
  
 اتفاقیــــة

 تعاون بین حكومة أسترالیا وحكومة الجمھوریة اللبنانیة

 حول حمایة رعایة الطفل

   

   

 مقـــدمـــــة

   

 إن حكومة أسترالیا وحكومة الجمھوریة اللبنانیة ،

   

الطفل،دعماً منھما لعالقاتھما المتبادلة ورغبة منھما في تعزیز التعاون بین دولتیھما بما یضمن حمایة رعایة   

   

 20 وإذ تأخذان في االعتبار أحكام اتفاقیة األمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل المعقودة في نیویورك في

) منھا التي تقوم بموجبھا الدول األعضاء ومن بینھا 11، ال سیما أحكام المادة (1989 تشرین الثاني
افحة النقل غیر المشروع لألطفال وعدم إعادتھم، الجمھوریة اللبنانیة وأسترالیا باتخاذ التدابیر الالزمة لمك

،في ھذا المجال عقد اتفاقیات ثنائیة أو متعددة األطراف  تشجعان  ولھذه الغایة  

   

التي  1963نیسان  24وإذ تأخذان في االعتبار أحكام اتفاقیة فیینا للعالقات القنصلیة المعقودة في فیینا في 
دولتین عضوین فیھا، وعلى وجھ الخصوص أحكام المادة الخامسة (ھـ)  تشّكل الجمھوریة اللبنانیة وأسترالیا

و(حـ) منھا التي تقضي بموجبھا الوظائف القنصلیة، من بین أمور أخرى، بمؤازرة ومساعدة 
وحمایة مصالح األطفال الذین ھم من مواطني تلك الدولة، وذلك ضمن الحدود التي  وفدةمال الدولة  يمواطن

،المضیفة مة الدولةتملیھا قوانین وأنظ  

   



وإدراكا منھما بأن القضایا المتعلقة باألحوال الشخصیة، بما في ذلك قضایا حضانة الطفل وحق االلتقاء بھ، 
 قد تشكل في أغلب األحیان مآس إنسانیة وتحدیاً كبیراً أمام جھودھما الثنائیة للتوصل إلى حل عادل وإنساني،

   

ون القنصلي واإلداري بین دولتیھما في سبیل معالجة ھذه القضایا،ورغبة منھما في تطویر وتعزیز التعا  

   

 قد اتفقتا على ما یلي:

   

   

 القسم األول

 التطبیق واألھداف

   

 المادة األولى

 تشمل ھذه االتفاقیة، بما یتوافق مع قوانین كل من الطرفین، األھداف التالیة:

الطفل على أنھا فوق كل اعتبار في القضایا المتعلقة بحق الوالدین ضمان التعامل مع مصالح      أ)(                    
 بحضانة أطفالھم وااللتقاء بھم،

ضمان احترام حقوق الطفل المنفصل عن أحد والدیھ أو كلیھما بالحفاظ على عالقات شخصیة       ب)(                 
ي لطفل الفضلى وفق ما تقضواتصال مباشر بوالدیھ بشكل منتظم، ما لم یتعارض ذلك مع مصالح ا

  حقوق الطفل،  اتفاقیة األمم المتحدة حول بھ أحكام

ضمان احترام حقوق أحد الوالدین المنفصل عن طفلھ بالحفاظ على عالقات شخصیة وااللتقاء       ج)(                   
  ،حقوق الطفل اتفاقیة األمم المتحدة حول المباشر بھ بشكل منتظم وفق ما تقضي بھ أحكام

مساعدة الطفل على التعافي من أیة تأثیرات ضارة قد یعاني منھا نتیجة قیام أحد الوالدین بإبعاده       د)(                    
  ونقلھ إلى أراضي الطرف اآلخر. أحد الطرفین من أراضي

   



 المادة الثانیة

اللبنانیة أو الجنسیة األسترالیة و/أو ألغراض ھذا االتفاق، یقصد بكلمة "طفل": الطفل الذي یحمل الجنسیة 
الطفل الذي یحمل الجنسیتین اللبنانیة واألسترالیة معاً. ویتم بنوع خاص توفیر لقاءات ومساعدات قنصلیة 

 لألطفال الذین یحملون الجنسیتین اللبنانیة واألسترالیة.

   

 القسم الثاني

 اللجنة االستشاریة المشتركة

   

 المادة الثالثة

الخارجیة  تُشكل لجنة استشاریة مشتركة تضم عن الجانب اللبناني ممثلین عن وزارات       .1
وعن الجانب األسترالي ممثلین عن وزارة الشؤون الخارجیة   العدل والداخلیة والبلدیاتو  والمغتربین

 والتجارة وعن النیابة العامة.

ع نیة أخرى تابعة لھ في القضایا التي ترفیمكن ألي طرف أن یعیّن أشخاصاً إضافیین لتمثیل سلطات مع       .2

  إلى اللجنة لتنظر فیھا.

   

 المادة الرابعة

 تكون صفة اللجنة استشاریةً.

   

 المادة الخامسة

 یتعین على اللجنة القیام بما یلي وفقاً لقوانین كل من الطرفین:       .1

  تنفیذ أھداف ھذه االتفاقیة،     أ)(                               

  دراسة المشكالت المتعلقة بالقضایا الفردیة تسھیالً للتوّصل إلى حلّھا،      ب)(                           

  ،احترام قرارات المحاكم الدینیة أو المدنیة التابعة لكل من الطرفین في القضایا الفردیة      ج)(                           



لدى الطرفین بھدف تحقیق أھداف ھذه االتفاقیة   المعنیة الوعي والتعاون بین السلطات تعزیز      د)(                             
  في القضایا التي تطرح على اللجنة،

  توفیر معلومات عامة حول قوانین الطرف المعني بتنفیذ االتفاقیة،     ه)(                             

من الطرفین بإطالع الطرف اآلخر على تطبیق االتفاقیة، وبذل كل ما في وسعھما  قیام كل     و)(                             
  إلزالة أي عقبات تعترض تنفیذھا.

تشمل أنواع القضایا التي تنظر فیھا اللجنة القضایا المتعلقة باألحوال الشخصیة مثل حق حضانة الطفل        .2
  الطفل وحقوق اإلنسان عموماً.والمسائل التي تقضي باتخاذ تدابیر تتعلق بحمایة حقوق 

لن تقوم اللجنة بالنظر في قضایا أو مسائل تتعلق بتأشیرات السفر أو الھجرة إال وفقا لما ھو منصوص        .3
  علیھ في الفقرة (د) من المادة السادسة.

   

 المادة السادسة:

 ً لقوانین كل من الطرفین، في  تتّخذ اللجنة كافة التدابیر الالزمة، بشكل مباشر أو من خالل وسیط ما، وفقا
 سبیل:

 كشف مكان تواجد الطفل الذي یكون موضوع ھذه االتفاقیة،      أ)(                    

التوّصل إلى حل ودّي في القضایا التي یشّكل فیھا حق حضانة الطفل أو االلتقاء بھ   تشجیع     ب)(               
  موضع خالف،

دة على التوّصل إلى حل ودّي في المسائل الناجمة عن قضایا یتم فیھا إبعاد الطفل عن المساع     ج)(                 
أحد الوالدین، وكذلك تشجیع وتسھیل توّصل  إرادة أراضي أحد الطرفین أو إبقاؤه فیھا رغماً عن

  الوالدین إلى اتفاق حول كیفیة االلتقاء بالطفل أو إعادتھ إلى أراضي الطرف اآلخر،

تسھیل إعداد الطلبات والقیام على وجھ السرعة بالبّت في طلبات التأشیرة وإذن الخروج وغیرھا      د)(                   
  من وثائق السفر لألھل واألطفال،

متابعة التقدم الذي یتم إحرازه في القضایا بغیة رفع تقاریر حول الوضع السائد آنذاك إلى      ه)(                    
  لدى الطرفین، السلطات المختصة

استالم وتبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضایا وكذلك تسھیل نقل تلك المعلومات والوثائق،      و)(                   
  عند الضرورة، إلى السلطات المختصة لدى كل من الطرفین.



   

 المادة السابعة

 ا، عبر القنوات الدبلوماسیة.یجوز ألي من الطرفین طرح القضایا على اللجنة للبت بھ       .1

  تشكل القنوات الدبلوماسیة قنوات االتصال العادیة بین الطرفین.       .2

   

 المادة الثامنة

 تجتمع اللجنة بناء على طلب أي من الطرفین في التاریخ الذي یتم تحدیده باتفاق متبادل.

   

 المادة التاسعة

یجب تدوین النتائج التي تتوصل إلیھا اللجنة وتضمن تلك األخیرة سریة المعلومات في ما لھ صلة بالقضایا 
 الفردیة.

   

 المادة العاشرة

ووزارة  ة الخارجیة والمغتربین عن الجانب اللبنانيترفع اللجنة تقاریرھا حول تطبیق ھذه االتفاقیة إلى وزار
الجانب األسترالي.الشؤون الخارجیة والتجارة عن   

   

 المادة الحادیة عشرة

لیس في ھذه االتفاقیة ما یقصد بھ تقیید أو المس بحقوق وواجبات أي من الطرفین الناشئة عن معاھدات        .1
أخرى تسري علیھما، وعلى وجھ الخصوص اتفاقیة فیینا للعالقات الدبلوماسیة واتفاقیة فیینا للعالقات 

 القنصلیة.

ھذه االتفاقیة ما یقصد بھ استبدال أو منع أي وسیلة أخرى من وسائل االتصال والبت في  لیس في       .2
  القضایا بین الطرفین بما في ذلك حلھا.



لیس في القسم الثاني من ھذه االتفاقیة ما یقصد بھ الحؤول دون المباشرة بأي مرافعات أمام السلطة        .3
  صلة بطفل ما.   ما لھ القضائیة أو اإلداریة لدى أحد الطرفین في

   

 المادة الثانیة عشرة

 على الطرفین توفیر ترجمة جمیع المراسالت الصادرة بموجب ھذه االتفاقیة إلى لغة الطرف اآلخر الرسمیة.

   

 المادة الثالثة عشرة

 یسوى أي نزاع ینشأ عن تفسیر أو تطبیق ھذه االتفاقیة بالتشاور أو التفاوض عبر القنوات الدبلوماسیة.

   

 المادة الرابعة عشرة

بدخولھا حیز  اإلشعارین تدخل ھذه االتفاقیة حیّز التنفیذ في الیوم األول من الشھر الثاني الذي یلي استالم آخر
.التنفیذ  

   

 المادة الخامسة عشرة

تطبق ھذه االتفاقیة على أي قضیة یطرحھا أي من الطرفین حتى وإن بدأت ھذه القضیة قبل تاریخ دخول ھذه 
 االتفاقیة حیز التنفیذ.

   

 المادة السادسة عشرة

تبقى ھذه االتفاقیة ساریة إلى أن ینھیھا أحد الطرفین، ویمكن ألي طرف إنھائھا في أي وقت عبر إرسال 
إشعار خطي إلى الطرف اآلخر بھذا الشأن. یصبح ھذا اإلنھاء نافذاً بعد انقضاء ستة أشھر من تاریخ استالم 

من اإلنھاء، على اللجنة أن تبذل كل ما في وسعھا للبت في القضایا المرفوعة إلیھا  اإلشعار. وعلى الرغم
 قبل إرسال اإلشعار الخطي.

   



 وإثباتا لذلك، فإن الموقعین أدناه المخولین بذلك حسب األصول من حكومتیھما قد وقعا على ھذه االتفاقیة.

   

   

في الیوم بیروت حّررت في ______عام ألفین و____________ _______ من شھر  على نسختین   
والعربیة ، ولكال النصین الحجیة نفسھا. أصلیتین باللغتین اإلنجلیزیة  

   

   

 عن حكومة أسترالیا عن حكومة الجمھوریة اللبنانیة

  

 


