في المسائل المتصلة بحماية الطفل (راجع أيضا الجزء

"التضارب في

االختصاص القضائي" أدناه).
 .133أحاط أعضاء فريق العمل علما باالستخدام المتزايد لـ" اإلقامة االعتيادية للطفل" كعنصر لتحديد االختصاص
القضائي الدولي في المسائل المتصلة بحماية الطفل .ويتجلى هذا االستخدام في قواعد القانون الدولي الخاص
الداخلية السارية التنفيذ في العديد من الدول ،وكذلك في الكثير من الصكوك الدولية ،و اإلقليمية ،وفي قوانين
اإلجراءات المدنية الحديثة .ويعد هذا االتجاه نحو استخدام عنصر اإلقامة االعتيادية اتجاها جديدا ،بحيث في
السابق كان يتم االستناد إلى عنصر "الجنسية" في قانون األسرة الدولي كسبيل لتحديد االختصاص القضائي.
وقد استعرض أعضاء الوفود قواعد االختصاص القضائي الدولي ذات الصلة بمسائل األسرة المستخدمة في
دولهم ،بحيث أبرز الوفد المصري ،واألردني و الجزائري أنه يتم –حاليا -في دولهم االستناد إلى عدد من

العناصر لتحديد االختصاص القضائي الدولي في المسائل المتعلقة بالطفل .و تمت اإلشارة إلى أن المحاكم في
مصر واألردن تراعيان في الدعو المقامة ضد أحد مواطنيهما ،من بين أمور أخر  ،مكان إقامة هذا المواطن،
أو مكان اإلقامة المفضل لديه في الحدود الترابية للدولة لتحديد االختصاص القضائي الدولي .وأشار الوفد
التونسي إلى أنه بعد تعديل قواعد القانون الدولي الخاص لم يعد النظام القانوني يستند ،بشكل كبير ،إلى

عنصر "الجنسية " لتحديد االختصاص القضائي .وأضاف أن االختصاص القضائي في المسائل المدنية في
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تونس ،أضحى ،اآلن ،مرتبطا بمقر إقامة المدعى عليه عموما ،و بمقر إقامة الطفل

139

في المسائل المتعلقة

بحماية الطفل .و أوضح الوفد المغربي أن عنصر "اإلقامة االعتيادية" كان مستخدما -إلى حد ما -منذ فترة من
الزمن في المغرب ،وذلك في المسائل المتعلقة بحماية الطفل ،مشيار

-بهذا الصدد -إلى عدد من المعاهدات

الثنائية والمتعددة األطراف النافذة في المغرب.
 .131ناقش فريق العمل ،على نحو مستفيض ،مزايا وعيوب استخدام "اإلقامة االعتيادية للطفل" كعنصر لتحديد
االختصاص القضائي الدولي في المسائل الدولية ذات الصلة بحماية األطفال .وتم إقرار المزايا العملية
واإلجرائية الناتجة عن القرب من بيئة الطفل االعتيادية ،مع االعتراف بأن محكمة الدولة التي يقيم فيها الطفل
بصورة اعتيادية ،غالبا ما تكون األنسب إلجراء جميع التحقيقات الالزمة في بيئته االعتيادية لتحديد مصالحه
العليا .و مع ذلك ،تم في نفس الوقت ،إثارة عدد من التحديات المترتبة عن استخدام "اإلقامة االعتيادية" للطفل

كعنصر إلقامة العالقة مع الطفل ،بحيث أشار الوفد التونسي( ،الذي كان قد ذكر أن عنصر "اإلقامة
االعتيادية" هو مستخدم في تونس لتحديد االختصاص القضائي الدولي) إلى أن تحديد مكان "اإلقامة االعتيادية"
للطفل قد يطرح إشكاال في بعض الحاالت .وأوضح ،على سبيل المثال ،أنه يتعين –أحيانا -توضيح ما إذا
كانت األسرة المعنية بالنزاع تنقل مكان إقامتها إلى تونس بصورة مؤقتة فقط ،أم لإلقامة في هذا البلد بصورة

اعتيادية ،بحيث غالبا ما تتم إثارة هذه المسألة من جانب األطراف المعنية بالنزاع األسري العابر للحدود .والحظ

الوفد اإلسرائيلي أن تحديد مكان اإلقامة االعتيادية للطفل يمكن ،في حاالت معينة ،أن يثير مشاكل من الناحية
العملية .وشدد عدد من الوفود ،مثل الوفد الجزائري ،واألردني ،و اللبناني على أهمية توظيف مصطلحات
وتفسير دقيقين لعنصر "اإلقامة االعتيادية" ،والحاجة إلى إيراد تعريف مشترك لمصطلح "اإلقامة االعتيادية".
 .135وعند مناقشة ما إذا كان يتعين التوصية باعتماد عنصر "اإلقامة االعتيادية للطفل" كعنصر أساسي لتحديد
االختصاص القضائي الدولي في المسائل الدولية ذات الصلة بحماية األطفال ،أبد

عدد من الوفود ،منهم

الوفد األردني ،ترددا شديدا بهذا الشأن .وير معظم أعضاء الوفود أن " اإلقامة االعتيادية للطفل" تعد عنص ار
مقبوال لتحديد االختصاص القضائي الدولي في المسائل المتعلقة بحماية الطفل .ومع ذلك ،أكد العديد منهم أن
هناك عدد من العناصر المناسبة األخر الممكن اعتمادها في هذا المجال ،وفقا للظروف المحيطة بالقضية.

وكنتيجة لذلك ،تم في الممارسة السليمة رقم  33التوصية باستخدام عنصر "اإلقامة االعتيادية" للطفل "حسب
االقتضاء" فقط.
 .133واسترعى بعض أعضاء الوفود مثل الوفد الجزائري ،االنتباه إلى الحاجة إلى مراعاة التفاعل بين القضاء

الدولي والقانون الواجب التطبيق .وأكد الوفدان الجزائري و التونسي أنه يتعين أن يتم -في قرار الدولة باعتماد

"اإلقامة االعتيادية للطفل" كعنصر لتحديد االختصاص القضائي الدولي -مراعاة ما يمكن أن يترتب على ذلك
من آثار على القانون الواجب التطبيق (راجع أيضا الفصل "الخامس (دال) -تعزيز وضع قواعد مشتركة في
مجال القانون الواجب التطبيق في مسائل الحماية الدولية للطفل") .وأعرب الوفدان ،المصري و الجزائري ،بعض
139راجع المادتين  2و  1من القانون الدولي الخاص التونسي (القانون رقم  98-97الصادر في  37نوفمبر  )5888المتاح على شبكة اإلنترنت في
> (<http://www.e-justice.tn/fileadmin/fichiers_site_francais/codes_juridiques/code_droit_intern_prive_fr.pdfتم
تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
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المخاوف في أن يتسبب تغيير مقر إقامة الطفل االعتيادي في إحداث تغيير في االختصاص الدولي ،و من ثم
في القانون الواجب التطبيق في المسائل المتعلقة بحماية الطفل .وير الوفد الجزائري أن ثمة حاجة إلى إجراء
مزيد من المناقشات المعمقة في هذا المجال ،بما في ذلك بشأن العناصر المحددة للقانون الواجب التطبيق في
مسائل حماية الطفل قبل اتخاذ أي قرار حول هذه المسألة.
 .133أكد الوفد األردني أنه يتعين صون مصالح الطفل عند اتخاذ القرار بشأن تحديد االختصاص القضائي الدولي،
بحيث أن استخدام عنصر "اإلقامة االعتيادية للطفل" بطريقة غير مرنة يمكن أن يحدث نتائج معاكسة .وشدد –
كذلك -العديد من أعضاء الوفود اآلخرين على األهمية أن تستخدم الدول قواعد االختصاص القضائي الدولي
في مسائل حماية الطفل على نحو رشيد يكفل مصالح الطفل العليا على أفضل وجه ممكن .وتم التأكيد على أن

استخدام عنصر "اإلقامة االعتيادية للطفل" بطريقة غير مرنة لن يحقق الغرض المنشود .وذكر الوفد اللبناني أنه
يمكن في هذا المجال االسترشاد –مثال -بإجراءات الطالق ،بحيث أن المحكمة المختصة للبت في الطالق هي
في الغالب -مختصة التخاذ القرار بشأن مسألتي الحضانة و االتصال .وتم إقرار الحاجة إلى ضمان تطبيقالعناصر المحددة لالختصاص القضائي الدولي في مسائل حماية الطفل على نحو متوازن.
مالحظات عامة

 .133ترتكز الكثير من الصكوك الدولية واإلقليمية الهادفة إلى حماية األطفال من آثار النزاعات األسرية العابرة
للحدود إلى إدخال قواعد مشتركة في مجال االختصاص القضائي الدولي في المسائل المتعلقة بحماية الطفل.

وتتقيد كل من اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل ،والئحة بروكسل الثانية (أ) بهذا المنطق بحيث
تم ،فيهما ،الحرص على إدخال قواعد اختصاص مشتركة كأساس لتحقيق التعاون القانوني الفاعل بين الدول
في األمور المتعلقة بحماية الطفل .وتتولى الئحة بروكسل الثانية (أ) التعزيز ،على المستو اإلقليمي ،لقواعد

االختصاص القضائي على النحو المعتمد في اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل.140

 .133لقد تم -كذلك -في مناقشات عملية مالطا إقرار الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه قواعد االختصاص المشتركة
في المسائل المتعلقة بحماية الطفل ،كسبيل لتحسين التعاون بين الدول لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود
ومنعها .و ينص إعالن مالطا الثالث على أن "االعتراف المتبادل بالق اررات ،بناء على قواعد االختصاص
المشتركة ،هو السبيل األمثل لتعزيز التعاون الدولي في المسائل القانونية ذات الصلة بحماية األطفال "141و

ينص إعالن مالطا الثاني على أنه "خدمة لمصلحة األطفال ،يتعين على المحاكم في مختلف الدول تطبيق
قواعد اختصاص مشتركة ،وأن يتم –كمبدأ عام -الحرص على االعتراف باألوامر المتعلقة بالحضانة و
االتصال التي تصدر استنادا إلى هذه القواعد المشتركة .و يتسبب التنافس في مجال االختصاص القضائي في
تفاقم النزاعات األسرية ،وتقويض االتفاق بين الوالدين ،هذا فضال عن التشجيع على نقل الطفل واحتجازه
بطريقة غير مشروعة."142

140قواعد االختصاص المتضمنة في اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام  ،1333وتلك المتضمنة في الئحة بروكسل الثانية (أ) ليستا متطابقتين تماما.
141

راجع التوصية رقم  1من إعالن مالطا الثالث ،الحاشية رقم  3أعاله.

 142راجع التوصية رقم  5من إعالن مالطا الثاني ،الحاشية رقم  3أعاله .
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 .131يتجلى االتجاه الدولي نحو استخدام عنصر "اإلقامة االعتيادية للطفل" لتحديد االختصاص القضائي الدولي
في مسائل حماية األطفال في الكثير من الصكوك الدولية و اإلقليمية الحديثة ،بما في ذلك اتفاقية الهاي لعام
 1333الخاصة بحماية الطفل ،و الئحة بروكسل الثانية (أ)  .إدراكا منها للمخاطر المترتبة عن اتخاذ إجراءات
موازية في مجال االختصاص القضائي ،وبغية تجنب التنافس في هذا المجال  ،تم في اتفاقية الهاي لعام
 1333الخاصة بحماية الطفل ،إيراد قواعد اختصاص موحدة كمبدأ أساسي ،بحيث تم الحرص على أن يكون
االختصاص القضائي في مجال حماية الطفل متمرك از لد

سلطات الدولة التي توجد فيها "اإلقامة االعتيادية

للطفل ."143ومع ذلك ،فإن عنصر "اإلقامة االعتيادية للطفل " ليس هو العنصر الوحيد الذي تشير إليه اتفاقية
الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل .واعترافا بأن المحاكم في دولة مكان اإلقامة االعتيادية للطفل
ليست ،في جميع الحاالت ،األنسب للبت في مسألة حماية الطفل ،تتضمن اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة

بحماية الطفل عددا من االستثناءات التي تضمن االستخدام المرن والمتوازن لعنصر اإلقامة االعتيادية(.فيما
يتعلق بقواعد االختصاص المتضمنة في االتفاقية ،راجع أيضا الفصول  3-1من الدليل العملي

144

بشأن تشغيل

اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل).
جيم .التضارب في االختصاص القضائي

 .11بهدف منع الق اررات المتضاربة بشأن المسؤولية األبوية ،يتعين اتخاذ جميع اإلج ار ات
الالزمة لتجنب البت ،في نفس أسباب الدعوى ،بين نفس األطراف،في إج ار ات موازية ،من

جانب دولتين مختلفتين.

 .11يتمثل اإلج ار األمثل لتجنب تنفيذ إج ار ات موازية بشأن المسؤولية األبوية في االنضمام
للمعاهدات متعددة األطراف ،التي تتضمن قواعد مشتركة متعلقة باالختصاص القضائي

تجنب أي تضارب في هذا المجال من القانون.

 .14و في غياب إطار قانوني دولي أو ثنائي محدد في هذا المجال ،تتوقف-بشكل كبير -تسوية
التضارب في االختصاص القضائي بشأن الحضانة واالتصال على المنهجية النشطة

المعتمدة من جانب القضاة المعنيين بالقضية،ما لم يتضمن القانون الدولي الخاص أحكاما

تسمح بمعالجة مثل هذا التضارب في الحاالت الفردية.

 .12صونا لمصالح الطفل العليا التي يمكن تقويضها بصدور ق اررات متضاربة ناجمة عن تنفيذ
إج ار ات موازية ،يتعين تشجيع القضاة -الذين تحال إليهم نفس المسألة المتعلقة بحماية

الطفل ،من جانب نفس األطراف في دولتين مختلفتين -على اتخاذ جميع اإلج ار ات
المناسبة لتجنب استمرار مثل هذه اإلج ار ات الموازية ،مع الحرص على الحفاظ على

 143راجع الفقرة  33من التقرير التفسيري على اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام  ،1333الحاشية رقم  11أعاله.
144

راجع الحاشية  51أعاله.
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استقالليتهم واحترام القوانين اإلجرائية الوطنية .و يمكن للقضاة ،على سبيل المثال ،حيثما
أمكن ذلك،وعند االقتضا  ،المبادرة إلى ما يلي:
أ .استرعا انتباه المحكمة األخرى ذات الصلة عن ورود إج ار ات موازية فور اإلحاطة علما
باإلج ار ات التي تم الشروع في تنفيذها من الدولة األخرى.
ب .استخدام وسائل االتصال المباشر المتاحة لتسوية الخالفات القائمة في مجال االختصاص
القضائي .يمكن لشبكات القضاة الدولية أو اإلقليمية المساعدة على تبادل المعلومات

العملية الضرورية ،وعلى إقامة اتصال قضائي مباشر بين القضاة ذوي الصلة.

ج .الحرص على معالجة مسألة التنافس في مجال االختصاص القضائي و ما يترتب عن
التضارب في القرارات من آثار سلبية على األطراف المعنية باألمر ،و تشجيع األطراف

المعنية باألمر على التفاهم ،والتعاون في سبيل تسوية الخالفات في مجال االختصاص

القضائي بطريقة ودية وعلى نحو يصون مصلحة الطفل.
ملخص المناقشات

 .131شدد فريق العمل على أهمية تجنب تنفيذ إجراءات موازية في الدول المختلفة في المسائل المتعلقة بحماية
الطفل .وأكد أن تنفيذ إجراءات موازية في مجالي الحضانة واالتصال ،وما يترتب عن ذلك من ق اررات متضاربة،
يمكن أن يتسبب في الوصول إلى طريق مسدود في مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود ،وفي بلوغ
نتائج ليست في صالح األطفال المعنيين باألمر .وأوضح فريق العمل أن اإلجراءات الموازية غالبا ما تنشأ عن

استخدام أسس متباينة لتعليل االختصاص القضائي الدولي من جانب الدول في المسائل ذات الصلة بحماية
األطفال ،و كذلك عن توفر الدول ،في قوانينها ،على عدد كبير من األسباب المختلفة المستخدمة لتحديد
االختصاص القضائي دونما أي ترتيب رشيد ،و هو األمر الذي يفتح "السباق نحو العدالة" (راجع أيضا الفقرات
 131 ،133 .و 132أعاله).

. .132أقر فريق العمل بأن التقيد بالصكوك القانونية متعددة األطراف ذات الصلة هي الطريقة المثلى لتجنب

التضارب في االختصاص القضائي .وذكر الوفد اللبناني أنه في حال توفر قواعد اختصاص مشتركة تتيح
االختيار بين أسباب مختلفة لتحديد االختصاص القضائي في دعو قضائية يتم رفعها من جانب نفس
األطراف ،يتعين تحديد قاعدة قانونية تعطي األولوية للمحكمة األولى التي رفع الدعو أمامها ،بحيث يمكن أن

تمثل هذه القاعدة وسيلة فاعلة لتجنب اإلجراءات الموازية .وتمت اإلشارة إلى أن هذه القاعدة منصوص عليها

في العديد من الصكوك المتعددة األطراف واإلقليمية القائمة في مختلف مجاالت القانون( .فيما يتعلق بفائدة

االتصاالت القضائية المباشرة لتبادل المعلومات بشأن القضايا ولتحديد المحكمة األولى التي رفعت الدعو
أمامها ،راجع الجزء " السادس( .باء) االتصاالت القضائية المباشرة" أدناه).
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 .133أقر فريق العمل أن الوضع يتميز بمزيد من التعقيد في حال عدم توفر صكوك قانونية ثنائية أو دولية ذات
صلة بين دولتين معنيتين باألمر ،بحيث ناقش -على نحو مستفيض -التدابير العملية الممكن اتخاذها في حال
غياب مثل هذه األطر .وأشار عدة وفود ،مثل الوفد المغربي ،إلى أن القانون الدولي الخاص في دولهم يشمل
قواعد حول كيفية معالجة التضارب في االختصاص القضائي ،بحيث تقر ،من بين أمور أخر  ،هذه القواعد
منح األولوية للمحكمة األولى التي يتم رفع الدعو أمامها .و مع ذلك ،أشار فريق العمل إلى أن قواعد القانون

الدولي الخاص بالدول ال يمكنها أن تحل جميع حاالت التضارب في مجال االختصاص القضائي .ويالحظ،
على سبيل المثال ،أنه إذا ما استندت محكمة الدولة األولى التي تم رفع الدعو أمامها إلى أسباب معينة لتحديد

اختصاصها القضائي ،وكانت هذه األسباب غير معترف بها في الدولة األخر التي يجري

–فيها -تنفيذ

إجراءات موازية ،فإن هذه المحكمة األخيرة لن تعترف ،بكل بساطة ،باالختصاص القضائي لمحكمة الدولة
األولى ،ويعني ذلك أن الخالف بشأن االختصاص القضائي سوف يستمر.

نزع في
 .131الحظ فريق العمل أن غياب أطر قانونية دولية أو ثنائية ذات الصلة ،غالبا ما يتسبب في استمرار ال ا
مجال االختصاص القضائي .وناقش فريق العمل الدور الواجب إسناده للقضاة المعنيين باألمر لتجنب استمرار
اإلجراءات الموازية التي قد تتسبب في صدور ق اررات متضاربة ال تخدم مصالح الطفل المعني باألمر في نهاية
المطاف .وير فريق العمل أنه يمكن للقضاة المكلفين بالبت في القضايا تأدية دور نشط في هذا المجال ،مع
الحرص على ضمان احترام القوانين اإلجرائية السارية التنفيذ واستقالليتهم.
 .135أثار أعضاء الوفود المسالة المتعلقة بكيفية الحرص على أن يكون القضاة -الذين تحال أمامهم دعاو متعلقة
بنفس القضية ذات الصلة بحماية الطفل هي قائمة بين نفس األطراف في دول مختلفة  -على علم بأنه يجري،
في نفس الوقت ،تنفيذ إجراءات موازية .وتمت اإلشارة إلى أنه يمكن للقاضي الحصول على المعلومات بشأن
تنفيذ اإلجراءات الموازية عن طريق المعلومات المقدمة إليه من جانب أحد الطرفين في النزاع ،أو أن يتم
الكشف عن ذلك من جانب الطرف الذي بادر إلى تفعيل هذه اإلجراءات الموازية  .ومع ذلك ،فإن وصول أحد

القضاة إلى هذه المعلومات (اإلجراءات الموازية) ال يعني –بالضرورة -أن القاضي اآلخر هو على علم بها.
وتمت اإلشارة إلى أنه يمكن للقاضي األول أن يؤدي دو ار نشطا و إطالع نظيره في الدولة األخر على ورود
مثل هذه اإلجراءات الموازية -فقط -إذا كان قانون اإلجراءات المعمول به في الدولة األولى يسمح بذلك.
وأوضح عدد من أعضاء الوفود أنه يمكن للقاضي أن يؤدي مثل هذا الدور النشط .ومع ذلك  ،أوضح البعض
أن قانون اإلج ارءات قد يتطلب ورود اتفاق مسبق بين الطرفين يجيز مثل هذه اإلجراءات .وأشار الوفد

اإلسرائيلي إلى أن قانون إج ارءات األسرة في بلده هو قائم على "مبدأ الخصومة" وليس على "مبدأ التحقيق" ،
ويعني ذلك أنه ال يجوز للقاضي إج ارء اتصاالت مع أي قاض في الدولة األخر بمبادرة شخصية منه ،دون
طلب من الطرفين .وعند مناقشة المسألة المتعلقة بكيفية إيصال المعلومات المتعلقة باإلجراءات الموازية الجاري
تنفيذها إلى المحكمة في الدولة األخر  ،اعتبر بعض أعضاء فريق العمل أنه يمكن إجراء اتصاالت مباشرة بين
القضاة ،في حين اعتبر البعض اآلخر أنه من األنسب المبادرة إلى ذلك عن طريق جهة وسيطة .وأوضح الوفد
المصري أن الخطوات التي يتخذها القضاة المعنيين باألمر و االتصاالت المحتملة التي تجري بين القضاة
بصورة مباشرة ،أو عن طريق الوسطاء ،ينبغي أن ال تتسبب في تأخير التسوية الشاملة للنزاع األسري العابر
للحدود.
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 .133لقد تمت مناقشة موضوع آخر في هذا السياق يتعلق بفائدة االتصاالت القضائية المباشرة في تسوية مسائل
التضارب في االختصاص القضائي الدولي في األمور المتعلقة بحماية الطفل .وقد أبد عدة وفود ،منهم الوفد
اللبناني ،انفتاحا لفكرة االتصاالت القضائية المباشرة المندرجة في هذا السياق ،مع التشديد على الحاجة إلى
صون استقاللية القضاة ،والتقيد بقواعد قانون اإلجراءات السارية التنفيذ .وأكد عدد من الوفود ،مثل الوفد
األردني ،الحاجة إلى صون استقاللية القضاة ،و يعني ذلك أن قرار مواصلة اإلجراءات أو إنهائها هو قرار

يجب أن يعود للقاضي وحده ،وفقا لقانون اإلجراءات المعمول به.
 .133وضمن التدابير الممكنة لتجنب استمرار اإلجراءات الموازية ،ناقش فريق العمل إمكانية تشجيع طرفي النزاع،
من جانب القاضي ،على تسوية مسالة التضارب في االختصاص القضائي بطريقة ودية خدمة لمصلحة الطفل
المعني باألمر .ويمكن أن يتم ذلك عن طريق توعية هاذين الطرفين بشأن اآلثار السلبية التي يمكن أن تترتب
عن الق اررات التي ستصدر عن اإلجراءات الموازية .وقد برز تباين في آراء وتعليقات أعضاء الوفود بشأن هذا
الدور المقترح إسناده للقاضي في سبيل تسوية إشكال التضارب في االختصاص القضائي .ومع ذلك ،تم إقرار
فكرة إسناد مثل هذا الدور النشط للقاضي ،شريطة أن يتماشى ذلك مع قانون اإلجراءات ذي الصلة ،و أن يتم
صون استقاللية القاضي وعدم المساس بها .وأكد الوفد الجزائري أن "العنصر البشري" يؤدي دو ار رئيسيا في
جميع النزاعات األسرية الدولية المتعلقة بالحضانة واالتصال ،و أنه (العنصر البشري) يعطي خصوصية لهذه
النزاعات بالمقارنة مع النزاعات األخر العابرة للحدود ذات الصلة بالقانون المدني .وأبد الوفد المصري تأييده
إلسناد مثل هذا الدور النشط للقاضي ،وتمكينه من إبالغ األطراف المعنية باألمر عن اآلثار السلبية التي قد

تترتب عن التضارب في الق اررات .وذكر أن هذا المقترح يتماشى مع التزامات القضاة بموجب القانون المصري
المتمثلة في إعالم األطراف بحقوقهم و بالعواقب القانونية التي يمكن أن تترتب عن أفعالهم .وأشار –أيضا -كل
من الوفد اللبناني و المغربي إلى أن تكليف القاضي باسترعاء االنتباه بشأن اآلثار السلبية التي قد تترتب عن
التضارب في الق اررات يتماشى مع القوانين اإلجرائية في بلديهما.

دال .تعزيز قواعد مشتركة في القانون الواجب التطبيق في مسائل حماية األطفال الدولية
 .12يساعد تعزيز القواعد المشتركة في مجال القانون الواجب التطبيق المتعلق بمسائل

المسؤولية األبوية وغيرها من المسائل ذات الصلة بحماية الطفل على تجنب التضارب في

الق اررات و السباق نحو المحاكم.

 .11يتعين على الدول الحرص على تعزيز مثل هذه القواعد المشتركة في القانون الواجب
التطبيق.

ملخص المناقشات
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 .133ناقش فريق العمل أهمية القانون الواجب التطبيق في تجنيب صدور ق اررات متضاربة في مسائل حماية
األطفال الدولية .وأشار عدد من الوفود ،مثل الوفدين الجزائري و التونسي ،خالل المناقشات ،إلى أنه ال يمكن
اتخاذ القرار بشأن قواعد االختصاص المناسبة ما لم يتم اتخاذ القرار المناسب في مجال قواعد القانون الواجب
التطبيق .وشدد الوفد التونسي ،على وجه الخصوص ،على أهمية وضع قواعد قانون مشتركة في القانون
الواجب التطبيق في مسائل حماية الطفل الدولية ،و اقترح إجراء نقاش لتحديد معايير موضوعية في مجال

قواعد القانون الواجب التطبيق .ووافق فريق العمل على هذا المقترح ،غير أنه تعذر على أعضاء الفريق تبادل
وجهات النظر بمزيد من التفصيل بهذا الشأن نظ ار للقيود الزمنية( .فيما يتعلق بتشجيع فريق العمل على تعزيز
التبادل اإلقليمي على نحو أكبر ،راجع الممارسة السليمة رقم  151أدناه).
مالحظات عامة
 .133تحدد اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل قواعد مشتركة في مجال القانون الواجب التطبيق في
مسائل حماية الطفل الدولية .وتنص المادة  15من االتفاقية ،كقاعدة عامة ،على أن المحاكم المختصة تتولى

تطبيق قوانينها الخاصة عندما تحال إليها مسائل متعلقة بحماية الطفل تدخل ضمن نطاق االتفاقية .وبما أن
عنصر "اإلقامة االعتيادية للطفل" هو العنصر الرئيسي الذي يحدد االختصاص القضائي بموجب االتفاقية ،فإن
قانون الدولة في مكان وجود "اإلقامة االعتيادية للطفل" هو الذي ينطبق على المسائل التي تشملها االتفاقية في
كثير من الحاالت .وتسعى اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل إلى التوفيق بين هدفين مهمين

وهما )1( :سن قواعد قابلة للتطبيق من الناحية العملية ،يعني ذلك سهلة التطبيق و ال تتسبب في تأخير
اإلجراءات ،مع الحرص في نفس الوقت على  )2( :أن تفضي هذه القواعد إلى تطبيق قانون متصل على نحو
وثيق بالموضوع قيد البت فيه و/أو بالشخص المعني باألمر .145ويمكن تحقيق الهدف( )1بالسماح للمحاكم
التي تحال إليها مثل هذه المسائل بتطبيق القانون االعتيادي ذي الصلة الذي هي ملمة به على نحو جيد.

وسوف يسمح ذلك بكسب الوقت بحيث لن يستلزم األمر إجراء بحث في محتو القانون األجنبي .وفي نفس

الوقت ،تشجع االتفاقية -كمبدأ عام -على تطبيق قانون متصل على نحو وثيق بالموضوع قيد البت فيه و
بالشخص المعني باألمر(  ،) 2وهو األمر الذي سيفضي إلى تطبيق القانون الساري المفعول في مكان إقامة
الطفل االعتيادي في مسائل حماية الطفل.
 .131فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق ،تشير االتفاقية إلى القانون الموضوعي للدولة دون أن يشمل ذلك
اختيارات هذه الدولة في مجال قواعد القانون .146غير أنه ،إذا كانت الدولة التي تم تعيين قانونها ،بموجب
االتفاقية على أنه هو القانون الواجب التطبيق تتوفر على أنظمة مختلفة ،أو عدة مجموعات من قواعد القانون،
بسبب الهيئات اإلقليمية القانونية المختلفة القائمة في هذه الدولة ،أو ألن قواعد القانون الخاصة بهذه الدولة
تميز بين مختلف فئات األشخاص ،فإنه يتعين ،في هذه الحالة ،تدقيق قواعد القانون الواجبة التطبيق على نحو
أكبر .وفي هذه الحالة األخيرة ،يعني ذلك حينما تتوفر الدولة على "اثنين أو أكثر من األنظمة القانونية ،أو عدة

مجموعات من قواعد القانون لتي تنطبق على فئات مختلفة من األشخاص" مثل القوانين الدينية ،تنص االتفاقية
145

راجع أيضا الفقرة  81من التقرير التفسيري التفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام  ،5881الحاشية رقم  54أعاله.

146

راجع المادة  )5( 35من اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام .5881
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على أن القواعد الواجبة التطبيق يتم تحديدها بموجب قواعد القانون التي تنظم الخالفات بين األشخاص السارية
المفعول في الدولة المعنية باألمر .147وفيما يتعلق –مثال -بالدولة التي تتوفر على قوانين دينية مختلفة في
مجال المسائل األسرية ،يتم تحديد القوانين الدينية الواجبة التطبيق في الموضوع قيد البت فيه بموجب قواعد تلك
الدولة.
 .131وهناك جانب مهم آخر من القانون الواجب التطبيق بموجب اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل
تجدر اإلشارة إليه ،بحيث أن هذه االتفاقية تتضمن قواعد تنص على أن أي تغيير يط أر بشأن مكان اإلقامة
االعتيادية للطفل ،ومن ثم بشأن القانون الواجب التطبيق ،في مجال حماية الطفل،ال يسقط في أي حال من
األحوال المسؤولية األبوية القائمة المحددة بموجب القانون السابق الساري المفعول في مكان اإلقامة االعتيادية
للطفل .وتنص المادة  ) 3 ( 13من االتفاقية على أن "( )...المسؤولية األبوية القائمة بموجب قانون الدولة
الساري المفعول في مكان اإلقامة االعتيادية للطفل تستمر بعد نقل مكان اإلقامة االعتيادية إلى دولة أخر "148
.
ها  .االعتراف بالقرارات وانفاذها
 .15يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير الالزمة للحرص على أن تكون اإلج ار ات المتعلقة
باالعتراف بالق اررات األجنبية ذات الصلة بالحضانة واالتصال وانفاذها ،وغيرها من التدابير
األجنبية المتعلقة بحماية الطفل مبسطة ،وسريعة التنفيذ ،وشفافة ،و غير مكلفة.
 .11يمكن –مع مراعاة التنظيم الخاص بالنظام القانوني المعني باألمر -المساعدة على تحقيق

هذا الهدف من خالل تركيز االختصاص القضائي في مجال االعتراف بأوامر حماية األطفال
الصادرة عن دولة أجنبية ،في محكمة واحدة ،أو في عدد محدود من المحاكم،هذا فضال

عن اتخاذ إج ار ات أخرى مثل تركيز االختصاص القضائي في مجال اإلنفاذ في جهة

واحدة.

 .11نظ ار ألهمية عنصر الزمن في المسائل ذات الصلة بالطفل ،يتعين تشجيع الدول التي لم

تبادر إلى ذلك ،على اتخاذ إج ار ات سريعة في مجال االعتراف بأوامر حماية األطفال
الصادرة عن دول أجنبية و وانفاذها ،والحرص على أن تتولى هيئات الدولة المختصة

معالجة طلبات االعتراف واإلنفاذ المستلمة ،وذلك على أسرع نحو ممكن .ويتعين أن يتم،
على وجه الخصوص ،عند استالم ق اررات أجنبية متعلقة بعودة الطفل الذي تم نقله أو

147

راجع المادة  48من اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام  ،5881والمادة  48منها التي تشير إلى أنه في حال عدم التوفر في الدولة المعنية باألمر

على مثل هذه القاعد لتسوية الخالفات بين األشخاص ،يتم تطبيق "قانون النظام الساري المفعول أو مجموعة قواعد القانون ذات الصلة الوثيقة بموضوع الطفل".
148

لمزيد من التفاصيل راجع الفقرات 518-511 .من التقرير التفسيري التفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام  ،5881الحاشية رقم  54أعاله.
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احتجازه بطريقة غير مشروعة ،الحرص على اتخاذ إج ار ات عاجلة لالعتراف بهذه القرارات
وكفالة إنفاذها.
 .19يتعين تحديد آجال زمنية واضحة و صارمة للسلطات المعنية باألمر في عملية االعتراف
بالق اررات وانفاذها ،بما في ذلك اآلجال الزمنية الواجب التقيد بها في حال عدم االعتراف
بالق اررات األجنبية المتصلة بحماية األطفال أو في حال عدم إنفاذها.

 .11بغية ضمان حماية األطفال المعنيين بالنزاعات األسرية العابرة للحدود من مزيد من الضرر،
و بهدف تجنيب الطفل الشعور بأنه تم هجره من جانب والديه ،يتعين على الدول أن تكفل

حقوق الوالدين في التقدم بطلب للحصول على االعتراف باإلج ار ات األجنبية ذات الصلة
بحماية الطفل و إنفاذها،وتسهيل الوصول إلى اإلج ار ات الوقائية المؤقتة العاجلة ،مثل
األوامر المؤقتة في مجال االتصال.

 .91يتعين التسهيل ،ألي شخص هو بحاجة إلى ذلك ،الوصول إلى جميع المعلومات ذات

الصلة بعملية االعتراف باإلج ار ات األجنبية المتعلقة بحماية الطفل و إنفاذها  ،بما في ذلك

المعلومات بشأن الشروط و الخطوات الالزمة للحصول على االعتراف واإلنفاذ ،و المدة
الزمنية المحتملة  ،والتكاليف  ،والمساعدة القانونية في حال ورودها ،فضال عن المعلومات
ذات الصلة باإلج ار ات الوقائية العاجلة إن كانت متوفرة .ويستوصى أن يتم توفير هذه

المعلومات بواسطة هيئة مركزية ،مثل نقطة االتصال المركزية ( راجع الممارسة السليمة

رقم  22أعاله ،وما يليها) .

 .94نظ ار للمساعدة الكبيرة التي يمكن توفيرها من خالل الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة
التي تسمح بتأمين االعتراف باإلج ار ات األجنبية في مجال حماية األطفال العابرة للحدود و

إنفاذها ،يتعين تشجيع الدول على االنضمام إلى الصكوك متعددة األطراف ذات الصلة.
ملخص المناقشات

 .132شدد فريق العمل ،باإلجماع على أهمية الحرص على أن تكون اإلجراءات الخاصة باالعتراف بالق اررات
المتعلقة بالحضانة واالتصال أو غيرها من التدابير المتصلة بحماية الطفل مبسطة ،وسريعة التنفيذ ،وشفافة،
وغير مكلفة .وأكد الوفد األردني أنه يتعين ،مع ذلك ،الحرص على أن تكون جميع اإلجراءات المستخدمة متفقة

مع الخصوصيات الثقافية للنظام القانوني ذي الصلة.

 .133و من بين التدابير الممكن اتخاذها لكفالة تبسيط و/أو تسريع إجراءات االعتراف واإلنفاذ ،ناقش فريق العمل
بشيء من التفصيل اإلمكانية و الجدو من تركيز االختصاص القضائي في مجال االعتراف باإلجراءات
األجنبية المتعلقة بحماية األطفال وانفاذها في جهة واحدة.
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 .131وتشمل التدابير المختلفة التي نوقشت في مجال تركيز االختصاص القضائي في جهة واحدة ما يسمى
بالتركيز "الجغرافي" لالختصاص القضائي ويعني ذلك تركيز معالجة جميع المسائل المتصلة باالعتراف
باإلجراءات األجنبية ذات الصلة بحماية األطفال في محكمة واحدة ،أو في عدد محدود من المحاكم .وتمت
اإلشارة إلى أنه يمكن أن تمتد هذه العملية لتشمل –كذلك -إجراءات اإلنفاذ .والى جانب التركيز "الجغرافي"
ناقش -أيضا -فريق العمل إمكانية اعتماد مقترح آخر يتمثل في تركيز االختصاص القضائي حسب

"الموضوع" ،و يعني ذلك تركيز االختصاص عن طريق الحد من عدد القضاة المسؤولين عن "موضوع"
االعتراف باق اررات األجنبية الخاصة بحماية الطفل وانفاذها ،بحيث يمكن أن يتم ذلك بتجميع مختلف
المسؤوليات والخطوات المتعلقة بهذا "الموضوع" وضمان إدارتها من جانب عدد محدود من الهيئات المركزية.
 .135وأشارت عدة وفود إلى أن االختصاص القضائي "الجغرافي" يمكن أن يساعد على تسريع اإلجراءات
وتبسيطها ،و على كسب خبرة فنية في مجال طريقة معالجة اإلجراءات األجنبية ذات الصلة بحماية األطفال.
وتمت اإلشارة ،في نفس الوقت ،إلى أنه يتعين أن يتم ،في االختصاص القضائي "الجغرافي" ،مراعاة
الخصائص الجغرافية للدولة المعنية باألمر ،مع الحرص على التقيد بالمبادئ األساسية للحقوق اإلجرائية .و
أوضح عدد من الوفود ،مثل الوفدين اللبناني و المغربي ،أنه يمكن تطبيق االختصاص القضائي "الجغرافي"
كإجراء طالما أن الحقوق اإلجرائية هي مصونة .وأشار الوفد الجزائري إلى المساحة الشاسعة للحدود الترابية

لدولته ،و ذكر أنه بموجب عملية إصالح العدالة األخيرة ،تقرر أن يتم تركيز االختصاص القضائي في مسائل
االعتراف بالق اررات األجنبية وانفاذها على مستو هيئة واحدة ،بدال من التركيز "الجغرافي" .و أضاف أن النظام
الساري المفعول سابقا المتمثل في مركزية االعتراف بالق ار ارت المدنية والتجارية األجنبية في محكمة واحدة تسبب
في تأخير معالجة الطلبات بشكل كبير .و كنتيجة لذلك ،قررت الدولة الجزائرية إزالة المركزية في هذا المجال

من االختصاص القضائي .وفيما يتعلق باالعت ارف بالق اررات األجنبية المتعلقة بالحضانة ،واالتصال أو غيرهما
من التدابير األخر لحماية الطفل ،أوضح الوفد الجزائري أن محاكم األسرة المتخصصة هي مختصة في هذا
المجال ،مع العلم أن هذه المحاكم هي التي تتولى ،في نفس الوقت ،مسؤولية إنفاذ الق اررات .وشدد عدد من
الوفود ،بمن فيهم الوفدين الجزائري ،واألردني ،على أهمية إشراك أقل عدد ممكن من القضاة في مختلف
الخطوات ذات الصلة باالعتراف واإلنفاذ ،يعني ذلك أنه يمكن تعيين نفس القاضي -الذي قام بالبت في مسألة
االعتراف بإجراءات حماية الطفل األجنبية -وتكليفه بمسؤولية اإلنفاذ ،و منحه –في نفس الوقت -االختصاص
لألمر بأي تدابير وقائية أو مؤقتة أخر  ،حينما يكون االعتراف واإلنفاذ عالقين.
 .133أكد فريق العمل –مجددا -الحاجة إلى مراعاة عنصر الزمن في األمور المتعلقة بحماية الطفل ،و أقر أهمية
وضع إجراءات قانونية مناسبة لتسريع االعتراف باألوامر القضائية األجنبية و إنفاذها .وأقر –كذلك -فريق
العمل أهمية التوفر على إجراءات تسمح بمعالجة األوامر القضائية األجنبية في مجال عودة األطفال ،وخاصة
في الحاالت التي تفاقم فيها النزاع األسري العابر للحدود لدرجة نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة من
جانب أحد الوالدين أو األقارب.
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 .133لقد أبرزت المناقشات تباينا كبي ار بين الدول في مجال الشروط العامة ،149والمدة الزمنية المحتملة التي تميز،
في الوقت الحالي ،إجراءات االعتراف واإلنفاذ الخاصة بحماية األطفال في مختلف الدول .وقد أوضح الوفدان
الجزائري واللبناني أن عملية االعتراف تستغرق نحو أسبوع أو أسبوعين من الزمن ،ويمكن أن تستغرق نحو
شهر واحدا أو شهر و نصف في بعض الدول األخر  .وأشار بعض الوفود إلى أنه ،في بعض الحاالت
الصعبة ،مثل حالة عدم توفير جميع الوثائق الضرورية من الشخص المتقدم بالطلب ،يمكن أن تستغرق عملية

االعتراف من  1إلى  3أشهر كاملة من الزمن .وشدد بعض الوفود ،مثل الوفد األردني ،على أنه تتم مراعاة
الحاالت العاجلة ،مثل نقل أو احتجاز الطفل بطريقة غير مشروعة أثناء معالجة هذه الطلبات.

 .133وناقش فريق العمل التدابير الواجب اتخاذها من جانب الدول لتسريع إجراءات االعتراف واإلنفاذ ،السيما تحديد
آجال زمنية دقيقة و صارمة يتعين التقيد بها في عملية االعتراف واإلنفاذ في الدول التي لم تبادر إلى ذلك حتى
اآلن.
 .133نظ ار للمدة الزمنية الطويلة التي قد تستلزمها عملية االعتراف واإلنفاذ ،من بين أمور أخر بسبب الظروف
المحيطة بالقضية المعنية باألمر ،أكد العديد من أعضاء الوفود على أهمية التوفر على تدابير وقائية و مؤقتة.

وفي حال انقطاع االتصال بين أحد الوالدين و الطفل بسبب شدة النزاع األسري ،يتعين التوفر على إجراءات
عاجلة تسمح باستصدار قرار مؤقت يكفل ممارسة حق االتصال بالطفل .وأشار عدة وفود ،مثل الوفد المصري،
واإلسرائيلي ،و التونسي إلى أن نظمها القانونية تتوفر على إجراءات تسمح باتخاذ عدد من التدابير الوقائية أو

المؤقتة ،إلى حين البت في طلب االعتراف باإلجراءات األجنبية الخاصة بحماية الطفل و إنفاذها .وأبرز بعض

الوفود ،منهم الوفد اللبناني ،أن بلدانهم تتوفر على إجراءات عاجلة تمنع نقل الطفل من دائرة االختصاص
القضائي لإلقامة في مكان آخر قبل البت في القضية.

 .211لقد أقر فريق العمل بأن افتقار المتقدمين بالطلبات للمعلومات المناسبة بشأن الخطوات المطلوبة تمثل عقبة
رئيسية تعترض سبيل االعتراف السريع بإجراءات حماية الطفل العابرة للحدود و تحول دون إنفاذها؛ وأن عدم

استيفاء الطلبات للشروط المطلوبة يمكن أن يتسبب في تأخير إنفاذ هذه الق اررات بشكل كبير .وعليه ،شدد فريق
العمل على أهمية توفير جميع المعلومات الالزمة ذات الصلة باالعتراف واإلنفاذ ألي شخص هو بحاجة إليها،
والحاجة إلى إنشاء هيئة مركزية للمعلومات في كل دولة (راجع الممارسة السليمة رقم  33أعاله وما يليها).
وتشمل المعلومات الضرورية بالنسبة لألشخاص الارغبين في الحصول على االعتراف بإجراءات حماية الطفل

األجنبية وانفاذها ما يلي :المعلومات بشأن بيانات االتصال الخاصة بالهيئة/الهيئات المختصة المعنية

باالعتراف واإلنفاذ ،والمعلومات بشأن الوثائق الواجب تقديمها و بشأن اإلجراءات الواجب إتباعها ،والمعلومات
بشأن المدة الزمنية المحتملة والتكاليف المترتبة عن عملية االعتراف واإلنفاذ ،والمعلومات بشأن المساعدة
القانونية إن كانت مثل هذه المساعدة متاحة ،هذا فضال عن المعلومات بشأن التدابير الوقائية أو المؤقتة
المتوفرة الممكن تفعيلها إلى حين البت في عملية االعتراف واإلنفاذ.

149

أشار الوفد التونسي ،على سبيل المثال ،إلى المادة  55من القانون الدولي الخاص التونسي  ،راجع الحاشية رقم 545أعاله.
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 .211أكد فريق العمل أن توفر الصكوك القانونية الدولية ،أو اإلقليمية ،أو الثنائية القائمة بين الدول يسمح بتبسيط
وتعجيل االعتراف باإلجراءات األجنبية ذات الصلة بحماية األطفال ويسهل إنفاذها .وقد أحاط فريق العمل علما
بالصكوك متعددة األطراف ذات الصلة السارية المفعول في هذا المجال ،والسيما اتفاقية الهاي لعام 1333
الخاصة بحماية الطفل ،و استرعى االنتباه إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

150

والى عدد من الصكوك

الثنائية التي تساعد على ضمان االعتراف بالق اررات المتعلقة بحماية األطفال الدولية و تكفل تنفيذها.

مالحظات عامة

 .212تعد اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل

151

أحد الصكوك المهمة التي تكفل تبسيط االعتراف

باإلجراءات الدولية المتعلقة بحماية األطفال وانفاذها .وتنص المادة  23من هذه االتفاقية على أن أي إجراء

متعلق بحماية الطفل يتخذ من جانب سلطات دولة متعاقدة سوف يتم إق ارره في الدولة المتعاقدة األخر بحكم
القانون .و يعني ذلك -مثال-أنه في حال صدور قرار بشأن االحتجاز أو االتصال عن محكمة في أي واحدة
من الدول المتعاقدة ،فإنه سوف يتم االعتراف به ،تلقائيا ،في جميع الدولة المتعاقدة األخر دون الحاجة إلى
اتخاذ أي إجراءات في مجال االعتراف .ومع ذلك ،تتضمن االتفاقية عددا من األسباب التي تسمح برفض

االعتراف في بعض الحاالت .فيمكن ،من بين أمور أخر  ،رفض االعتراف إذا كانت السلطة التي اتخذت
اإلجراء المتعلق بحماية األطفال ليس لها االختصاص القضائي الدولي بموجب االتفاقية ،أو إذا ما كان
االعتراف " يتعارض صراحة مع السياسة العامة للدولة متلقية الطلب ،وذلك مع مراعاة مصالح الطفل
العليا" .152ولتبديد أي شكوك بشأن االعتراف باإلجراءات المتعلقة بحماية الطفل ،يمكن –مقدما -تفعيل آلية

االعتراف التابعة لالتفاقية المعدة لهذا الغرض ،بحيث تنص المادة  21من االتفاقية على أنه يمكن ألي شخص
" أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة البت في االعتراف أو عدم االعتراف بأي إجراء يتخذ
في دولة متعاقدة أخر " .وحينما يتعلق األمر بإنفاذ أي إجراء متعلق بحماية الطفل صادر عن دولة متعاقدة
أخر  ،تنص المادة  23من االتفاقية على أنه تلزم الدول المتعاقدة باستخدام إجراءات مبسطة ،وسريعة لضمان

إصدار اإلعالن عن اإلنفاذ ،أو عند االقتضاء ،لتسجيل اإلجراء الخاص بحماية الطفل لغرض إنفاذه .و لمزيد
من التفاصيل بشأن االعتراف واإلنفاذ بموجب اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام  ،1333راجع الدليل
العملي لتشغيل االتفاقية.153

سادسا .شبكات القضاة واالتصاالت القضائية المباشرة
 150راجع الحاشية رقم  51أعاله.
151

راجع الفقرة  55أعاله.

152

راجع المادة  )3( 32من اتفاقية الهاي الخاصة بحماية الطفل لعام .5881

153رجع الفصل  51من مشروع الدليل المنقح أعاله الحاشية .51
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ألف .شبكات القضاة
 .92يعد كل من التعاون القضائي ،واالتصاالت القضائية العامة ،و شبكات القضاة آليات
مهمة تساعد على معالجة النزاعات األسرية العابرة للحدود على المستوى الوطني،

منبر للتبادل
ا
واإلقليمي ،والدولي .وتساعد هذه الشبكات القضاة على كسب الخبرة ،و توفر

مع القضاة النظ ار اآلخرين على المستوى الوطني ،واإلقليمي ،والدولي ،على التوالي.

وتسمح –كذلك -شبكات القضاة بتعزيز التعاون القضائي ،و روح الثقة المتبادلة ،واالحترام
المتبادل ،و االعتماد على النفس ،و بتفعيل اال تصاالت القضائية المباشرة.

 .92يتعين على الدول تشجيع التعاون القضائي ،و االتصاالت القضائية العامة ،و دعم إنشا

وتشغيل شبكة وطنية من القضاة المتخصصين في المسائل األسرية الدولية .ويتعين
الحرص على أن تتشكل هذه الشبكة من قضاة من جميع أنواع المحاكم المعنية بمعالجة

المسائل األسرية الدولية ،بما في ذلك ،عند االقتضا  ،قضاة المحاكم الدينية.
 .91يتعين على الدول أن تحرص -كذلك -على تعزيز إنشا
المتخصصين في المسائل األسرية الدولية و دعم تشغيلها.

شبكة إقليمية من القضاة

 .95باإلضافة إلى ذلك ،يتعين تشجيع الدول التي لم تبادر إلى ذلك حتى اآلن ،أن تتولى تعيين
قاض لدى شبكة الهاي الدولية للقضاة
تطوير شبكة الهاي الدولية"

155

154

 .و يمكن وفقا لـ " الخطوط اإلرشادية بشأن

المبادرة إلى ما يلي:

أ .يجوز ألي دولة تعيين قاض لدى الشبكة ،بغض النظر عن ما إذا كانت هذه الدولة
طرفا في واحدة من اتفاقيات الهاي الخاصة بقانون األسرة أم ال؛

ب .يتعين أن يكون القاضي المعين قاضيا يمارس مهمة القضا  ،وأن تتوفر لديه خبرة
كافية في مجال حماية الطفل الدولية؛

ج .يتعين ،حيثما أمكن ذلك ،أن يتم تعيين القاضي ألطول مدة ممكنة لضمان استقرار
الشبكة ،مع الحرص على ضمان انضمام أعضا جدد إلى الشبكة على نحو منتظم.

ملخص المناقشات
154

155

لمزيد من المعلومات عن شبكة الهاي الدولية للقضاة ،راجع "المالحظات العامة "أدناه.
راجع الوثيقة األولية رقم ( 2ألف)المنقحة الصادرة في يوليو " - 3153قواعد ناشءة لتطوير شبكة الهاي الدولية للقضاة ،والمبادئ العامة لالتصاالت

القضائية ،بما في ذلك الضمانات المقبولة عموما في مجال االتصاالت القضائية المباشرة في بعض الحاالت المحددة ،في إطار شبكة الهاي الدولية للقضاة
"المتاحة على (:http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03ae.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو)3152
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 .213أقر فريق العمل أهمية التعاون القضائي ،و االتصاالت القضائية العامة ،و شبكات القضاة .وتم خالل
مختلف اجتماعات فريق العمل ،االستماع إلى إحاطات قدمت من جانب قضاة ذوي خبرة كبيرة من أربع هيئات
قضائية أوروبية مختلفة ،وهي جمهورية التشيك ،وألمانيا ،واسبانيا ،والمملكة المتحدة .و تجدر اإلشارة إلى أن
هؤالء القضاة هم متخصصون في قانون األسرة الدولي ،وهم –في نفس الوقت -أعضاء في كل من " شبكة
الهاي الدولية للقضاة " ،156و " الشبكة القضائية األوروبية المعنية بالمسائل المدنية والتجارية "

157

من األحيان هم –أيضا -أعضاء في شبكة القضاة الوطنية المعنية بقانون األسرة الدولي في بلدانهم.

و في كثير

 .211أجر فريق العمل تبادال لوجهات النظر بشأن الوضع في دولهم في مجال أنشطة شبكات القضاة .وأشار عدد
قليل من الوفود فقط ،السيما الوفدان الجزائري واإلسرائيلي ،إلى ورود أنشطة وشبكات للتعاون القضائي في
بلدانهم .وتم إقرار الحاجة إلى استكشاف هذا المجال على نحو أكبر ،وأهمية إنشاء شبكات وطنية للقضاة
المتخصصين .واقترح الوفد اإلسرائيلي أن تشمل –كذلك -هذه الشبكة قضاة من المحاكم الدينية ،وتعزيز التبادل

والتعاون بين المحاكم المدنية والدينية .وشدد –أيضا -فريق العمل على أهمية توسيع التعاون اإلقليمي و إنشاء
شبكة إقليمية للقضاة".
 .215و شجع فريق العمل –أخي ار -الدول على تعيين قضاة لد شبكة الهاي الدولية للقضاة ،بحيث تم التذكير أنه

يمكن ألي دولة تعيين عضو في هذه الشبكة دونما حاجة إلى أن تكون هذه الدولة طرفا في واحدة من اتفاقيات
الهاي المتعلقة بقانون األسرة .وأحاط –كذلك -فريق العمل علما بـ "القواعد الناشئة لتطوير شبكة الهاي الدولية
للقضاة ،والمبادئ العامة لالتصاالت القضائية ،بما في ذلك الضمانات المقبولة عموما في مجال االتصاالت
القضائية المباشرة في بعض الحاالت المحددة في إطار شبكة الهاي الدولية للقضاة  ."158وذكر الوفد
اإلسرائيلي التجارب اإليجابية المكتسبة على مستو شبكة الهاي الدولية للقضاة التي عينت فياه إسرائيل قاض

لشغل منصب العضو .وعالوة على ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أنه في مايو  ، 2113يعني ذلك في سياق مشروع
يوروميد للعدالة الثالث الجاري تنفيذه ،أخطرت محكمة النقض المغربية مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص
عن تعيين قاضيين للعمل كعضوين في شبكة الهاي الدولية للقضاة .
 .213واسترعى العديد من الوفود ،منهم الوفد الجزائري ،االنتباه إلى أهمية توفير الوسائل الضرورية للقضاة إلجراء
التواصل والتبادل مع بعضهم البعض بطريقة بسيطة وآمنة ،بحيث اقترح استخدام فضاء أو منتد مؤمنين على
شبكة اإلنترنت لهذا الغرض.
 .213وأشار الوفد األردني إلى استخدام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي
العربية.

156
157

158

159

كسند للتعاون القضائي بين الدول

لمزيد من المعلومات عن الشبكة القضائية األوروبية المعنية بالمسائل المدنية والتجارية ،راجع "المالحظات العامة" أدناه.
لمزيد من المعلومات عن الشبكة القضائية األوروبية في المسائل المدنية والتجارية ،ارجع "المالحظات العامة " أدناه.
راجع الحاشية رقم  517أعاله.

159راجع الحاشية رقم  15أعاله.
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مالحظات عامة

 .213لقد أسهم ،بشكل كبير ،تشغيل الشبكات الدولية واإلقليمية والوطنية للقضاة المتخصصة في المسائل األسرية
الدولية في تسهيل تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود خالل العقد األخير.
 .213تعد شبكة الهاي الدولية للقضاة شبكة للقضاة المتخصصين في مسائل األسرة ،بحيث تم إنشاؤها بموجب
مقترح تم تقديمه في مؤتمر روفمبورغ القضائي بشأن الحماية الدولية لألطفال المعقود في عام  .1333وتتولى
شبكة الهاي الدولية للقضاة تسهيل االتصاالت والتعاون بين القضاة على الصعيد الدولي ،وتوفير المساعدة
لضمان تشغيل فاعل لمجموعة واسعة من الصكوك الدولية ذات الصلة بالحماية الدولية للطفل ،وذلك على

الصعيدين اإلقليمي ومتعدد األطراف .ويالحظ أن شبكة الهاي الدولية للقضاة تتسع على نحو مستمر ،بحيث

أنها تضم اليوم (بعد  15سنوات من تفعيلها) ،ما يربو عن  31قاضيا من أكثر من  51دولة مختلفة .والعضوية
في الشبكة هي مفتوحة للقضاة من جميع الدول ،دونما الحاجة إلى أن تكون هذه الدول متعاقدة في واحدة من
اتفاقيات الهاي بشأن ألطفال ،أو دولة عضو في مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص .بادرت ،حتى اآلن،

ثالث ( )3دول هي ليست طرفا في اتفاقيات الهاي بشأن األطفال ،وهي كينيا وباكستان ،و رواندا ،إلى تعيين
قضاة في شبكة الهاي الدولية للقضاة  .و لمزيد من المعلومات عن الشبكة ،تصفح موقع مؤتمر الهاي

160

على الشبكة.
 .211لقد تم إنشاء الشبكة القضائية األوروبية المعنية بالمسائل المدنية والتجارية بموجب قرار صادر عن المجلس
األوروبي

161

في  23مايو  .2111وتنفيذا لقرار المجلس ،قامت كل دولة عضو162بإنشاء نقطة اتصال مركزية

ألغراض الشبكة .وتضم الشبكة األوروبية قضاة لالتصال (يتولون مسؤوليات في مجال التعاون القضائي في
المسائل المدنية والتجارية) من كل دولة من الدول األعضاء ،و هيئات " تعتبر عضويتها في الشبكة مفيدة من
جانب الدول األعضاء"  ،وكذلك " جمعيات مهنية تمثل المهنيين القانونيين المشتركين في تطبيق صكوك
العدالة المجتمعية المدنية الدولية".163

160

قائمة أعضاء الشبكة متاحة في (http://www.hcch.net/upload/haguenetwork.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو)3152؛

ولمزيد من المعلومات عن الشبكة ،راجع التقرير عن االتصاالت القضائية في المسائل المتعلقة بحماية الطفل الدولية ،المعد من فيليب لورتي( ،الوثيقة األولية
 /B2أبريل  ،)3155المتاح على (http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03be.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 51
مايو.)3152
161

قرار المجلس األوروبي الصادر في  38مايو  3115بشأن إنشاء الشبكة القضائية األوروبية في المسائل المدنية والتجارية ،وهو متاح على http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟( uri=OJ:L:2001:174:0025: 0031: EN: PDFتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 51
مايو .)3152لقد تم في وقت الحق تعديل هذا القرار بموجب القرار رقم  EC/3118/118الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي في  58يونيو
 ،3118وهو متاح في  http://eur-lex.europa؟  eu / LexUriServ / LexUriServ.do.أوري = OJ: L: 2009:168:0035:0040: EN: PDF
(تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 51مايو .)3152
162

الدنمارك ال تشارك في أنشطة الشبكة.

163

لمزيد من المعلومات تصفح مواقع االتحاد األوروبي

في(>http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l33129_en.h tm
تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 51مايو  ،)3152وكذلك الموقع اإللكتروني للشبكة القضائية األوروبية
 (http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htmتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في51مايو .)3152
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 .211وتجدر اإلشارة إلى أن ثمة تعاون وثيق قائم بين كل من شبكة الهاي الدولية للقضاة والشبكة القضائية
األوروبية المعنية بالمسائل المدنية والتجارية .ويالحظ ،في الغالب،أن القضاة المعينين من جانب الدول
األوروبية لد شبكة الهاي الدولية للقضاة ،يشغلون -في نفس الوقت -كأعضاء في الشبكة القضائية األوروبية
المعنية بالمسائل المدنية والتجارية .وقد تم ،في يناير  ، 2113المبادرة من جانب المفوضية األوروبية و مؤتمر

الهاي بشأن القانون الدولي الخاص إلى عقد مؤتمر مشترك حول "االتصاالت القضائية المباشرة في مسائل
قانون األسرة وسبل تنمية الشبكات القضائية" ،بحيث شدد هذا المؤتمر على الحاجة إلى أن " تحرص الشبكات
المختلفة على تعزيز التكامل و التنسيق لضمان التالحم فيما بينها ،وأن تعتمد  ،قدر اإلمكان ،نفس القواعد في
مجال االتصاالت القضائية ."164
با  .االتصاالت القضائية المباشرة.

 .91يمكن أن تسهم االتصاالت القضائية المباشرة ،بشكل كبير ،في تسوية الحاالت الفردية
للنزاعات األسرية العابرة للحدود ذات الصلة باألطفال .ويمكن –كذلك -أن تساعد على
تجنب الق اررات المتضاربة ،وتسوية المسائل العملية ،والوصول إلى القانون األجنبي ذي
الصلة ،والتوصل إلى تسوية ودية للنزاع.

 .91حين إج ار اتصاالت قضائية مباشرة،يتولى كل قاض احترام القانون المتضمن في النظام
القانوني الساري المفعول في بلده .ويتعين أن ال تتسبب االتصاالت في تقويض استقاللية
القاضي .ومن المهم اعتماد قواعد إجرائية مقبولة عموما في مجال االتصاالت القضائية

المباشرة ،مع العلم أن القواعد اإلجرائية المحلية تسمو على القواعد األخرى في مثل هذه
الحاالت.

ملخص المناقشات

 .353أحاط فريق العمل علما بأهمية االتصاالت القضائية المباشرة لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود.
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،

الوطنية ،واإلقليمية ،والدولية ،دعا عدة وفود إلى تشجيع االتصاالت القضائية المباشرة في محاكمهم .وأشار
الوفد اإلسرائيلي إلى تجربة بلده في مجال تعاون القضاة الدولي في إطار شبكة الهاي الدولية للقضاة .و تمت
اإلشارة إلى أن هناك بلدان اثنان من بلدان جنوب المتوسط الشريكة يشاركان –اآلن -في تعاون القضاة الدولي
من خالل الشبكات القضائية ،وذلك على إثر تعيين المغرب –مؤخ ار -لقاضيين اثنين لد شبكة الهاي الدولية

للقضاة.
164

راجع الجزء  1من االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر القضائي المشترك بين المفوضية األوروبية و مؤتمر الهاي  ،وهو متاح على موقع مؤتمر

الهاي تحت  (http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009e.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في 51مايو .)3152
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 .352ذكر أعضاء الوفود أنه ليس لديهم أي تجربة في مجال استخدام االتصاالت المباشرة لتسوية الحاالت األسرية
الفردية المتعلقة باألطفال ألن أنظمتهم القانونية ال تقضي بذلك .ونظ ار ألن هذه هي المرة األولى التي يحيطون
علما بمثل هذه االتصاالت القضائية المباشرة ،تساءل عدد من أعضاء فريق العمل ما إذا كان هذا النوع من
االتصاالت يستلزم وضع إطار قانوني صريح في قانون اإلجراءات ذي الصلة .وأحاط فريق العمل علما بأن

ثمة عدد متزايد من الدول تستخدم ،أكثر فأكثر ،هذه االتصاالت القضائية المباشرة في أنشطتها ،بحيث تعتبر
الكثير من الدول أنها (االتصاالت) تتفق مع مبادئ قانون اإلج ارءات المحلي ،رغم أن قانون اإلجراءات الخاص
بها ال يتضمن أحكاما قانونية تنص على ذلك صارحة .وأحاط –كذلك -فريق العمل علما بورود مبادئ عامة
في مجال االتصاالت القضائية ،بما في ذلك القواعد اإلجرائية المقبولة ،عموما ،في سياق االتصاالت القضائية

المباشرة المعدة في إطار أنشطة شبكة الهاي الدولية للقضاة

165

.

مالحظات عامة

 .354يعد التفاعل -بواسطة االتصاالت القضائية المباشرة -بين القضاة من مختلف النظم القانونية من أجل تسوية
تطور رائدا في مجال قانون األسرة الدولي .وقد تم إجراء أول اتصال قضائي
ا
النزاعات األسرية العابرة للحدود
مباشر بين اثنين من القضاة من بلدين مختلفين بشأن قضية محددة

166

في عام  ،5881وذلك في سياق

اتفاقية الهاي لعام  5881الخاصة باختطاف الطفل .وال شك أن االتصاالت القضائية المباشرة بين القضاة

المختصين في دولتين مختلفتين بشأن حالة فردية متصلة بنفس الن ازع األسري سيساعد هاذين القاضيين على
الحصول على المعلومات الالزمة عن الوضع القانوني أو عن األحداث المتصلة بالنزاع ،بما في ذلك وضع
اإلجراءات ،في الدولة المتعاقدة األخر  ،هذا فضال عن تجنيب صدور ق اررات متضاربة

167

في هذه القضية.

وقد أثبتت تجربة السنوات الماضية في هذا المجال ،أنه يمكن –كذلك -التوصل إلى تسوية ودية للنزاعات
األسرية العابرة للحدود بواسطة االتصاالت القضائية المباشرة.

 .351ويتم –أيضا -في سياق الشبكة القضائية األوروبية المعنية بالمسائل المدنية والتجارية الحرص على تسهيل
التواصل القضائي المباشر و تشجيعه .وتشدد االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر بشأن "أهمية
االتصاالت القضائية المباشرة في القضايا الدولية ذات الصلة بحماية الطفل ،و سبل تطوير الشبكات القضائية

الدولية"المعقود -على نحو مشترك -بين المفوضية األوروبية ومؤتمر الهاي بشأن القانون الدولي الخاص

على " أهمية االتصاالت القضائية المباشرة في الحماية الدولية للطفل ،وكذلك الحاجة إلى تعزيز الشبكات
القضائية الدولية ،واإلقليمية ،والوطنية في سبيل دعم مثل هذه االتصاالت".168

165
166

راجع الحاشية رقم  517أعاله.
راجع وصف الحالة األولى التي أبلغ عنها المكتب الدائم لمؤتمر الهاي بشأن القانون الدولي الخاص في الصفحة  4من التقرير المعني بالبالغات القضائية

المتعلقة بحماية الطفل الدولية ،المعد من فيليب لورتي (،الحاشية رقم  513أعاله).
167

لمزيد من المعلومات عن االتصاالت القضائية المباشرة ،راجع الوثائق المشار إليها في الحاشيتين رقم  517و .513

168راجع الحاشية رقم 511أعاله.
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 .351وقد تم التوصل إلى إعداد القواعد اإلجرائية المقبولة عموما في مجال االتصاالت القضائية المباشرة

169

بفضل

نتائج مؤتمرات الهاي في مجال تعزيز االتصاالت القضائية المباشرة ،و كذلك بفضل االلتزام الشخصي الذي
أبداه العديد من القضاة ذوي الخبرة المتخصصين في مسائل قانون األسرة من جميع دول العالم الذين يؤدون
دو ار نشطا في شبكة الهاي الدولية للقضاة.

سابعا  .نقل األطفال عبر الحدود أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة

ألف .منع نقل األطفال أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة

 .22يتعين اتخاذ جميع اإلج ار ات الالزمة لمنع نقل األطفال عبر الحدود أو احتجازهم بطريقة
غير مشروعة.
 .22يتعين على الدول التعاون مع بعضها البعض لبلوغ هذا الهدف.
 .23يتعين على الدول تعزيز توفير بيئة قانونية تقلل من خطر نقل األطفال عبر الحدود أو
احتجازهم بطريقة غير مشروعة.

 .22تساعد القواعد بشأن االعتراف المتبادل بالق اررات ،بما في ذلك االعتراف المسبق بالق اررات
األجنبية ذات الصلة بمسألتي الحضانة واالتصال وانفاذها ،على توفير بيئة قانونية تسمح
بردع االختطاف الدولي لألطفال.
 .21يتعين على الدول اتخاذ جميع اإلج ار ات الالزمة لتمكين السلطات التابعة لها من الرد،
على نحو سريع وفاعل،على أي خطر حقيقي في مجال نقل األطفال بطريقة غير مشروعة،
وذلك عن طريق المبادرة –على وجه الخصوص-إلى ما يلي :
أ" .اإلتاحة ألي واحد من الوالدين،يتخوف من االختطاف ،الوصول إلى اإلج ار ات
القانونية الوقائية المناسبة ،بما في ذلك ،عند االقتضا  ،القدرة على استصدار

أمر قضائي يوضح الوضع القانوني للوالدين إ از الطفل المعني باألمر."170

ب" .اتخاذ الالزم بشأن أوامر المحكمة وكفالة إنفاذها دونما إبطا

169

170

راجع الحاشية رقم  517أعاله.
راجع القسم  2.3من دليل الممارسات السليمة في مجال اإلجراءات الوقائية أعاله ،الحاشية رقم .18

171راجع القسم  2.2من دليل الممارسات السليمة في مجال اإلجراءات الوقائية أعاله ،الحاشية .18
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ج" .الحرص ،في الحاالت الطارئة ،على ضمان الوصول إلى المحاكم على نحو
سريع ،و خارج ساعات العمل عند اللزوم

172

".

د .يتعين أن يتم الحرص على ضمان التفعيل السريع للقيود على السفر الدولي.
 .22يعد إج ار توعية الجمهور العام والفئات المهنية ذات الصلة بمخاطر االختطاف الدولي
لألطفال -في حد ذاته-أحد اإلج ار ات الهامة لمنع نقل األطفال أو احتجازهم بطريقة غير
مشروعة.
 .22يتعين على القضاة،حين البت في مسائل الحضانة أو االتصال المتعلقة بالنزاعات األسرية

ذات الطابع الدولي الحرص ،عند االقتضا  ،على تضمين ق ارراتهم بتفسير عن األحكام
القانونية التي تحدد حقوق الوالدين السارية المفعول في حال نقل الطفل من مكان إقامته

االعتيادي المحدد في االختصاص القضائي إلى مكان آخر.

 .22ويتعين أن تشمل األحكام و الق اررات القانونية المتعلقة باال تصال العابر للحدود ضمانات

تهدف إلى الحد من مخاطر احتجاز الطفل بطريقة غير مشروعة خالل زيارات االتصال في

الخارج.

 .22يتعين تشجيع الدول على إعداد ونشر "وثيقة وقائية"173موجهة لآلبا واألمهات وغيرهم من
األشخاص ذوي الصلة ،تتضمن ملخصا عن اإلج ار ات الوقائية المتاحة في الدولة المعنية

باألمر و بيانات االتصال الخاصة بالسلطات والهيئات المختصة ،التي يمكن أن تساعد
على اتخاذ بعض التدابير المحددة .ويتعين –كذلك -تضمين هذه الوثيقة معلومات تتعلق
باإلج ار ات 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 .ويتعين -أيضا -الحرص على توفير هذه الوثيقة بإحدى اللغتين،
اإلنجليزية أو الفرنسية ،إذا ما أمكن ذلك.
 .22يتعين على الدول اتخاذ جميع اإلج ار ات الالزمة لتوفير التدريب المناسب لصالح الموظفين
المهنيين بهدف منع نقل األطفال أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة عبر الحدود.
ملخص المناقشات

172نفس المرجع.
173راجع أيضا التشجيع على إعداد "وثيقة وقائية" في القسم  4.3.5من دليل الممارسات السليمة في مجال االجراءات الوقائية ،الحاشية رقم  18أعاله.
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 .213أقر فريق العمل أن نقل األطفال ،واحتجازهم بطريقة غير مشروعة عبر الحدود يعد واحدا من اإلشكاالت
الكبر التي تتم مواجهتها في مجال قانون األسرة الدولي.
 .213وتجدر اإلشارة إلى أن استخدام مصطلح "اختطاف األطفال" ( )child abductionفي سياق مناقشات فريق
العمل ،أثار ،بصورة متكررة ،تساؤالت من جانب أعضاء الوفود بسبب التباسه .وقد أوضح بعض أعضاء

الوفود ،منهم الوفد األردني ،أن مصطلح "اختطاف األطفال" (باللغة العربية ) يستعمل –فقط -بمدلول القانون

الجنائي ،و أن "نقل الطفل أو احتجازه" من جانب أحد والديه ال يدخل ضمن "االختطاف" بمعنى القانون
الجنائي .وبغية إزالة هذا االلتباس ،حري بنا اإلشارة –مجددا -إلى أن مصطلح " اختطاف األطفال"

( child

 ،)abductionعلى النحو المستخدم في هذا الدليل ،يقصد به " نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة"،
وذلك على النحو المحدد في قسم "المصطلحات" أعاله ( راجع الفقرة  . )31ويتعين التوضيح

–كذلك-

أن مصطلح " اختطاف األطفال" ( )child abductionعلى النحو المستخدم في هذا الدليل ،و في كل من
"اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل" ،و اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل ،و
الئحة بروكسل الثانية (أ)ال يقصد به "االختطاف" بمدلول القانون الجنائي.
 .213أبرزت جميع الوفود أهمية منع نقل األطفال واحتجازهم عبر الحدود بطريقة غير مشروعة ،بحيث تم التشديد
على أن التعاون الفاعل فيما بين الدولة ال غنى عنه في هذا المجال .وأحاط فريق العمل علما بدليل الممارسات
السليمة في مجال اإلجراءات الوقائية ،174الذي  ،وان تمت صياغته في سياق اتفاقية الهاي لعام 1331
الخاصة باختطاف الطفل ،فهو (الدليل) يوفر مساعدة كبيرة فيما يتعلق بمنع االختطاف الدولي لألطفال بشكل

عام.

 .221أقر فريق العمل أهمية التوفر على بيئة قانونية تحد من خطر نقل األطفال واحتجازهم بطريقة غير مشروعة
عبر الحدود .وبفضل إقرار القواعد المتعلقة باالعتراف واإلنفاذ المتبادل للقرارات األجنبية المتعلقة بالحضانة

واالتصال من جانب الدول ،يمكن أن يساهم ذلك في توفير مثل هذه البيئة القانونية المنشودة ،وفي ردع
االختطاف الدولي لألطفال (راجع -كذلك -الفصل الخامس أعاله " االعتراف واإلنفاذ ") .ويمكن

–أيضا-

المساهمة في منع نقل األطفال واحتجازهم بطريقة غير مشروعة عبر الحدود بطريقة فاعلة عن طريق االعتراف
المسبق والسريع بالق اررات المتعلقة باالتصال العابر للحدود في الدولة األجنبية التي سوف يسافر الطفل إليها،
على أن يتم ذلك قبل بداية السفر.
 .221شدد فريق العمل على الحاجة إلى سن إجراءات عاجلة مناسبة من جانب الدول يمكن تفعيلها في حال ورود
خطر حقيقي بنقل الطفل بطريقة غير مشروعة؛ و أبد

تأييده -بهذا الصدد -لإلجراءات العاجلة التي تمت

التوصية بها في دليل الممارسات السليمة في مجال اإلجراءات الوقائية .175وذكر عدد من الوفود ،بمن فيهم

 174راجع الحاشية رقم  33أعاله.
175

نفس المرجع.
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الوفدين اللبناني والمصري اإلجراءات العاجلة المتاحة في دولهم لمنع نقل الطفل من مكان اإلقامة االعتيادي
المحدد في االختصاص القضائي إلى مكان آخر.
 .222أقر فريق العمل –أيضا -أهمية أنشطة " التوعية " للوقاية من االختطاف الدولي لألطفال.
 .223ناقش فريق العمل ،على نحو مفصل ،عددا من التدابير التي يمكن اتخاذها من جانب القاضي المكلف بالبت
في مسائل الحضانة أو االتصال في النزاعات األسرية ذات الطابع الدولي ،كسبيل لمنع نقل أو احتجاز الطفل
عبر الحدود بطريقة غير المشروعة .وأوضح عدة وفود أن وضع اآلباء في دائرة الشبهة بالتخطيط لخطف
الطفل على نحو مستمر ال يجدي نفعا .وتمت اإلشارة إلى أنه يتعين على القاضي الذي يصدر القرار بشأن

الحضانة أو االتصال ،بعد انفصال الوالدين أو طالقهما ،أن يورد في هذا القرار تفسي ار عن حقوق الوالدين
القانونية في حال نقل الطفل من دولة إقامته االعتيادية إلى دولة أخر  .فإذا كان القانون الواجب التطبيق
المعمول به ينص ،على سبيل المثال ،أن الوالد الذي تسند إليه الحضانة يمكنه وحده –عموما -تحديد مكان
إقامة الطفل داخل حدود الدولة ،فهو –مع ذلك -بحاجة إلى موافقة الوالد اآلخر لنقل الطفل إلى دولة أخر .
فكل هذه التفاصيل مهمة بحيث يتعين أن يتم تقييدها في قرار المحكمة ،بحيث أن الوضع القانوني هو واضح

بالنسبة للقاضي ،ولكن ليس لعامة الناس .وتم ،في هذا الصدد ،التشديد على الحاجة إلى توضيح حقوق الوالد
في نقل الطفل ،بصورة مؤقتة أو لمدة طويلة ،من دولة اإلقامة االعتيادية إلى دولة أخر  ،ألن ذلك سيساعد
على منع االختطاف الدولي لألطفال .وأوضح العديد من الوفود ،بمن فيهم الوفد المصري ،أن الجوانب
المتعلقة بطريقة تقييد هذه التفسيرات كتابة من جانب القاضي في القرار ،وبالجزء من القرار الذي يتعين أن يتم،

فيه ،تقييدها هي جوانب تتوقف على قانون اإلجراءات المعمول به ،والذي يتم العمل به من جانب القاضي.

 .221وأقر –كذلك -فريق العمل أهمية تضمين األحكام و الق اررات القانونية المتعلقة بممارسة حق االتصال العابر
للحدود ضمانات تهدف إلى الحد من مخاطر احتجاز الطفل خالل زيارات االتصال التي تتم في الخارج.
 .225يجدر التذكير بأن فريق العمل تناول -كذلك -بالبحث مسألة الضمانات المتعلقة بـ"االعتراف المسبق" (قبل
السفر) بقرار االتصال في البلد الذي سيسافر إليه الطفل ،وفقا لما ينص عليه هذا القرار (راجع أيضا الفقرة
 221أعاله) .وتناول -كذلك -ضمن الضمانات األخر المتاحة ما يسمى بـ"نظام المرآة" في الدولة األخر
ذات الصلة ،الذي يتمثل في وضع نظام يعكس مضمون قرار االتصال الصادر في الدولة األولى .وفضال عن

ذلك ،أحاط فريق العمل علما بالفصول ذات الصلة المتضمنة في دليل الممارسات السليمة في مجال االتصال
العابر للحدود .176وير أعضاء الوفود أن "االعتراف المسبق" (قبل السفر) بقرار االتصال الصادر في الدولة
األخر  ،وانشاء "نظام المرآة" على التوالي ،يسمحان بالتوضيح -قبل السفر -للدولتين الوضع القانوني للطفل
بشأن مدة الزيارة العابرة للحدود ،وعودته إلى دولة اإلقامة االعتيادية على إثر هذه الزيارة .وتم التشديد ،مع
ذلك ،على أنه في حال احتجاز الطفل بطريقة غير مشروعة في الدولة التي يسافر إليها الطفل ،يتعين الحرص
على ضمان عودته بسرعة استنادا إلى النظام القانوني المعمول به في الدولة التي يتم احتجازه فيها.
176راجع على وجه الخصوص النقاط  3.1.2و 3.1.3من دليل الممارسات السليمة في مجال االتصال العابر للحدود أعاله ،الحاشية رقم .33
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 .223أشار الوفد األردني إلى عدد من اإلجراءات المتضمنة في النظام القانوني في بلده تضمن عودة الطفل بعد
استكمال زيارة االتصال في الخارج ،والتي تشمل السجن ،أو الكفالة بشروط غير مالية مع إمكانية السجن في
حال االحتجاز غير مشروع للطفل ،و ذلك إلى حين عودة الطفل.
 .223ذكر عدة أعضاء الوفود ،بمن فيهم الوفدين التونسي و الجزائري ،بالمناقشات التي جرت بشأن موضوع تأمين
االتصال عبر الحدود بين الوالدين والطفل ،وأوضحوا أنه ليس من المناسب تقييد االتصال بطريقة غير رشيدة -
فقط -تحوطا من خطر "مجرد" بارتكاب اختطاف دولي لألطفال .وأوضح الوفد التونسي أنه ،بالعكس ،حينما
تتخذ المحكمة إجراءات مشددة وتقرر حرمان أحد الوالدين من أي اتصال مباشر مع الطفل ،على أساس أن

االتصال المباشر يحمل مخاطر "مجردة" بتعريض الطفل لالختطاف ،فإن المحكمة قد تدفع الوالد المعني باألمر

إلى اختطاف هذا الطفل كرها .وقد برز توافق في اآلراء بين أعضاء فريق العمل بشأن الحاجة إلى توفير
ضمانات للحد من مخاطر نقل الطفل بطريقة غير مشروعة ،ولكن مع الحرص على أن تكون هذه الضمانات
رشيدة ومتناسبة مع مثل هذه المخاطر.
 .223أيد فريق العمل ،باإلجماع ،فكرة تشجيع الدول على إعداد ونشر "وثيقة وقائية" موجهة للوالدين وغيرهما من
األشخاص المعنيين باألمر .وتم التشديد على الحاجة إلى أن تتضمن هذه الوثيقة قائمة مختصرة لإلجراءات
الوقائية والطارئة المتاحة في الدولة المعنية باألمر ،وبيانات االتصال الخاصة بالسلطات والهيئات المختصة
ذات الصلة التي يمكن أن تساعد على تفعيل إجراءات محددة خاصة في هذا المجال .وفضال عن ذلك،
تتضمن هذه الوثيقة إرشادات موجهة للوالدين وغيرهما من األشخاص المعنيين باألمر بشأن الخطوات العملية
الواجب اتخاذها في حال ورود تهديد حقيقي بنقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة عبر الحدود .وتمت
التوصية بأن يتم –كذلك -توفير هذه الوثيقة بإحد اللغتين اإلنجليزية أو الفرنسية.

مالحظات عامة

 .223شكل نقل الطفل واحتجازه بطريقة غير مشروعة عبر الحدود مصدر قلق عميق بالنسبة للحكومات خالل عقود
كاملة من الزمن في جميع أنحاء العالم .وتنص المادة  11من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل على ما

يلي في:

 -1تتخذ الدول األطراف التدابير الالزمة لمكافحة نقل األطفال أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة في
الخارج وعدم عودتهم.
 -2تحقيقا لهذه الغاية ،يتعين على الدول األطراف تشجيع إبرام اتفاقات ثنائية ،أو متعددة األطراف أو
االنضمام إلى االتفاقات القائمة" .
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 .231لقد تم إعداد اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل بهدف "حماية األطفال دوليا من اآلثار
المضرة المترتبة عن نقلهم أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة ،ولضمان اتخاذ إجراءات تكفل عودتهم إلى دولة
اإلقامة االعتيادية ،وكذلك لتأمين حق الوصول إلى الطفل".177
. .231وخالل العقود الماضية ،تم تكريس جزء كبير من عمل مؤتمر الهاي في مجال قانون األسرة الدولي لمكافحة
ومنع نقل األطفال أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة .ويتضمن دليل الممارسات السليمة في مجال اإلجراءات
الوقائية178عددا من اإلجراءات التي يستوصى بها ،بحيث أنها تساعد على منع نقل األطفال أو احتجازهم

بطريقة غير مشروعة عبر الحدود.
 .232وتعد –كذلك -المساعي الرامية إلى منع نقل األطفال أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة عبر الحدود أحد
األهداف الرئيسية التي تصبو إليها "عملية مالطا" ،179التي تشترك فيها أغلب بلدان جنوب المتوسط الشريكة.

با  .في حال نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة عبر الحدود
 .19يتعين على الدول توفير بيئة قانونية تحمي الطفل من اآلثار المضرة المترتبة عن
االختطاف الدولي.

 .11ينبغي على الدول النظر في إمكانية االنضمام إلى المعاهدات الثنائية أو متعددة األطراف
ذات الصلة ،أو إبرامها بغية تحقيق الهدف المنشود.

 .411فور نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة عبر الحدود ،يتعين اتخاذ جميع
اإلج ار ات الالزمة لحماية الطفل من المزيد من الضرر ،و الحرص كذلك على تحقيق

العودة السريعة للطفل.

 .414يتعين على الدول المعنية باألمر اتخاذ تدابير سريعة لتحديد مكان إقامة الطفل الذي تم
نقله أو احتجازه بطريقة غير مشروعة داخل األراضي التابعة لهذه الدولة.

 .412يتعين على الدول تعزيز التعاون السريع و الفاعل فيما بين جميع أصحاب المصلحة ذوي
الصلة.

177راجع ديباجة اتفاقية الهاي الخاصة باختطاف الطفل لعام  ،1331الحاشية رقم  13أعاله.
178

راجع الحاشية رقم  33أعاله.

179راجع الفقرة رقم  3أعاله.
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 .232في حال نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة عبر الحدود،يتعين تبليغ جميع
أصحاب المصلحة ذوي الصلة دون تأخير .ويتعين أن تتوفر الدول على هيئة مركزية ،مثل

السلطة المركزية ،أو نقطة االتصال المركزية (راجع الممارسة السليمة رقم  22وما يليها) ،
التي يمكن للوالدين موافاتها بالمعلومات ذات الصلة بهذا الطفل .ويجب تشجيع األوليا

على موافاة الهيئة المركزية بجميع المعلومات ،ووثائق اإلثبات ذات الصلة بطلبهم ،وذلك
على أسرع نحو ممكن .ويجب على الهيئة المركزية تسهيل تبليغ أصحاب المصلحة ذوي
الصلة اآلخرين بشأن نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة عبر الحدود،أو إصدار
أمر للوالد المعني باألمر بهذا الشأن .واذا كانت مثل هذه الهيئة المركزية -التي يمكن أن
دور تنسيقيا -غير متوفرة ،في ذلك الحين ،في الدولة المعينة باألمر ،يتعين تشجيع
تلعب ا

تلك الدولة على توفير بيانات االتصال المتعلقة بجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة الذين
يمكن االتصال بهم من جانب الوالد المعني باألمر في حال االختطاف الدولي لألطفال ،مع
الحرص على أن يتم تسهيل الوصول إلى مثل هذه البيانات لجميع الجهات المعنية باألمر

التي هي بحاجة إليها.
ملخص المناقشات

 .233شدد فريق العمل على أهمية حماية األطفال من آثار االختطاف الدولي لألطفال المضرة ،وأقر بأن التعاون
الفاعل بين الدول هو حاسم لتوفير الحلول الناجعة في حال نقل أو اختطاف الطفل بطريقة غير مشروعة عبر
الحدود .وأشار عدة أعضاء الوفود ،مثل الوفدين التونسي و الجزائري إلى النجاح المحرز حتى اآلن بفضل
الترتيبات الثنائية القائمة في دولهم .وأشاد فريق العمل بأهمية المعاهدات الثنائية و المتعددة األطراف القائمة

ذات الصلة بالجوانب المدنية لالختطاف الدولي لألطفال.

 .231وضمن بلدان جنوب المتوسط الشريكة ،تعد كل من إسرائيل و المغرب دولتين متعاقدتين في اتفاقية الهاي
لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل التي هي مفتوحة للتوقيع عليها من جانب جميع الدول الراغبة في ذلك،
بحيث أن هذه االتفاقية سارية المفعول في الوقت الحالي في ما ال يقل عن  33دولة (وضع التصديق حتى 15

مايو .)2113

 .235وحين إثارة مسألة ما إذا كانت هناك دول أخر  ،ضمن دول جنوب المتوسط الشريكة ،قد تعتزم االنضمام إلى
هذه المعاهدة متعددة األطراف ،وردت ردود جد متباينة .وأشار الوفد التونسي إلى أن االتفاقات الثنائية مع فرنسا

وبلجيكا والسويد المعمول بها حاليا في تونس سمحت بتنفيذ عدد من المبادئ الهامة المتضمنة في اتفاقية الهاي

لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل .وعليه ،ير الوفد التونسي أنه ،في هذه المرحلة ،ليست هناك أي أحكام
في االتفاقية تحول دون انضمام تونس إليها .وأضاف أنه رغم أن تونس تتولى –حاليا -النظر في اتفاقية الهاي
لعام  ،1331فإنه لم يتم في الوقت الحاضر ،تحديد ما إذا كانت (تونس) ستنضم إليها ،أم أنها ستواصل العمل
بموجب الترتيبات الثنائية ،مع الحرص على إبرام مزيد من االتفاقيات الثنائية المماثلة مع الدول األخر .
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 .233أشار الوفد اللبناني إلى تزايد عدد حاالت اختطاف األطفال في لبنان ،و إلى الحاجة إلى اعتماد آليات ناجعة
حيث لزم األمر في لبنان ،وذلك فضال عن االتفاقيات الثنائية القائمة مع كل من فرنسا ،وكندا ،و سويسرا.
وأوضح الوفد اللبناني ،مع ذلك ،أن اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل يصعب تنفيذها في
لبنان نظ ار لخصوصيات النظام القانوني اللبناني الذي يتولى إدارة محاكم دينية و أخر مدنية تطبق كل واحدة
منهما قواعد خاصة بها .
 .233أشار الوفد األردني إلى أن األردن أبدت تحفظات بشأن االنضمام إلى اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة
باختطاف الطفل .و أضاف أن األردن ال ير في الوقت الحالي أي حاجة ملحة للنظر في إمكانية االنضمام
إلى مزيد من الصكوك القانونية الثنائية أو متعددة األطراف المعنية بمعالجة حاالت نقل أو احتجاز األطفال

عبر الحدود بطريقة غير مشروعة ألن األردن يسجل عددا قليال جدا من مثل هذه الحاالت.

 .233أوضح الوفد الجزائري أن جزءا كبي ار من العالقات الدولية في الجزائر في مجال االختطاف الدولي لألطفال
هو قائم مع فرنسا ،بحيث أن نحو  31أو  31في المائة من حاالت االختطاف الدولي لألطفال يتم تسجيلها بين
الجزائر وفرنسا .وعليه ،فإن هذه الحاالت تعالج في إطار االتفاقات الثنائية المبرمة بين الجزائر وفرنسا .وأشار
إلى أن الدولة الجزائرية ال تر –حاليا -أي حاجة ملحة لالنضمام إلى اتفاقية متعددة األطراف في هذا المجال

من القانون .وأكد –مع ذلك -أن الترتيبات الثنائية القائمة بين فرنسا الجزائر تشمل عددا من األحكام المستوحاة
من اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل ،و يعني ذلك أن القاضي الجزائري يتولى ،إلى حد ما،
تطبيق المبادئ المتضمنة في اتفاقية الهاي لعام . 1331وعليه ،ير الوفد الجزائري أنه ال توجد ،في هذه
المرحلة ،أي عقبات ملموسة في محتو االتفاقية تحول دون انضمام الجزائر إلى هذه االتفاقية.

 .233أقر فريق العمل الحاجة إلى معالجة حاالت االختطاف الدولي لألطفال على نحو سريع .وفضال عن أهمية
تسهيل اإلجراءات لضمان العودة السريعة للطفل ،يتعين الحرص على اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة في
حاالت االختطاف الخطيرة .ويشمل ذلك منع نقل الطفل –مجددا -إلى دولة أخر  ،أو إصدار أوامر مؤقتة

لتأمين االتصال المستمر ،أو لتسريع إعادة إقامة مثل هذا االتصال بين الطفل و الوالد المعني باألمر في حال
انقطاعه.
 .211أقر –كذلك -فريق العمل أهمية الحرص على تحديد مكان إقامة الطفل الذي تم نقله أو احتجازه بطريقة غير
مشروعة عبر الحدود على نحو عاجل ،والحاجة إلى ضمان إقامة تعاون سريع و فاعل مع جميع أصحاب
المصلحة ذوي الصلة.
 .211أثناء مناقشة مسائل االختصاص القضائي ،تناول فريق العمل المسألة المتعلقة بما إذا كان يتعين على محاكم

الدولة التي تم اختطاف الطفل إليها اإلحجام ،في بعض الحاالت المحددة ،عن إصدار أي قرار بشأن األسس
الموضوعية الخاصة بالحضانة ذات الصلة .وتمت –كذلك -مناقشة ما إذا كان يجب "توقيف" إصدار مثل هذا

القرار بشأن األسس الموضوعية الخاصة بالحضانة ،على سبيل المثال ،حينما يتم تقديم طلب لالعتراف بقرار
الحضانة األجنبي أو طلب لعودة الطفل إلى محاكم الدولة التي تم نقل الطفل إليها .وبرز تباين عميق قي اآلراء
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بين أعضاء الوفود بشأن الحاجة إلى اعتماد مثل هذه اآللية والجدو منها خارج إطار صكوك التعاون الدولية،
بحيث تعذر الوصول إلى أي اتفاق بهذا الشأن.
 .212ذكر الوفد التونسي أن فكرة توقيف إصدار القرار بشأن األسس الموضوعية للحضانة قد تكون مفيدة ولكنها
غير واقعية .وأوضح أن السيناريو االعتيادي على أرض الواقع في هذا المجال هو على النحو التالي :يعود
الوالد التونسي إلى تونس ،ومعه الطفل ،لغرض االستقرار في البلد .و فور وصوله ،يقوم بإيداع ملف إجراءات
الطالق لد

المحكمة في تونس .وتتولى المحكمة المعنية بالبت في الطالق و إصدار قرار يتضمن كافة

اإلجراءات ذات الصلة بالطالق ،بما في ذلك النفقة والحضانة .أما فيما يتعلق بحاالت نقل الطفل بطريقة غير
مشروعة إلى تونس ،يعني ذلك في حال نقل الطفل من دولة إقامته االعتيادية دون موافقة الوالد اآلخر ،الذي
أسندت إليه الحضانة على نحو مشترك (مع هذا الوالد) أو بمفرده ،فقد أكد الوفد التونسي أنه من المهم جدا،
في مثل هذه الحالة ،الحرص على تبليغ جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بذلك دونما تأخير ،بما في ذلك
المحكمة التي تتولى البت في قرار الطالق .وأكد الوفد التونسي أنه يستوصى التوفر على سلطة مركزية ،أو
نقطة اتصال مركزية مثلما هو الحال في تونس في إطار الترتيبات الثنائية ،يمكن موافاتها بالمعلومات ذات
الصلة من جانب الوالدين .وأكد الوفد التونسي أنه من المهم جدا تبليغ المعلومات المتعلقة باالختطاف في أسرع

وقت ممكن ،وأن يتولى الوالد المعني باألمر موافاة السلطة المركزية بجميع التفاصيل ووثائق التبرير المهمة
ذات الصلة مثل عقد الزواج  ،والقرار بشأن الحضانة في حال وروده ،والشهادة المدرسية وغيرها من الوثائق
التي تثبت اإلقامة االعتيادية للطفل في الدولة األخر  .و يمكن –حينئذ -للسلطة المركزية اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتبليغ الجهات المعنية المختصة ،مثل مكتب المدعي العام ،للمساعدة على تحديد مكان إقامة الطفل

المعني باألمر واتخاذ الالزم بهذا الشأن .وأوضح الوفد التونسي أنه يمكن -كذلك -االسترشاد باتفاقية الهاي

لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل ،و باالتفاقات الثنائية األخر في هذا المجال.
 .213أوضح كل من الوفد المصري ،واألردني ،و اللبناني أنهم ال يؤيدون فكرة تقييد اختصاص المحاكم في مجال
إصدار ق ارراتها بشأن األسس الموضوعية للحضانة في الدولة التي يتم نقل الطفل إليها في المرحلة الحساسة

المذكورة أعاله .وتم التأكيد أنه من الصعب تحديد الظروف التي يمكن وفقها تقييد اختصاص المحاكم وتوقيف
ق ارراتها .وأكد الوفد األردني أن عملية تحديد ما إذا تم –فعال -نقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة هي
في حد ذاتها -عملية معقدة تشكل صعوبات في الوقت الحالي ،معتب ار أن المحكمة هي الجهة الوحيدة التييمكنها تقييم الوضع في مثل هذه الحاالت .وأضاف الوفد األردني أنه مع الوقت سيشعر الطفل باالستقرار في
الدولة التي تم نقله إليها ،بحيث سيكون صعبا تقييد االختصاص القضائي لهذه الدولة والحيلولة دون إصدارها
القرار بهذا الشأن .وأكد الوفد اللبناني أن ق اررات الحضانة هي ذات طابع مؤقت ،بحيث وفقا للظروف الخاصة
بكل حالة قد يستوجب األمر تكييفها(الق اررات) في بعض األحيان لصون مصلحة الطفل العليا ،وهو األمر الذي
يستلزم أن تتمتع المحاكم بكامل الحرية التخاذ التدابير المناسبة عند االقتضاء .وأعرب الوفد المصري عن

مخاوفه في أن يتسبب تقييد ق اررات المحاكم في الدولة التي تم نقل الطفل إليها في منع هذه المحاكم من حماية
مصالح الطفل.
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 .211أشار الوفد األردني إلى أن المحكمة المكلفة بالبت في األسباب الموضوعية للحضانة سوف تراعي كافة
الظروف الخاصة المحيطة بالحالة الفردية قيد البت فيها ،بما في ذلك االدعاء بأن الطفل المعني باألمر تم نقله
بطريقة غير مشروعة ،أو أن هذه المحكمة ليست مختصة للبت في هذه القضية .وأضاف أنه إذا ما الحظت
هذه المحكمة أن ثمة محكمة أخر أصدرت –مؤخ ار -ق ار ار بشأن حضانة هذا الطفل ،فإنها ستحجم ،بكل
بساطة ،عن تغيير القرار المتوازن الصادر عن هذه المحكمة .وأشار الوفد األردني إلى روح الممارسة السليمة
رقم  32ذات الصلة بهذا الشأن ،وشجع على التسوية الودية للنزاعات األسرية في جميع الحاالت ،بما في ذلك
في حال نقل األطفال أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة عبر الحدود.
 .215أبد

جميع أعضاء الوفود تأييدهم للمقترح التونسي المتمثل في إيراد ممارسة سليمة تدعو إلى تبليغ أصحاب

المصلحة ذوي الصلة بسرعة في حال اختطاف األطفال.

مالحظات عامة

 .213يعد عنصر الزمن مهما للغاية في جميع الحاالت ذات الصلة بنقل الطفل أو احتجازه بطريقة غير مشروعة
عبر الحدود .وفي مثل هذه الحاالت ،تؤدي هياكل التعاون داخل الدولة أو فيما بين الدول دو ار حاسما لكفالة
حماية الطفل المعني باألمر على نحو فاعل.
 .213تقضي اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل180بإنشاء هياكل فاعلة في جميع الدول المتعاقدة،
وتنص على إجراءات استعجاليه لتأمين العودة السريعة لألطفال -الذين يتم نقلهم أو احتجازهم بطريقة غير
مشروعة -إلى دولة اإلقامة االعتيادية .وتم بهذا الصدد ،تعزيز اتفاقية الهاي لعام  1331باألحكام المتضمنة
في كل من اتفاقية الهاي لعام  1333الخاصة بحماية الطفل بشكل عام ،وبالئحة بروكسل الثانية (أ)

181

في

سياق االتحاد األوروبي .وعالوة على ذلك ،هناك عدد من الصكوك الثنائية األخر المعمول بها في المنطقة
األورو-متوسطية التي تقضي بإنشاء هياكل مناسبة للتعاون فيما بين الدول ،والتي توفر آليات ناجعة لتسوية
مسائل اختطاف األطفال عبر الحدود.

ثامنا.

182

نقل مكان اإلقامة األسرية دولة أخرى
 .411يتعين اإلتاحة لأل وليا الراغبين في نقل مكان إقامتهم االعتيادية مع الطفل إلى دولة
أخرى الوصول إلى اإلج ار ات المتعلقة بنقل الطفل ،إذا كان الوالد اآلخر أو الجهة المتمتعة
بالمسؤولية األبوية يعارضان نقل مكان اإلقامة االعتيادية.

180

لمزيد من المعلومات راجع الفقرة رقم  11أعاله.

181لمزيد من المعلومات عن هذه الصكوك راجع الفقرة رقم  12أعاله.
 182بشأن قائمة االتفاقات الثنائية ذات الصلة راجع الفقرة رقم  13أعاله.
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 .232يتعين أن يتم ،في الدعاوى المتعلقة بطلب نقل مكان إقامة الطفل االعتيادي عبر
الحدود ،الحرص على صون مصالح الطفل العليا في المقام األول.
 .411يتعين ،حينما يتم الترتيب لنقل مكان إقامة الطفل االعتيادي عبر الحدود مع أحد
والديه،اختيار الطريقة التي تؤمن حق الطفل في الحفاظ على عالقات شخصية واتصاالت
مباشرة مع كال الوالدين.

 .411يتعين  ،على وجه الخصوص ،اتخاذ جميع اإلج ار ات المناسبة التي تكفل التقيد ،على
نحو كامل ،في الدولة التي يتم نقل الطفل إليها ،بقرار االتصال ،أو بالشروط المتفق عليها

في سياق نقل مكان اإلقامة االعتيادية للطفل عبر الحدود .ويستوصى أن يتم ،في الدولة
التي يتم نقل مكان إقامة الطفل إليها ،الحصول على االعتراف (من جانب هذه الدولة)

بقرار االتصال أو باالتفاق المتوصل إليه ،وذلك عن طريق تفعيل "نظام االعتراف المسبق"
أو "نظام المرآة" .كما تساعد االتصاالت القضائية المباشرة على تحقيق ذلك.
ملخص المناقشات

 .213لقد تم تناول موضوع نقل مكان اإلقامة األسرية عبر الحدود في عدة مناسبات أثناء االجتماعات المختلفة
المعقودة من فريق العمل .وقد تعذر ،لألسف الشديد ،على فريق العمل تناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل
نظ ار للقيود الزمنية.
 .213أقر فريق العمل الحاجة إلى اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لكي ال يتسبب نقل مكان إقامة الطفل مع أحد
الوالدين عبر الحدود في بروز عقبات كبيرة تعترض سبيل ممارسة حق االتصال من جانب الوالد اآلخر .وشدد
فريق العمل على أهمية وضع مصالح الطفل العليا فوق كل اعتبار في جميع الق اررات المتعلقة بالمسؤولية
األبوية  ،بما في ذلك الق اررات المتصلة بنقل مكان اإلقامة االعتيادية للطفل عبر الحدود.
 .251في سياق المناقشات المتعلقة بق اررات الحضانة واالتصال بعد الطالق أو االنفصال ،ذكر عدة أعضاء فريق
العمل عددا من الحاالت حيث يطلب أحد الوالدين نقل مكان اإلقامة االعتيادية للطفل إلى دولة أخر  .وأشار
الكثير من الوفود ،بمن فيهم الوفد األردني إلى أنه في حال استالم طلب صادر عن األم التي أسندت إليها
حضانة

183

الطفل لنقل مكان اإلقامة مع الطفل إلى دولة أخر  ،تتم الموافقة على هذا الطلب من جانب األب،

أو يتم اإلذن بذلك من جانب المحكمة .وأشار بعض أعضاء الوفود ،منهم الوفد المغربي ،إلى أن نقل مكان
إقامة الطفل داخل الدولة يستلزم أيضا الحصول على الموافقة على ذلك .وفيما يتعلق بق اررات المحاكم بشان نقل
الطفل عبر الحدود ،أوضح عدد من الوفود ،بمن فيهم الوفد األردني أن القاضي ينظر ما إذا كان نقل مكان
إقامة الطفل يراعي مصالحه العليا ،وذلك من خالل االستناد إلى المبادئ المعتمدة –عادة -لتحديد مصالح

 183راجع فصل "المصطلحات" أعاله ،الفقرتان  32و .33
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الطفل العليا في مجال الحضانة .وأشار الوفد األردني إلى أن صون التربية الدينية للطفل يعد عنص ار مهما في
النظام القانوني األردني لتحديد مصالح الطفل العليا ،وعليه ،تتم مراعاة هذا العنصر في الطلبات المتعلقة بنقل
مكان إقامة الطفل إلى الخارج .وأضاف ،مع ذلك ،أن التربية الدينية للطفل المسلم يمكن –أيضا -أن تكفل من
جانب أم غير مسلمة ،بحيث أنه في حال ما إذا كانت األم غير مسلمة فإن ذلك ال يمنع ،في النظام األردني،
إسناد الحضانة إليها .كما أن ذلك ال يمنع هذه األم من طلب نقل مكان اإلقامة مع الطفل إلى الخارج ،شريطة

أن تكون تربية الطفل الدينية مصونة.

 .251ذكر الوفد اإلسرائيلي أن و ازرة العدل اإلسرائيلية تعمل -حاليا -على إعداد قانون في مجال نقل مكان اإلقامة
األسرية إلى الخارج ،وكذلك بشأن نقل اإلقامة إلى أماكن نائية داخل الوطن (أكثر من  311كم) .وأوضح أنه

من المهم التسهيل لألولياء ،الوصول ،إلى إجراءات المحكمة المتعلقة بطلبات نقل مكان اإلقامة مع الطفل عبر
الحدود .وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن أحكاما بشأن إجراءات نقل مكان إقامة الطفل و أحكام
تشجع الوساطة و العمليات المماثلة الهادفة إلى مساعدة الوالدين على التوصل إلى اتفاق بينهما ،هذا فضال عن
إيراد اتفاق نموذجي في مجال نقل مكان اإلقامة مع الطفل لغرض االسترشاد به .وأعرب الوفد اإلسرائيلي عن
أمله في أن يسهم القانون الجديد في رفع مستو التوعية في وسط األولياء للتعاون في مجال ممارسة المسؤولية

األبوية ،هذا فضال عن تحسيسهم بالحاجة إلى الحصول على إذن من الوالد اآلخر لمغادرة البالد مع الطفل
واإلقامة في الخارج.
 .252شدد العديد من أعضاء الوفود ،منهم الوفدين اإلسرائيلي واألردني على أهمية تشجيع الوالدين على التوصل
إلى اتفاق بينهما في حال نقل مكان اإلقامة إلى الخارج .وأكد الوفد اإلسرائيلي أنه إذا ما استلم القاضي ،في
سياق طلب نقل مكان اإلقامة مع الطفل إلى الخارج ،اتفاقا بين الوالدين يحدد شروط االتصال المتفق عليها ،
يتعين على القاضي الحرص على صون مصالح الطفل العليا عن طريق مساعدة الوالدين على التحقق من أن
الشروط المقترحة هي واقعية وقابلة للتطبيق فوق أرض الواقع .وأشار الوفد اإلسرائيلي بهذا الصدد إلى اتفاق
بين الوالدين تم إق ارره من جانب أحد القضاة ال يتضمن أي أحكام بشأن نفقات السفر ذات الصلة باالتصال

العابر للحدود ،بحيث تسبب غياب مثل هذه األحكام في عرقلة ممارسة حق االتصال( ,راجع –أيضا -الفقرة
 31أعاله).
 .253أثار الوفد الجزائري قضية نفقة الطفل في سياق نقل مكان إقامة الطفل عبر الحدود ،بحيث أعرب عن مخاوفه
في أن يتسبب نقل مكان إقامة الطفل إلى الخارج مع أحد والديه في زيادة تكاليف النفقة المدفوعة من الوالد

اآلخر ،إذا كانت نفقات العيش أغلى بكثير في هذه الدولة .وشدد الوفد الجزائري على ما فيه من حاجة للنظر
في هذه المسألة بمزيد من التمعن.
 .251أكد فريق العمل أهمية الحرص على أن ال تشكل تأشيرات الدخول عائقا يحول دون ممارسة حق االتصال
عبر الحدود في أعقاب نقل مكان إقامة الطفل إلى الخارج (راجع كذلك الفصل األول (دال) " تأمين ممارسة
المسؤولية األبوية العابرة للحدود -تيسير إصدار تأشيرات الدخول ووثائق السفر األخر ").
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 .255لقد تمت مناقشة مسألة االعتراف بق اررات االتصال األجنبية و إنفاذها بشيء من التفصيل في سياق بحث
الموضوع المتعلق باالعتراف بإجراءات حماية الطفل وانفاذها بشكل عام (راجع الممارسة السليمة رقم 35وما
يليها و ملخص المناقشات أعاله) ،وكذلك في سياق منع اختطاف األطفال (راجع الممارستين السليمتين رقم
 31و  35أعاله) .وشدد فريق العمل على أهمية التقيد ،على نحو كامل ،في الدولة التي يتم نقل مكان إقامة
الطفل إليها ،باألحكام الخاصة بحق االتصال المتفق عليها من جانب الوالدين ،أو بقرار المحكمة المتصل بهذا

الشأن .وأوضح فريق العمل أنه ،يستوصى الحصول –مقدما -على االعتراف بشروط االتفاق في الدولة التي
يتم نقل مكان إقامة الطفل إليها واضفاء طابع قانوني ملزم على تنفيذها في هذه الدولة .ويمكن تحقيق ذلك،
على سبيل المثال ،بتفعيل "نظام االعتراف المسبق" أو "نظام المرآة" .وأكد فريق العمل أهمية الصكوك القانونية
الدولية ،واإلقليمية ،والثنائية في مجال تأمين االعتراف بقرار االتصال األجنبي و إنفاذه في الدولة التي يتم نقل

مكان إقامة الطفل إليها .وأشار –كذلك -إلى أهمية االتصاالت القضائية المباشرة التي يمكن أن تساعد على
تحديد و اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان احترام شروط االتصال في الدولة التي يتم نقل مكان إقامة الطفل
إليها(فيما يتعلق باالتصاالت القضائية المباشرة راجع كذلك الفصل السادس (باء) االتصاالت القضائية المباشرة
).
 .253أصبحت مسألة نقل مكان اإلقامة األسرية إلى الخارج مهمة أكثر فأكثر في قانون األسرة الدولي .ويالحظ أن

عنصر دوليا في عالم اليوم المتميز بالعولمة ،بحيث أن
ا
العالقات األسرية أضحت تتضمن ،بشكل تدريجي،

عدد طلبات نقل مكان اإلقامة األسرية إلى دولة أخر  ،بعد انفصال الوالدين أو طالقهما ،ما انفك يشهد تزايدا
كبيرا .وتعود األسباب المذكورة ،عادة ،من الوالدين في مثل هذه الحاالت إلى رغبتهم في العودة إلى دولة
المنشأ ،حيث تتوفر فرص عمل أفضل ،أو لغرض االقتران بشريك جديد في هذه الدولة .وغالبا ما يتسبب نقل

مكان اإلقامة األسرية عبر الحدود في إبعاد الطفل ،بصورة دائمة ،عن الوالد اآلخر ،وفي تعقيد االتصال مع
الطفل وفي زيادة تكاليف الزيارة في معظم األحيان.
مالحظات عامة
 .253لقد تم ،منذ مدة من الزمن ،البدء في التركيز على مسألة نقل مكان اإلقامة األسرية عبر الحدود في سياق
أنشطة مؤتمر الهاي و غيره من اآلليات األخر المتدخلة في مجال قانون األسرة الدولي.
 .253وقد خصص دليل الممارسات السليمة في مجال ممارسة حق االتصال عبر الحدود فصال كامال لمسألتي نقل
مكان اإلقامة األسرية و االتصال ،184بحيث يشير إلى ما يلي:
( )...تختلف الشروط المتعلقة بنقل مكان اإلقامة في جوانب عديدة ،وذلك وفقا للقوانين الوطنية .و تتعلق
هذه االختالفات ،من بين أمور أخر  ،بما يلي:

184

راجع الفصل  3من دليل الممارسات السليمة في مجال االتصال العابر للحدود أعاله ،الحاشية رقم .33
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الظروف التي تبرر طلب أحد الوالدين الحصول على إذن من المحكمة لنقل مكان اإلقامة مع الطفل.
ويتوقف ذلك على النحو الذي حددت عليه المسؤوليات األبوية ،وكيفية ممارستها ،التي تختلف من
دولة ألخر ؛



العناصر التي تتم مراعاتها من جانب المحكمة للموافقة على طلب النقل؛ و



المنهجية المعتمدة من جانب المحكمة لصون حقوق االتصال لصالح الوالد اآلخر

185

وتأمينها.

 .253ويشدد دليل الممارسات السليمة في مجال ممارسة حق االتصال عبر الحدود على أهمية اتخاذ جميع التدابير
المناسبة للحفاظ على االتصال بين الطفل و الوالد اآلخر ،في حال نقل مكان اإلقامة ،ويؤكد على أنه "()...
من المهم جدا الحرص على أن يتم -في البلد اآلخر الذي يتم نقل مكان اإلقامة إليه -ضمان التقيد ،بشكل
كامل ،بقيود وشروط االتصال المحددة في سياق قرار النقل."186

 .231في عام  ،2111بادر مؤتمر الهاي بشأن القانون الدولي الخاص إلى التنظيم ،في مدينة واشنطن دي سي
(الواليات المتحدة األمريكية) ،لمؤتمر حول " نقل مكان اإلقامة األسرية عبر الحدود " ،وذلك على نحو مشترك
مع المركز الدولي لألطفال المفقودين والمستغلين ،بحيث تم ،على إثر هذا المؤتمر ،إصدار ما يعرف بـ "إعالن
واشنطن بشأن نقل مكان اإلقامة األسرية إلى الخارج"

187

 .وقد تميز هذا المؤتمر بمشاركة نحو  51قاضيا

وخبي ار من األرجنتين  ،واستراليا  ،والب ارزيل  ،وكندا  ،وفرنسا  ،ومصر  ،وألمانيا ،والهند  ،والمكسيك  ،و زيلندا
الجديدة ،وباكستان ،واسبانيا  ،والمملكة المتحدة ،والواليات المتحدة األمريكية ،هذا فضال عن خبراء من مؤتمر
الهاي بشأن القانون الدولي الخاص .وسمح هذا المؤتمر بوضع مبادئ عامة في مجال نقل مكان اإلقامة
األسرية إلى الخارج ،على النحو المتضمن في إعالن واشنطن .و ينص هذا اإلعالن ،من بين أمور أخر ،
على أنه " يتعين على الدول توفير إجراءات قانونية مناسبة تسمح برفع الطلبات إلى السلطات المختصة
للحصول على اإلذن بنقل مكان اإلقامة مع الطفل .ويتعين تشجيع األطراف المعنية باألمر –بإلحاح -على
استخدام اإلجراءات القانونية المتاحة واالمتناع عن التصرف من جانب واحد".188
 .231و ينص –كذلك -إعالن واشنطن على أنه " ( )...يتعين الحرص ،في جميع الطلبات المتعلقة بنقل مكان
اإلقامة إلى الخارج ،على إيراد مصالح الطفل العليا فوق كل اعتبار" .و يشير -أيضا -إلى عدد من العناصر
التي يمكن مراعاتها حينما يتم اتخاذ القرار بشأن نقل مكان اإلقامة عبر الحدود.189

185

186
187

نفس المرجع.
نفس المرجع.
لالطالع على نص إعالن واشنطن تصفح

http://www.hcch.net/upload/decl_washington2010e.pdf

(تم تصفح هذه الصفحة في آخر

مرة في  51مايو  ،) 3152و لالطالع على إحاطات الخبراء في مؤتمر واشنطن ،راجع نشرة القضاة اإلخبارية الخاصة لمؤتمر الهاي (باإلنجليزية فقط)
 51( http://www.hcch.net/upload/jn_special2010.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في مايو .)3152
188

راجع التوصية رقم  5من إعالن واشنطن ،كما ذكر سابقا.

189

راجع التوصية رقم  2وما يليها من إعالن واشنطن ،كما ذكر سابقا.
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 .232وتمت –أيضا -اإلشارة إلى أنه يمكن للصكوك القانونية الدولية ،واإلقليمية ،و الثنائية أن تساعد ،بشكل كبير،
على ضمان التقيد بترتيبات االتصال في الدولة التي يتم نقل مكان اإلقامة إليها .وتعد اتفاقية الهاي لعام
 1333الخاصة بحماية الطفل أحد الصكوك الدولية ذات األهمية الكبر بهذا الخصوص ،بحيث أنها تحدد
اإلطار القانوني في مجال وضع اإلجراءات ذات الصلة بحماية الطفل ،وكيفية الحصول على االعتراف بها
(بما في ذلك االعتراف المسبق) وانفاذها .وتشمل هذه اإلجراءات ق اررات االتصال في سياق نقل مكان اإلقامة
األسرية عبر الحدود .ولمزيد من المعلومات حول اإلجراءات المتضمنة في اتفاقية الهاي لعام  1333المتعلقة

بنقل مكان اإلقامة األسرية عبر الحدود ،راجع الدليل العملي بشأن تشغيل االتفاقية.

190

 .233وفضال عن تأمين االعتراف بترتيبات االتصال في الدولة التي يتم نقل مكان إقامة الطفل إليها ،فمن المهم –
أيضا -الحرص على صياغة ترتيبات االتصال على نحو ال يمكن تغييرها بسهولة من جانب المحاكم في الدولة
التي يتم االنتقال إليها ،بحيث أنه ،بعد مرور فترة زمنية معينة عن نقل مكان اإلقامة إلى هذه الدولة ،تصبح
المحاكم التابعة لهذه الدولة تتمتع باالختصاص القضائي في المسائل المتصلة بالمسؤولية األبوية .وفي هذا
اإلطار ،يوصي دليل الممارسات السليمة في مجال ممارسة حق االتصال عبر الحدود بأنه " يتعين على
محكمة الدولة التي تم نقل الطفل إليها ،عند البت في أي طلب مقدم بعد وقت قصير من نقل مكان اإلقامة

يتعلق بمراجعة ترتيبات االتصال أو تغييرها ،أن تبدي أكبر قدر ممكن من التمهل في تغيير الترتيبات المتعلقة
قرر نقل مكان اإلقامة" .191
باالتصال المحددة من المحكمة التي أصدرت ا

 .231وتجدر –كذلك -اإلشارة إلى أن أنشطة المجلس األوروبي األخيرة المتعلقة بـ "الحقوق و الوضع القانوني
لألطفال :المسؤوليات األبوية" تشمل بحث المسائل ذات الصلة بنقل مكان اإلقامة األسرية عبر الحدود.192
تاسعا  .الحماية من العنف المنزلي في النزاعات األسرية العابرة للحدود
 .419يتعين على الدول اتخاذ جميع اإلج ار ات الالزمة لضمان حماية فاعلة للطفل من العنف
المنزلي.

 .411علما أن عددا كبي ار من النزاعات األسرية الوطنية والعابرة للحدود تنطوي على العنف
المنزلي ،يتعين اعتماد مناهج عمل تراعي المزاعم المتعلقة بالعنف المنزلي في النزاعات

األسرية.

 190راجع الصفحتين  84و  81من مشروع الدليل المنقح ،الحاشية رقم  51أعاله.
191

راجع الممارسات السليمة رقم  8.1.2و  .8.1.1من دليل الممارسات السليمة في مجال االتصال العابر للحدود أعاله ،الحاشية رقم .18

192راجع المبدأ  25من مشروع توصية المجلس األوروبي بشأن الحقوق واألوضاع القانونية لألطفال  :مسؤوليات الوالدين ،والفقرات  522-538من المذكرة

التفسيرية ،المتاحة على ( http://eclj.org/PDF/Draft-recommendation-rights-legal-status-children-CDCJ-2011-15.pdfتم تصفح
هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
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 .441يتعين الحرص على وضع إج ار ات طارئة تسمح بتوفير الحماية لضحايا العنف المنزلي
في الحاالت الطارئة.
 .444يتعين على الدول اتخاذ جميع اإلج ار ات المناسبة التي تكفل االمتثال ،من الناحية
العملية،لأل وامر الخاصة بالحماية.
 .442يتعين تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالحماية من العنف المنزلي جميع
األشخاص الذين هم بحاجة إلي مثل هذه المعلومات.

 .442مع المراعاة أنه يمكن في النزاعات األسرية العابرة للحدود ،أن يكون الشخص بحاجة إلى
حماية من العنف المنزلي في دولة أخرى ال يجيد لغتها ،و أن يكون ليس ملما بنظامها

القانوني

أو معتاد عليه ،يستوصى الحرص على توفير جميع المعلومات ذات الصلة

بالحماية من العنف المنزلي بواسطة هيئة مركزية ،مثل نقطة االتصال المركزية ،وذلك في
اللغة اإلنجليزية و/أو الفرنسية (راجع الممارسة السليمة رقم  22وما يليها) .

 .441من المهم ضمان االعتراف بق اررات الحماية الصادرة عن الهيئات األجنبية وانفاذها لكفالة
حماية فاعلة من العنف المنزلي في النزاعات األسرية العابرة للحدود .وعليه ،يتعين على
الدول اتخاذ إج ار ات سريعة لضمان االعتراف بق اررات الحماية وانفاذها و/أو تسهيل

الوصول إلى إج ار ات الحماية المحلية لصالح األشخاص األجانب الذين يتقدمون بطلبات

في هذا المجال .و يمكن ،على سبيل المثال ،في حال تقدم شخص بطلب لالعتراف بقرار

أجنبي في مجال الحماية اطالعه ،على الفور،عن آليات الحماية من العنف المنزلي
المتاحة ،التي يمكن االستفادة منها إلى حين البت في طلبه ،أوفي حال رفض االعتراف

بهذا القرار األجنبي.
ملخص المناقشات

 .235الحظ فريق العمل أن العنف المنزلي هو سائد على نحو واسع في النزاعات األسرية ،الوطنية منها أو العابرة
للحدود .وأقر فريق العمل أهمية اعتماد منهجية عمل تراعي مزاعم العنف المنزلي في النزاعات األسرية .وأكد
جميع الوفود الحاجة إلى وضع إجراءات محددة فاعلة تضمن حماية كافية ومناسبة من العنف المنزلي ،بما في
ذلك إجراءات الحماية في الحاالت الطارئة.

 .233تبادل فريق العمل وجهات النظر بشأن الهياكل واآلليات المتوفرة للحماية من العنف المنزلي ،بما في ذلك
إجراءات و تدابير الحماية المتوفرة في األنظمة القانونية في بلدانهم.
 .233أوضح الوفد األردني أنه تم أخذ مسألة العنف المنزلي محمل الجد في األردن بحيث بادرت الحكومة األردنية
إلى إنشاء هيكل إداري مخصص حصريا لمعالجة حاالت العنف المنزلي .و يتوفر هذا الهيكل على وحدات
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تابعة له في كل بلدية ،بحيث تتم إدارة هذه الوحدات من جانب موظفين مدنيين معينين من المحكمة ،هذا فضال
عن أعضاء من المجتمع المدني .وأشار الوفد األردني إلى أنه يمكن ألي فرد من أفراد األسرة االتصال بهذه
الوحدات .وأضاف أنه في حال توجيه تهمة متعلقة بممارسة العنف المنزلي تحال إلى هذه الوحدات ،يتم البدء
في تنفيذ عملية لتقييم الوضع ،بحيث يشمل ذلك إجراء زيارة إلى المنزل المعني باألمر لغرض تحديد مرتكب
أعمال العنف المزعومة ولتدقيق مد
المناسبة لتوفير الحماية المناسبة.

خطورة الوضع .وعلى إثر استكمال عملية التقييم يتم اتخاذ اإلجراءات

 .233أشار الوفد المغربي إلى أن المغرب يولي أهمية كبيرة لمسألة العنف المنزلي ،بحيث تتوفر في كل واحدة من
المحاكم االبتدائية وحدة متخصصة في مسائل العنف المنزلي تضم مساعدا اجتماعيا ،و قاضيا ،و كاتب ضبط

لتوفير الدعم النفسي والمساعدة الضروريين .وأشار –كذلك -الوفد المغربي إلى منظمات المجتمع المدني ،التي

توفر ،في بعض األحيان ،المساعدة القانونية ،عن طريق أساتذة في القانون يقدون خدمات مجانية .وفيما يتعلق
بحماية األطفال من العنف المنزلي ،أشار الوفد المغربي إلى االلتزامات المنصوص عليها في اتفاقية األمم
المتحدة بشأن حقوق الطفل التي صادق عليها كل من المغرب وجميع الدول األخر في منطقة جنوب
المتوسط .وأضاف الوفد المغربي أن ثمة إجراءات مؤقتة عاجلة يمكن اتخاذها من جانب المحكمة االبتدائية
لحماية األطفال من العنف المنزلي ،بحيث يمكن ،حسب الحالة ،إسناد الطفل إلى أسرة أو مؤسسة مختصة

أخر لرعايته ،عند الضرورة.
 .233أوضح الوفد التونسي ،أن منظمات المجتمع المدني في تونس تتولى ،على غرار المغرب ،توفير المساعدة
لصالح ضحايا العنف المنزلي ،وأن القانون المدني والقانون الجنائي يتضمنان أحكاما تكفل الحماية من العنف
المنزلي ،بحيث يمكن تنفيذ اإلجراءات المدنية ذات الصلة بالتوازي مع اإلجراءات الجنائية ،مع اإلشارة إلى أن
القانون الجنائي يعاقب جميع أشكال العنف المنزلي .وأضاف أنه تم تعديل التشريعات ذات الصلة بغية ضمان
حماية أفضل لألطفال ضد العنف المنزلي ،بحيث كانت بعض األحكام القانونية تجيز في الماضي "العنف
الخفيف" الممارس من جانب األب أو األم لتأديب الطفل ،غير أنه تم إلغاء هذه األحكام ألنها تتنافى مع

اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل .وكنتيجة لذلك ،أصبح القانون الجنائي التونسي يعاقب على جميع
أشكال العنف ضد األطفال ،بحيث يمكن للمحكمة إصدار حكم بالسجن لمدة تصل حتى  5سنوات في حال
االعتداء على الطفل و معاملته بطريقة مؤذية من جانب الشخص المسؤول عنه .وفي مجال الحماية المدنية
للطفل ضد العنف المنزلي ،أشار الوفد التونسي إلى القانون التونسي لحماية الطفل الساري المفعول ،الذي

يقضي بأن الطفل الذي يتعرض للتهديد بالعنف المنزلي يعتبر طفال في خطر بموجب القانون ،و يعني ذلك أنه
يجوز للقاضي أن يتخذ أي إجراء يراه مناسبا ،بما في ذلك إسناد هذا الطفل إلى أسرة أخر  ،أو إلى مركز
متخصص لتولي حضانته .ويجوز –كذلك -للقاضي أن يأمر أن يتم اإلشراف على هذا الطفل من جانب
مندوب في مجال حقوق الطفل.
 .231أوضح الوفد اإلسرائيلي أن القانون الجنائي اإلسرائيلي يميز بين العنف الممارس من أفراد األسرة والعنف
الخارجي ،وأن هذا القانون يعالج مسألة العنف المنزلي بطريقة محددة ،ويقضي بعقوبات قاسية .وأشار

-

كذلك -إلى بعض التشريعات المحددة األخر المتعلقة بحماية النساء أو األشخاص المسنين من العنف
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المنزلي .وأضاف أن القانون اإلسرائيلي ينص على عدد من اإلجراءات الوقائية بحيث يجوز للشخص المعني
باألمر ،أو الضحية ،أو أحد األقرباء استصدار أمر بالحماية من العدالة .وأشار بهذا الخصوص إلى أنه يمكن
مثال -استصدار أمر قضائي مقيد من محكمة مختصة يمنع الشخص مرتكب العنف االقتراب من الضحية.واسترعى الوفد اإلسرائيلي االنتباه إلى أهمية التوفر على إجراءات يمكن تفعيلها على نحو عاجل للحماية ضد
العنف األسري ،وأوضح أن الحكومة اإلسرائيلية اتخذت التدابير المناسبة لتعزيز سرعة تنفيذ اإلجراءات ذات

الصلة بالحماية من العنف المنزلي .و أوضح ،فضال عن ذلك ،أن ثمة مالجئ متوفرة في إسرائيل ،تقدم
الحماية للنساء المهددات بالعنف المنزلي البشع ،بحيث يتم –عادة -إيواء هذه النساء في مالجئ واقعة بعيدا
عن المنزل األسري ،ويتم كتمان هذا المكان وال يفصح عنه لمرتكب أعمال العنف .وأضاف أنه يمكن -أيضا-
أن تأوي هذه المالجئ األم والطفل ،سويا ،في بعض الحاالت .وفضال عن ذلك ،ذكر الوفد اإلسرائيلي ،أن
اإلجراءات المدنية والجنائية ذات الصلة بالحماية من العنف المنزلي هي مستقلة عن بعضها البعض في النظام

القضائي اإلسرائيلي و يمكن تفعيلهما في آن الوقت ،مثلما هو الحال في تونس؛ واسترعى االنتباه إلى أن
الحماية الفاعلة من العنف المنزلي تستلزم ليس -فقط -توفر إجراءات محددة يمكن تنفيذها على نحو سريع
الستصدار األوامر القضائية ،بل وكذلك آليات محددة تكفل إنفاذ مثل هذه األوامر ،يعني ذلك آليات تضمن
تجسيدها عمليا فوق أرض الواقع.
 .231أشار الوفد المصري إلى إجراءات الحماية من العنف المنزلي المتاحة في مصر ،وشدد على السلطة المخولة
للمحاكم إلصدار أمر تقييدي لحماية ضحايا العنف المنزلي .وأضاف أنه تم في -مصر -فتح خط هاتفي
مجاني للتبليغ عن العنف المنزلي ،يتم تشغيله من جانب المجلس الوطني لألمهات واألطفال في مصر ،بحيث
يمكن ألي شخص هو في حاجة للمساعدة في مجال العنف المنزلي االتصال عبر هذا الخط.
 .232قدم الوفد اللبناني معلومات مفصلة بشأن حماية األطفال من العنف المنزلي في لبنان ،بحيث أشار إلى أنه تم
سن قانون

193

محدد خصيصا لتأمين حماية "األطفال القاصرين في العمر المعرضين للخطر" .و ينص هذا

القانون على أن الطفل القاصر في العمر هو معرض للخطر إذا كان كل من أمن ،وصحة ،وأخالق ،أو تربية
الطفل معرض للخطر في البيئة التي يعيش فيها ،أو في حاالت االعتداء الجنسي أو الجسدي علي الطفل.

ويمكن استصدار أمر بحماية "الطفل القاصر في العمر" من القاضي بطلب من الطفل نفسه ،أو من أحد
والديه ،أو من وصيه ،أومن مساعد اجتماعي ،أو من المدعي العام .وذكر أن القاضي يطلب في مثل هذه
الحاالت ،إعداد تقرير اجتماعي و االستماع إلى الطفل المعني باألمر ولوالديه ،ما عدا في الحاالت
االستعجالية .وأضاف أنه يجوز للقاضي اتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية الطفل القاصر في العمر .ويسعى
القاضي -كلما أمكن ذلك -إلى استبقاء الطفل في بيئته الطبيعية ،بحيث يمكنه ،على سبيل المثال ،األمر

باإلشراف على األسرة من قبل مساعد اجتماعي .غير أنه ،عند االقتضاء ،يمكنه –أيضا -أن يأمر بإيداع
الطفل في دار للحضانة لتتولي رعايته .وأشار الوفد اللبناني -فضال عن ذلك -إلى آليات الحماية المتاحة
بموجب القانون الجنائي ،والى مشروع القانون بشأن العنف المنزلي الذي هو قيد المناقشة حاليا ،والذي يهدف

193

أشار الوفد اللبناني إلى القانون رقم  3113/433المؤرخ في  1يونيو .3113
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إلى توفير الحماية ،من العنف المنزلي ،لجميع أفراد األسرة  ،بمن فيهم الزوجة و األجداد الذين يعيشون في
المنزل.
 .233شدد العديد من أعضاء الوفود بمن فيهم الوفدين المصري والمغربي ،أنه رغم أن التقاليد اإلسالمية تقر
مسؤولية األب و الزوج في تأديب طفله وزوجته ،يتعين أن ال يتم إساءة فهم ذلك كإذن بممارسة العنف
المنزلي .وأقر أعضاء فريق العمل أهمية التوفر على إجراءات فاعلة لحماية جميع الضحايا من العنف األسري

المحتمل .و أوضح عدة أعضاء الوفود ،بمن فيهم الوفد المصري ،والمغربي ،و التونسي أن العنف المنزلي يعد
السبب الرئيسي للطالق في األنظمة القانونية في بلدانهم.
 .231الحظ فريق العمل أنه من المهم جدا موافاة الجمهور العام بالمعلومات ذات الصلة بإجراءات الحماية المتاحة
في مجال العنف المنزلي ،لإلتاحة للضحايا اإلحاطة علما بوجودها .وتم إقرار الصعوبات الخاصة التي تعترض

سبيل األشخاص المعنيين بالنزاعات األسرية العابرة للحدود في الوصول إلى النظم القانونية التابعة للدول

األجنبية ،وتم التشديد على الحاجة إلى توفير المعلومات المتعلقة بالحماية من العنف المنزلي بواسطة هيئة
مركزية ،مثل نقطة االتصال المركزية ،وذلك باللغة االنجليزية و/أو الفرنسية (راجع أيضا الممارسة السليمة رقم
 33وما يليها).
 .235وفيما يتعلق باألهلية الالزمة لالستفادة من الحماية من العنف المنزلي ومن إجراءات الحماية المتاحة ،تمت
اإلشارة ،من العديد من أعضاء الوفود ،السيما الوفدين اللبناني ،والمغربي ،إلى أنه ال يتم ،في النظم القانونية
التابعة لبلدانهم ،التمييز بين الحاالت المتعلقة باألسر الوطنية البحتة ،و تلك التي تتعلق باألسر الدولية في
مجال الحماية من العنف األسري.
 .233الحظ فريق العمل أنه في سياق النزاعات األسرية العابرة للحدود ،من الضروري التوصل إلى ضمان اإلنفاذ،
في الدولة المعينة باألمر للقرار بشأن الحماية من العنف األسري الصادر عن الدولة أخر  .وأشار عدد من
الوفود إلى أن المسائل المتعلقة باالعتراف بق اررات الحماية األجنبية في دولة معينة ال يمكن اإلجابة عليها بشكل
عام ،ذلك ألن طبيعة الحماية تختلف من قضية ألخر  .وير العديد من أعضاء الوفود أنه حينما تكون
إجراءات الحماية صادرة عن محكمة مدنية ،فإن األحكام العامة بشأن االعتراف بالق اررات المدنية األجنبية و

تنفيذها هي التي تنطبق في مثل هذه الحاالت .وأكد فريق العمل –مجددا -أهمية الصكوك القانونية الدولية،
واإلقليمية ،والثنائية لتبسيط االعتراف بالقرارات األجنبية وانفاذها .وأبرز الوفد التونسي المشكلة المتمثلة في أن
قرار الحماية المدنية األجنبي ال يجد ما يعادله في النظام القانوني التابع للدولة المطلوب منها االعتراف بهذا
القرار .ومع ذلك  ،أقر أعضاء فريق العمل أنه في حال تعذر االعتراف بقرار الحماية األجنبي ،يتعين الحرص
على توفير إجراءات حماية بديلة بموجب القانون المحلي لصالح الشخص الذي هو بحاجة لمثل هذه الحماية

من العنف.
مالحظات عامة

 .233هناك الكثير من الصكوك الدولية و اإلقليمية المهمة التي تدعو إلى توفير حماية فاعلة من العنف ،بما في
ذلك العنف المنزلي.
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 .233فيما يتعلق بحماية الطفل من العنف تنص المادة  13من اتفاقية حقوق األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل على
ما يلي:
"-1تتخذ الدول األطراف جميع اإلجراءات التشريعية ،واإلدارية ،واالجتماعية ،و التربوية المالئمة لحماية الطفل
من جميع أشكال العنف الجسدي ،أو المعنوي ،و من أي ضرر ،أو إيذاء ،أو إهمال ،أو معاملة منطوية على

اإلهمال ،أو سوء معاملة ،أو استغالل  ،بما في ذلك االعتداء الجنسي ،وذلك حينما يكون الطفل تحت رعاية
الوالد/الوالدين ،أو الوصي القانوني/األوصياء القانونيون أو أي شخص آخر يتولى مسؤولية رعايته.
-2يتعين ،عند االقتضاء ،أن تشمل هذه اإلجراءات الوقائية اتخاذ تدابير فاعلة تضمن وضع برامج اجتماعية

محددة لتوفير الدعم الضروري لصالح الطفل وللجهات التي تتولى رعايته ،وتحديد أشكال أخر من التدابير
في مجال الحماية تكفل تحديد حاالت المعاملة المؤذية للطفل المذكورة أعاله  ،و اإلبالغ عنها ،واحالتها
للتحقيق بشأنها ،ومعالجتها ،و متابعتها  ،واحالتها إلى القضاء لغرض النظر فيها عند االقتضاء".
194

 .378تطالب اتفاقية األمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بحماية النساء من العنف

القائم على نوع الجنس .وقد صدقت جميع دول المنطقة األورو-متوسطية على هذه االتفاقية.195

 .381وتهدف اتفاقية المجلس األوروبي بشأن مكافحة العنف المنزلي

196

المؤرخة في عام  3155إلى ضمان حماية

المرأة من جميع أشكال العنف (لمزيد من المعلومات عن االتفاقية ،راجع الفقرة  52أعاله) .
 .385وتجدر اإلشارة إلى أن مسألة االعتراف بأوامر الحماية المدنية األجنبية و إنفاذها هو موضوع أدرج في جدول
أعمال مؤتمر الهاي بشأن القانون الدولي الخاص ،وتم تناوله بالبحث مرات عديدة في السنوات األخيرة .وقد
بادر المكتب الدائم لمؤتمر الهاي إلى إجراء بعض األبحاث المقارنة بشأن أوامر الحماية المدنية المتاحة في
مختلف النظم القانونية و سبل إنفاذها في الخارج .وخالل اجتماع مجلس الشؤون العامة و السياسات لمؤتمر

الهاي المعقود في عام  ،3152قدم المكتب الدائم ملخصا عن ردود الدول األعضاء على استبيان تم إعداده
لتقييم الضرورة و الجدو من وضع صك دولي لتسهيل االعتراف بأوامر الحماية المدنية األجنبية وانفاذها.197
وقد سمحت الردود على هذا االستبيان بتحديد عدد من أوجه القصور و الصعوبات التي تميز هذه العملية في
الوقت الراهن .وتعد صعوبة الحصول على أمر بتوفير الحماية المدنية إلجراء زيارة مؤقتة أو التأشيرات المتعددة

194

نص االتفاقية متاح على اإلنترنت على http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm

(تم تصفح هذه الصفحة

في آخر مرة في  51مايو .)3152
195

راجع جدول وضع التصديق على االتفاقية http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx؟src=TREATY&mtdsg_no=IV-

( 8&chapter=4&lang=en # EndDecتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
196
197

راجع الفقرة  13أعاله والحاشية رقم .13
راجع االستبيان بشأن االعتراف بأوامر الحماية المدنية األجنبية وانفاذها :ملخص ردود الدول األعضاء وسبل المضي قدما ،المعد من جانب المكتب الدائم،

وهو متاح على ( http://www.hcch.net/upload/wop/genaff2013pd04b_en.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
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الدخول المتعلقة باإلقامة القصيرة المدة في النظام القانوني األجنبي198إحد

المصاعب الرئيسية ذات الصلة

بالنزاعات األسرية العابرة للحدود المذكورة في ملخص الردود على االستبيان.
 .383لقد اعتمد االتحاد األوروبي مؤخ ار الئحة جديدة لتبسيط وتسريع االعتراف بأوامر الحماية المدنية األجنبية و
إنفاذها .وسوف تنطبق الالئحة رقم ( )EU 1322/232الصادرة عن البرلمان األوروبي و المجلس
األوروبي في  21يونيو  1322المتعلقة باالعتراف المتبادل بإج ار ات الحماية في الشؤون المدنية

199

على

جميع أوامر الحماية التي صدرت في يوم  22يناير  1322و بعد هذا التاريخ .وتهدف هذه الالئحة إلى
استكمال التوجيهة رقم  EU/22/1322الصادرة عن البرلمان األوروبي و المجلس األوروبي في 22

ديسمبر  1322المتعلقة بأوامر الحماية األوروبية ،200والتي تنطبق على إجراءات الحماية المعتمدة في
المسائل الجنائية.

عاش ار .تعزيز الحلول المتفق عليها – تعزيز الوساطة ،والصلح و الوسائل المماثلة -وضع آليات متخصصة
للمساعدة على التسوية الودية للنازعات األسرية العابرة للحدود -الوساطة األسرية العابرة للحدود – تأمين إضفا
طابع قانوني إلزامي على الحلول المتفق عليها في النزاعات األسرية العابرة للحدود وضمان إنفاذها

ألف .تعزيز الحلول المتفق عليها
 .222يتعين الحرص على أن تكون التسوية الودية للنزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة
باألطفال هدفا رئيسيا.

 .222يتعين على الدول اتخاذ جميع اإلج ار ات الالزمة لتوفير بيئة قانونية تشجع التسوية
للنزعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة باألطفال ،مع صون حقوق الطرفين في
الودية ا

الوصول إلى العدالة ،وحماية مصالح الطفل العليا.

 .222يتعين على الدول اال لتزام بتحسيس المهنيين القانونيين وأصحاب المهن األخرى ذوي
الصلة في هذا المجال .ويمكن للدول النظر ،على سبيل المثال،في إمكانية إدراج المعلومات

للنزعات األسرية ضمن
بشأن طريقة سير آليات و وسائل المساعدة على التسوية الودية ا
المناهج التدريبية الخاصة بالمهنيين القانونيين وأصحاب المهن األخرى ذوي الصلة.
198

راجع الصفحة رقم  ،58المرجع نفسه.

199

نص الالئحة متاح على > <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0004:0012:EN:PDF

)تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو )3152
200

نص التوجيهة متاح في http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do؟( uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:EN:PDFتم

تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
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 .222يتعين على الدول النظر في إمكانية إدراج أحكام محددة في قوانينها اإلجرائية تدعو
القضاة إلى تشجيع التسوية الودية للنزاعات األسرية .ويمكن أن يشمل مثل هذا التشجيع

توفير المعلومات المناسبة بشأن آليات التسوية الودية للنزاعات المتاحة .ويمكن أيضا أن
يجيز قانون اإلج ار ات للقضاة في مختلف الدول إحالة األطراف المعنية باألمر إلى آليات
التسوية الودية للنزاعات المتاحة ،مثل آليات الوساطة أو الصلح أو الوسائل المماثلة

األخرى ،شريطة أن تكون طبيعة القضية مناسبة لمثل هذه اإلحالة.
ملخص المناقشات

للنزعات
 .382لقد تم في جميع اجتماعات فريق العمل التشديد في المناقشات على أهمية تعزيز التسوية الودية ا
األسرية العابرة للحدود .وقد شجع فريق العمل تفضيل التسوية الودية لجميع النزاعات األسرية العابرة للحدود،

وأكد أن تسوية النزاعات عن طريق االتفاق بين الوالدين هو الحل األمثل ،بحيث أن مثل هذه التسوية تعود
بالفائدة على جميع الجهات ،وعلى األطفال المعنيين باألمر على وجه الخصوص (راجع أيضا الممارستين
السليمتين رقم  58و  ، 31والفقرة  78وما يليها أعاله) .
 .384وشدد في نفس الوقت ،عدة أعضاء الوفود على أهمية صون حقوق الطرفين في الوصول إلى العدالة وحماية
مصالح الطفل العليا.
 .381أحاط فريق العمل علما بدليل الممارسات السليمة في مجال الوساطة

201

المعد من جانب مؤتمر الهاي بشأن

القانون الدولي الخاص .ورغم أن الدليل يركز على الوساطة في سياق حاالت االختطاف الدولي لألطفال التي

كبير
ا
تدخل في نطاق اتفاقية الهاي لعام  5881الخاصة باختطاف الطفل ،إال أن هذا الدليل يتضمن عددا

من الممارسات السليمة التي يمكن االسترشاد بها في مجال استخدام آليات الوساطة و الوسائل األخر ذات
الصلة كسبيل لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود بشكل عام .
 .381لقد تناول فريق العمل بالبحث الوسائل المختلفة التي يمكن استخدامها في سبيل تعزيز التسوية الودية للنزاعات
العابرة للحدود و الوطنية في آن واحد.
 .387شدد فريق العمل ،خالل المناقشات ،على أهمية زيادة تحسيس المهنيين القانونيين ذوي الصلة في هذا
المجال .وفضال عن ذلك ،تمت مناقشة مسألة عقد اجتماعات إلزامية حول الوساطة ،شريطة أن تتوفر مصالح

محددة معنية بالوساطة في مختلف النظم القانونية .وأيد عدد من الوفود ،منهم الوفد اللبناني فكرة إيراد ممارسة
سليمة مخصصة لهذا الغرض في دليل الممارسات السليمة .وأشار الوفد اإلسرائيلي إلى أنه تم ،في إسرائيل
مؤخ ار في سياق القانون الوطني لتسوية النزاعات األسرية ،البدء في عقد اجتماعات إلزامية يتم ،خاللها ،تقديم

201راجع الحاشية رقم  75أعاله.
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معلومات عن الوساطة ،و تقييم ما إذا كانت القضية قيد البت فيها يمكن تسويتها عن طريق الوساطة .وأبد
عدد من الوفود ،مثل الوفدين التونسي ،والمغربي مخاوفهم بشأن اعتماد مثل هذه االجتماعات اإللزامية بشأن
الوساطة في النزاعات األسرية العابرة للحدود ،وابدوا تشجيعهم لصالح الوساطة الطوعية وليس اإللزامية .وأوضح
الوفد التونسي أن األم التي يتم نقل طفلها بطريقة غير مشروعة إلى دولة أخر ال يمكن "إلزامها" بقبول
الوساطة .وتمت –كذلك -اإلشارة إلى أن الضغط على أحد الوالدين للمشاركة في عملية للوساطة تتم في دولة

ال يتوفر نظامها القانوني على مصالح متخصصة في الوساطة في مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة
للحدود يمكن أن يسبب اختالال في التوازن بين الطرفين المعنيين باألمر أثناء عملية الوساطة .وتم التأكيد على
أنه في حال إلزام والد أجنبي –مثال -بالمشاركة في عملية للوساطة تتم بموجب نظام وساطة وطني بحت ،ال
يراعي االحتياجات اللغوية الخاصة بهذا الوالد األجنبي ،فإن مثل هذه العملية للوساطة لن تجدي نفعا (فيما

يتعلق بالمناقشات حول خدمات الوساطة المتخصصة راجع الفصل العاشر (باء) أدناه تحت عنوان " تعزيز
استخدام الوساطة ،والصلح و الوسائل المماثلة –وضع آليات متخصصة للمساعدة على التسوية الودية للنزاعات
األسرية العابرة للحدود ").
 .388أكد العديد من أعضاء الوفود ،بمن فيهم الوفد اإلسرائيلي ،أهمية تقييم ما إذا كانت القضية قيد النظر فيها
يمكن تسويتها باستخدام آلية معينة لتسوية النزاعات .وتم اإلقرار أنه ال يمكن تسوية جميع الحاالت األسرية عن

طريق الوساطة.
مالحظات عامة

 .388تسعى جميع اتفاقات الهاي الحديثة بشأن األسرة ،بما في ذلك اتفاقية الهاي لعام  5881الخاصة باختطاف
الطفل ،202و اتفاقية الهاي لعام  5881الخاصة بحماية الطفل إلى تعزيز التسوية الودية للنزاعات األسرية
العابرة للحدود .وبالمثل ،تشجع العديد من الصكوك األوروبية ،مثل الئحة بروكسل الثانية(أ) و الصكوك الثنائية
للنزعات األسرية العابرة للحدود.
المعمول بها في المنطقة األورو-متوسطية التسوية الودية ا

با  .تعزيز استخدام الوساطة ،والصلح ،والوسائل المماثلة ذات الصلة -وضع آليات متخصصة للمساعدة على
التسوية الودية للنزاعات األسرية

 .222يتعين على الدول تشجيع استخدام الوساطة ،والصلح ،والوسائل المماثلة ذات الصلة
كسبيل للتوصل إلى حلول متفق عليها في مجال تسوية النزاعات األسرية المتعلقة
باألطفال.
 .213يمكن توظيف آليات مختلفة للعمل ،جنبا إلى جنب،في سبيل الوصول إلى التسوية الودية
للنزاعات األسرية.

202

راجع المادة  )2( 3ج) من اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل ،الحاشية رقم  13أعاله.
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 .212إن التوفر على أكثر من آلية واحدة في النظام القانوني يعد ميزة إضافية ،بحيث أن ذلك

يسمح بتسخير مجموعة أكبر من الوسائل للمساعدة على التسوية الودية للنزاعات .وعليه،

يتعين على الدول النظر في سبل توسيع طيفها من اآلليات المعنية بالتسوية الودية
للنزاعات ،و التشجيع –مثال -على إنشا هياكل للوساطة حيث ال تتوفر مثل هذه الهياكل.
 .211يتعين إيراد الضمانات المناسبة لتجنب إلحاق الضرر بأي واحد من طرفي النزاع أو
بالطفل المعني باألمر بسبب المشاركة في عملية الوساطة أو في آلية مماثلة.

 .212يمكن تحديد هذه الضمانات باعتماد إطار قانوني يسمح بتنظيم الشروط الرئيسية التي
يتعين أن تستوفيها آليات التسوية الودية للنزاعات.

 .212نظ ار ألهمية عنصر الزمن في المسائل ذات الصلة بالطفل ،يتعين ،حينما يتم استخدام
الوساطة ،واآلليات المماثلة األخرى كسبيل لتسوية النزاعات األسرية المتعلقة باألطفال،
الحرص على تنظيم هذه الوساطة واآلليات بطريقة تسمح بتسوية النزاعات في أوانه.

ويمكن ،على سبيل المثال ،تحديد آجال زمنية دقيقة لتنفيذ المحاولة المتعلقة بالتسوية
الودية.
 .212يتعين استخدام الوساطة و الوسائل المماثلة األخرى كآليات مكملة لإلج ار ات القانونية،
وليس كبديل لها .ويتعين أن ال يتم تقييد الوصول إلى اإلج ار ات القانونية.

 .212بغية تعزيز استخدام الوساطة والوسائل المماثلة في هذا المجال ،يتعين على الدول النظر
في سبل الحد من تكاليف استخدام مثل هذه اآلليات لإلتاحة لألطراف التي تتوفر على
موارد مالية محدودة من الوصول إليها.

 .212في ضو التحديات الخاصة التي تفرضها النزاعات األسرية العابرة للحدود في بعض
الحاالت ،يتعين الحرص على إنشا آليات متخصصة لتسوية النزاعات األسرية في مثل

هذه الحاالت.
 .212يتعين على الدول تعزيز إنشا آليات متخصصة في مجال التسوية الودية للنزاعات
األسرية العابرة للحدود و تطوير التدريب المتخصص في هذا المجال.
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ملخص المناقشات

 .381أوصى فريق العمل بأن تتولى الدول تشجيع استخدام الوساطة ،والصلح ،والوسائل المماثلة ذات الصلة كسبيل
للتوصل إلى حلول متفق عليها في مجال تسوية النزاعات األسرية المتعلقة باألطفال .والشك أن تعزيز وسائل
المساعدة في مجال التسوية الودية للنزاعات سيفضي ليس -فقط -إلى ضمان تسوية النزاعات األسرية العابرة

للحدود ،بل وكذلك النزاعات األسرية الوطنية البحتة .في ضوء التحديات الخاصة التي تفرضها النزاعات
األسرية الدولية ،شدد فريق العمل على األهمية أن تستوفي آليات تسوية النزاعات العابرة للحدود بعض الشروط
المحددة اإلضافية األخر .
 .385أكد فريق العمل أنه ليس هناك ضرورة لالختيار بين الصلح والوساطة في النظم القانونية .وبالمقابل ،تم إقرار
لنزعات ،جنبا إلى جنب ،بحيث أن التوفر على
الحاجة إلى أن تعمل سائر اآلليات المعنية بالتسوية الودية ل ا
عدد من اآلليات المشتركة في مجال التسوية الودية للنزاعات سيعود بالفائدة ،ال محالة .و في هذا الصدد،
أوضح عدة أعضاء الوفود ،منهم الوفدين اإلسرائيلي و األردني ،أن توفر عدد مهم من آليات التسوية الودية
للنزاعات سيتيح أطراف النزاع إيجاد اآللية المناسبة التي تستجيب الحتياجاتهم.
 .383أوضح فريق العمل أنه تتولى كل دولة ،مع مراعاة خصوصية نظامها القانوني وتقليدها ،تحديد آليات التسوية
لنزعات التي هي األنسب بالنسبة لها ،وتعكف على ضبط طريقة تنظيمها ،وكيفية ربطها باإلجراءات
الودية ل ا
لنزعات.
القانونية السارية المفعول ،وتحرص على ضمان التفاعل بين مختلف اآلليات المعنية بالتسوية الودية ل ا

وأشار كل من الوفد اللبناني و األردني إلى خصوصية النظام القانوني في بلديهما بحيث أن هناك محاكم دينية
وأخر مدنية تنشطان جنبا إلى جنب ،وهو األمر الذي يؤثر على تنظيم آليات التسوية الودية للنزاعات في
هاذين البلدين.
نزعات القائمة في دول جنوب
 .382لقد أبرزالتبادل الذي جر بين أعضاء فريق العمل بشأن آليات التسوية الودية لل ا
المتوسط الشريكة (راجع أيضا الفقرة  78أعاله ،وما يليها) أن عملية الصلح اإللزامية في إجراءات الطالق هي
سمة مشتركة بين العديد من دول المنطقة ،مثلما هو الحال في الجزائر ،واألردن ،والمغرب ،وتونس مثال .و
يالحظ أن عملية الوساطة ال تزال تستخدم على نحو محدود في بلدان المنطقة .وأوضح الوفد اإلسرائيلي أن
خدمات الوساطة الخاصة هي متاحة في النظام القانوني في بلده .وأشار الوفد اللبناني إلى أن ثمة عدد من

مراكز الوساطة المتاحة في لبنان ،منها " مركز الوساطة التابع لجامعة سان جوزبف المعروفة بالمختصر
(الماك)  .وأشار الوفد الفلسطيني إلى توفر نظام للوساطة االجتماعية في فلسطين.
 .384أشار عدد من أعضاء الوفود ،منهم الوفدين المغربي والتونسي إلى أنه ،فضال عن اآلليات األخر القائمة
للتسوية الودية للنزاعات ،يستحسن –كذلك -التوفر على آلية للوساطة األسرية في النظام القانوني في بلديهما.

وأشار الوفد المغربي إلى أن مثل هذه اآللية لها ميزة كبيرة بحيث أنها تسمح بصون خصوصية الحياة الشخصية
لألسرة المعنية باألمر بفضل السرية التي تتميز بها .وأضاف أن المغرب يعكف –حاليا-على دراسة سبل إدراج
منهجية العمل والتقنيات الخاصة بالوساطة ضمن عمليات الصلح ،وتوفير التدريب في هذا المجال لألشخاص
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الذين يتولون تنفيذ عمليات الصلح .وأوضح الوفد المصري أنه يعتزم الترويج للمهارات القانونية في مجال
الوساطة في النظام القانوني في بلده عن طريق توفير التدريب لألخصائيين في علم النفس و للمساعدين
االجتماعين المتدخلين في مجال الوساطة.
 .235قدم أعضاء فريق العمل معلومات حول عدد من اآلليات والوسائل األخر المستخدمة في النظم القانونية في
للنزعات األسرية.
بلدانهم كسبيل لتشجيع التسوية الودية ا

النزعات
 .233أبرز الوفد المصري النجاح المحرز بفضل العمل المنجز من جانب "لجنة التعاون الدولي لتسوية ا
المتعلقة بحضانة األطفال المولودين من الزواج المختلط" ،أو ما يعرف باسم "لجنة المساعي الحميدة" ،والتي

تروج للتسوية الودية للنزاعات األسرية العابرة للحدود في حاالت الزواج المختلط  .وأوضح الوفد المصري أن
اللجنة تضم جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة ،مثل ممثلي و ازرة العدل ،وو ازرة الشؤون الخارجية ،وو ازرة
الداخلية ،و النيابة العامة .وأكد أنه يشترط على العاملين في هذه اللجنة إجادة عدة لغات ،ألنه يتم

–كذلك-

التعامل مع األولياء غير المصريين في لغاتهم .وأضاف أنه ،فور التماس المساعدة من اللجنة لتسوية نزاع
أسري عابر للحدود ،تتولى اللجنة تنظيم جلسات خاصة لهذا الغرض ،بحيث تخصص الجلسة األولى لفحص
القضية ،ثم يتم االستماع لألطراف المعنية باألمر على نحو منفصل .ويمكن –أيضا -إشراك ممثلين عن سفارة

أو قنصلية الدولة التي ينتمي إليها الوالد األجنبي .ويتم الحرص على دعم االتصال بين الوالدين و الطفل في
جميع مراحل عملية التسوية .وأضاف أنه ليس هناك تشريع محدد يحكم هذه اللجنة ،والى أنها تتمتع بسلطة
تقديرية ،وتسعى في الحاالت الفردية المعروضة عليها إلى تفضيل المقترحات التي تصون مصالح الطفل العليا،

بحيث يمكنها ،على سبيل المثال ،المبادرة إلى عرض الوساطة أو الصلح على األطراف المعنية باألمر،
واصدار توصيات غير ملزمة .وأشار إلى أن اللجنة ال تمنع الطرفين من االحتكام إلى المحاكم إن كانا يفضالن
ذلك .وأضاف أنه تم –كذلك -في الحاالت الوطنية التي تخضع لقانون األسرة في مصر إنشاء "لجنة" لمساعدة
األطراف المعنية بالنزاعات األسرية على التوصل إلى تسوية ودية لهذه النزاعات؛ وأنه تم -أيضا -بموجب
النزعات األسرية " التي ترفع تقاريرها إلى
قانون األسرة لعام  2111إنشاء عدد من " المكاتب المعنية بتسوية ا

محاكم األسرة .وتضم هذه الهياكل طبيب نفساني ،و مستشار قانوني ،ومساعد اجتماعي .وبمجرد تقديم طلب
إلى رئيس اللجنة يتعلق بنزاع بشأن الحضانة ،تتولى اللجنة الترتيب لعقد اجتماعات خاصة لبحث الموضوع.
وأشار الوفد المصري إلى أن اللجنة تعقد جلسات لالستماع للوالدين ،يستخدم خاللها كل واحد من أعضاء
اللجنة مهاراته المهنية الشخصية إلقناع الطرفين بضرورة تفضيل التسوية الودية للنزاع ،بحيث يقدم المستشار
القانوني شروحات عن الوضع القانوني ،و يجري المختص في علم النفسي تحليال للوضع النفسي ويقدم
مساعدته في هذا المجال الخ .وفي حال توصل الوالدين إلى اتفاق ،يقيد المستشار القانوني كتابة جميع الشروط
المتفق عليها .واذا كانت هذه العملية غير مرضية بالنسبة للوالدين ،فبإمكانهما رفع دعو

قضائية أمام

المحكمة.
 .233أوضح الوفد اإلسرائيلي أنه ،بموجب قانون األسرة في بلده ،تقدم المساعدة على التسوية الودية للنزاعات عن
طريق "وحدات الدعم" التابعة للمحاكم والتي تتم إدارتها من جانب مساعدين اجتماعيين .و يتم تمويل المساعدة
المقدمة من وحدات الدعم عن طريق الدولة ،بحيث تقدم هذه المساعدة مجانا لطرفي النزاع األسري .وعالوة
128
يوروميد للعدالة الثالث -العنصر الثاني
فريق العمل ()2

دليل الممارسات السليمة

على ذلك ،أشار الوفد اإلسرائيلي إلى أنه يتم استخدام االستبيانات في إجراءات قانون األسرة اإلسرائيلي من
جانب المحاكم المدنية كسبيل لتسهيل التوصل إلى تسوية ودية للنزاع ،بحيث يطلب من كل واحد من الوالدين
اإلجابة على قائمة طويلة من األسئلة التفصيلية لإلعراب عن رغبتهما و التعبير عن وشواغلهما فيما يتعلق
بترتيبات االتصال و الحضانة التي ستحدد لكل واحد منهما في المستقبل.
 .233أكد فريق العمل أنه يتعين الحرص على أن ال تسبب المشاركة في عملية الوساطة ،أو في أي عملية مماثلة
أي ضرر لألطراف المشاركة أو لألطفال المعنيين باألمر ،و أنه يتعين إيراد ضمانات محددة في هذا المجال.
 .233أبد

عدد من أعضاء الوفود  ،مثل الوفد األردني ،تأييدهم لوضع إطار قانوني واضح ينظم المسائل المهمة

في مجال الوساطة مثل طريقة تنظيمها ،و كيفية تفاعلها مع اإلجراءات القانونية ،واآلجال الزمنية الخ (راجع

أيضا الممارسة السليمة رقم  . )121شدد عدة أعضاء الوفود على ضرورة الحرص على أن ال تتسبب الوساطة
النزعات .وأشار الوفد اللبناني إلى أهمية عنصر الزمن في النزاعات
و العمليات المماثلة في تأخير تسوية ا
األسرية المتعلقة باألطفال ،و أكد الحاجة إلى إيراد ضمانات لتجنب استخدام الوساطة و الوسائل األخر
المماثلة كأداة لكسب الوقت من جانب أحد الوالدين .وشدد عدة وفود ،منهم الوفد األردني ،واللبناني ،و المغربي،

و التونسي على أهمية تحديد آجال زمنية دقيقة يتعين التقيد بها في محاولة التوصل إلى التسوية الودية للنزاع.
وعند انقضاء هذه اآلجل ،وفي حال عدم تحقيق التقدم ،ينبغي فسح المجال للمحكمة كيما تبت في القضية
وتصدر قرارها.
 .311وقد أثار الوفد اللبناني مسألة أخر تستلزم توضيحا قانونيا تتمثل في معرفة ما إذا كانت المشاركة في عملية
الوساطة من جانب طرفي النزاع توقف الدعو القضائية .وتمت –كذلك -إثارة مسألة ضمان سرية االتصاالت
في الوساطة التي قد تحتاج إلى إطار قانوني ،بحيث شدد العديد من أعضاء الوفود على أهمية التوفر على
إطار قانوني يضمن تنفيذ الوساطة على نحو سليم ،و الحاجة إلى أن تتوفر الجهات المعنية بتنفيذ الوساطة

على المهارات الالزمة وكفالة تدريبهم على نحو مناسب في هذا مجال (راجع أيضا الفصل العاشر (جيم) أدناه

بعنوان ":الوساطة األسرية الدولية ")  .وأكد عدد من الوفود ،مثل الوفدين المصري ،واألردني ،على ضرورة
تحديد المواصفات الوظيفية الخاصة بالوسيط ،بحيث ذكر الوفد األردني أن الوسيط يجب أن يكون ملما
بالقانون ،خاصة إذا كانت نتائج الوساطة ذات طابع قانوني ملزم ،تصير نافذة دون تدخل المحكمة.
 .311أكد فريق العمل أنه ينبغي أن ال يتم تقييد الوصول إلى إجراءات المحكمة على إثر البدء في تنفيذ الوساطة
والوسائل المماثلة (راجع الفصل العاشر(ألف) أعاله بشأن تأمين الوصول إلى العدالة الوارد تحت عنوان
"الحلول المتفق عليها ") .و أشار الوفد اللبناني إلى أنه يستحسن أن تصبح الوساطة الوسيلة األولى التي يتم
اللجوء إليها لتسوية الخالفات األسرية ،ومع ذلك ال يجب أن تحل الوساطة محل اإلجراءات القانونية ،ويعني

ذلك أن الوساطة ينبغي أن تكون مكملة لإلجراءات القانونية.

 .312ذكر فريق العمل أن ارتفاع تكاليف الوساطة والعمليات المماثلة قد يتسبب في امتناع أطراف النزاع عن
استخدام مثل هذه الخدمات .وفيما يتعلق بتكاليف الوساطة ،تمت مناقشة إمكانية استخدام نظام المساعدة
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القانونية لتمويل تكاليف الوساطة الخاصة باألفراد ذوي الموارد المالية المحدودة .وير عدد من الوفود ،مثل
الوفد اإلسرائيلي و التونسي ،أنه من الصعب تصور استخدام المساعدة القانونية لتمويل خدمات للوساطة تقدم
خارج المحكمة .وأشار الوفد اإلسرائيلي إلى أن خدمات الوساطة في إسرائيل يتم تقديمها من جانب هيئات
خاصة خارج اإلجراءات القانونية ،والى أن تكاليف الوساطة تتحملها األطراف المعنية باألمر .وأوضح الوفد
اإلسرائيلي أن الدولة ليس لها أي تأثير على أسعار الوساطة في السوق الحرة ،وأن الدولة ليس لها أي تدخل في

الوقت الراهن في الجوانب المالية للوساطة .وأشار ،مع ذلك ،إلى أن الدولة هي التي تتحمل التكاليف المترتبة
عن المساعدة التي تقدمها وحدات الدعم التابعة للمحاكم قصد التوصل إلى تسوية ودية للنزاعات األسرية .أيد
الوفد المصري فكرة تخفيض تكاليف الوساطة إلى أدنى حد ممكن ،وذكر أن "لجنة المساعي الحميدة" تطبق
أعباء منخفضة في مجال الوساطة .وأشار الوفد المغربي إلى أنه حينما سيتم استكمال النظر في إمكانية تفعيل
الوساطة في المغرب في المستقبل ،سوف تتم مراعاة مسألة التكاليف .واسترعى االنتباه إلى أن المساعدة

القانونية تقدم مجانيا للنساء في النظام القانوني المغربي في جميع اإلجراءات األسرية ،و أشار إلى أن هذه
الميزة الخاصة بالنظام القانوني المغربي تهدف إلى حماية حقوق المرأة ،والى أنه ستتم مراعاة مسألة تكلفة
خدمات الوساطة في حال تفعيلها في المغرب في المستقبل.
 .313ناقش فريق العمل بالتفصيل التحديات الخاصة التي تفرضها النزاعات األسرية العابرة للحدود ،مثل اختالف
الثقافات ،واللغات ،و بعد المسافة الجغرافية ،و الوضع القانوني المعقد المترتب عن اختالف النظم القانونية
لنزعات األسرية العابرة للحدود
التابعة لدولتي الطرفين .وتم اإلقرار أن تفضيل التسوية الودية ل ا

سيسمح

بالتغلب على مثل هذه التحديات .وعليه ،أوصى فريق العمل ،بإلحاح ،بإنشاء آليات متخصصة لهذا الغرض.
وأوضح الوفد اإلسرائيلي أنه يمكن التفكير في إنشاء نوعين من اآلليات في مجال الوساطة :نوع موجه لتسوية
النزاعات األسرية الوطنية البحتة ،و نوع آخر لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود.

 .311شدد العديد من أعضاء الوفود ،بمن فيهم الوفد المصري ،واألردني ،و المغربي على أهمية توفير التدريب
المتخصص في مجال الوساطة.
مالحظات عامة

 .315هناك عدة صكوك ومبادرات دولية واقليمية تشجع على استخدام الوساطة والصلح و غيرهما من الوسائل
المماثلة األخر كسبيل للمساعدة على الوصول إلى تسوية ودية للنزاعات األسرية العابرة للحدود .203وضمن
اآلليات المختلفة المتاحة في هذا المجال ،فإن الوساطة هي التي حظيت باهتمام خاص في السنوات الماضية.
 .313في االتحاد األوروبي ،تهدف التوجيهة األوروبية في مجال الوساطة204إلى تشجيع استخدام الوساطة كسبيل
للمساعدة على التسوية الودية للنزاعات العابرة للحدود ذات الصلة بالمسائل المدنية والتجارية ،بما في ذلك

203

راجع أيضا الفقرة رقم  388أعاله.

204

راجع الفقرة  53أعاله والحاشية رقم .28
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النزاعات األسرية العابرة للحدود .و بغية ضمان تنفيذ هذه التوجيهة ،205بادرت العديد من الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي إلى سن تشريعات محددة يتم تطبيقها في سياق الوساطة األسرية العابرة للحدود.
 .313وال شك أن ارتفاع أنشطة مؤتمر الهاي في العقود األخيرة يعكس –كذلك -تزايدا في استخدام الوساطة كسبيل
لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود .وقد قامت المنظمة ،خالل السنوات الماضية ،بإعداد دليل للممارسات
السليمة في مجال الوساطة

206

تم نشره في صيف  ،2112يتضمن مجموعة من الممارسات السليمة التي

يستوصى باستخدامها في الوساطة لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود .ورغم أن الممارسات السليمة
المتضمنة في هذا الدليل تركز ،بوجه خاص ،على حاالت نقل الطفل واحتجازه بطريقة غير مشروعة عبر
الحدود ،في سياق اتفاقية الهاي لعام  1331الخاصة باختطاف الطفل ،إال أن هذه الممارسات السليمة يمكن
استخدامها في مجال الوساطة من أجل تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود بشكل عام .وبالتوازي مع عملية

إعداد دليل للممارسات السليمة ،عكف مؤتمر الهاي على العمل في سياق عملية مالطا207من أجل الترويج
الستخدام الوساطة لتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود حينما تقع هذه النزاعات خارج النطاق الجغرافي
للصكوك القانونية متعددة األطراف ذات الصلة .وقد أفضت هذه الجهود إلى إعداد "المبادئ اإلرشادية إلنشاء
هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا" ،208التي تشجع على إنشاء آليات متخصصة للوساطة لتسوية النزاعات

األسرية العابرة للحدود وتطلب إقامة نقاط اتصال مركزية للوساطة األسرية العابرة للحدود في جميع الدول.
جيم .الوساطة األسرية الدولية

 .421يتعين تشجيع الدول على تعزيز إنشا آليات متخصصة للوساطة األسرية الدولية ،ودعم
هياكل الوساطة المعنية بتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود.
 .421يتعين تشجيع الدول على النظر في سبل تنفيذ "المبادئ اإلرشادية إلنشا
الوساطة في سياق عملية مالطا"

209

هياكل

و فتح نقاط اتصال مركزية للوساطة األسرية الدولية

على النحو المشار إليه في هذه المبادئ اإلرشادية.
 .424يتعين تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة باآلليات المتخصصة في مجال الوساطة
األسرية الدولية من خالل السلطات المركزية ،مثل نقاط االتصال المركزية.

205

بالنسبة للتشريعات الوطنية التي تنفذ التوجيهة وللمزيد من المعلومات حول التوجيهة ،راجع األطلس القضائي األوروبي على

206

راجع الحاشية رقم  75أعاله.

207

راجع الفقرة رقم  7أعاله.

208

راجع الحاشية رقم  7أعاله.

209

نفس المرجع.

( http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htmتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
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ملخص المناقشات

 .313أيد فريق العمل إنشاء مصالح متخصصة للوساطة في مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود و وهياكل
للوساطة األسرية العابرة للحدود.
 .313لقد تم ،أثناء اجتماعات فريق العمل االستماع إلى إحاطتين تم تقديمهما من جانب ممثلي اثنين لمؤتمر الهاي
بشأن القانون الدولي الخاص ،بحيث سمحت لفريق العمل اإلحاطة علما بالعمل المنجز من جانب مؤتمر
الهاي في مجال التشجيع على إنشاء هياكل للوساطة األسرية الدولية في سياق عملية مالطا .وقد ناقش فريق
العمل على نحو مفصل "المبادئ اإلرشادية إلنشاء هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا" ،210بحيث أبد

تأييده لهذه المبادئ اإلرشادية و شجع على تنفيذها.
 .311شجع فريق العمل الدول على الحرص ،عند إنشاء مصالح متخصصة في خدمات الوساطة األسرية الدولية،
أن تتم مراعاة مواصفات الوسطاء/المنظمات الوسيطة المدرجة في الفصل (باء  )1من "المبادئ" و في الفصل

(باء )2من المبادئ العامة المتعلقة بعملية الوساطة.
با  .الوساطة

 -2مواصفات الوسطا /المنظمات الوسيطة الواجب مراعاتها من جانب نقاط االتصال المركزية

و فيما يلي بعض المواصفات التي يتعين على نقطة االتصال المركزية مراعاتها عند تحديد واعداد قائمة
الوسطاء أو المنظمات الوسيطة في مجال النزاعات األسرية الدولية:


مسيرة مهنية وتدريب مناسبين في مجال الوساطة األسرية (بما في ذلك الوساطة األسرية الدولية).



خبرة كبيرة في مجال تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود التي تشرك عدة ثقافات.



معرفة وفهم الصكوك القانونية الدولية واإلقليمية ذات الصلة.



الوصول إلى شبكات االتصاالت ذات الصلة ( على الصعيدين المحلي والدولي).



اإللمام الجيد بمختلف األنظمة القانونية واالتفاقات وبكيفية إضفاء طابع قانوني ملزم على االتفاقات
المبرمة وبطريقة تنفيذها في مختلف األنظمة القضائية ذات الصلة.



الوصول إلى الدعم اإلداري والمهني.



اإللمام الجيد بالشؤون اإلدارية ،وبطريقة مسك السجالت ،وبكيفية تقييم الخدمات.



الوصول إلى الموارد ذات الصلة ( الوثائق/االتصاالت ،الخ ) .في سياق الوساطة األسرية الدولية.



الحرص على أن تكون آلية الوساطة التي يتم اختيارها معترف بها قانونيا من جانب الدولة التي تنشط
فيها ،إذا كان النظام يسمح بقيام مثل هذه اآلليات.



اإللمام الجيد باللغات.

وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من المواصفات المذكورة أعاله قد ال تتوفر في الدول التي هي في مرحلة مبكرة
من إنشاء آليات الوساطة الدولية ،وعليه ال يمكن ،في هذه المرحلة ،اإلصرار على توفرها بحيث يتعين إبداء
الواقعية بهذا الشأن.
 210نفس المرجع.
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 -1عملية الوساطة

ال شك أن ثمة مجموعة كبيرة ومتنوعة من اإلجراءات والمنهجيات المستخدمة في مختلف البلدان في مجال
الوساطة األسرية .ومع ذلك ،هناك مبادئ عامة ،يتعين االسترشاد بها ،مع مراعاة القوانين التي تنطبق على

عملية الوساطة .و من بين هذه المبادئ العامة يمكن ذكر ما يلي:


تقييم ما إذا كانت الوساطة مناسبة للقضية قيد النظر؛



الموافقة على الوساطة عن علم؛



المشاركة الطوعية؛



مساعدة الوالدين على التوصل إلى اتفاق يأخذ في االعتبار مصالح الطفل و رفاهيته؛



الحياد؛



اإلنصاف؛



استخدام اللغة األم أو اللغة (اللغات) التي يبدي المشاركون ارتياحهم على استخدامها؛



السرية؛



عدم التحيز؛



اإللمام بالثقافات المختلفة؛ و



اتخاذ الق اررات عن علم و الحصول على المشورة القانونية المناسبة ".

 .255لقد تم ،خالل المناقشات بشأن مواصفات الوسطاء المستحسنة ،إثارة عدد من المسائل األخر ذات الصلة.
وقد أكد الوفد اللبناني أنه من المهم جدا تحديد من سيتولى اختيار الوسيط في القضية ،القاضي أم األطراف
المعنية باألمر .وتم –كذلك -التشديد على أهمية تنفيذ الوساطة في النزاعات األسرية الدولية على نحو مشترك

من جانب وسطاء ملمين بثقافات كال الطرفين .و أشار ،بهذا الصدد ،عدد من الوفود ،منهم الوفد اللبناني ،إلى

أن الوالدين يشعران بارتياح أكبر حينما تتم إدارة الوساطة ،على نحو مشترك ،من جانب وسطاء ملمين
بالخلفيات الثقافية الخاصة بكل واحد منهما ،في حال اختالف ثقافات الطرفين .وير أحد أعضاء الوفود أنه قد
يكون مفيدا –كذلك -أن يكون الوسيط ذو خلفية ثقافية مختلفة ال تمت بصلة بالخلفية الثقافية للطرفين .و في
أي حال ،تم اإلقرار أنه من المهم الحرص على أن يكون الوسطاء في النزاعات األسرية الدولية ملمين إلماما

جيدا بثقافات األط ارف في القضية المعنية باألمر ،وأن يتم إدراج مسألة اإللمام بالثقافات األخر كعنصر
محوري في الحلقات التدريبية في مجال الوساطة األسرية الدولية المتخصصة.
 .253وشدد فريق العمل على أهمية تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بخدمات الوساطة األسرية الدولية

المتخصصة المتاحة ،و إلى المعلومات ذات الصلة المقترحة في القسم (ألف) من "المبادئ اإلرشادية إلنشاء

هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا" ،211و ذلك لصالح جميع األشخاص الذين هم بحاجة إلى مثل هذه
المعلومات.

 211نفس المرجع.
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 .252اقترح الوفد اللبناني إنشاء منظمة دولية للوساطة لتقديم خدمات الوساطة في النزاعات األسرية العابرة للحدود.
واقترح أن يتم تمويل مثل هذه المنظمة بواسطة الهيئات أو المنظمات غير الحكومية الدولية األخر ذات
الصلة .وأوضح أنه يمكن مواصلة السعي إلى تجسيد فكرة إنشاء مثل هذه المنظمة الدولية ،بينما يتم مواصلة
بذل الجهود على المستو الوطني في سبيل إقامة هياكل الوساطة الوطنية و ربطها بالشبكة الدولية ذات
الصلة.
مالحظات عامة

 .254يواصل مؤتمر الهاي بشأن القانون الدولي الخاص العمل على إنشاء هياكل للوساطة األسرية الدولية .ويتولى
–اآلن -الطرف الذي بادر إلى إعداد "المبادئ اإلرشادية إلنشاء هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا" تعزيز
تنفيذ هذه المبادئ على نحو واسع .وتجدر اإلشارة إلى أنه يجوز ألي دولة تنفيذ هذه المبادئ إذا ما كانت
ترغب في ذلك .وقد قامت ،حتى اآلن ،ست ( )1دول بفتح نقاط اتصال مركزية للوساطة األسرية الدولية وفقا
للمبادئ اإلرشادية (لمزيد من التفاصيل ،راجع الفقرة رقم .)8

دال .إضفا طابع قانوني ملزم على الحلول المتفق عليها في النزاعات األسرية العابرة للحدود وضمان تنفيذها
 .221بغية دعم التسوية المستدامة للنزاعات األسرية العابرة للحدود ،يتعين اتخاذ جميع
لزمي على الحلول المتفق عليها
اإلج ار ات المناسبة التي تكفل إضفا طابع قانوني إ ا

وتضمن تنفيذها في اثنين أو أكثر من النظم القانونية المعنية باألمر.

 .222يتعين أن يتم ،في النزاعات األسرية العابرة للحدود المتعلقة بالحضانة و/أو
لزمي على االتفاق المتوصل
االتصال،الحرص –بصورة خاصة -على إضفا طابع قانوني إ ا
إليه ،وضمان االعتراف به في النظم القانونية ذات الصلة بطريقة سريعة إل تاحة العمل به
(االتفاق) في بيئة قانونية آمنة.
ملخص المناقشات

 .251أقر فريق العمل أهمية الحرص على إضفاء طابع قانوني ملزم على االتفاق المتوصل إليه في سياق التسوية
الودية للنزاعات ،والحاجة إلى كفالة تنفيذه في اثنين أو أكثر من النظم القانونية المعنية باألمر ،بحيث أن ذلك
هو السبيل الوحيد الذي سيكفل تسوية مستدامة للنزاع األسري العابر للحدود .وأيد فريق العمل المبادئ
المتضمنة في الفصلين باء( )2و جيم من "المبادئ اإلرشادية إلنشاء هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا"

212

المتعلقة باتفاقات الوساطة .

 212الجزآن باء( )3وجيم من المبادئ اإلرشادية إلنشاء هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا (راجع أعاله الفقرة  )3التي تنص على مايلي:
باء  :3االتفاق عن طريق الوساطة
عند المساعدة على صياغة االتفاقات في مجال النزاعات األسرية العابرة للحدود ،يتعين على الوسطاء التقيد دوما ،بالشروط االعتيادية في هذا المجال ،بحيث
يجب الحرص على أن يكون االتفاق متفقا مع النظم القانونية ذات الصلة .ويتعين أن تكون االتفاقات المتعلقة بالحضانة واالتصال ملموسة ،على أكبر نحو
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 .251وتم التأكيد على أن مسألة كيفية إضفاء طابع قانوني ملزم على التسوية المتفق عليها في مجال النزاعات
األسرية العابرة للحدود وانفاذها تتوقف على النظم القانونية المعنية باألمر من جهة ،و على آليات تسوية
النزعات المستخدمة وتاربطها مع اإلجراءات القانونية ذات الصلة في الدولة المعنية باألمر ،من جهة أخر .
ا
 .257وأوضح الوفد التونسي أن االتفاقات المبرمة بشكل سليم بين شخصين يعمل بها كقانون بينهما ،وفقا للمادة
 343من قانون االلتزامات المدنية التونسي (قانون االلتزامات والعقود) .وأضاف أن أحكام هذا القانون تنطبق –
كذلك -على االتفاقات المتعلقة بالمسائل األسرية ،بما في ذلك االتفاقات بشأن االتصال و الحضانة .وأكد أنه
في حال ما إذا كان االتفاق مخالفا للسياسة العامة ،فإنه يعتبر الغيا وباطال .وأشار إلى أن االتفاق بين الوالدين
على إسناد حضانة الطفل إلى األب وليس إلى األم مثلما جرت العادة على ذلك ليس مخالفا للسياسة العامة،

بحيث يعتبر مثل هذا االتفاق سليما ،وملزما قانونيا ،شريطة أن ال يتعارض مع مصالح الطفل العليا .وبالمثل،
أوضح الوفد اإلسرائيلي أن االتفاقات المبرمة بين األشخاص هي ملزمة إذا كانت ال تتنافى مع القانون
اإلسرائيلي .وأشار عدد من الوفود إلى أنه يمكن استصدار قرار من المحكمة يتضمن إشارة إلى االتفاق
المتوصل إليه في النزاعات األسرية لكي يصبح هذا االتفاق ملزما قانونا ،وقابال للتنفيذ في الدولة التي تصدر

هذا القرار .وأوضح الوفد المصري أنه يمكن إيراد اتفاق الصلح كوثيقة ملحقة بقرار العدالة لكي يصبح هذا
االتفاق ملزما قانونا .وأكد عدد من أعضاء الوفود أنه بعد تأمين إدراج محتو االتفاق كجزء من قرار المحكمة،
فإن القوانين المتعلقة باالعتراف بالق اررات األجنبية السارية المفعول في الدولة األخر ستكون حاسمة ،بحيث أن
هذه القوانين هي التي تحدد كيفية إضفاء طابع قانوني على هذا االتفاق وتكفل تنفيذه في هذه الدولة.
مالحظات عامة

 .258نظ ار ألهمية إضفاء طابع قانوني ملزم على اتفاق الوساطة والحاجة إلى ضمان تنفيذه ،فقد دعت التوجيهة
األوروبية في مجال الوساطة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إلى "الحرص على تمكين الطرفين ،أو أحد

ممكن ،و أن تراعي الجوانب العملية .واذا كان االتفاق مرتبطا بنظامين قضائيين اثنين تستخدم فيهما لغات مختلفة ،يتعين أن يصاغ االتفاق في لغتين ،إذا كان
ذلك من شانه تبسيط إضفاء طابع قانوني ملزم على هذه االتفاقية.
جيم  .إضفاء طابع قانوني ملزم على اتفاق الوساطة
يتعين على الوسطاء ال مشتركين في عقد اتفاقات بشأن الحضانة واالتصال في سياق تسوية النزاعات األسرية الدولية الحرص على العمل ،على نحو وثيق ،مع
الممثلين القانونيين للطرفين.

قبل البدء في تفعيل االتفاق ،يتعين إضفاء طابع قانوني ملزم على تنفيذ هذا االتفاق من جانب السلطات القضائية المختصة.
ويتعين على نقاط االتصال المركزية مساعدة األطراف المعنية باألمر عن طريق توفير المعلومات الضرورية بشان اإلجراءات ذات الصلة .

وحيثما تدعو الحاجة إلى ذلك ،يتعين على البلدان المعنية باألمر النظر في ضرورة وضع أحكام تنظيمية أو تشريعية لضمان إنفاذ اتفاقات الوساطة ".

135
يوروميد للعدالة الثالث -العنصر الثاني
فريق العمل ()2

دليل الممارسات السليمة

الطرفين ،بالموافقة الصريحة من الطرف اآلخر  ،من الطلب أن يتم إضفاء طابع قانوني ملزم على إنفاذ
مضمون االتفاق الكتابي الناتج عن الوساطة ".213
 .258وعلى غرار " المبادئ اإلرشادية إلنشاء هياكل الوساطة في سياق عملية مالطا " ،تم ،في دليل للممارسات
السليمة في مجال الوساطة ،التوصية باتخاذ " اإلجراءات الالزمة إلضفاء طابع قانوني ملزم على االتفاق و

جعله قابال للتنفيذ في المحاكم المختصة ذات الصلة [  ] ...وذلك على نحو سريع و قبل البدء في تنفيذ هذا
االتفاق".214
 .231وتجدر اإلشارة إلى أن مؤتمر الهاي بشأن القانون الدولي الخاص يجري في الوقت الحالي " بحثا استكشافيا
في مجال االعتراف باالتفاقات المتوصل إليها في سياق النزاعات العابرة للحدود المتعلقة باألطفال و إنفاذها ،

بما فيها االتفاقات الناتجة عن الوساطة ،وذلك مع مراعاة استخدام تنفيذ أحكام اتفاقية الهاي لعام .215 "5881
وقد تم ،وفقا للوالية المحددة من جانب مجلس الشؤون العامة و السياسات التابع للمنظمة ،تشكيل فريق عمل
من الخبراء لهذا الغرض مكلف بتحديد طبيعة المشاكل القانونية والعملية المواجهة و نطاقها ،بما في ذلك
لزمي أو غير إلزامي في
المشاكل ذات الصلة باالختصاص القضائي ،وتقييم الجدو من اعتماد صك جديد إ ا

هذا المجال ".216

أحد عشر .الخالفات األسرية المتعلقة بنفقة الطفل في الحاالت التي تستلزم توفير دعم خاص لصالح الطفل
 .222يتعين توفير "مستوى من المعيشة يكون كافيا لضمان النمو الجسمي ،والعقلي،
واألخالقي ،و االجتماعي للطفل" .217

 .222يتولى الوالد (الوالدان) أو غيرهما من األشخاص المسؤولين عن الطفل ،المسؤولية
األساسية المتمثلة في تأمين الظروف المعيشية الالزمة لنمو الطفل ،وذلك في حدود
إمكانياتهم المالية وقدراتهم " .218

213

راجع المادة رقم  1من التوجيهة األوروبية في مجال الوساطة أعاله ،الفقرة .53

214

راجع الفصل رقم  53من دليل الممارسات السليمة في مجال الوساطة ،الحاشية رقم  75أعاله.

215

راجع رقم  7من االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون العامة والسياسات التابع للمؤتمر ( 31-57أبريل  ،)3153وهي متاحة على

( http://www.hcch.net/upload/wop/gap2012concl_en.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
216

نفس المرجع.

217

راجع المادة  )5( 37من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل.
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 .222يتعين على الدول " وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها ] ... [ ،اتخاذ اإلج ار ات
المناسبة من أجل مساعدة الوالدين و غيرهما من األشخاص المسؤولين عن الطفل ،على

إعمال [ حق الطفل في مستوى معيشي الئق ] .و يجوز عند االقتضا تقديم المساعدة

المادية وبرامج الدعم الضروريين" .219
 .222يتعين على الدول " اتخاذ جميع اإلج ار ات المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من
الوالدين أو من األشخاص اآلخرين المسؤولين ماليا عن الطفل  ،سوا داخل الدولة أومن

الخارج  .وحينما يقيم الشخص المسؤول -ماليا -عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة

التي يقيم فيها الطفل ،يتعين على الدول أن تشجع -على وجه الخصوص-على االنضمام

إلى اال تفاقات الدولية أو على إبرام اتفاقات محددة في مجال تحصيل النفقة ،هذا فضال عن
اتخاذ الترتيبات األخرى المناسبة ".220

 .222يتعين على الدول تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة باإلج ار ات القضائية و/أو
اإلدارية المتاحة في مجال تحصيل نفقة األطفال ،بما في ذلك المعلومات المتصلة بتحصيل
النفقة عبر الحدود.

 .222يتعين تشجيع الدول على إنشا هياكل مركزية لتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة

بتحصيل نفقة األطفال عبر الحدود .ويستوصى بأن تقدم –كذلك -هذه الهياكل المركزية

المزيد من المساعدة لألشخاص الذين يسعون إلى تحصيل هذه النفقة .ويتعين–أيضا-

تعزيز التالحم بين هذه الهياكل المركزية وغيرها من الهياكل القائمة المعنية بالمساعدة

على تسوية النزاعات األسرية الدولية ،مثل نقاط االتصال المركزية (راجع الممارسة
السليمة رقم  22أعاله وما يليها).

 .223يتعين على الدول اتخاذ جميع اإلج ار ات المناسبة لإلتاحة لألشخاص المتقدمين بطلبات
في مجال نفقة األطفال الوصول –فعال -إلى اإلج ار ات ذات الصلة.

 .222يتعين أن ال يتم إلزام األطفال بالمشاركة في جلسات المحكمة المتعلقة بإعالة األطفال في
حال عدم سداد النفقة.

218

راجع المادة  )3( 37من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل.

219

راجع المادة  )2( 37من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل.

220

راجع المادة  )4( 37من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق الطفل.
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 .221يتعين على الدول اتخاذ جميع اإلج ار ات المناسبة لتشجيع دفع نفقة األطفال على نحو
طوعي.
 .222يتعين على الدول إنشا آليات فاعلة تكفل إنفاذ الطلبات المتعلقة بدفع نفقة األطفال.
 .222عند البت في أسس االختصاص القضائي الدولي التي ينبغي االستناد إليها لتطبيق قواعد
القانون الدولي الخاص المحلية في مسائل نفقة الطفل ،يتعين على الدول أن تستند إلى
قواعد االختصاص التي تخدم مصالح الطفل المعني باألمر على أكمل وجه ممكن ،وأن

تحرص –كذلك-على تفضيل قواعد تضمن التفاعل مع القواعد األكثر شيوعا في الدول
األخرى في المسائل المتصلة بنفقة الطفل.

 .222يتعين على الدول أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتحسين التعاون فيما بين الدول ،و
أن تضمن اعتماد إج ار ات سريعة التنفيذ ،وفاعلة ،وناجعة من حيث التكلفة ،ونزيهة

وتستجيب بسرعة لطلبات استرداد نفقة اإلعالة عبر الحدود ،ولنفقة األطفال على وجه
الخصوص.

 .222يتعين تشجيع الدول على النظر في إمكانية االنضمام إلى اتفاقية الهاي المؤرخة في 12
نوفمبر  1332بشأن التحصيل الدولي لنفقة الطفل وغيرها من أشكال نفقة األسرة
األخرى.221

 .222يتعين على الدول أن تنظر في سبل تعزيز قواعد القانون الواجب التطبيق المشتركة
المتعلقة بمسائل النفقة بهدف تجنب التضارب في الق اررات ،ولضمان اإللمام ،مقدما،
بالقوانين الواجبة التطبيق والتنبؤ بها.

 .222عند البت في قواعد القانون الواجبة التطبيق في المسائل المتعلقة بنفقة الطفل ،يتعين
على الدول أن تراعي القواعد التي تخدم المصالح العليا للطفل المعني باألمر على أكمل
وجه ممكن.

 .222يتعين تشجيع الدول على النظر في إمكانية االنضمام إلى بروتوكول الهاي المؤرخ في
 12نوفمبر  1332بشأن القانون الواجب التطبيق في مجال التزامات نفقة األسرة.222

ملخص المناقشات
221

لمزيد من المعلومات عن اتفاقية الهاي لعام  3117بشأن النفقة راجع الفقرة  55أعاله والحاشية .58

 222لمزيد من المعلومات عن بروتوكول الهاي لعام  2113راجع الفقرة رقم  11أعاله والحاشية رقم .23
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 .235ذكر فريق العمل –مجددا -بااللتزامات المتضمنة في المادتين  2و  37من اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق
الطفل ،والتي تعد جميع بلدان جنوب المتوسط الشريكة طرفا فيها ،والتي تقر بما يلي:
" أن يتم ،في جميع اإلجراءات المتعلقة باألطفال )...(،الحرص على إيراد مصلحة الطفل فوق كل
اعتبار " ؛

 أن يتم صون حق الطفل في "مستو معيشة يكون كافيا لضمان النمو الجسمي ،والعقلي ،واألخالقي،
و االجتماعي للطفل " ؛
 أن "يتولى الوالدان واألشخاص المسؤولون عن الطفل المسؤولية األساسية المتمثلة في التأمين  ،في
حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم ،ظروف المعيشة الالزمة لنمو الطفل " ؛

 أن تقوم الدول " وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها ] ... [ ،باتخاذ اإلجراءات المناسبة من
أجل مساعدة الوالدين و غيرهما من األشخاص المسؤولين عن الطفل ،على إعمال حق الطفل في
مستو معيشة الئق ،و أن تقدم ،عند االقتضاء ،المساعدة المادية وبرامج الدعم الضروريين ،وبخاصة
في مجاالت التغذية ،والكساء ،واإلسكان؛ و
 أن تتولى الدول " اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين ،أو من
األشخاص اآلخرين المسؤولين ماليا عن الطفل ،سواء داخل الدولة أو من الخارج  .وحينما يقيم

الشخص المسؤول -ماليا -عن الطفل في دولة أخر غير الدولة التي يقيم فيها الطفل ،يتعين على
الدول أن تشجع -على وجه الخصوص -على االنضمام إلى االتفاقات الدولية ذات الصلة ،أو على
إبرام اتفاقات محددة في مجال تحصيل النفقة ،هذا فضال عن اتخاذ الترتيبات األخر المناسبة.
 .233شدد فريق العمل على أن المسؤولية المالية األساسية إزاء الطفل تقع على عاتق الوالدين ،أو غيرهما من
األشخاص المسؤولين عنه ،في المقام األول؛ وعلى أن الدولة مطالبة بتوفير الهياكل المناسبة ،وباتخاذ
اإلجراءات الضرورية التي تكفل إصدار وتنفيذ الق اررات المالئمة في مجال التزامات نفقة األطفال .وأقر

–

كذلك -فريق العمل أن الدولة تتولى مسؤولية تأمين نفقة األطفال في الحاالت التي ال يمكن تحصيلها من
المسؤولين عن الطفل .وذكر في هذا الصدد عدة أعضاء من الوفود ،بمن فيهم الوفد المصري ،واألردني،
والمغربي ،و التونسي أن بلدانهم تتوفر على صندوق مدعوم من الدولة يقدم المساعدة لألطفال إذا تعذر
تحصيل النفقة من المسؤولين عن الطفل .وأشار الوفد التونسي إلى أن هذا الصندوق التابع للدولة يتولى دفع
نفقة األطفال إلى حين استكمال عملية تحصيل النفقة من الجهات المسؤولة عن الطفل ،والى أن هذا الصندوق

يتولى –أيضا -دفع النفقة في حال ما إذا كان الشخص المدين المسؤول عن الطفل ال يتوفر على الوسائل
الكافية لدفع هذه النفقة .وأوضح الوفد اإلسرائيلي أنه يمكن ،في النظام القانوني اإلسرائيلي ،للشخص المدين
الذي ال يستطيع دفع النفقة أن يحصل على مساعدة مالية لدفع النفقة من خالل نظام الضمان االجتماعي في
الحاالت التي يكون فيها دخله تحت حد معين.
 .232أجر فريق العمل تبادال لوجهات النظر بشأن القوانين المطبقة في دولهم في مجال التزامات نفقة الطفل
والدعم الزوجي .وأوضح عدد من أعضاء الوفود ،بمن فيهم الوفد اإلسرائيلي ،واألردني ،و اللبناني أنه ،ومثلما
هو الحال بالنسبة لشؤون األسرة األخر  ،يتم في المسائل المتصلة بالنفقة تطبيق القوانين الدينية حسب االنتماء
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الديني لألشخاص المعنيين باألمر .وأوضح الوفد اإلسرائيلي أنه في حال ما إذا كان الطرفان المعنيان باألمر ال
ينتميان إلى ديانة معينة ،يتم تطبيق القانون المدني في مسائل النفقة .وأشار الوفد التونسي إلى أن القوانين ذات
الصلة بنفقة الطفل و الدعم الزوجي تطبق في تونس بغض النظر عن االنتماء الديني لألشخاص المعنيين
باألمر .223وأوضح الوفد المغربي أن نفقة الطفل والدعم الزوجي هما منظمان في المغرب بموجب قانون األسرة
لعام  3114وقانون اإلجراءات المدنية.
 .234ناقش أعضاء فريق العمل بشيء من التفصيل مسألة أحقية تقاضي النفقة ،وكيفية تحديد مبلغها في مختلف
النظم القانونية .وفيما يتعلق بنفقة الطفل ،ذكر جميع أعضاء الوفود أن قوانين بلدانهم تنص على أن المسؤولية
األساسية في اإلنفاق على األطفال هي منوطة بالوالدين .وتمت اإلشارة إلى أنه ،في التقاليد اإلسالمية ،يتولى –

عادة -األب مسؤولية اإلنفاق على إعالة األطفال ،والى أنه يمكن ،في بعض الحاالت االستثنائية ،أن يطلب –
كذلك -من األم المساهمة ،ماليا ،في إعالة األطفال.
 .325ناقش فريق العمل مسألة توفير المساعدة لألطفال المولودين خارج إطار الزواج ،بحيث تمت اإلشارة من
العديد من أعضاء الوفود ،بمن فيهم الوفدين اإلسرائيلي ،و التونسي إلى أن النفقة ،وفقا لقوانين بلدانهم ،تدفع
لجميع األطفال ،بغض النظر عن األحوال الشخصية المتعلقة بزواج والديهم .وأوضح الوفد التونسي أن النظام

القانوني التونسي ،ال يميز بين األطفال المولودين خارج رباط الزوجية واألطفال المولودين في إطار العالقة
الزوجية؛ بحيث تدفع نفقة األطفال طالما أن األبوة ثبتت .وأضاف أن التمييز الوحيد الذي ال يزال واردا في
القانون التونسي يتعلق باألطفال الشرعيين وغير الشرعيين في حقوق الوراثة .وأشار إلى أن القانون التونسي

يخول األطفال الذين تتم كفالتهم نفس الحقوق التي يتمتع بها األطفال الشرعيون ،بما في ذلك حقوق الوراثة.
أوضح الوفد اللبناني أن بعض القوانين الدينية في لبنان ،تميز فيما بتعلق باألطفال المولودين خارج إطار
الزوجية ،بين األطفال الطبيعيين وأطفال الزنا ،بحيث أن أطفال الزنا ليس لهم الحق في النفقة ،في حين يتمتع

األطفال الطبيعيون بنفس حقوق األطفال المولودين في إطار الزواج في مجال النفقة ،بموجب هذه القوانين
الدينية .وأبرز الوفد اللبناني مع ذلك ،أن قانون العقوبات اللبناني ال يتضمن هذا التمييز ،بحيث يلزم الوالدين

بدفع نفقة الطفل ،بغض النظر عن األحوال الشخصية المتعلقة بزواجهما .وأضاف أنه في حال ورود تضارب
بين قرارات المحكمة الدينية والمحكمة المدنية ،يمكن رفع القضية أمام محكمة التمييز للبت فيها.
 .323أشار بعض أعضاء الوفود مثل الوفد التونسي ،إلى أنه يمكن ،كذلك ،في دولهم ،إلزام األجداد بدفع نفقة
األطفال ،إذا كان الوالدان ال يتوفران على الوسائل لدفع هذه النفقة

224

.

 .323وفيما يتعلق بالدعم الزوجي ،أوضح بعض أعضاء الوفود أنه ،في التقاليد اإلسالمية ،يتولى الزوج دفع نفقة
للزوجة ولكن ليس العكس ،بحيث تمت اإلشارة من عدة أعضاء الوفود ،بما في ذلك الوفدين المغربي،

223

تنظم في تونس مسائل النفقة بموجب الفصل  ،35والمواد  53-33مكرر من قانون األحوال الشخصية التونسي ،الحاشية رقم  33أعاله.

 224بالنسبة لتونس راجع المادة رقم  13من قانون األحوال الشخصية التونسي ،الحاشية رقم  33أعاله.
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والتونسي ،إلى أن هذا المبدأ األساسي ال يزال ساريا المفعول في قانون األسرة في بلدانهم .وأوضح بعض
أعضاء الوفود أن هذا المبدأ متجذر،على نحو عميق ،في النظم القانونية المستلهمة من الشريعة اإلسالمية إلى
درجة أن إصدار أي قرار أجنبي يأمر –مثال -امرأة بدفع نفقة األسرة لزوجها السابق قد يعد متنافيا مع السياسة
العامة.
 .323أوضح العديد من أعضاء الوفود ،بمن فيهم الوفد المصري ،واإلسرائيلي ،و المغربي ،و التونسي أنه،
باإلضافة إلى إمكانية دفع نفقة شهرية للزوجة لفترة معينة بعد الطالق ،تنص النظم القانونية في بلدانهم على
إمكانية دفع نفقة على شكل "بدل" أو "معاش تعويضي" .وتمت اإلشارة إلى أن الغرض من هذا البدل هو
تعويض الزوجة على التفاني في الحياة األسرية خالل سنوات عديدة ،وكذلك تمكينها من العيش ،بعد الطالق،

في مستو معيشي قريب من المستو الذي كانت تعيش فيه خالل الحياة الزوجية .وقد أبرزت المناقشات بين

أعضاء الوفو فيما يتعلق بالشروط التي يتم ،وفقها ،دفع هذا المعاش التعويضي والحد الذي يمكن أن يصل
إليه .وشملت الشروط المذكورة من جانب أعضاء الوفود مدة الزواج ،والمستو المعيشي خالل فترة الزواج،
ومضمون عقد الزواج ،ومن تقدم بطلب الطالق ،وأسباب الطالق.
 .323ناقش –كذلك -فريق العمل المسألة المتعلقة بكيفية تحديد مبلغ النفقة ومن يتولى تحديدها .وقد أوضح جميع
أعضاء الوفود أنه يتم ،عادة ،في األنظمة القانونية في بلدانهم ،تحديد مبلغ النفقة من جانب المحاكم .وذكر
الوفد التونسي أن محكمة الدرجة األولى في تونس هي المحكمة المختصة في هذا المجال .وأوضح الوفد
اإلسرائيلي أن كال من المحاكم الدينية والمحاكم المدنية األسرية لها االختصاص القضائي في إسرائيل ،بحيث

أن المحكمة األولى التي ترفع الدعو أمامها هي التي ستبت في المسألة .وأشار الوفد اللبناني إلى أن المسائل
المتعلقة بالنفقة تقع تحت االختصاص الحصري للمحاكم الدينية في حال الزواج الديني ،و تحت اختصاص
المحاكم المدنية في حال الزواج المختلط ،أو الزواج المدني األجنبي .وبالمثل تتمتع المحاكم المدنية في األردن
باالختصاص القضائي في القضايا المتعلقة بالنفقة -فقط -إذا كان الطرفان ال ينتميان إلى نفس الديانة.
 .331وفيما يتعلق األسس التي يتم االستناد إليها لتحديد قيمة النفقة من جانب المحكمة ،ذكرت جميع الوفود أنه يتم،
عادة ،تحديد قيمة النفقة المستحقة مع مراعاة إمكانيات واحتياجات الطرفين ،الدائن والمدين.

225

 .331أوضح عدة أعضاء الوفود ،بمن فيهم الوفد اإلسرائيلي ،واللبناني ،والمغربي ،و التونسي أن األنظمة القانونية
في بلدانهم تجيز عقد اتفاقات في مجال النفقة .وتم التأكيد بأن االتفاقات يمكن أن تشمل نفقة األطفال ،شريطة

أن ال تمس مصالح الطفل العليا .وأكد الوفدان اللبناني واألردني أنه يتعين على المحاكم توخي الحذر بشأن
االتفاقات في مجال النفقة للتحقق ما إذا كانت هذه االتفاقات لم تبرم تحت الضغط من جانب الطرف المدين.
 .332أشار بعض أعضاء الوفود ،بمن فيهم الوفدين اإلسرائيلي و المغربي ،إلى ورود خطوط توجيهية أو جداول
تقديرية تساعد القضاة على تحديد قيمة نفقة الطفل .وتمت –كذلك -اإلشارة إلى عدد من العوامل التي تتم
225

راجع ،على سبيل المثال ،المادة  13من قانون األحوال الشخصية التونسي ،الحاشية رقم  88أعاله.
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مراعاتها لتحديد قيمة نفقة الطفل منها احتياجات الطفل الفردية ،و دخل األبوين ،و مستو معيشة الطفل عندما
كان الوالدان يعيشان سويا .وأبرز –أيضا -الوفد اإلسرائيلي أن هناك حد أدنى في النفقة المستحقة ،و أضاف
أنه تم ،في إسرائيل ،إعداد مشروع قانون يتضمن قواعد تساعد على حساب النفقة .وأشار الوفد األردني إلى أنه
ال تتوفر ،في األردن ،أية جداول تقديرية لمساعدة القاضي على تحديد نفقة الطفل ،غير أن القانون حدد الحد
األدنى و الحد األقصى للنفقة .وأضاف أن محاكم الشريعة األردنية تعمل –حاليا -على إعداد مشروع يندرج
ضمن العدالة اإللكترونية يهدف إلى تسريع تحصيل النفقة وتعزيز فاعليتها.

 .333شدد فريق العمل على أهمية تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بطريقة فرض النفقة ،وسدادها
وتحصيلها من جميع األطراف المعنية باألمر ،وذلك في القضايا الوطنية والدولية .وأشار عدة أعضاء الوفود،
منهم الوفد المصري ،والمغربي ،و التونسي إلى توفر هياكل محددة في دولهم تتولى توفير المعلومات في هذا
المجال .وتمت اإلشارة إلى أنه يمكن ،في تونس ،الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقوانين ،و فقه القضاء،
واألجوبة على األسئلة المتداولة عبر البوابة اإللكترونية التابعة لو ازرة العدل ،226وذلك باللغتين الفرنسية والعربية.
وأضاف الوفد التونسي أنه يمكن –كذلك -الحصول على المعلومات ذات الصلة بواسطة المستشارين القانونيين
في مكتب المدعي العام الذين يسدون المشورة للمتقاضين في المحكمة االبتدائية و في محكمة االستئناف.
وعالوة على ذلك ،أشار الوفد التونسي إلى ما يعرف بـ "النوافذ الدائمة " في المحاكم ،التي هي عبارة فضاءات

يمكن أن تتم –فيها -مقابلة ممثل عن المدعي العام و قاضي األسرة متخصص في مجال حقوق الطفل لطرح
األسئلة عليهما .وذكر الوفد المغربي أنه تم ،في المغرب ،إعداد كتيب ومواد إعالمية متعلقة بمسائل النفقة ،و
أنه يمكن -عبر البوابة القضائية المتاحة في الموقع اإللكتروني التابع لو ازرة العدل -227الوصول إلى التشريعات
والمواد المفيدة األخر ذات الصلة ،وذلك باللغتين العربية والفرنسية .وعالوة على ذلك ،أشار إلى الدعم المقدم
في المحاكم من جانب المساعدين الجتماعيين و المنظمات غير الحكومية ،ومنظمات المجتمع المدني ،الذين

يؤدون دو ار هاما في المغرب في هذا المجال .وأشار الوفد المصري إلى قاعدة البيانات

228

التي أنشئت مؤخ ار

في مصر بدعم مالي من األمم المتحدة و التي تتضمن معلومات قانونية متعلقة بالمسائل األسرية ،بما في ذلك
األجوبة على األسئلة المتداولة و دليل موجه للمتقاضين .واسترعى -أيضا -االنتباه إلى المساعدة المقدمة من

جانب مكاتب المساعدة القانونية في المحاكم و مكاتب تسوية النزاعات األسرية ،التي أنشئت بموجب قانون عام
 ،2111بحيث يمكن التواصل مع هذه المكاتب و وطرح األسئلة الضرورية عليها ،و االستفادة من مساعدتها
للتوصل إلى تسوية ودية للنزاعات خالل المرحلة ما قبل المحاكمة.
 .224أكد فريق العمل أهمية إنشاء هياكل مركزية لتوفير المعلومات و مزيد من المساعدة في حاالت تحصيل
النفقة عبر الحدود .وأشار عدد من الوفود إلى الهياكل القائمة في إطار اتفاقية األمم المتحدة لعام  5811بشأن

النفقة ،229والى االتفاقات الثنائية سارية المفعول في هذا المجال .وذكر الوفد اإلسرائيلي أن السلطة المركزية في
226

اطلع على الموقع اإللكتروني بوابة /و ازرة العدل التونسية ( http://www.e-justice.tnتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152

227

اطلع على البوابة القضائية لو ازرة العدل المغربية ( http://adala.justice.gov.ma/FR/home.aspxتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو

.)3152
228

النزعات المتاح باللغة العربية في
اطلع على الموقع االكتروني للمكتب المصري للمساعدة القانونية وتسوية ا

<( >http://www.ladsegypt.org/book.pdfتم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  15مايو .)2113
229

راجع الحاشية رقم  33أعاله.
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إسرائيل ،هي التي تشغل كمكتب للمساعدة القانونية في مجال النفقة ،وذلك في إطار كل من اتفاقية األمم
المتحدة لعام  5811بشأن النفقة ،ومذكرة التفاهم بشأن مسائل النفقة المبرمة مع الواليات المتحدة األمريكية
(راجع –كذلك-الفقرة  243بشأن االتفاقات المتعددة األطراف ،واإلقليمية ،و الثنائية التي تنطبق على مسائل
النفقة حاليا في بلدان المنطقة) .وتمت –أيضا -اإلشارة إلى المناقشة التي جرت في سياق الممارسة السليمة رقم
 24وما يليها بشأن إنشاء هياكل مركزية لمساعدة األسر على تسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود .وأوضح
أعضاء الوفود أنه يمكن استخدام نقطة االتصال المركزية التي سيتم إنشاؤها وفقا لهذه الممارسة السليمة في

نفس الوقت كهيئة مركزية مكلفة بتقديم المعلومات عن سبل تحصيل النفقة عبر الحدود ،أو أن تتولى نقطة
االتصال المركزية و الهيئة المركزية توجيه األشخاص الذين يحتاجون إلى المعلومات أو المساعدة في مجال
النفقة إلى هيئة أخر ذات الصلة.
 .221لقد أقر فريق العمل أهمية تمكين الدائنين في مجال النفقة من الوصول ،على نحو فاعل ،إلى اإلجراءات
المتاحة في مجال النفقة .و يشمل ذلك إزالة أو تخفيف اإلجراءات العملية الطويلة القائمة في بعض األحيان في
مجال تحصيل النفقة التي تتسبب في ردع الشخص الدائن عن المطالبة بتحصيل هذه النفقة .وأوضح الوفد
األردني أن األشخاص الدائنين يشعرون بالحرج للمطالبة باسترداد حقوقهم الشرعية في مجال النفقة بسبب
التقاليد الثقافية المحلية التي ال تشجع على ذلك .وأضاف أن األشخاص الدائنين الذين يعيشون في بعض
المجتمعات الصغيرة يحجمون عن المطالبة بتحصيل النفقة بسبب طريقة تنظيم اإلجراءات ذات الصلة ،بحيث
أنه سرعان ما ينتشر خبر إيداع أي طلب متعلق بهذا الشأن في المجتمع .وقد تم إقرار الحاجة إلى أن تنظر
الدول في مثل هذه العقبات العملية في مجال استرداد النفقة وأن تسعى إلى إزالتها .وأشار الوفد األردني –

كذلك -إلى أن إلزام الطفل ،في اإلجراءات ،بالمثول أمام المحكمة في المسائل المتعلقة بالنفقة يمكن أن يسبب
ضغطا نفسيا رهيبا على الطفل ،وهو األمر الذي يدفع ،في بعض األحيان ،إلى اإلحجام عن المطالبة بتحصيل
النفقة .وقد أوضح عدد من أعضاء الوفود منهم الوفد اللبناني ،والمغربي ،و التونسي أن النظام القانوني في
بلدانهم ال يلزم األطفال بالمثول أمام المحكمة لالستماع إليهم كأشخاص دائنين .وقد أقر أعضاء فريق العمل
أهمية الحرص على عدم إلزام األطفال ،بمن فيهم األطفال األكبر سنا(من  51إلى  58سنة) ،بالمثول أمام

المحكمة لالستماع إليهم بصفتهم كأشخاص دائنين ،و الحاجة إلى اإلجازة لممثليهم ،مثل ،الشخص الذي يتولى
رعاية الطفل ،أو الممثل القانوني للطفل تمثيل الطفل خالل جلسات المحكمة ذات الصلة بالنفقة .وشدد عدد من
أعضاء الوفود على أهمية الدور المنوط بالمدعي العام في اإلجراءات المتعلقة بنفقة األطفال .وأوضح بعض
أعضاء الوفود ،مثل الوفدين المغربي والتونسي  ،أنه يمكن أن يتولى المدعي العام ،على سبيل المثال ،تمثيل

الطفل حيث ال يوجد ممثل آخر عنه ،و الطعن –كذلك -في القرارات التي يعتبر أنها تتعارض مع مصالح

الطفل العليا.
 .221شدد فريق العمل على أهمية توفير وسائل فاعلة تكفل دفع النفقة و الحاجة إلى أن تتولى الدول ،ضمن
أولوياتها ،اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتشجيع على سداد النفقة على نحو طوعي  .واقترح الوفد األردني أن

يتم ،على سبيل المثال ،التشجيع على فتح حساب مصرفي لالدخار باسم الطفل تسحب عبره نفقة الطفل شهريا.
وأجري أعضاء فريق العمل تبادال لوجهات النظر بشأن آليات التنفيذ و الوسائل المتاحة في مجال النفقة في
النظم القانونية في بلدانهم .وأوضح الوفد التونسي أن النفقة تدفع ،وفقا للنظام القانوني التونسي ،شهريا عن
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طريق البريد أو جهة وسيطة ( مثل الموثق الخ ) .وذكر الوفد األردني –كذلك -أن النفقة في األردن تدفع
بانتظام عن طريق جهة وسيطة .و أشار العديد من أعضاء الوفود ،بمن فيهم الوفد اإلسرائيلي ،واألردني،
والمغربي ،و التونسي إلى أنه يمكن خصم قيمة النفقة من المرتب الشهري للشخص المدين .وأوضح الوفد
المغربي ،عالوة على ذلك ،أنه يمكن –أيضا -مصادرة ممتلكات الشخص المدين .وذكر الكثير من أعضاء
الوفود ،والسيما الوفد المصري ،واإلسرائيلي ،و اللبناني ،والمغربي ،و التونسي أن النظم القانونية في بلدانهم

تشمل الحكم بالسجن ،230ضمن الوسائل المستخدمة لضمان دفع النفقة .والحظ فريق العمل ،مع ذلك ،أن حبس
المدين قد تترتب عنه آثار عكسية ،بحيث أن الشخص المدين سيتوقف عن ممارسة أنشطته ،وهو األمر الذي

سيؤثر سلبا على دخله المالي .وأبرز الوفد اإلسرائيلي أن ديون النفقة لها األولوية على الديون األخر في
إسرائيل ،وأنه ال يمكن محو ديون النفقة في حال اإلفالس.
 .227لقد أجري –كذلك -فريق العمل تبادال لوجهات النظر بشأن القانون الدولي الخاص الساري المفعول محليا في
دولهم .وقد سمح هذه التبادل بإبراز تباينات كبيرة بين مختلف األنظمة القانونية فيما يتعلق بالعناصر المستخدمة
–حاليا -لتحديد االختصاص القضائي الدولي في هذه الدول في مجال النفقة .وأوضح الوفد اإلسرائيلي أن
المحاكم اإلسرائيلية لها االختصاص القضائي الدولي في جميع مسائل النفقة التي لها اتصال بإسرائيل .وأشار
الوفد التونسي إلى أن المحاكم التونسية لها االختصاص القضائي الدولي في جميع الحاالت ذات الصلة

بأشخاص دائنين مقيمين في الحدود الترابية التونسية .231وذكر الوفد اللبناني أن المحاكم الكائنة في مكان إقامة
الشخص المدين أو الشخص الدائن لها االختصاص القضائي الدولي للنظر في المسائل المتعلقة بالنفقة .ويتم
في بعض النظم القانونية األخر  ،مثل النظام المصري استخدام عنصر الجنسية ضمن العناصر األخر
لتحديد االختصاص القضائي الدولي في مسائل النفقة.

 .228أقر فريق العمل بأن مراعاة مصالح الطفل العليا في مجال المساعدة المقدمة لصالحه يجب أن تشمل جميع
جوانب اإلجراءات المتعلقة بهذا الشأن ،بما في ذلك الجوانب المتصلة بالقانون الدولي الخاص .وشدد فريق
العمل على أن قواعد االختصاص الدولي المستخدمة في مسائل نفقة الطفل يجب أن تكون متفقة

مع

االعتبارات الخاصة بصون مصالح الطفل العليا .ويتعين أن يشمل ذلك ليس فقط العناصر التي يتم االستناد
إليها لتحديد االختصاص القضائي ،ولكن أيضا طريقة تنظيم القواعد القضائية في الدول األخر  ،وكذلك طريقة
معالجة التضارب في الق اررات القضائية في حال وروده .وقد تم ،بهذا الخصوص ،اإلشارة إلى المناقشات التي
جرت سابقا بشأن أهمية تجنب صدور ق اررات متضاربة في المسائل المتعلقة بالمسؤولية األبوية ( راجع
الممارسة السليمة رقم  ، 11وما يليها  ،والممارسة السليمة رقم  18وما يليها ،فضال عن ملخص المناقشات

أعاله).

230

يمكن على سبيل المثال ،في تونس الحكم على الشخص المدين الذي ال يدفع النفقة بالسجن من ثالثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 5111-511

231

راجع المادة  )3( 1من القانون الدولي الخاص التونسي ،الحاشية رقم  545أعاله .

دينار( ،المادة  12مكرر من قانون األحوال الشخصية التونسي) ،راجع الحاشية رقم  88أعاله.
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 .228أفاد عدة أعضاء الوفود عن قواعد القانون المطبقة في دولهم في مجال التزامات النفقة .وذكر الوفد التونسي
أنه يتم ،في تونس ،في مجال نفقة الطفل ،تطبيق إما قانون الدولة التي يحمل الشخص الدائن جنسيتها ،أو يقيم
فيها ،أو قانون دولة الشخص المدين ،بحيث يختار القاضي تطبيق القانون األنسب للشخص الدائن .232وذكر
–كذلك -الوفد التونسي أن القانون المطبق في مجال الدعم الزوجي هو القانون المنطبق عموما على الزواج،
وأن القانون المطبق في مجال نفقة الزوجات السابقة ،هو القانون المطبق حين حل عقد الزواج .233وفيما يتعلق

بالقانون الواجب التطبيق في مجال النفقة من جانب المحاكم اإلسرائيلية ،أوضح الوفد اإلسرائيلي أنه ليس هناك
فرق بين حاالت النفقة الوطنية والعابرة للحدود ،ويعني ذلك أنه يتم تطبيق إما القانون الديني أو القانون المدني
حسب الديانات التي ينتمي إليها الطرفان .وذكر الوفد اللبناني أنه يتم ،في لبنان ،تطبيق قانون الزواج في مجال
التزامات النفقة ،ويتم تطبيق قانون الدولة التي تم فيها عقد الزواج بالنسبة للزواج المدني الذي يعقد في الخارج.

وأشار الوفد المصري إلى أنه ،يتم في مجال التزامات النفقة ،تطبيق قانون الدولة التي يحمل الزوج جنسيتها.

 .241و فيما يتعلق باالعتراف بق اررات النفقة األجنبية و تنفيذها وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص ،أشار جميع
أعضاء الوفود إلي أنه يتم التقيد بالقواعد العامة المنظمة لتنفيذ الق اررات األجنبية السارية المفعول في دولهم.
 .245لقد شدد فريق العمل على أهمية االتفاقات المتعددة األطراف ،واإلقليمية ،والثنائية في مجال تحصيل النفقة
عبر الحدود ،و أقر بأنه يكاد يستحيل تحصيل النفقة على نحو سريع وفاعل عبر الحدود في غياب تعاون
فاعل بين الدول في هذا المجال.
 .243ذكر فريق العمل عددا من الصكوك المتعددة األطراف ،واإلقليمية ،والثنائية المعمول بها –حاليا -في دولهم
طرف
في مجال نفقة األطفال .ويالحظ أن هناك أربع ( )4دول ضمن دول جنوب المتوسط الشريكة التي هي أ ا
في اتفاقية األمم المتحدة لعام  5811بشأن النفقة

234

وهي :الجزائر ،واسرائيل ،والمغرب ،وتونس .و عالوة على

ذلك ،تمت اإلشارة إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

235

 ،التي هي صك إقليمي يجمع اليوم أكثر من 31

دولة هي أطراف في هذه االتفاقية ،بما في ذلك بلدان جنوب المتوسط الشريكة التالية :الجزائر  ،و األردن  ،و

لبنان  ،و المغرب  ،و تونس  ،وفلسطين .وتم ،كذلك ،اإلشارة إلى عدد من الصكوك الثنائية للتعاون القضائي
القائمة بين الدول التالية  :الجزائر و تونس ()5811؛ مصر وتونس ()5871؛ مصر و المغرب ()5888؛
األردن و لبنان؛ األردن وتونس ()5811؛ لبنان و تونس ()5811؛المغرب و فرنسا ()5885؛ المغرب و
تونس ()5811؛ ألمانيا و تونس ()5818؛ إسبانيا و تونس ()3113؛ إيطاليا وتونس ()5871؛ تونس و
فرنسا ()5883؛ تونس و جمهورية التشيك ()5878؛ المغرب و البحرين ()3115؛ المغرب و بلجيكا؛ األردن
والواليات المتحدة األمريكية؛ إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية.
232

راجع المادة  15من القانون الدولي الخاص التونسي ،الحاشية رقم  545أعاله.

233

راجع المادتين  47و  15من القانون الدولي الخاص التونسي ،الحاشية رقم .545

234

راجع الوصلة إلى نص االتفاقية أعاله الحاشية  33و الجدول

على http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XX~1&chapter=20&Temp=mtdsg3&lang=en
(تم تصفح هذه الصفحة في آخر مرة في  51مايو .)3152
235

راجع الحاشية رقم  15أعاله.
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 .242الحظ فريق العمل أن ثمة حاجة لتحسين الوضع العام في مجال تحصيل النفقة عبر الحدود .وشدد ،على
وجه الخصوص ،الوفد الجزائري في سياق االجتماعين السابقين لفريق العمل على ضرورة معالجة مسألة
استرداد نفقة األطفال عبر الحدود .وذكر الوفد الجزائري أن اإلطار القانوني الدولي المعمول به حاليا في
الجزائر ،بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لعام  5811بشأن النفقة ،ليس كافيا ويستلزم التحديث .وشدد فريق
العمل على أهمية تحسين التعاون بين الدول في مجال تحصيل نفقة األطفال عبر الحدود و تم إقرار الحاجة

إلى اعتماد إجراءات سريعة التنفيذ ،وفاعلة ،وناجعة من حيث التكلفة ،ونزيهة في هذا المجال .وأحاط فريق
العمل علما بالحلول المتضمنة في اتفاقية الهاي لعام 3117بشأن النفقة ،236التي تم عرضها على نحو
مفصل ،خالل االجتماع ،من جانب ممثل مؤتمر الهاي بشأن القانون الدولي الخاص .والحظ فريق العمل أن

اتفاقية الهاي لعام  3117السارية المفعول تهدف إلى تحديث ،و تبسيط ،وتسريع تحصيل النفقة عبر الحدود
وخاصة منها نفقة األطفال ،من خالل اعتماد إجراءات " سهلة المنال ،وسريعة ،وفاعلة ،وناجعة من حيث
التكلفة ".237
 .244ذكر الوفد اإلسرائيلي أن الحكومة اإلسرائيلية تتولى ،في الوقت الحالي ،النظر في إمكانية تطبيق اتفاقية
الهاي لعام 3117بشأن النفقة .وأشار الوفد التونسي إلى أن دولته تؤيد االنضمام إلى صك دولي يسمح

بتحديث اتفاقية األمم المتحدة لعام  5811بشأن النفقة ،المعمول بها حاليا في تونس ،غير أن ذلك يستلزم
دراسة مفصلة أكثر في هذا المجال.
 .241أكد فريق العمل على الرغبة التي تحدو الدول في تعزيز قواعد القانون الواجب التطبيق المشتركة في مجال
التزامات النفقة ،بحيث أن القواعد المشتركة ستسهم ،إلى حد كبير ،في تجنب صدور ق اررات متضاربة ،وفي
معرفة القانون الواجب التطبيق مسبقا ،هذا فضال عن ردع السباق نحو المحاكم .وأبرز التبادل الذي جر بين
أعضاء الوفود بشأن العناصر التي يتم االستناد إليها لتحديد االختصاص القضائي في مختلف بلدان جنوب

المتوسط ( راجع الفقرة  228أعاله) تختلف (العناصر) إلى حد كبير من دولة ألخر  .ومع ذلك ،شدد فريق
العمل على أهمية مواصلة الحوار بين الدول بغية التوصل إلى اتفاق بشأن القواعد المشتركة الواجب اعتمادها
في هذا المجال .وأكد فريق العمل أنه يتعين على الدول ،عند اتخاذ قرارها بشأن قواعد القانون الواجبة التطبيق،
الحرص على اختيار القواعد التي هي األنسب لمصالح الطفل العليا .وأحاط فريق العمل علما ببروتوكول
الهاي لعام  3117بشأن القانون الواجب التطبيق في مجال التزامات النفقة ،238وأوصى بأن تنظر الدول في
إمكانية استخدام هذا الصك كأساس ممكن العتماد قواعد مشتركة في مجال القانون ذي الصلة.

مالحظات عامة

236

راجع الفقرة  55أعاله والحاشية .58

237راجع ديباجة اتفاقية الهاي لعام  3117بشأن النفقة ،الحاشية  58أعاله
238

لمزيد من المعلومات عن بروتوكول الهاي لعام  3117راجع الفقرة  55أعاله والحاشية رقم .31
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 .241تعد مسألة تحصيل النفقة عبر الحدود ،وخاصة منها نفقة األطفال ،مسألة بالغة األهمية في قانون األسرة
الدولي .ويطالب في كل عام ،عشرات اآلالف من األطفال بتحصيل النفقة عبر الحدود ،بحيث يعجز الكثير
منهم تحصيل هذه النفقة بسبب اإلجراءات المرهقة ،والطويلة والمكلفة .ولقد وعدت اتفاقية الهاي لعام 3117
بشأن النفقة بفتح عهد جديد في مجال تحصيل النفقة عبر الحدود ،وخاصة نفقة األطفال ،بوضع إجراءات
مبسطة ،وسهلة المنال ،و فاعلة من حيث التكلفة .وتم في سياق وضع هذا الصك الجديد والحديث تحليل أداء
و طريقة استخدام الصكوك الدولية ذات الصلة ،بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لعام  5811بشأن النفقة .وقد

كشف هذا التحليل أن الصكوك القائمة لم تعد فاعلة بما يكفي ،وأن الكثير من المشاكل المرتبطة بهذه
االتفاقيات هي مشاكل حادة .ويالحظ من الناحية العملية أن عمليات استرداد النفقة عبر الحدود هي مرهقة،
وبطيئة ،و مكلفة .وفي أعقاب صدور قرار الدول األعضاء في مؤتمر الهاي في عام  3113الذي يقضي

بالشروع في وضع قواعد عالمية جديدة في مجال النفقة الدولية ،تم الشروع في مفاوضات بشأن هذه القواعد و
عملية صياغتها دامت ما ال يقل عن خمس سنوات ( )1كاملة من الزمن تميزت بمشاركة أكثر من  71دولة
من جميع القارات و التقاليد القانونية  ،بمن فيها مصر ،واسرائيل ،واألردن ،والمغرب.
درج قواعد القانون الواجب التطبيق الجديدة في صك مستقل يعرف بـ" بروتوكول الهاي لعام"3117
 .247وقد تم إ ا
بحيث تم تفعيل واعتماد هذا البروتوكول إلى جانب اتفاقية الهاي لعام  3117بشأن النفقة.

 .248و بالتوازي مع مفاوضات الهاي ،بادرت المجموعة األوروبية إلى إعداد صك أوروبي جديد بشأن تحصيل
النفقة عبر الحدود ،وفقا لألهداف المحددة من جانب المجلس األوروبي في اجتماع تامبيري المعقود في أكتوبر

 .2395888وتريثت المجموعة األوروبية إلى حين اعتماد صكي الهاي الجديدين لوضع اللمسات األخيرة على
الالئحة األوروبية في مجال النفقة ،240وذلك للحرص على ضمان المواءمة بين الالئحة األوروبية والقواعد
الدولية الجديدة  .وتجدر اإلشارة إلى أن الالئحة األوروبية حرصت على تبسيط و تسريع عملية تحصيل النفقة

داخل الحدود األوروبية على نحو أكبر من خالل توفير قواعد االختصاص المباشر و إلغاء أوامر التنفيذ
الصادرة في الخارج.

اثنا عشر .التعاون في المنطقة األورو-متوسطية في المستقبل
 .223يتعين على الدول في المنطقة األورو-متوسطية توطيد التبادل والتعاون على نحو
مستمر لتحسين األطر القانونية والعملية ذات الصلة بتسوية النزاعات األسرية العابرة

للحدود ،والحرص على اعتماد حلول مشتركة ،و على تعزيز االحترام المتبادل لمختلف
النظم القانونية القائمة في المنطقة.
239

راجع نتائج اجتماع تامبيري على شبكة اإلنترنت في ( http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htmتم تصفح هذه الصفحة في آخر

مرة في  51مايو .)3152
240
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 .222يمكن أن يسهم التبادل و التعاون اإلقليميين بصورة معتبرة في ضمان تنفيذ مبادئ
الممارسات السليمة التي تمت التوصية بها في هذا الدليل.

 .221يتعين على الدول في المنطقة األورو-متوسطية التعاون مع بعضها البعض بهدف
إصالح و تحسين قانون واج ار ات إصدار تأشيرات الدخول (راجع أيضا الممارسة السليمة

رقم  23وما يليها).
ملخص المناقشات

 .313لقد أكد -مجددا -أعضاء فريق العمل خالل االجتماع النهائي أهمية استمرار التعاون والتبادل بين الدول في
المنطقة األورو-متوسطية بهدف تحسين األطر القانونية والعملية لتسوية النزاعات األسرية عبر الحدود (راجع
أيضا الممارسة السليمة رقم  11و الفقرة  511وما يليها أعاله)  .وشدد فريق العمل على ضرورة اعتماد حلول

واستراتيجيات مشتركة ،و تعزيز االحترام المتبادل لمختلف النظم القانونية في المنطقة .وأبرز العديد من أعضاء
الوفود ،بمن فيهم الوفدين األردني و التونسي  ،أنه ،إلى جانب التبادل اإلقليمي بين دول جنوب البحر األبيض
كبير من النزاعات األسرية
ا
المتوسط ،هناك حاجة ماسة إلى مواصلة الحوار مع الدول األوروبية ،ألن عددا

العابرة للحدود تشرك دوال من الضفة الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط.

 .211وأكد فريق العمل أن الحرص على تنفيذ المبادئ و الممارسات السليمة المقيدة في هذا الدليل سيفيد كثي ار الدول
الملتزمة بتعزيز التبادل و التعاون اإلقليميين.
 .215وذكر فريق العمل بأن مشاكل تأشيرات الدخول تؤثر بشكل كبير على النزاعات األسرية العابرة للحدود التي
تشرك بلدان ضفتي المتوسط ،الجنوبية منها و الشمالية ،بحيث شدد على أهمية التعاون بين دول الضفتين

لتحسين قانون و إجراءات إصدار تأشيرات الدخول ( لمزيد من التفاصيل بشأن االقتراحات المقدمة من جانب
فريق العمل ،راجع الممارسة السليمة رقم  51وما يليها و ملخص المناقشات في الفقرة  17وما يليها).
 .213أوضح فريق العمل أنه يمكن تعزيز التبادل بين الدول على مختلف المستويات ،و بطرق مختلفة ،بحيث
يمكن ،على سبيل المثال ،التشجيع على عقد مؤتمرات منتظمة للتبادل بين قضاة األسرة في مختلف الدول ،أو

بين المهنيين اآلخرين المعنيين بتسوية النزاعات األسرية العابرة للحدود ،أو تشجيع القضاة على االنضمام إلى
شبكات القضاة اإلقليمية أو الدولية ،مثل شبكة الهاي الدولية للقضاة ،هذا فضال عن تنظيم حلقات تدريبية
مشتركة و زيارات دراسية.
 .212اقترح عدد من أعضاء الوفود ،منهم الوفد التونسي إجراء حوار منتظم بين الدول بهدف التبادل بشأن قواعد
القانون الدولي الخاص المتعلقة باالختصاص القضائي ،والقانون الواجب التطبيق في المسائل األسرية العابرة
للحدود ،ولتقييم إمكانية العمل سويا من أجل التقريب ،ولو جزئيا ،بين القواعد المحلية السارية المفعول في مجال
القانون الدولي الخاص .وقد تم -أثناء مناقشة الفائدة العامة من تعزيز القواعد المشتركة في مجال االختصاص
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القضائي والقواعد الخاصة بالقانون الواجب التطبيق في المسائل األسرية الدولية -اإلشارة إلى أن القواعد
المحلية المستخدمة في مجال القانون الدولي الخاص هي مستلهمة من القواعد الشائعة االستخدام في هذا
المجال من القانون ،بما في ذلك القواعد التي يتم الترويج لها في الصكوك الدولية واإلقليمية المنفذة على نحو
واسع.
______________________

تستند المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيقة إلى المعلومات التي قدمها الخب ار وممثلو البلدان المستفيدة المعنية في

سياق األعمال المنجزة في إطار مشروع يوروميد للعدالة الثالث .والمجمع المكلف بتنفيذ المشروع ال يمكن أن ُيعتبر

مسؤوال عن دقتها ،و راهنيتها أو شمولها  ،وال يمكن أن ُيعتبر مسؤوال عما عسى أن يكون ضمن هذه الوثيقة من
خطأ أو سهو.
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