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 مؤتمر الھاي للقانون الدولي الخاص

 موجز
 نفقة الطفلاتفاقیة الھاي بشأن 

 تحصیل نفقة الطفلبالخاصة  2007 نوفمبر/ تشرین الثاني 23اتفاقیة الھاي المؤرخة 
*على المستوى الدولي وغیرھا من أشكال اإلعالة األسریة  

 مقدمة

 23للق��انون ال��دولي الخ��اص ف��ي الھ��اي ف��ي اختتم��ت الجلس��ة الحادی��ة والعش��رین لم��ؤتمر الھ��اي 
اتفاقیة الھاي ، والذي یتضمن نص  1القانون النھائي للجلسةبتوقیع  2007نوفمبر/ تشرین الثاني 

وغیرھ�ا م�ن أش�كال  الخاص�ة بتحص�یل نفق�ة الطف�ل 2007ن�وفمبر/ تش�رین الث�اني  23المؤرخة 
الخ�اص  2007ر/ تش�رین الث�اني ن�وفمب 23وبروتوك�ول ، على المستوى الدولي اإلعالة األسریة

قیع الق�انون النھ�ائي م�ن قب�ل وتم تو .اإلعالةنفقة الخاصة ب االلتزاماتبالقانون المعمول بھ بشأن 
وثیقتین وقد تمت الموافقة على الوثیقتین الجدیدتین باإلجماع. ویعتبر إتمام ھاتین ال 2سبعین دولة.

التفاقی�ات الھ�اي  3ب�إجراء م�راجعتین رس�میتینالجدیدتین تتویجا للعمل الذي ب�دأ م�ن التس�عینات 
بش��أن  1956یونی��و/ حزی��ران  20واتفاقی��ة نیوی��ورك المؤرخ��ة ، 4اإلعال��ةنفق��ة الحالی��ة المتعلق��ة ب

 تحصیل نفقات اإلعالة من الخارج.

 كیف تحقق االتفاقیة أھدافھا

قة الطفل وغیرھا لنف على المستوى الدولي التحصیل الفعالیكمن الھدف من االتفاقیة في "ضمان 
ھ�ذه األھ�داف ع�ن طری�ق الجم�ع ب�ین ع�دة  تحقیق االتفاقیة وتتابع 5من أشكال اإلعالة األسریة".

 وسائل:

عل��ى  إع��داد الطلب��اتنظ��ام فع��ال وس��ریع االس��تجابة للتع��اون ب��ین ال��دول المتعاق��دة ف��ي  -
 المستوى الدولي؛

.الكندیة، وال یجب اعتبارھا نسخة رسمیة من الوثیقة كومة* یرجى المالحظة أن ھذه الترجمة العربیة ھي ترجمة تقریبیة من طرف الح
تحت عنوان  <www.hcch.net>، على 2007نوفمبر/ تشرین الثاني  23أنظر القانون النھائي للجلسة الحادیة والعشرین، الھاي،  1

 ، ثم "القانون النھائي للجلسة الحادیة والعشرین".38"االتفاقیات"، ثم اتفاقیة رقم 
  السابق. المصدر 2
بشأن سریان اتفاقیات الھاي المتعلقة بااللتزامات الخاصة  1999وأبریل  1995اللجان الخاصة التي عقدت في نوفمبر/تشرین الثاني  3

 .بشأن تحصیل نفقة اإلعالة من الخارج 1956 یونیو/حزیران  20واتفاقیة نیویورك المؤرخة بنفقات اإلعالة  
بشأن القانون الواجب تطبیقھ على االلتزامات المتعلقة بنفقة األطفال؛ واتفاقیة  1956/ تشرین األول كتوبرأ 24اتفاقیة الھاي المؤرخة  4

بخصوص االعتراف بالقرارات ذات الصلة بااللتزامات المتعلقة بنفقة األطفال وإنفاذھا؛  1958أبریل/ نیسان  15الھاي المؤرخة 
بشأن االعتراف بالقرارات ذات الصلة بااللتزامات الخاصة بالنفقة وإنفاذھا؛  1973ول أكتوبر / تشرین األ 2واتفاقیة الھاي المؤرخة 
 بشأن القانون واجب التطبیق على االلتزامات الخاصة بالنفقة. 1973أكتوبر/ تشرین األول  2واتفاقیة الھاي المؤرخة 

 ، المقدمة1المادة   5
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 لخاص��ة بنفق��ة اإلعال��ة،الق��رارات ا إلع��دادتت��یح طلب��ات الطل��ب م��ن ال��دول المتعاق��دة أن  -
 إقرارھا وإنفاذھا؛وتعدیلھا، وكذلك 

 على إجراءات نفقات اإلعالة عبر الحدود؛األحكام التي تضمن الدخول الفعال  -
بق�رارات نفق�ات اإلعال�ة المتخ�ذة ف�ي ال�دول المتعاق�دة نظام ذو قاع�دة واس�عة لالعت�راف  -

 وإنفاذھا؛
 إجراءات سریعة ومبسطة لإلقرار واإلنفاذ؛ -
 ة اإلنفاذ بشكل سریع وفعال.ضرور -

 
وتلفت االتفاقیة االنتباه للعدید من األمور العملیة الت�ي ق�د ت�ؤثر عل�ى م�دى الفاعلی�ة الت�ي ی�تم بھ�ا 

والنم��اذج المعیاری��ة  6متابع��ة الطلب��ات الدولی��ة، عل��ى س��بیل المث��ال، المتطلب��ات المتعلق��ة باللغ��ة،
تكنولوجی��ا اس��تخدام كم��ا تت��یح وتش��جع  8ی��ة.والمعلوم��ات المتبادل��ة ع��ن الق��وانین الوطن 7الموح��دة

معلومات جدیدة للتقلیل من التكالیف وحاالت التأجیل والتي كان�ت وب�اال عل�ى المطالب�ات الدولی�ة 
وتعتم��د االتفاقی��ة عل��ى نق��اط الق��وة ف��ي الوث��ائق الدولی��ة الحالی��ة، وخاص��ة اتفاقی��ات ف��ي الماض��ي. 
بش�أن تحص�یل نفق�ة اإلعال�ة م�ن  1956حدة) لس�نة واتفاقیة نیویورك (األمم المت 9الھاي الحالیة،

فیم�ا ب�ین ال�دول أو فیم�ا على المس�توى اإلقلیم�ي ووكذلك العدید من الوثائق والترتیبات  ،الخارج
 10.المقاطعاتبین 

 
 نطاق االتفاقیة

 
وت�أتي الطلب�ات الخاص�ة  11تنطبق االتفاقیة بأكملھ�ا عل�ى أس�اس إلزام�ي ف�ي قض�ایا نفق�ة الطف�ل.

 12عند تق�دیمھا م�ع المطالب�ة بنفق�ة الطف�ل ف�ي ج�وھر نط�اق االتفاقی�ة،فاذ نفقة الزوجیة قرار وإنبإ
وتأتي المطالبات األخرى بإقرار وإنفاذ النفقة الزوجیة (عل�ى االتفاقیة لھما.  فصولتتطرق كل و

م�ي اإللزا ) في إطار النطاقسبیل المثال، عندما ال یتم تقدیمھا باالقتران مع المطالبة بنفقة الطفل
والت��ي تض��ع نظام��ا  13، ولكنھ��ا ال تنتف��ع باألحك��ام ال��واردة ف��ي الفص��لین الث��اني والثال��ثلالتفاقی��ة

بشأن المساعدة  ةأحكاما وافركما تتضمن أیضا للتعاون اإلداري عن طریق السلطات المركزیة، 
بی�ان یج�وز لل�دول المتعاق�دة بموج�ب في قضایا نفقات األطفال (أنظر أدناه). باإلضافة إلى ذلك، 
اإلعال�ة تنش�أ أخ�رى متعلق�ة ب التزام�اتمنھا أن تدخل في نطاق االتفاقیة (أو أي ج�زء منھ�ا) أی�ة 

 14النسب.أو األبویة، أو الزواج أو  عن العالقة األسریة،
 

 الطلبات التعامل مع
                                                 

  .44المادة  6
ذاتھا موصى بھا )). وتعتبر نماذج الطلبات 2( 12حب جمیع الطلبات بموجب القسم الثالث (المادة یصا یتم إعداد نموذج إحالة إجباري 7

 )).4( 11(المادة  بدال من اإلجباري
بھذه  القسم الخاص بالحكم المتعلق بتوفیر المعلومات عن القوانین الوطنیة واإلجراءات -ما قبل االتفاق. أنظر أدناه: متطلبات 57المادة  8

 ة.الماد
  .4أعاله، الحاشیة  9

رقم  (EC)اتفاقیة بشأن االختصاص القضائي وإنفاذ األحكام في الشئون المدنیة والقانونیة؛ الئحة المجلس (االتحاد األوروبي)  10
اذھا؛ بشأن االختصاص القضائي واإلقرار باألحكام في الشئون المدنیة والتجاریة وإنف 2000دیسمبر/ كانون أول  22بتاریخ  44/2001

بشأن االلتزامات الخاصة بالنفقة؛ وقانون النفقة األسریة فیما بین   1989یولیو / تموز  15واتفاقیة داخل الوالیات األمریكیة المؤرخة 
؛ وفي كندا تشریعات مثل قانون أوامر اإلعالة المشتركة بین الھیئات 1996الوالیات الموحد (الوالیات المتحدة األمریكیة) لسنة 

 . (REMO)(مانیتوبا) بناء على التشریع الموحد، واإلنفاذ المتبادل لألحكام المتعلقة بالنفقة   2001یة لسنة القضائ
                                                                                                                                                                                                                                                       

". سنة 21تجاه شخص تحت سن  االلتزامات الخاصة باإلعالة التي تنشأ عن عالقة أحد الوالدین والطفل ") أ)، 1(2وفقا لنص المادة  11
 )).2(2سنة (المادة  18تحفظي أن تخفض السن إلى "ومع ذلك، یجوز للدولة المتعاقدة بموجب شرط 

 ) ب).1(2المادة  12
 ) ج).1(2المادة  31
 ).3(2المادة  41
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 المؤسس�ةیتم التعامل مع معظم الطلبات بشأن نفقات األطفال من خالل نظام السلطات المركزی�ة 

یتم تنفیذ مھام الس�لطة المركزی�ة ف�ي ك�ل حال�ة عل�ى ھذه االتفاقیة. وفي كثیر من الدول،  بموجب
حدا عن طریق المنظمات أو الھیئات الخاصة بنفقة الطفل والتي تعمل عل�ى المس�توى المرك�زي 

إرس�ال واس�تالم الطلب�ات والب�دء ھ�و  الس�لطاتوسیكون الدور الرئیسي لمثل تلك  15أو اإلقلیمي.
المس�اعدة ف�ي تحدی�د مك�ان  17وتش�مل المھ�ام األخ�رى 16ھا.أو تس�ھیلالدعاوي القضائیة في إقامة 

مدین أو دائن أو الحصول على معلومات حول موارد أي منھما؛ والتشجیع عل�ى الحل�ول الودی�ة 
بھ��دف التوص��ل للس��داد طواعی��ة؛ وتیس��یر عملی��ة اإلنف��اذ باس��تمرار، وك��ذلك تحص��یل وتحوی��ل 

إثبات األبوة في حالة الضرورة من أجل األغراض لة؛ والمساعدة في المدفوعات الخاصة باإلعا
وت�تم تل�ك المھ�ام ف�ي مؤقتة ضروریة. والمساعدة على الحصول على أیة تدابیر المتعلقة بالنفقة؛ 

الم�دین أو األص�ول) مك�ان سیاق طلب خاص باإلعالة، ولكن یجوز طلب خدمات مح�ددة (مث�ل، 
 18تحق تقدیم طلب أم ال.بھدف تحدید ما إذا كان األمر یس

 
 الفعال لإلجراءاتبشكل إمكانیة الوصول 

 
بالتأكی��د ال��ذي تض��عھ عل��ى "إمكانی��ة الوص��ول بش��كل فع��ال" ممی��زة فیم��ا یتعل��ق تعتب��ر االتفاقی��ة 

المفل�س ق�د تع�وق رف�ع  ال�دائنالمعوقات المالیة الص�غیرة الت�ي تواج�ھ أن لإلجراءات، مع إدراك 
المجانی�ة ف�ي قانونی�ة المساعدة الاالتفاقیة، خاصة فیما یتعلق بإتاحة  وتتناول أحكاممطالبة دولیة. 

وذل�ك لض�مان ، بشكل أكثر اتساعا من أي اتفاقیة من اتفاقیات الھ�اي الس�ابقة، قضایا نفقة الطفل
مجموع��ة م��ن المفاوض��ین مراجع��ة  وتول��ت 19یس��ھل الوص��ول إلیھ��ا حق��ا.أن اإلج�راءات الدولی��ة 

ال�دعم الضخمة ف�ي تك�الیف  التوفیراترد في الدول المتعاقدة في ضوء الموا المترتبة علىثار اآل
 بالنفقات الخاصة. لاللتزاماتتعود من التطبیق الفعال التي قد االجتماعي 

 
 وتنفیذھابالقرارات القائمة  االعتراف

 
 األخ��رى ال��دول المتعاق��دةالخاص��ة بق��رارات نفق��ة اإلعال��ة الخاص��ة ب��إقرار وإنف��اذ تعتب��ر القواع��د 

یك�ون مق�ر اإلقام�ة المعت�اد للم�دعى علی�ھ أو وعل�ى األرج�ح  20.النط�اق موجب االتفاقی�ة واس�عةب
إجراء  ویمكنئن في بلد المنشأ عند البدء في إجراءات التقاضي، ھي القواعد الرئیسیة عملیا. الدا

 ولكن أي دول�ة تج�ري ھ�ذا ال�تحفظ س�تكون ملزم�ة 21فیما یتعلق بالوالیة القضائیة للدائن، تحفظ 
ف�ي الظ�روف الواقعی�ة والت�ي تم�نح أو ربم�ا جنبی�ة المتخ�ذة األالقرارات ب�االعتراف ب�في المقابل 

 22اإلعالة. إلصدار حكم بشأن نفقةسلطاتھا ة لالقضائی الوالیةكانت ستمنح 
 

التي ت�نظم اإلج�راء المتب�ع ف�ي حال�ة التق�دم  ،وتعتبر اإلجراءات التفصیلیة الموضحة في االتفاقیة
ی�تم ت�رك ھ�ذا ك�ان ، والت�ي 1973ر واإلنف�اذ، تق�دما ھ�ائال ع�ن اتفاقی�ة الھ�اي لس�نة بطلب لإلقرا

المخاطب�ة. وأص�بح حالی�ا م�ن المفھ�وم  لیتم تنظیم�ھ ف�ي الغال�ب بموج�ب ق�انون الدول�ة فیھا األمر
 تلقائی�ة بما في ذلك أیة مراجع�ة ش�املة -المرھقة في مرحلة اإلقرار واإلنفاذتماما أن اإلجراءات 

                                                 
 4.المادة  51
 ).1(6المادة  61
 ).2(6لمعرفة القائمة كاملة، أنظر المادة  71
 .7المادة  81
 17.-14أنظر المواد  91
 .20لمعرفة القائمة الكاملة للقواعد، أنظر المادة  02
 ).2( 20المادة  12
 ).3( 20المادة  22
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وتضیف أعباء إضافیة غیر مبررة قد تتسبب في حاالت تأجیل وتكالیف خطیرة  –منصبالبحكم 
، المراجع��ة بحك��م المنص��ب عل��ى أس��اس 23عل��ى ال��دائن. ویح��دد اإلج��راء، الموض��ح ف��ي الم��ادة 

تس�جیل ق�رار من قبل األطراف في المرحل�ة المبدئی�ة عن�د  تقدیم طلبات؛ وتستبعد السیاسة العامة
عن��د الطع��ن م��ن قب��ل أي م��ن الط��رفین عل��ى الق��رار ب��ل للنف��اذ؛ كم��ا تت��یح قاأجنب��ي أو إع��الن أن��ھ 

م�ا تؤی�د، كمب�دأ ع�ام، فك�رة ولكن خالل فترة زمنیة محددة وبناء على أسباب محددة، كالتسجیل، 
 أن أي استئناف إضافي لن یكون لھ أثر البقاء في اإللزام بالتنفیذ.

 
رارات األجنبیة إلنفاذھا أو إعالن أنھا قابلة للنفاذ وبما أن اإلجراءات التي تم بموجبھا تسجیل الق

أج�ل اإلق�رار واإلنف��اذ مباش�رة للمحكم��ة غی�ر معروف�ة ل��بعض ال�دول الت�ي تق��دم فیھ�ا طلب�ات م��ن 
عند طلب اإلقرار واإلنفاذ، والذي بموجب�ھ یج�وز إلصدار قرار، تقدم االتفاقیة أیضا إجراء بدیل 

كم��ا أن اإلج��راء الب��دیل مص��مم لض��مان أن  23بی��ان ب��ذلك.لل��دول المتعاق��دة أن تخت��اره بموج��ب 
المخاطبة بمراجعة قرار أجنبي من تلقاء وأن األسباب التي قد تقوم المحكمة اإلجراءات سریعة، 
عبء إثارة دفوع معینة سیكون عل�ى كاھ�ل الم�دعى علی�ھ. وم�ع ذل�ك، فیم�ا نفسھا محدودة، وأن 

 راء البدیل صارما مثل اإلجراء الرئیسي.یتعلق بالنقطتین األخیرتین، ال یعتبر اإلج
 

 "القرارات" و"الترتیبات الخاصة بنفقة اإلعالة"
 

تسویة أو اتفاق تم التوص�ل إلیھ�ا م�ن قب�ل أو أیة یشمل تعریف القرار ألغراض اإلقرار واإلنفاذ 
التلقائی�ة ع�ن طری�ق كم�ا ق�د یش�مل أیض�ا التس�ویة صدق علیھا من قبل سلطة قضائیة أو إداریة. 

والفوائ��د واجب��ة ال��دفع، وتحدی��د ، ب��أثر رجع��يس��داد المت��أخرات، والنفق��ات طل��ب لجدول��ة، أو ا
 24التكالیف والنفقات.

 
، 25ت��نص االتفاقی�ة عل��ى إق��رار وإنف��اذ "الترتیب�ات الخاص��ة بنفق��ات اإلعال��ة"باإلض�افة إل��ى ذل��ك، 

ف�ا ل�ذلك مص�دق خالأو  رس�مياالتفاقات المتعلقة بالنفقة المع�دة ف�ي ص�ورة مس�تند والتي تضمن 
 من قبل، أو مبرم أو مسجل أو مودع لدى، سلطة مختصة.علیھ 

 
 اإلنفاذ بموجب القانون الداخلي

 
طورتھ�ا االتفاقی�ة الجدی�دة  وھناك نقطة تحفظیة أخرى تتعلق بالقانون ال�وطني أو ال�داخلي والت�ي
ب أن تكون ت�دابیر ویج 26بشكل مبدئي، أال وھي مسألة اإلنفاذ. إذ یجب أن یكون اإلنفاذ "فوریا"

وتم إزالة العبء الذي ك�ان مفروض�ا عل�ى مق�دم الطل�ب عن�دما  27اإلنفاذ التي تم إتاحتھا "فعالة".
ك�ان مطلوب�ا طل�ب منفص�ل م�ن أج�ل اإلنف�اذ. كم�ا أن المتطلب�ات المتعلق�ة بت�وفیر ال�دول المتعلق�ة 

 إجراءات اإلنفاذ. على"سبیل فعال للوصول" لإلجراءات (أنظر أدناه) تسري 
 

 إتاحة المعلومات عن اإلجراءات والقوانین الوطنیة -یةما قبل االتفاق متطلبات
 

المتطلب�ات المس�ھبة بش�أن إتاح�ة معلوم�ات ع�ن وتعد من السمات غیر المعتادة في االتفاقی�ة ھ�ي 
وص��ف  إتاح��ةاإلج��راءات والق��وانین الوطنی��ة وق��ت التص��دیق أو الموافق��ة. ویتمث��ل المطل��ب ف��ي 
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ءات المتعلق�ة بااللتزام��ات الخاص�ة بنفق�ة اإلعال�ة، ووص��ف لكیفی�ة تلبی�ة ال��دول للق�وانین واإلج�را
(والت�ي تعن�ى بمھ�ام الس�لطات المركزی�ة)، ووص�ف  6المتعاقدة حدیثا اللتزاماتھا بموجب الم�ادة 

، وك��ذلك 14لكیفی��ة إتاح��ة س��بل وص��ول فعال��ة لإلج��راءات حس��بما ھ��و مطل��وب بموج��ب الم��ادة 
فاذ بھا. وقد تم التركی�ز بش�كل إض�افي عل�ى أھمی�ة تل�ك المتطلب�ات لقواعد وإجراءات اإلنوصف 
العمل التفصیلي الذي تم تنفیذه بالفعل لتطویر  من خاللاألحكام المتعلقة بتوفیر المعلومات بشأن 

 28"نبذة تعریفیة عن البلد".والتي أطلق علیھا  -صیغة معیاریة لتوفیر تلك المعلومات
 

 الخالصة
 

وھم�ا متاح�ان عل�ى عن االتفاقیة وقائمة مراجعة بش�أن تنفی�ذ االتفاقی�ة  ضیحیاتقریرا توتم إنجاز 
كتیب عملي لدارسي الحاالت بموجب الموقع اإللیكتروني لمؤتمر الھاي. ویتم حالیا االنتھاء من 

وسیستمر العمل، الذي تم تحقیق تقدم فیھ بالفعل، على . 2007االتفاقیة الخاصة بنفقة الطفل لعام 
م��اذج المعیاری��ة للطلب��ات بموج��ب االتفاقی��ة، وعل��ى النب��ذة التعریفی��ة ع��ن البل��د ال��واردة تط��ویر الن

القض��ایا، وال��دعم اإللیكترون��ي، أع��اله. كم��ا سیس��تمر العم��ل عل��ى تط��ویر نظ��ام الكترون��ي إلدارة 
تعامل مع الطلبات. ویتم تنفیذ كل ذلك العمل والذي یدعم بدوره التعاون والفاعلیة واالتساق في ال

 منظور االستغالل األمثل للفرص التي تتیحھا التكنولوجیا الحدیثة. من
 

 لالتصال:
 

 مؤتمر الھاي للقانون الدولي الخاص
 المكتب الدائم

6b, Churchillplein 
2517 JW The Hague 

The Netherlands 
 ھولندا

 + 31) 0( 70 363 3303تلیفون: 
 + 31) 0( 70 360 4867فاكس: 

 secretariat@hcch.net البرید اإللیكتروني:
 http://www.hcch.netالموقع اإللیكتروني: 
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