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 جدول أعمال
 الفریق العامل المعني بالوساطة

 في سیاق عملیة مالطة
 

 المؤتمر الھاتفي
 2009أكتوبر/تشرین األول  29

 
 

 نقاط اتصال مركزیة .1
 

 االستفسارات یتلقاھا أعضاء الفریق العامل في دولھم •
 األخرىخطوات ال •

 
 

 ملفات السوابق القضائیة .2
 

 یقدمھا أعضاء الفریق العامل  ئیةقضاسوابق المناقشة ملفات ال •
 
 

 تنفیذ االتفاقات التي یتم الوصول إلیھا عن طریق الوساطة .3
 

 ان الثانيمناقشة الردود على االستبی •
 
 

 برنامج العمل –الفریق العامل  .4
 

التطویر المحتمل لمبادئ توجیھیة حول المعاییر والوصول إلى الوساطة في المنازعات األسریة عبر  •
 الحدودیة التي تشمل األطفال

 ةاألعمال المقبل •
 
 

ن أجل تبسیط عملیة االتصال یشترك في رئاسة الفریق العامل السیدة طومسن (كندا) والسید جیالني (باكستان)، ولكن م
في المؤتمرات الھاتفیة قد اتفق كال السیدة طومسن والسید جیالني على أن یرأسا المؤتمرات الھاتفیة بالتناوب؛ وقد رأست 

 .2009 شرین األول/تأكتوبر 29في یوم الخمیس  ثانيالسیدة طومسن المؤتمر الھاتفي ال
 
 
 

خاطب المشاركین سیبأنھ  دمة عامة ونداء األسماء، ثم أفادمؤتمر الھاتفي بإلقاء مقال وبدأبجمیع المشاركین  ئیسرالرحـَّب 
 تبع نفس الطریقة مع المشاركین على خط اللغةالتھم / تعلیقاتھم / أسئلتھم ثم یأوال لسماع مداخاإلنجلیزیة على خط اللغة 

     . الفرنسیة
 

جدیدة في دولھم فیما یتعلق القضیة األولى بجدول األعمال، وھي سأل المشاركین عن التطورات الاالجتماع  الرئیسافتتح 
في  أنإنشاء نقاط اتصال مركزیة التي كان قد تم تحدیدھا في المؤتمر الھاتفي األخیر كقضیة ذات أھمیة كبیرة.  وقال 

قد طرحت على وقد وافق علیھا رئیس المستشارین وأن الفكرة  باكستان طرحت فكرة إنشاء نقطة اتصال مركزیة كھذه
الوزارة المعنیة، والتي أعطت موافقتھا على إنشاء نقطة اتصال مركزیة عن طریق فتح مكتب للتعاون الدولي والقانون 

  .   الدولي في المستقبل القریب جدا
 

مؤتمر الھاتفي بناء على ما ذكر في ال التأكید على أھمیة إنشاء نقطة اتصال مركزیة.  وأفاد بأنھ )ألمانیا( كارلالسید  أعاد
ستوجد في ألمانیا ثالث سلطات ذات الصالحیة لتولي القضایا المتعلقة باختطاف األطفال:  فبالنسبة للقضایا األخیر، 
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الخاضعة التفاقیة الھاي ستكون السلطات المختصة بنظرھا مكتب العدل الفدرالي في بون ووزارة العدل في برلین، في 
بین ھذه  في العمل اجید اھناك تنسیق لخاضعة التفاقیة الھاي. وشرح بأنیا غیر احین تتولى وزارة الخارجیة القضا

ھ ستكون ھناك مشاورات مستمرة بین ھذه السلطات من أجل تشجیع المنظمات غیر الحكومیة على أنوالسلطات الثالث، 
 باستطاعتھار الحكومي غی ھذه عند المستوىكإنشاء نقطة دخول مركزیة واحدة للوساطة، على أن وجود نقطة اتصال 

كما أكد على أن التعاون بین القضاة یعتبر في غایة األھمیة غیر التي تقوم بھا المنظمات الحكومیة.  القیام بمھام أخرى 
                                    في ھذا الصدد وأشار إلى شبكات القضاة المختلفة مثل شبكة الھاي الدولیة للقضاة.  

 
دور الممثل عن أسترالیا الذي كانت تتواله السیدة كاثي لیھ التي انتقلت إلى قسم  ولـّتأنھا تب دة بیراني (أسترالیا)سیال قالت

آخر. وأفادت بأنھا ھي نفسھا ستعمل في فرع قانون األسرة لدى دائرة النائب العام وھي ھیئة تقدم المساعدة في قضایا 
ما یتعلق بقضیة نقاط االتصال المركزیة أفادت بأن الوضع في أسترالیا یشابھ كثیرا أما فیقانون األسرة الدولیة والمحلیة.  

الوضع في ألمانیا، حیث أن أسترالیا أیضا تمیز ما بین نقاط االتصال للقضایا الخاضعة التفاقیة الھاي وتلك غیر 
ل، وأكدت على أنھ ستكون ھناك الخاضعة لھا.  وقالت أنھم سیبحثون مسألة إنشاء نقطة اتصال مركزیة واحدة للتسھی

      أیضا مجموعات غیر حكومیة قویة في أسترالیا تقوم بتوفیر المعلومات عن خیارات الوساطة الممكنة. 
 

بأن الوضع في كندا مشابھ.  وأفادت بأن الحلول الممكنة ستطرح للنقاش فیما بین المسؤولین  )كندا( ة طومسنالسید قالت
ك فیما یخّص القضایا الخاضعة التفاقیة الھاي، وبین المسؤولین في وزارة الخارجیة بالنسبة في السلطة المركزیة وذل

للقضایا غیر الخاضعة لالتفاقیة.  وقد رحبت بالفكرة التي تقدمت بھا ألمانیا إلنشاء نقطة دخول مركزیة على المستوى 
      . غیر الحكومي

 
وجود نقاط اتصال مركزیة وأكد على أنھ توجد في مصر بالفعل نقطة على أھمیة  ید عمرو عبد المعطي (مصر)الس وافق

اتصال مركزیة للمنازعات األسریة الدولیة المتعلقة باألطفال.  وأفاد بأن إدارة التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل 
أو من السفارات أو مباشرة  تعمل بمثابة "السلطة المركزیة" التي تتلقى الطلبات من خالل القنوات الدبلوماسیة المصریة

المتخاصمین في المنازعات األسریة.  واستطرد قائال بأنھ بالتوازي لكل ذلك یعمل مكتب المساعي الحمیدة  طرافاألمن 
    أیضا كنقطة اتصال؛ وفي واقع األمر تحال إلى مكتب المساعي الحمیدة قضایا كثیرة بعد فحصھا من قبل إدارة التعاون.  

 
لدول أخرى الوضع في الوالیات المتحدة األمریكیة مشابھا جدا أن  )فوجل (الوالیات المتحدة األمریكیةة السیدقالت 

وتلك القضایا غیر الخاضعة متعاقدة في اتفاقیة الھاي:  أي تتناول وزارة الخارجیة القضایا الخاضعة التفاقیة الھاي 
 NCMECفتتناولھا المنظمة غیر الحكومیة  اضعة لالتفاقیةغیر الخالواردة ولقضایا التفاقیة الھاي الصادرة، أما ا

ولكنھا أكدت على أنھ فیما یتعلق بالوساطة لن تكون ھناك إجراءات   .(المركز الوطني لألطفال المفقودین والمستغلین)
ذلك الطرف  قامإلى الخدمات المعنیة إال إذا أطراف المنازعة األسریة لن یتم توجیھ أي طرف من ھ رسمیة.  وقالت أن

معلومات عن الوساطة، وأشارت إلى أنھم یبحثون أیضا إمكانیة إعطاء مھمة نقطة الدخول المركزیة المتعلقة البطلب 
  بالوساطة إلى منظمة غیر ربحیة.   

 
أن في ھذا المؤتمر الھاتفي فقط.  وقالت بتقدیم نفسھا وأفادت بأنھ تحل محل السید دیسا  )مالیزیا( ھارونالسیدة  قامت

مالیزیا سترحب بإنشاء نقطة اتصال مركزیة ولكن األمر سیتطلب المزید من المشاورات الداخلیة في ھذا الصدد.  وقالت 
أن خدمات الوساطة یقدمھا حالیا في مالیزیا عدد من الجھات مثل مكتب المساعدة القانونیة والوزارة المعنیة بالمرأة 

ة المحامین ودائرة القضاء اإلسالمي، على أن األخیرة تتناول فقط القضایا التي واألسرة والتنمیة المجتمعیة، وكذلك نقاب
سوف تركز على الوساطة المحلیة في مالیزیا  تاحةیكون أطرافھا مسلمون.  كما ألقت الضوء على أن خدمات الوساطة الم

     .  وأن ھذه الخدمات في الوقت الحالي لیست منسقة من خالل نقطة مركزیة
 
كما ذكر في المؤتمر الھاتفي األخیر، فإن الوضع في المملكة المتحدة یشابھ ما یوجد بأنھ  )المملكة المتحدة( شوالسید  قالو

في الدول األخرى المتعاقدة في اتفاقیة الھاي الخاصة باختطاف األطفال:  تحال قضایا اختطاف األطفال الخاضعة التفاقیة 
ا غیر الخاضعة لالتفاقیة إلى وزارة الخارجیة.  وأشار إلى أنھ تجري اآلن الھاي إلى وزارة العدل، وتحال القضای

فیما بین الوزارات المعنیة، كما استرعى االنتباه إلى الحقیقة بأنھ في المملكة المناقشات حول إنشاء نقطة دخول مركزیة 
      المتحدة ال توجد آلیة رسمیة إلحالة الناس إلى الوساطة.

 
) تتلقى بصورة منتظمة قضایا محالة إلیھا من Reuniteأن منظمة جمع الشمل ( )خبیرة مستقلة(ر كارتالسیدة  قالت

تتلقى قضایا محالة إلیھا إما من المحاكم أو من األفراد وزارة الخارجیة وشؤون الكومنولث، ولكن من ناحیة أخرى 
ال مركزیة للوساطة في المملكة المتحدة.  مباشرة.  وقالت بأن منظمة جمع الشمل تعمل بالفعل بطریقة ما كنقطة اتص



4 

 

وأكدت على أھمیة فتح نقطة االتصال لكال الطرفین المتنازعین في قضایا اختطاف األطفال:  الوالد(ة) المتروك والوالد(ة) 
     . المختِطف

 
دائرة المساعدة المدنیة وأن أن القضایا الخاضعة التفاقیة الھاي في فرنسا تتناولھا وزارة العدل  یدة كالي (فرنسا)الس قالت

مكتب التعاون في  دمباإلضافة إلى ذلك یق  .إیجاد خدمات الوساطة لھم في قضایاھمفي تقدم المساعدة لآلباء واألمھات 
أیضا المساعدة في الوساطة األسریة الدولیة ویمكنھ توجیھ المتقدمین إلى خدمات المسائل المدنیة والتجاریة الدولیة 

االتصال بوزارة  افت بأنھ في القضایا غیر الخاضعة التفاقیة الھاي یمكن لآلباء واألمھات المتروكینالوساطة.  وأض
تقدیم طلب إلى مكتب التعاون في المسائل المدنیة والتجاریة الدولیة للحصول على المساعدة في  الخارجیة كما یمكنھم

   الوساطة. 
 

التي تجمع سویا العبین ، الدولیة للوسطاء الناطقین بالفرنسیة AIFI منظمةدور  )خبیرة مستقلة( ة فیلیونالسید شرحت
المحامین والعلماء النفسیین واألخصائیین  المشتغلین في مجال الوساطة في المنازعات األسریة الدولیة، مثلمن مختلفین 

نفسھا ال تقدم خدمات  AIFIوأوضحت بأن منظمة   االجتماعیین والوسطاء والممارسین اآلخرین في الدول المختلفة.
الوساطة ولكنھا تحیل األطراف الذین یبحثون عن الوساطة إلى خدمات الوساطة المناسبة لھم.  وفي ھذا الصدد أكدت 

وكذلك تقدیم قائمة بأسماء الوسطاء المؤھلین لفي غایة األھمیة.  كما  على أن مسألة تحدید معاییر للتدریب على الوساطة
وإصدارھم لدلیل  فیما یتعلق بمعاییر الوساطة AIFIلعمل الذي قام بھ الفریق العامل التابع لمنظمة استرعت االنتباه إلى ا

بتشكیل فریق  AIFIمنظمة  قامت 2009.  وأضافت قائلة بأنھ في شھر مایو/أیار 2008الممارسة السلیمة في عام 
 اآلتي:تتمثل مھمتھ في عامل دولي 

 
 ألسریة الدولیة؛ممارسة الوساطة التحدید المعاییر  •
 تحدید المھارات الالزمة ألداء الوساطة األسریة الدولیة؛ •
 ؛لمضمونخصص لتطویر التدریب الم •
 ؛)AIFIمنظمة  الصادر عن 2008وضع اإلطار األخالقي (مع اإلشارة إلى دلیل الممارسة السلیمة لعام  •
 لممارسة؛لوصف نماذج  •
 سریة الدولیة.إعداد قائمة بالوسطاء المتخصصین في الوساطة األ •
 

یسّر السیدة فیلیون مشاطرة ھذه اللجنة نتائج س.  و2010سیقوم ھذا الفریق بتقدیم تقریره في شھر إبریل/نیسان 
   وتوصیات ھؤالء الخبراء.  

 
لبند التالي بجدول األعمال وھو "ملفات الشكر لجمیع المشاركین على مالحظاتھم، وانتقل بعد ذلك إلى ا رئیسال مقدّ 
 على المواد التي تلقاھا المكتب الدائم من المشاركین.بق القضائیة" وأعطى الكلمة للسید دنكن إللقاء نظرة عامة لسواا
 

سوابق قضائیة من كندا، فرنسا، أسترالیا، ألمانیا، السیدة ملفات لالمكتب الدائم قد تلقى أن ب )مكتب الدائم(ال دنكنالسید  أفاد
متحدة، وكذلك من السیدة لورین فیلیون.  واسترعى انتباه الجمیع إلى الحقیقة بأنھ ألسباب دنیس كارتر فبالتالي المملكة ال

ملفات تتعلق بالسریة لم ینشر المكتب الدائم الوثائق المعنیة بموقع مؤتمر الھاي على شبكة اإلنترنت، ولكنھ قام بتعمیم 
على أنھ بالرغم من أن القضایا الفردیة قد حذفت منھا فقط.  وقد أكد  السوابق القضائیة فیما بین أعضاء الفریق العامل

أسماء أطرافھا إال أن ظروف ومالبسات القضیة قد تجعل من الممكن التعرف على العائالت المعنیة المتنازعة.  وأفاد 
المھم رؤیة  سوابق قضائیة من الدول غیر المتعاقدة، وأوضح بأنھ لمنملفات لالسید دنكن بأن المكتب الدائم لم یتلَق أیة 

، وطلب السوابق القضائیة حتى المؤتمر الھاتفي القادم للفریق العاململفات الصورة الكاملة ولذلك اقترح تأجیل مناقشة 
        من المشاركین الذین لم یقدموا بعد أیة ملفات لسوابق قضائیة أن یفعلوا ذلك في أقرب فرصة ممكنة.

 
نھ ما لم تكون ھناك أیة تعلیقات أخرى من المشاركین في ھذا الموضوع، سینتقل إلى اقتراح السید دنكن وقال أ رئیسال أید

 البند التالي بجدول األعمال.
 

االنتباه إلى الحقیقة بأن ملفات السوابق القضائیة التي قدمتھا منظمة جمع الشمل  )خبیرة مستقلة( ة كارترالسیداسترعت 
(Reunite) یتین لقضایا غیر خاضعة التفاقیة الھاي، واحدة مع الجزائر وواحدة مع تضمنت أیضا ملفین لسابقتین قضائ

      .مصر، وھذا یمكن أن یكون مفیدا في مناقشاتنا حول ھذا الموضوع
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تشیر إلى مذكرات تفاھم، ولكنھا ملفات السوابق القضائیة التي تلقاھا من منظمة جمع الشمل ن أ )ألمانیا( كارلالسید  وقال
       . ا.  فسأل ما إذا كان من الممكن الحصول على ھذه المذكراتلم یتم إرفاقھ

 
االعتذار باسم مصر لعدم تقدیمھا ملفات لسوابق قضائیة، ولكنھ قال أنھ لم یتلَق  )مصر( عمرو عبد المعطي السید قدّم

      . الرسالة التي تطلب تقدیم ملفات لسوابق قضائیة
 

 بعمل الترتیب الالزم إلعادة إرسال الوثائق المعنیة إلى السید عبد المعطي. ید دنكن (المكتب الدائم)الس وعد
 

إلى البند الثالث بجدول األعمال، وھو الردود على االستبیان حول قابلیة تنفیذ االتفاقات التي تم الوصول  سرئیالانتقل 
 .الدائم إلیھا عن طریق الوساطة وطلب من السید دنكن تلخیص الردود التي تلقاھا المكتب

 
المكتب الدائم تلقى ردودا على االستبیان من كندا، فرنسا، أسترالیا، ألمانیا، المملكة أن  )المكتب الدائم( دنكنالسید  قال

فإنھ لمن الضروري مثل ما سبق ذكره عن ملفات السوابق القضائیة،  أنالمتحدة، والوالیات المتحدة األمریكیة.  وقال 
ان أیضا من الدول غیر المتعاقدة في اتفاقیة الھاي.  وقال تلخیصا للردود التي تلقاھا من الدول تلقي الردود على االستبی

ت على قیود معینة فیما یتعلق بمحتوى االتفاقات التي  نت أن معظم الدول نصــَّ المتعاقدة في اتفاقیة الھاي أن الردود بیــَّ
ة لقوانین األسرة، والمصممة في معظمھا لحمایة األطراف یتم الوصول إلیھا عن طریق الوساطة في المسائل الخاضع

ن ضرورة إلمام الوسطاء بالنظم القانونیة المعنیة.  أما األكثر عرضة للخطر  وتحدیدا األطفال.  وأكد على أن ذلك بیــَّ
لدان ال تكون االتفاقات بالنسبة للسؤال الثاني في االستبیان، أفاد السید دنكن بأن الردود علیھ كانت متغایرة:  في بعض الب

التي یتم الوصول إلیھا عن طریق الوساطة اتفاقات قابلة للتنفیذ إال بتحویلھا إلى أوامر محكمة؛ وفي بلدان أخرى یكفي 
متطلبات العقد الملزم.  وفیما یتعلق باإلجراءات المتصلة بكیفیة موافقة المحاكم على التأكد من أن االتفاقات استوفت 

ي یتم الوصول إلیھا عن طریق الوساطة أو تسجیلھا لدیھا، فقال أن في جمیع الدول التي قدمت ردودا على االتفاقات الت
االستبیان یوجد لدیھا إجراءات محددة لھذا الغرض.  واستطرد قائال بأن كل الدول أكدت على أنھ بمجرد تحویل االتفاق 

نت أن تكالیف تحویل االتفاق الذي یتم الوصول إلیھ فیعامل وكأنھ قرار محكمة.  ولكنھ قال أن  إلى أمر محكمة الردود بیــَّ
عن طریق الوساطة إلى أمر محكمة تختلف اختالفا كبیرا من دولة إلى أخرى.  ثم قام بعد ذلك بتلخیص الردود على 

نت أنھا بشكل عام تعامل وكأنھا  السؤال عن معاملة االتفاقات التي تتم الوساطة فیھا في الخارج، وقال أن الردود بیــَّ
.  وبالنسبة للسؤال عن االعتراف باالتفاقات التي یتم الوصول إلیھا عن طریق الوساطة اتفاقات تمت الوساطة فیھا محلیا

والتي حصلت على موافقة محكمة أجنبیة أو مسجلة لدیھا، وقابلیة تنفیذ ھذه االتفاقات، أفاد السید دنكن بأن الردود اختلفت 
فقال أن الرد على ھذا السؤال كان یعتمد في العادة على ما إذا كانت ھناك اتفاقیة ثنائیة أو متعددة   اختالفا كبیرا.

حیث كان الحال غیر ذلك، فقال أن األمر یعتمد على مبادئ القانون الدولي الخاص للدولة األطراف بین الدول المعنیة.  و
الخاصة بحمایة الطفل التي تنّص على االعتراف  1996الھاي لعام اتفاقیة المعنیة.  واسترعى السید دنكن االنتباه إلى 

وقال أنھ یتطلع إلى تلقي الردود على التلقائي بالتدابیر التي تتخذھا سلطات الدول المتعاقدة فیما یخّص المسؤولیة الوالدیة.  
                   ستبیان. االستبیان من الدول غیر المتعاقدة في اتفاقیة الھاي، وشكر كل من قدم ردودا على اال

 
على مدى أھمیة معرفة ما ھي آلیات التنفیذ التي ستكون متوفرة وأنھ یأمل في الحصول على المزید من  سرئیالأكد 

مسألة من الدول غیر المتعاقدة في اتفاقیة الھاي.  بعد ذلك أفسح المجال للمشاركین إلبداء ال تلكالمعلومات عن 
 .مالحظاتھم

 
 .       إلى الردود التي قدمتھا ألمانیا وقال أنھ لیس لدیھ ما یضیفھ )ألمانیا( كارلید الس أشار

 
  أشارت إلى ردود أسترالیا على االستبیان وقالت أن لیس لدیھا ما تضیفھ. )أسترالیا( بیراني ةالسید

 
الحقیقة بأن في كندا تختلف تكلفة  الردود على االستبیان التي قدمتھا كندا وأكدت علىإلى  )كندا(طومسن السیدة أشارت 

اختالفا كبیرا:  في بعض المناطق في كندا تحویل االتفاقات التي یتم الوصول إلیھا عن طریق الوساطة إلى أوامر محكمة 
  دوالر كندي. 2,000لن تكون ھناك أیة تكالیف سوى القلیل جدا، وفي مناطق أخرى یمكن أن تصل التكالیف إلى 

 
لم یتلقى االستبیان.  وقال أن في مصر ستكون ھناك قواعد لتنظیم مسألة جعل  أنھ المعطي (مصر)ید عبد الس قال

االتفاقات التي یتم الوصول إلیھا عن طریق الوساطة ملزمة قانونیا.  فقال أن ھذا یتم عن طریق التصدیق على االتفاق 
مسألة االعتراف وقابلیة التنفیذ بصورة منفصلة،  ینبغي أن تعاملبواسطة محكمة.  وألقى الضوء على أن برأیھ الشخصي 

حیث أنھما قضیتین منفصلتین.  واتفق مع النتیجة بأن الوسطاء بحاجة إلى المعرفة الالزمة أیضا في مسألة قابلیة تنفیذ 
ة مع دول االتفاقات التي تتم عن طریق الوساطة، واسترعى االنتباه إلى الحقیقة بأن مصر قد أبرمت عدة اتفاقیات ثنائی
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أخرى وأنھ عند النظر إلى مسألة قابلیة التنفیذ واالعتراف فیجب األخذ في االعتبار لیس فقط االلتزامات الوطنیة بل 
 االلتزامات الدولیة أیضا.

 
  وعد بعمل الترتیب الالزم إلعادة إرسال الوثائق المعنیة إلى السید عبد المعطي. )المكتب الدائم( دنكنالسید 

 
إلى الردود على االستبیان المقدمة من الوالیات المتحدة األمریكیة،  الوالیات المتحدة األمریكیة)فوجل (یدة الس تشارأ

وقالت أنھم وجدوا صعوبة كبیرة في الرد على االستبیان، حیث أن الوالیات األمریكیة لدیھا نظم قانونیة مختلفة جدا.  
الحضانة األجنبیة سیكون الوضع موحدا نسبیا حیث أن معظم الوالیات  فأشارت إلى أنھ على األقل بالنسبة لتنفیذ أوامر

القانون الموحد بشأن االختصاص القضائي والتنفیذ في مسائل حضانة األطفال.  ولكن من الناحیة األمریكیة قد اعتمدت 
التي تتم عن طریق الوساطة سیكون على حد قولھا، فإن قانون الوالیات األمریكیة المتعلق بقابلیة تنفیذ االتفاقات  التحلیلیة،
بت السیدة فوجل .  ا طویالوقت سیستغرقصعبا و وقالت أنھم ال یزالون یدرسون ھذه القضیة بتفصیل أكبر.  ورحــَّ

بالجھود التي یبذلھا الفریق العامل في بحث مسألة قابلیة تنفیذ االتفاقات التي تم عن طریق الوساطة كإحدى أولویاتھ، 
یة ھیاكل وآلیات الوساطة التي ینشئھا الفریق العامل ستعتمد إلى حد كبیر على مسألة ما إذا یمكن تحویل وذلك ألن فعال

  االتفاقات التي تتم عن طریق الوساطة إلى وثائق ملزمة قانونیا.
 

أفادت بأنھم اعتذارھا لعدم التمكن من تقدیم الردود على االستبیان حتى اآلن، ولكنھا  )مالیزیا( ة ھارونالسید قدّمت
 .سیعملون على تحقیق ذلك

 
إلى أنھ من الحاسم أن تكون ھناك المعرفة الالزمة عن كیفیة جعل االتفاقات التي تتم عن طریق الوساطة  سرئیال شارأ

  قابلة للتنفیذ وأنھ في باكستان ال یزال األمر بحاجة إلى المزید من البحث والتحري.
 
لیس لدیھ ما یضیفھ في  إلى الردود على االستبیان التي قدمتھا المملكة المتحدة وقال أن )المملكة المتحدة( شوالسید  شارأ

  ھذا الوقت.
 

ستكون سعیدة لتقاسم خبراتھا فیما یتعلق باالتفاقات  (Reunite)منظمة جمع الشمل  أن )خبیرة مستقلة( ة كارترالسید تقال
ت التفاھم الخاصة بالمنظمة قد تحولت إلى أوامر محكمة وتمت العدید من مذكراالتي توسطت فیھا المنظمة، وشرحت بأن 

مطابقتھا في الدول المتعاقدة في اتفاقیة الھاي.  أما بالنسبة لالتفاقات التي تمت عن طریق الوساطة في القضایا غیر 
حویل العدید من الخاضعة التفاقیة الھاي، قالت أن الوضع بطبیعة الحال كان مختلفا إال أن في ھذا الصدد أیضا تم ت

مذكرات التفاھم إلى أوامر محكمة.  وفیما یتعلق بالقضایا الخاضعة التفاقیة الھاي أفادت بأن التكلفة تكون حوالي 
الحقیقة بأن جنیھ إسترلیني، كما أبرزت أھمیة توفیر التدریب الالزم للوسطاء.  وأخیرا استرعت االنتباه إلى  1,500

نجحت في تأمین التمویل الالزم لمشروع بحثي حول فعالیة الوساطة، والذي تأمل أن  قد (Reunite) جمع الشمل منظمة
  یبدأ بنھایة ھذه السنة.  وقالت أن المنظمة ستكون سعیدة لمشاطرة أعضاء الفریق العامل نتائج ھذا البحث.

 
لیة التنفیذ فال یوجد في فرنسا إلى ردود فرنسا على االستبیان.  وقالت أنھ فیما یخّص قاب )فرنسا( ليالسیدة كا أشارت

ولكن   .فارق بین االتفاقات التي تمت الوساطة فیھا سواء في القضایا الخاضعة التفاقیة الھاي أو تلك غیر الخاضعة لھا
     لكي تكون االتفاقات قابلة للتنفیذ فیجب الموافقة علیھا من قبل المحكمة. 

 
دراسة عن الوسطاء الذین كانت منظمتھا قد أجرت  2008و  2006عامي أنھ في  یدة فیلیون (خبیرة مستقلة)الس تالق

یقدمون خدمتاھم في الوساطة األسریة الدولیة (إما بصفة شخصیة أو باالتصال عن بعد ھاتفیا أو بالبرید اإللكتروني على 
فیذ االتفاقات التي یتم تم نقاشھا مع الوسطاء موضوع قابلیة تنالتي مختلفة الموضوعات السبیل المثال) وكان من بین 

قد أشاروا إلى أن التكلفة ستلعب دورا مھما في ھذا الصدد.  الوسطاء  وقالت أنالوصول إلیھا عن طریق الوساطة.  
فقالت أن األطراف بعد أن یكونوا قد تحملوا تكالیف الوساطة وأتعاب محامیھم، قد یصبحون مستاءین ومترددین في دفع 

ھم إلى أمر محكمة.  وأشارت إلى أنھا تشعر بأن الوصول إلى المعلومات القانونیة عن المسائل مبلغ إضافي لتحویل اتفاق
وأكدت على أھمیة تدریب ، في أثناء عملیة الوساطة وبعدھا، في الوساطة األسریة من مصدر مستقل لھ أھمیة كبیرة

بدؤه منظمة جمع الشمل سیتطرق أیضا إلى الوسطاء في ھذا الصدد.  ثم سألت السیدة كارتر ما إذا كان البحث الذي ست
  مسألة قابلیة التنفیذ.

 
ستبحث أیضا مسألة قابلیة التنفیذ وأنھا سوف  (Reunite) بأن منظمة جمع الشمل  )خبیرة مستقلة( ة كارترالسید أجابت

  .یسعدھا مناقشة المشروع البحثي بمزید من التفصیل مع أعضاء الفریق العامل المھتمین
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الشكر إلى المشاركین على مساھماتھم وانتقل إلى البند األخیر بجدول األعمال:  برنامج العمل المستقبلي.   سرئیلا قدَّم

وأشار إلى أنھ برأیھ الشخصي من المھم للفریق العامل أن یضع المعلومات والمعرفة المكتسبة بشكل كتابي.  وقال أنھ قد 
فیما یتعلق بالمعاییر والوصول إلى الوساطة في مبادئ أو إرشادات توجیھیة یكون بالتالي محبذا أن یبدأ العمل على وضع 

المنازعات األسریة عبر الحدودیة التي تشمل األطفال.  كما اقترح بأن رئیسي الفریق العامل، بالتعاون مع المكتب الدائم، 
ریق العامل اآلخرین قبل المؤتمر تعمیمھا على أعضاء الفبعد ذلك لتي یمكن وایبدءان العمل على إعداد مسودة أولى 

 . الھاتفي القادم
 

ب  .العملفي مثل ھذا بدء البفكرة  )المملكة المتحدة( شو السید رحــَّ
 

  .مع السید شو وقال أنھ یؤید فكرة صیاغة مقترح مكتوب السید كارل (ألمانیا) اتفق
 
 .أنھا أیضا توافق على ھذا االقتراح )أسترالیا(بیراني السیدة  التق
 

 . على ھذا وقال أن األمر سیحتاج إلى مزید من التشاور ید عبد المعطي (مصر)الس وافق
 

   .أنھا توافق على ھذا وشكرت الرئیسین على المقترح )الوالیات المتحدة األمریكیة( ة فوجلالسید قالت
 

بت   .مكتوبوقالت أنھا تتطلع إلى تلقي المقترح الباالقتراح  )ھارون (مالیزیاة السیدرحــَّ
 

 .ستكون مفیدة للغایة الوثیقةمشیرة إلى أن مثل ھذه  )خبیرة مستقلة( كارتر ةلسیداوافقت 
 

أن ذلك برأیھ الشخصي ھو الخطوة القادمة المنطقیة أال وھي بلورة المناقشات في شكل  )المكتب الدائم( نكنالسید دقال 
ابلیة تنفیذ االتفاقات التي تتم عن طریق الوساطة من جملة دخول وقإنشاء نقاط ال بإمكانھا أن تغطي الوثیقةكتابي وأن 

صیاغة، واقترح بأن یشعر المشاركون بحریة تامة ین والرئیسین دعم المكتب الدائم في الوأكد للمشاركأمور أخرى.  
 .رح المكتوبالمقتوعدم تردد في إرسال أیة تعلیقات أو وثائق إلى المكتب الدائم والتي یمكن أن تكون مفیدة في تطویر 

 
بت  .فكرةالأیضا ب )فرنسا( ة كاليالسید رحــَّ

 
بتو واسترعت االنتباه إلى األنشطة الحالیة التي تقوم  مثل ھذه الوثیقةبفكرة صیاغة  (خبیرة مستقلة) فیلیونالسیدة  رحــَّ

الفریق  قبل.  وقالت أن تقریر الدولیة للوسطاء الناطقین بالفرنسیة الذي ذكرتھ من AIFIالفریق العامل التابع لمنظمة بھا 
یمكن أن یكون مرجعا مفیدا  )2010(إبریل/نیسان  الذي یتوقع إنھاؤه في المستقبل القریب AIFIالعامل التابع لمنظمة 

 .الوثیقةعند صیاغة 
 

دنكن لمرة  أعطى الكلمة إلى السید إلى المشاركین على مناقشاتھم المفیدة جدا وقبل اختتام االجتماعالشكر  الرئیسقدّم 
  .واحدة أخیرة

 
عن شكره للفریق العامل على مناقشاتھ المفیدة، وأكد مرة ثانیة على أن المكتب الدائم  )المكتب الدائم( نكنالسید دأعرب 

بالنسبة لتاریخ المؤتمر الھاتفي القادم للفریق العامل قترح المكتوب.  أما سیكون مستعدا لتقدیم المساعدة في صیاغة الم
 .2010األسبوع األول من شھر فبرایر/شباط  فاقترح

 
 .إلى المشاركین مرة ثانیة واختتم االجتماعالشكر  الرئیسقدّم 

 
 ق الشكر والتقدیر إلى السلطات الكندیة على تنظیم وتمویل المؤتمر الھاتفي. :  یتقدم المكتب بفائملحوظة من المكتب الدائم

 


