اجتماع فريق العمل بشأن الوساطة
سفارة كندا ،الهاي
االثنين 4 ،مارس /آذار 2019
خلفية
على هامش االجتماع السنوي للمجلس المعني بالشؤون العامة والسياسةة بمةؤتمال الهةاي للوةانون
الةةةيولي ال ةةةا ) ،(HCCHعوةةةي قاليةةةل العمةةةب المعنةةةي بالوسةةةاسة سةةةايس اجتمةةةاع يحضةةةال
األش ا بأنفسهم قي الهاي يوم  4مةاالس ذااال  .2019والأس االجتمةاع بشة ب مشةتالن نةيا
واألالين ،وجةةاه هةةاا الجتمةةاع قةةي السةةنة العاشةةالج مةةن تأسةةيس مجموعةةة العمةةب مةةن بةةب مةةؤتمال
الهاي ،ما اتسم بتوييم عالضين من بالاه من اليابان وألمانيا .و ان الهةي مةن هةاا االجتمةاع
هو منا شة أنشسة قاليل العمب قي الماضي والمستوبب .موضة قةي المالقةل أ ا مةة بالمشةاال ين
قي االجتماع .ما يوض الملحل (ب) جيوب أعماب االجتماع.
مل

المنا شات

ةةيم ي .اليسةةتو بيالناسة وني ،أمةةين عةةام مةةؤتمال الهةةاي للوةةانون الةةيولي ال ةةا )،(HCCH
مالحظات توييمي ة يةا ال قيهةا المشةاال ين بارسةاال األشةمب لعمليةة مالسةة التةي تةم تحةت العايتهةا
تأسيس قاليل العمب ،و الن اليوال المحوالي لهاتين المبايالتين قي النجاح قي تعزيز الحواال بين
اليوب المتعا ةيج قةي اتفا يةة المعنيةة با تسةا األسفةاب لسةنة  11980واتفةال حمايةة السفةب لسةنة
 2 1996واليوب غيال المتعا يج التي تعتمي أنظمتها الوانونية على الشاليعة أو تتأثال بهةا .و ةي أ ةي
على أن اتفا يتي  1980و 1996تحووان مبيأ مصال السفب الفضلى الواالي بميثال األمم المتحيج
لحوول السفب .وقي إساال تسليس الضوه على بعض التسوالات األ يالج التي ام بها قاليل العمب،
الحةةب ي .بيالناسة وني بانضةةمام سةةال ولبنةةان لفاليةةل العمةةب .وبارشةةاالج إلةةى االنضةةمام با سةةتان
وتونس التفا ية الهاي لعام 1980بعي مؤتمال مالسةة الالابةع عةام  ،2016ا تةالح ي .بيالناسة وني
أن انضةةمام إنيونسةةيا المحتمةةب لالتفا يةةة المعنيةةة با تسةةا األسفةةاب واشةةتالان لبنةةان قةةي مةةؤتمال
الهاي ي يضمن أن يتم وضع قي االعتباال تنظيم مؤتمال مالسة ال امس.
وأ ي السيي ماالن بيالمان ( نيا) ،الال يس المشاالن لفاليل العمب ،على أهمية تعزيز التعاون بين
الةيوب غيةةال المتعا ةيج اات األغلبيةةة المسةلمة قةةي اتفا يةةة الهةاي المعنيةةة با تسةا األسفةةاب لسةةنة
 1980والحاجة ريجةاي حلةوب النزاعةات المتعلوةة بالحضةانة األبويةة والزيةاالج واالتصةاب للسفةب
عبال الحيوي .وبارشاالج إلى التسوالات التةي تمةت منةا اجتمةاع قاليةل العمةب عةام  ،2017الحةب
 1اتفا ية الهاي المؤال ة  25أ توبال تشالين األوب  1980ال اصة بالجوانب المينية لال تسا اليولي للسفب
 2اتفا ية الهاي المؤال ة  19أ توبال تشالين األوب  1996ال اصة باال تصا  ،والوانون الواجب تسبيوه ،واالعتالا  ،وارنفاا
والتعاون قيما يتعلل بالمس ولية األبوية وإجالاهات حماية السفب

السةةيي بيالمةةان بتعيةةين الواضةةي مةةاب الصةةميي ،يا ةةالج اضةةي الوضةةاج ،مةةن بةةب ال ةةيس وزالاه
الممل ة األالينيةة الهاشةمية ،للمشةاال ة قةي ال اسةة مجموعةة العمةب مةع نةيا .وقةي إسةاال تعاليفةه
للال يس المشاالن الجييي ،أشاال ممثب نيا إلى أن ال لفية الوضا ية للواضي الصميي و بالته قةي
انون األسالج ارسالمي سيعزز من التعاون المستمال بين قاليل العمب والوا مين على المنازعةات
ال اصةةة بحضةةانة السفةةب والزيةةاالج واالتصةةاب عبةةال الحةةيوي قةةي الةةيوب اات األغلبيةةة ارسةةالمية.
وقيمةةا يتعلةةل باألعضةةاه الجةةيي الحةةب بانضةةمام لبنةةان و سةةال لفاليةةل العمةةب و ةةالن وجةةه الش ة ال
لوزاالج ال االجية اليابانية لتعيينها األستاا يو و نيشيتاني ،األستاا بجامعة يوتو ،للمشةاال ة قةي
اجتمةاع هةاا العةام .وأسلةع السةيي بيالمةان األعضةةاه علةى بيانةه باللجنةة ال اصةة السةابعة بشةةأن
التسبيةةةل العملةةةي التفا يةةةات الهةةةاي لعةةةامي  1980و 1996والتةةةي عوةةةيت قةةةي أ تةةةوبال .2017
وصةةي ت اللجنةةة علةةى االسةةتمالاال بشة ب عةةام لعمليةةة مالسةةة ،بمةةا قةةي الةةن قاليةةل العمةةب المعنةةي
بالوساسة والتنظيم المحتمب لمؤتمال مالسة ال امس.
وشة ال الواضةي مةاب الصةميي (األالين) الةال يس المشةةاالن ال نةيي ،وأمةين عةام مةؤتمال الهةةاي
للوةةانون الةةيولي ال ةةا ) ،(HCCHوأعضةةاه قاليةةل العمةةب .مةةا أوض ة بعةةض معةةالم النظةةام
الوانوني األاليني ،مؤ يا على اليوال الجوهالي للوسةاسة باعتباالهةا يمةة اجتماعيةة محواليةة قةي
الشاليعة ارسالمية .وأشاال إلى مبايالج حييثة تمت من بةب يا ةالج اضةي الوضةاج لتأسةيس م تةب
للوساسة قي معظم محا م األسالج قي األالين ،بما قي الن معسة الات الالج ةين السةواليين .وقةي
 ،2017مةةن بةةين  38000نةةزاع أسةةالي تةةم جلبهةةا للمح مةةة ،تةةم حةةب  26000منهةةا عةةن ساليةةل
الوسةةاسة ( ،) ٪68ممةةا أتةةاح حةةيور تةةوقيال قةةي النفوةةات بش ة ب جةةوهالي .وم ةن بةةين المبةةايالات
األ الى لتسةويال الوسةاسة ،وصة الواضةي عمليةة التعةاون األ يةالج بةين الجامعةات قةي األالين
والجهةةات الوضةةا ية بهةةي وضةةع بالنةةامل تةةياليبي للوسةةاسة .وأشةةاال الواضةةي الصةةميي إلةةى أن
مجلةةس الوضةةاه قةةي األالين ،تحةةت إشةةالاقه ،يو ةوم حاليةةا بمالاجعةةة ةةب اللةةوا المحليةةة المتعلوةةة
بالسفب؛ وأ ي على الحاجة لضمان أن يظب تحويل المصلحة الفضةلى للسفةب هةي االعتبةاال األوب
الب عملية المالاجعة ،مشةيالا إلةى أن اللةوا الم الفةة للمصةال الفضةلى للسفةب تعتبةال مضةايج
للمصال الفضلى للمجتمع ب .وأ يالا ،ا ال تفاصيب بعض النزاعات األسالية مع عناصال عبال
الحيوي ،مشيالا إلى أن ها الحاالت عايج ما تحب عن ساليل الوساسة ونايالا ما تحب عن ساليل
الفصب الوضا ي قي المح مة.
وبعةةي العةةالض الةةاي يمةةه الواضةةي الصةةميي ،استفسةةال الواضةةي حسةةن بالهةةامي (الم ةةالب) عةةن
إم انية انضمام األالين لالتفا ية المعنيةة با تسةا األسفةاب لسةنة  ،1980مةع أ ةا قةي االعتبةاال
عمليةةة التفاعةةب -والمتنا ضةةات المحتملةةة – بةةين المعةةاييال المحليةةة واليوليةةة .وال حةةظ الواضةةي
بالهامي أنه ،من المنظوال الم البي ،قإن هي االتفا يةة المعنيةة با تسةا األسفةاب لسةنة 1980
هو استعايج الوضع السابل بحير ال يتعاالض مع أح ام الشةاليعة المحليةة .وأشةاالت األالين إلةى
اهتم امها بتعلم المزيي من ال بالج الم البية قي تسبيل اتفا يات الهاي لعةامي  1996و 1980و ةي
ي ون تبايب الوضاج بين اليولتين سوج تالية مفييج.
وتةةم يعةةوج أعضةةاه قاليةةل العمةةب لةبةةالر عةةن أيةةة تسةةوالات محليةةة حةةيثت مةةؤ الا قيمةةا يتعلةةل
بالوساسة األسالية ،ونواس االتصاب المال زية واالتفا ية المعنيةة با تسةا األسفةاب لسةنة 1980
واتفا ية حماية السفب لسنة  . 1996وأشاالت األسةتااج مةاالي الينةيو ( نةيا) إلةى ت صةي نوسةة
اتصةةاب مال زيةةة بشةةأن الوسةةاسة قةةي نةةيا وتو يةةع نةةيا علةةى اتفا يةةة حمايةةة السفةةب لسةةنة 1996
واالتفا ية ال اصة بنفوة السفب لعام  3.2007وأشةاالت األسةتااج الينةيو إلةى أن نةيا انةت تعمةب
 3اتفا ية الهاي المؤال ة  23نوقمبال تشالين الثاني  2007ال اصة بتحصيب نفوة السفب وغيالها من أش اب ارعالة األسالية على
المستوى اليولي

بنشاس للتصييل على االتفا يتين وهو األمال الاي ان يتسلب تعييالت بالوانون المحلي بها .و ما
ان الحاب مةع اتفا يةة المعنيةة با تسةا األسفةاب لسةنة  1980واتفا يةة التعةاون بةين البلةيان قةي
مجاب التبني لعام  ، 4 1993سيتم تسبيل تلن االتفا يات تياليجيا ،إ ليم تلو اآل ال.
ولفتت األستااج سةوزان لةوالنس (الواليةات المتحةيج األمالي يةة) االنتبةا إلةى أن وزاالج ال االجيةة
األمالي يةة ال تةةزاب نوسةة االتصةةاب المال زيةة بالنسةةبة للوسةاسة األسةةالية علةى المسةةتوى الةةيولي.
وا الت الجهوي المستمالج لوزاالج ال االجية لتعزيز عملية الوساسة ،و اصة عن ساليل بالنةامل
ارحالة ال ا بها.
وتحةير الواضةةي حسةةن بالهةةامي عةةن االنفصةةاب الةاي تةةم منةةا  2011بةةين هي ةةة الوضةةاه وم تةةب
النا ب العام .وا ال أن الم الب اشتال ت قي جهوي تتعلل بالوساسة قي ضةايا ا تسةا األسفةاب
مع قالنسا و نيا.
وا ال السيي صالح اليين شويات (األالين) أنةه تةم تأسةيس  21م تةب للوسةاسة قةي األالين منةا
 ،2018لت سي أغلب األ اليم قي األالين ،بما قةي الةن المنةاسل الاليفيةة البعيةيج .وأشةاال إلةى أنةه
بمساعيج تلن الم اتب ،تم حب  ٪60من النزاعات األسالية مةن ةالب الوسةاسة والتةي نةتل عنهةا
أحيانا إلى ابالام اتفا يات أسالية .ما أشاال أيضا إلى الزيايج األ يالج قي عيي النزاعةات األسةالية
عبال الحيوي قي األالين.
وأشةةاالت األسةةتااج إيفةةا إنتينمةةان (أسةةتالاليا) إلةةى أن تفاصةةيب التواصةةب ال اصةةة بنوسةةة االتصةةاب
المال زيةةةة ال اصةةةة بالوسةةةاسة األسةةةالية علةةةى المسةةةتوى الةةةيولي ةةةي تةةةم تحةةةييثها علةةةى المو ةةةع
ارلي تالوني لمؤتمال الهاي للوانون اليولي ال ا ).(HCCH
بعي التحيير من بب أعضاه قاليل العمب ،يمت االسةتااج يو ةو نيشةيتاني (اليابةان) عالضةا عةن
"الوسةةاسة قةةي مجةةاب ا تسةةا األسفةةاب عبةةال الحةةيوي -التجالبةةة قةةي شةةالل أسةةيا" .وبالتوسةةع قةةي
الحةةيير عةةن السةةبب والاه انضةةمام عةةيي ليةةب مةةن يوب شةةالل أسةةيا لالتفا يةةة المعنيةةة با تسةةا
األسفاب لعام  ، 1980أبالزت نيشةيتاني ال ثيةال مةن اال تالقةات الوانونيةة والثواقيةة الموجةويج بةين
تلن البليان ،مثب اال تالقةات بةين نظةام الةزواو بزوجةة واحةيج أو نظةام تعةيي الزوجةات ،و ةالن
الةةيوب التةةي تسبةةل الوةةانون المةةيني والوةةانون العةةام  .مةةا ال ةةزت االسةةتااج نيشةيتاني علةةى بعةةض
الوواسم المشتال ة قيما يتعلل بم تلة أنظمةة ةوانين األسةالج الشةالل أسةيوية ،مشةيالج علةى وجةه
ال صةو لال ةةتال التشةاليعي الموجةةوي بةين معظةةم الةيوب بةةين األسفةاب قةةي إسةاال الةةزواو أو
االجه ،و الن حظال الزواو بين ش صين من نفةس الجةنس .وأ ةيت االسةتااج نيشةيتاني انتشةاال
"ا التفا يات" حوب "الحوول وااللتزامات" قي عال ة الزواو قي األنظمة الوانونية الشالل ذسيوية،
مشةةيالج إلةةى أن معظةةم حةةاالت السةةالل ( 70إلةةى  )٪87تةةتم بالتالاضةةي وتميةةب إلةةى عةةيم تةةي ب
السلسات الوضا ية .واستشهيت بنمواو واليا الشمالية ،حير ي ون يوال الواضي عايج التأ ي من
أن الوال يين متفوان وأن المصال الفضلى للسفةب ةي تةم وضةعها قةي االعتبةاال ،أ ثةال مةن إصةياال
ح م ضا ي حةوب حوةول والتزامةات الةزوجين .وهةاا األمةال تحييةيا يجعةب األمةال أ ثةال صةعوبة
بالنسبة ليوب شالل أسيا قيما يتعلل بوبوب ق الج الل حوةول الحضةانة مةا هةو موضة بموجةب
االتفا ية المعنية با تسا األسفاب لسنة .1980
ثم عالضت االستااج نيشيتاني موضوع الوساسة  ،مع ارشاالج إلى أن العييةي مةن الةيوب ال البيةة
ا تاالت ذليات بييلة لتسوية المنازعات حير عايج ما ي ون أي اتفال يبالمه الواليين غيال ملزم ،
 4اتفا ية الهاي المؤال ة  29مايو  1993ال اصة بحماية األسفاب والتعاون قي مجاب التبني قيما بين البليان

ويتسلب عايج اللجوه إلى المح مةة رنفةاا  .امةت هةا الحويوةة بةالتمييز بةين الوسةاسة قةي الةيوب
ال البيةةة عةةن تلةةن المسبوةةة قةةي يوب شةةالل ذسةةيا  ،والةةن ألنهةةا ت تل ة عةةن أنظمةةة الوسةةاسة قةةي
المحا م قي معظم بليان شالل ذسيا  ،حير يتم تضمين االتفال قي الاال المح مةة .وأشةاالت إلةى
أن الوساسة ال اصة است يمت أيضا ً قي حاالت اال تسا ال اضعة التفا ية الهاي قي اليابةان
 ،مما يبالز أن االتفا ية تسم ل ب يولة بات اا الاال بشأن أنسب السالل لتحويل عويج السفب.
أشاالت االستااج نيشيتاني للتجالبة اليابانية قي تنفيا اتفا ية عام  1980بشأن ا تسةا األسفةاب ،
حير سلست الضوه إلةى قوا ةي وجةوي ا تصةا مال ةز قةي ضةايا الهةاي لةيى محةا م سو يةو
وأوسا ا  ،مما يسم بإجالاهات العويج الساليعة .وقيما يتعلل بمسألة ارنفةاا  ،ا ةالت أن ارسةاال
الوانوني الياباني المعني بارنفاا يجالي استعالاضه حاليا من بب المجلةس التشةاليعي قةي اليابةان.
و ةةي عالضةةت االسةةتااج نيشةةيتاني بعةةض ارحصةةاهات المتعلوةةة با تسةةا األسفةةاب قةةي اليابةةان ،
مشيالج على وجه ال صو إلى أن  ٪ 70من حاالت الهاي ي تم حلها مةن ةالب الوسةاسة قةي
اليابةةان  ،وهةةو ا ةةتال صةةاالر عةةن األسةةالا المتعا ةةيج األ ةةالى  ،التةةي بلةةب بهةةا متوسةةس حةةب
الحاالت عن ساليل الوساسة .%30
و امت االستااج نيشيتاني بتوييم بعض األق ةاال حةوب الوسةاسة ال اصةة قةي اليابةان .حيةر قضةب
اآلباه الوساسة ال اصة  ،وبه امت السلسة المال زية اليابانية بإحةالتهم إلةى وسةساه محتةالقين ،
يتم ا تياالهم مع مالاعاج النوع (ا ال واحي وامالأج واحيج)  ،وال لفيةة المهنيةة (محةام واستشةاالي
علم النفس)  ،و الن المهاالات الل وية .وأشاالت إلةى أنةه علةى الةالغم مةن أن الوسةاسة ال اصةة
أعلةةى قةةي الت لفةةة  ،إال أنهةةا تةةوقال مالونةةة أ بةةال  ،ممةةا يتةةي علةةى سةةبيب المثةةاب اسةةت يام تونيةةات
مةؤتمالات الفيةةييو  ،وهةو أمةةال غيةةال مسةموح بةةه قةي إجةةالاهات مح مةةة األسةالج .ثةةم أ ةيت أنةةه تةةم
إحالاز تويم قيما يتعلل بالتنسيل بين الوسساه ال اصين والمحا م  ،حير أن الوسةساه ال اصةين
ال ي ونوا يا ما ً على يالاية جييج بمهلة الستة أسابيع المحييج للسلسة الوضا ية للتوصب إلةى ةالاال
بموجب المايج  11من اتفا ية ا تسةا األسفةاب لعةام  ، 1980ممةا أيى قةي بعةض األحيةان إلةى
تسويب ذمي الوساسة.
وأ يالاً ذثاالت االستااج نيشيتاني موضوع المصةالحة بمح مةة األسةالج قةي اليابةان بةييب مجةاني
للوسةةاسة ال اصةةة .وأشةةاالت إلةةى أن المصةةالحة تسةةم بإم انيةةة ت سيةةة مجموعةةة واسةةعة مةةن
المشا ب:حير يم ن للواليين الاين يلجأون إلى المصالحة بشةأن عةويج السفةب أن ينا شةوا أيضً ةا
ضايا مثب ت الي الس ن عني العويج  ،أو الالعاية المؤ تة للسفب  ،أو التزامات النفوة.
ةةيمت السةةييج عشةةتاال ل ة  -نيوسةةوم ال يس ةة ال ةةيمات االستشةةاالية بمال زالوسةةاسة الةةيولي قةةي
النةةزاع األسةةالي وا تسةةا االسفةةاب ( )MiKKو محامي ةة األسةةالج والوسةةيسة األسةةالية اليوليةةة
عالضةا ً عةن "الوسةاسة فالصةة قةةي البلةيان غيةال المو عةة علةةى اتفا يةة الهةاي" .حيةر عالضةةت
بإ تصةةاال تةةااليظ منظمةةة ( )MiKKو هةةي منظمةةة تعةةوي إلةةى عةةام  2002تةةم تأسيسةةها أحةةي
مشالوعات المعهي الفييالالي للوساسة األسالية ( )BAFMوهي المظلة الوسنية للوسساه .قوي تم
تأسيس مال زالوساسة الةيولي قةي النةزاع األسةالي وا تسةا االسفةاب ( )MiKKمنظمةة غيةال
ح ومية مستولة قي عام  2008وأنشأت شب ة يولية بيالج متعييج الل ات مةن الوسةساه الةاين تةم
تياليبهم جميعً ا بواسسة .MiKK
مجةةاالت عمةةب  MiKKالال يسةةية هةةي :توةةييم مشةةوالج مجانيةةة متعةةييج الل ةةات ل بةةاه واألسةةالا
األ الى (بسةت ل ةات)  ،وإنشةاه وسةاسة عا ليةة عبةال الحةيوي  ،وتنظةيم يوالات تياليبيةة ووالش
عمب حوب ا لوساسة األسالية عبال الحيوي (قي بةاللين وال ةاالو) وإجةالاه البحةور والتسويال.و ةي

أ ةةيت السةةييج ل ة نيةةوزوم أن الوسةةساه ال يوةةيمون المشةةوالج الوانونيةةة ول ةةنهم يبل ةةون اآلبةةاه
ببسةاسة بارسةاال الوةانوني الحةالي المسبةل قةي حةب نزاعةات الحضةانة اليوليةة و ضةايا ا تسةةا
األسفاب .قيتعين يا ًما قح جميع اتفا ات الوساسة (ما الات التفاهم) من ِبةب محةامي الوالةيين
الةةاين يشةةاال ون عةةاي ًج ةةالب عمليةةة الوسةةاسة قةةي مال زالوسةةاسة الةةيولي قةةي النةةزاع األسةةالي
وا تسا االسفاب .وقيما يتعلل بسلبةات الوسةاسة التةي تلواهةا مال زالوسةاسة الةيولي قةي النةزاع
األسةةالي وا تسةةا االسفةةاب  ، MiKKالحظةةت وجةةوي عةةيي متزايةةي مةةن االستفسةةاالات ةةالب
السنوات الماضية .يتعلل عةيي بيةال مةن الحةاالت التةي تلواهةا مال زالوسةاسة الةيولي قةي النةزاع
األسةةالي وا تسةةا االسفةةاب  MiKKبحةةاالت ا تسةةا األسفةةاب (حةةوالي  ٪90منهةةا ضةةايا
اضعة التفا ية الهاي)  ،و ضايا الحضانة و ةالن حةاالت المنةع وإعةايج التةوسين .و ةي سةلست
السييج ل نيوزوم الضوه على المزايا الم تلفة للوساسة  ،مشيالج إلةى أنهةا تال ةز علةى السفةب
وموجهةةة نحةةو المسةةتوبب  ،ممةةا يتةةي إم انيةةة إعةةايج االتصةةاب بةةين اآلبةةاه المنفصةةلين وتشةةجيع
التواصب المباشال بين الواليين وليس من الب محاميهم.
استفاضةت السةةييج لة نيةةوزوم قةةي عةالض نمةةواو الوسةةاسة المشةةتال ة (-4ب) (ثنةةا ي الل ةةة ،
ثنا ي الثواقة  ،ثنا ي المهنيةة و ثنةا ي الجةنس) الةاي تةم تسةويال بواسةسة مال ةز  .MiKKحيةر
يووم من الله الوسساه من م تل المهةن ومةن نفةس ال لفيةة الثواقيةة للوالةيين والةاين يت لمةون
ل ةةتهم األم و أو ل ة تهم المشةةتال ة  ،بالتوسةةس قةةي حةةاالت النةةزاع الةةيولي التةةي تتعلةةل بالوالةةيين
واألسفاب .تتمثب مزايا النمواو قي أن الوساسة يم ن أن تستمال حتى لو ان أحي الواليين يالغب
قي التحير بل ته األم أثناه الوساسة  ،ويشعال الواليان بأن الوسيس يفهمها وإنه من نفةس ال لفيةة
الثواقيةةة ويم ةةن ضةةمان مالاعةةاج العناصةةال النفسةةية واالجتماعيةةة والوانونيةةة المعتةةايج بالنزاعةةات
المتعلوة باألسالج .وأيضً ةا  ،يتعةاون الوسةيس والوسةيسة عةاي ًج مةن أجةب توةييم للوالةيين نظيةالاً مةن
جنسه .يسبل نمواو الوساسة من بب شب ة وسساه مال ز  MiKKالتي تت ون من حوالي 150
وسيس تةم تأسيسةها قةي  27يولةة وتوةيم ةيمات الوسةاسة بة  30ل ةة  ،بعةي اسةت ماب ةب وسةيس
ليوالج تياليبية لميج  50ساعة تويم بواسسة مال ز  MiKKعلى مياال ستة أيام.
يمت السييج ل نيوزوم نمواو الوساسة يا ب المح مةة مةا سةوال مال ةز  MiKKو سةابين
باليجال اضية شب ة الهاي السابوة بألمانيا .قمن الب هاا النمواو  ،تنيمل الوساسة قي ارسةاال
الزمني الضيل رجالاهات الهاي المتعلوة با تسا األسفاب  ،ويحضةال وسةيس  MiKKالجلسةة
األولى لتوييم المشوالج ل باه بشأن الوساسة وارجابة على أي أس لة ي ت ةون لةييهم .و إاا واقةل
اآلباه على الوساسة  ،تنظم  MiKKجلسات الوساسة على مةياال يةومين إلةى ثالثةة أيةام  ،وهةي
ساليوة مستوحاج إلى حي بيال مةن النمةواو الهولنةيي"وعاه الضة س"  .ويةتم تحييةي موعةي جلسةة
االستماع النها ية بعي حوالي  10أيام من الجلسة األولى بعي انتهاه الوساسة .ألوت السييج ل -
نيوزوم الضوه على النتا ل اريجابية التي تحووت من ةالب نمةواو الوسةاسة هةاا  ،مشةيال ًج إلةى
إنه تم التوصب إلى التو يع على ما الج تفاهم (اتفا ية وساسة املة أو جز ية) مةن بةب السةالقين
قي حواب  %80من حاالت ا تسا األسفاب التي توسس قيها وسةساه  MiKKةالب السةنوات
الثالر الماضية.
يمت السييج ل نيوزوم تواليةالاً عةن مشةالوع تمولةه وزاالج العةيب األلمانيةة ( )BMJVيتعلةل
بالوسةةاسة قةةي الحةةاالت ال يةةال متعلوةةة باتفا يةةة الهةةاي .حيةةر ةةام مال ةةز  MiKKبةةإجالاه تحليةةب
رحصاهات حالتها لميج  7سنوات.
تشيال النتا ل إلى أن ميى بوب الوساسة قي مثب ها الحاالت أ ب ب ثيةال مةن حةاالت الهةاي (تةم
التوسس قي حوالي  ٪3قوس من تلن الحاالت مواالنة ب  ٪19مةن حةاالت الهةاي) للفتةالج التةي تةم

تحليلها .تضمنت معظم الحاالت التي ال تتعلةل باتفا يةة الهةاي ً
يوال مةن منسوةة الشةالل األوسةس
وشماب إقاليويا  ،حير يفضب بها عاي ًج حب النزاعات بالسالل البييلة.
قي مشالوع متابعة تموله أيضً ا وزاالج العيب األلمانية ( ، )BMJVعوي مال ز  MiKKاجتماعً ا
لوالشة عمب بالاه من الوسساه اوي الثواقات المزيوجة ومتحيثي ل تين ومحامين وأ صةا يين
اجتمةاعيين وغيةةالهم مةن المهنيةةين قةةي يونيةو  2017قةةي بةةاللين .شةملت ال لفيةةات الثواقيةةة و أو
جنسيات ال بالاه  11يولة من منسوة الشالل األوسس وشةماب إقاليويةا .أبةالزت نتةا ل ال بةالاه أن
نمواو الوساسة "-4ب" من مال ز " " MiKKمناسب بش ب مثالي لوضايا النزاع الةيولي حةوب
ا تسةةا األسفةةاب وحضةةانتهم قةةي سةةيال منسوةةة الشةةالل األوسةةس وشةةماب إقاليويةةا .وعلةةى وجةةه
ال صو  ،قإن حويوة يالاية الوسساه بالثواقة ارسالمية  ،ومعالقتهم لوانون األسالج ارسةالمي
 ،وإتوةةانهم الجيةةي لل ةةات اات الصةةلة غايةةة قةةي الضةةالوالج لتشةةجيع الوالةةيين علةةى المواقوةةة علةةى
الوساسة  ،وإيجاي حب يال ز على المصلحة العليا للسفب.
قيما يتعلل باألنشسة المستوبلية لفاليل العمب قي الفتالج  ، 2020-2019تبايب األعضةاه وجهةات
النظال بشأن ا تالاح تنظيم نيوات لفال ة العمب يا ب اليولة أو إجالاه نيوات إ ليمية  ،مع مالاعةاج
نتا ل األنشسة المماثلة السابوة .ان هنان إجماع عام بين األعضاه علةى تنظةيم حةير أو حةيثين
مةةن أحةةيار الوسةةاسة األسةةالية قةةي منةةاسل الشةةالل األوسةةس وذسةةيا والمحةةيس الهةةاي  .و أوض ة
الواضي الصمايي أن األالين ي تشاالن قي استضاقة مثب هاا الحةير بالشةالا ة مةع عضةو ذ ةال
من قاليل العمب .وأ ي على الحاجة إلى زيايج الوعي باآلثاال والنتا ل السةلبية للسفةب مةن عمليةات
ا تسا األسفاب على يي أحي الواليين قي اليوب غيال المتعا يج.
وا ال الي توال جيالايين جو إس والال (الم تب الةيا م) قةي هةاا الصةيي قا ةيج است شةا اسةت يام
األيوات التالويجية بهي زيايج التواصب وارن الاس إلى ما يت سى الجمهوال الوانوني التولييي.
و ي أشاالت االستااج نيشيتاني إلى أن الح ومة اليابانية ست ون مهتمة أيضً ا قي إجالاه نيوج حوب
الوساسة األسالية لفاليل العمب .ما أُبلب األعضاه بالنيوج اليولية للوسةاسة األسةالية التةي شةاالن
قي استضاقتها الم تب اليا م لمؤتمال الهاي وسن اقوالج قي ماالس .2019
شيي السةيي بيالمةان ( نةيا) علةى أن هنةان حاجةة إلةى ارعةالن بشة ب أقضةب عةن مزايةا مشةاال ة
اليوب قي قال ة العمةب .و ةي أ ةي الواضةي الصةمايي (األالين) علةى األهميةة التةي يوليهةا ارسةالم
لحمايةة الواصةةالين وحوةو هم تجةةا ذبةةا هم .و ةي اشةةاال إلةةى أنةه قةةي بعةةض األحيةان ي ةةون األسفةةاب
ضحايا عن غيال صي قي نزاعات الواليين وأشاال إلى الحاجة إلى الوصوب إلةى وعةي مجتمعةي
أوسةةع مةةن ةةالب الحمةةالت ارعالميةةة والةةن عةةن ساليةةل تسةةليس الضةةوه علةةى النتةةا ل السةةلبية
لعمليات ا تسا األسفاب من بب الواليين.
وقةةي ال تةةام  ،ش ة ال الال يسةةان المشةةاال ان األعضةةاه علةةى مشةةاال تهما .وسةةيتم مشةةاال ة تواليةةال
االجتماع ومسويج ا تالاح عوي نيوج إ ليمية لفاليةل العمةب مةع األعضةاه لتوةييم مسةاهماتهم وإبةياه
تعليواتهم .و ي تويم المشاال ون بالشة ال للال يسةين المشةاال ين ومةوظفي سةفاالج نةيا الستضةاقتهم
اجتماع قال ة العمب.

جيوب أعماب االجتماع
اجتماع اجتماع فريق العمل بشأن الوساطة في "عملية مالطة"

سفاالج نيا  7 ،شاالع صوقيا  ،الهاي
االثنين المواقل  4ماالس 2019

9.15-9.00
10.00-9.15

مسودة جدول األعمال
الوصول والتسجيل
التقديم و كلمات الترحيب
الي توال اليستو بيالناس وني  ،األمين العام لمؤتمال الهاي للوانون اليولي
ال ا
السيي ماالن بيالمان  ،المييال العام  ،م تب السياسات الونصلية  ،الشؤون
العالمية ب نيا (الال يس المشاالن لفاليل العمب المعني بالوساسة)

10.30-10.15
11.15-10.30
12.00-11.15

سعايج الواضي ماب علي صال الصمايي  ،المح مة العليا  ،الممل ة األالينية
الهاشمية (الال يس المشاالن لفاليل العمب المعني بالوساسة)
استالاحة صيالج
تحيير من أعضاه قاليل العمب حوب التسوالات اليا لية قي الوساسة األسالية
ونواس االتصاب الال يسية واتفا يتي الهاي لعام  1980و 1996
عالض ال بالاه و قوالج األس لة واألجوبة
" الوساسة قي مجاب ا تسا األسفاب عبال الحيوي -التجالبة قي شالل أسيا"
االستااج يو و نيشيتاني
لية الحوول بجامعة يوتو  ،اليابان

بيال معين لفاليل العمب من بب وزاالج ال االجية  ،ح ومة اليابان

13.00-12.00
13.45-13.00

استالاحة غااه
عالض ال بالاه و قوالج األس لة واألجوبة
"التدريب الدولي على الوساطة األسرية في الدول اإلسالمية"
السييج عشتاال ل  -نيوسوم ال يسة ال يمات االستشاالية وسيسة اسالية
مال زالوساسة اليولي قي النزاع األسالي وا تسا االسفاب ( ،)MiKKباللين
ألمانيا

14.30-13.45
15.00-14.30

مناقشة حول األنشطة المستقبلية لفريق العمل للفترة 2020-2019
ال سوات التالية والمالحظات ال تامية

