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 مؤتمر مالطا الرابع

 األسرةوقانون  یةحول حمایة األطفال عبر الحدود
 الحكومة المالطیةباستضافة 

 وبالتعاون مع مؤتمر الھاي للقانون الدولي الخاص
 *مالطا" "عملیة

 إعالن

شخص  130 أكثر من ،، في فالیتا بمالطا2016 مایو (أیار) 5إلى  2من  الواقعة  اجتمع خالل الفترة
، أسترالیا، ألمانیا، إسبانیا ھيدولة و 34والقضاة والخبراء من  ،الحكومیین كبار المسؤولین  من 

األردن، أندونیسیا، إیران، إسرائیل، إیطالیا، بنغالدش، البرتغال، الباكستان، بلجیكا، تونس، تركیا، 
كندا، كینیا، لبنان، لیبیا، مالیزیا،  الجزائر، السعودیة، السنغال، سنغافورة، السوید، سویسرا، فرنسا،

موریتانیا، مالطا، المغرب، المملكة المتحدة، النرویج، ھولندا، الوالیات المتحدة األمریكیة، الیابان، 
لجنة األمم و)، AALCO( آسیویة لإلستشارات القانونیة -األفروالمنظمة باإلضافة إلى ممثلین من 

القضاة  جمعیة والبرلمان والمجلس)،  و األوروبي (المفوضیة حادواالتالمتحدة المعنیة بحقوق الطفل، 
)، IAFL( المعنیین بشؤون االسرة)، واألكادیمیة الدولیة للمحامیین AIFJ( الدولیین لشؤون األسرة

(الوساطة في النزاعات الدولیة التي تشمل  MIKK، ومنظمة (ISS)ومنظمة الخدمة االجتماعیة الدولیة 
الخاصة  (Reunite)الشمل  لم مؤسسةمة األطفال المفقودین في أوروبا ومنظو)، واألطفالاألھالي 

مؤتمر الھاي للقانون الدولي الخاص، وذلك في  ممثلین من بقضایا اختطاف األطفال، باإلضافة إلى
 الحدود وقانون األسرة.  األطفال عبرمؤتمر مالطا الرابع حول حمایة 

ودعمھا الكریم لمؤتمر مالطا على  حفاوة الضیافة حكومة المالطیة شكرھم للبالخبراء  ھذا و قد تقدم 
، ألمانیا وھي كما عبّروا عن تقدیرھم للعدید من الدول التي قدّمت موارد إضافیة للمؤتمر،  ،الرابع

. األمریكیة النمسا، وھولندا، والوالیات المتحدةوالنرویج، و ،والمملكة المتحدةوسویسرا، وفرنسا، وكندا، 

ب الخبراء المشاركون  بانضمام المغرب والعراق بالتطور الجدید منذ مؤتمر مالطا الثالث و المتمثل رحَّ
، وأشاروا برضا إلى وجود أعداد متزایدة من الدول التي 1بشأن اختطاف األطفال 1980إلى اتفاقیة عام 

واتفاقیة عام   ، 2لطفلبشأن حمایة ا 1996باإلضافة إلى اتفاقیة عام  ،1980انضمت التفاقیة  عام 
 .3بشأن دعم الطفل 2007

 .یرجى المالحظة أن ھذه الترجمة العربیة ھي ترجمة تقریبیة فقط، وال یجب اعتبارھا نسخة رسمیة من الوثیقة *
 حول الجوانب المدنیة المرتبطة باالختطاف الدولي لألطفال. 1980أكتوبر  25اتفاقیة الھاي المؤرخة  1 
باالختصاص، والقانون المطبّق، واالعتراف، والتنفیذ، والتعاون في میدان المسؤولیة األبویة  المتعلقة  1996أكتوبر  19اتفاقیة الھاي المؤرخة 2 

 وتدابیر حمایة األطفال.
حول االسترداد الدولي لدعم الطفل وغیره من أشكال الدعم/اإلعالة األسریة (وبروتوكول الھاي  2007نوفمبر  23اتفاقیة الھاي المؤرخة  3 
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من إیجاد الجدوى الكبرى المجنیة في ضوء الحاالت االفتراضیة التي تمت دراستھا، أدرك الخبراء  
على الحقوق األساسیة ، والتي تؤثر الحمایة الدولیة للطفل التي تواجھ مجاالتللصعوبات  حلول

أو االنضمام  على من خالل التصدیقلي؛ وعلى وجھ الخصوص من خالل تعزیز التعاون الدولألطفال؛ 
 باألطفال.   المتعلقةالھاي  إلى اتفاقیات

 
، 1989لعام  اتفاقیة األمم المتحدة بشأن حقوق الطفلفي المنصوص علیھا  يءاسترشاداً بالمباد
ندوات و المخرجات الناجحة لل ، 2009و 2006، 2004عالنات مالطا لألعوام إوباالستناد إلى 

 اإلقلیمیة واالجتماعات الثنائیة، وافق المشاركون باإلجماع على  النتائج والتوصیات التالیة: 
 

والتقالید  حول حقوق الطفل، واتفاقیات الھاي الخاصة بالطفل 1989اتفاقیة األمم المتحدة لعام 
 المتعددة القانونیة 

 
بشأن حمایة الطفل  1996، واتفاقیة عام بشأن اختطاف األطفال 1980رأى الخبراء أن اتفاقیة عام  .1

اتفاقیة تدعم العدید من المبادئ الرئیسیة التي تم التعبیر عنھا في  ،بشأن دعم الطفل 2007واتفاقیة عام 
، و التي جمیعھا تصب في المصالح الفضلى لألطفال ، بما حقوق الطفل بشأن 1989األمم المتحدة لعام 

 في ذلك: 
الداه في دول مختلفة أن یبقي و بشكل منتظم على عالقات شخصیة حق الطفل الذي یقیم  و .أ

 واتصاالت مباشرة مع والدیھ، والتي  یمكن تقییدھا فقط في ظروف إستثنائیة؛
التزامات الدول باتخاذ التدابیرالالزمة لمكافحة النقل غیر القانوني لألطفال وعدم  .ب

 إعادتھم من الخارج؛
،  العقليعیشي مالئم لنموه البدني، وحق كل طفل في الحصول على مستوى م .ت

 والروحي، واألخالقي وتطوره اإلجتماعي؛ 
خارج  من الطفل نفقة لضمان تحصیل المناسبة التدابیر خاذطراف باتالتزام الدول األ . .ث

 .الدولة التي یقیم بھا الطفل
 
صمیمھا طفال والمذكورة أعاله قد تم تأشار الخبراء إلى أن اتفاقیات الھاي الخاصة باأل .2

 أكدلیكون لھا امتداد عالمي بشكل یتماشى ویتوافق مع التقالید القانونیة بكافة أشكالھا وأنواعھا. كما 
 اتفاقیات الھاي الخاصة باالطفال. االطراف فيالخبراء على الفوائد الھامة التي تجنیھا الدول 

 
 

 ایة الطفلبشأن حم 1996ل واتفاقیة عام ابشأن اختطاف األطف 1980اتفاقیة عام 
 
بشأن اختطاف األطفال ال تتمحور حول اتخاذ قرارات مرتبطة  1980. أدرك الخبراء أن اتفاقیة عام 3

ھ بصالت الذي یرتبط الطفل معالمنتدى إلى وإنما تتعلق باإلعادة السریعة واآلمنة للطفل  ،الطفلبحضانة 
بشأن اختطاف األطفال توفر  1980عام  اتفاقیة وأشار الخبراء إلى أن  أقوى (مكان اإلقامة المعتاد). 

لطفل عندما یتم اختطافھ ل عادة إجراء مدني غیر جنائي إل ھیكلة لدعم العالقات العائلیة من خالل وضع
 . علیھ من قبل أحد والدیھ أو الشخص الوصي

 

                                                                                                                               
 حول القانون المنطبق على التزامات دعم/نفقة العائلة). 2007نوفمبر  23المؤرخ 
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فال  بشأن اختطاف األط 1980بشأن حمایة الطفل واتفاقیة عام  1996اتفاقیة عام  أن. أقر الخبراء 4
االختطاف الدولي لألطفال من  1996تكمل كل منھما األخرى . على سبیل المثال، قد  تمنع اتفاقیة عام 

مر الذي یساعد في إعادة الطفل خالل التدابیر  الملزمة التي  تسھل عملیة نقل الطفل إلى مكان جدید، األ
  .1980ستناد إلى اتفاقیة عام باإل

 
ة واسعة من الظروف العابرة للحدود التي یمكن التفاقیة حمایة الطفل مجموعالى وأشار  الخبراء . 5

 ، بما في ذلك  مایلي:واآللیات الدولیة المقررة فیھا ان تطبق 1996عام 
 

توفیر إطار قانوني لحل النزاعات الدولیة المرتبطة بالحضانة والتواصل بین األطفال   .أ
 ووالدیھم؛

 لیسوابر الحدود؛ بما في ذلك القاصرین الذین حمایة األطفال الذین یواجھون مخاطر ع .ب
، والالجئین أو طالبي اللجوء، وضحایا االتجار بالبشر،  واألطفال الھاربین، ذویھمبمرافقة 

 والمھاجرین؛ 
ماكن محددة والقیام برعایتھم، ویشمل ذلك عمل أتامین األطفال عبر الحدود في   .ت

 .الترتیبات المحددة في نظام الكفالة اإلسالمي
 

 بشأن دعم الطفل 2007اتفاقیة عام 
 
، وذات بشأن دعم الطفل توفر آلیات سریعة، ومیسرة 2007. أدرك الخبراء ان اتفاقیة الھاي لعام 6

كفاءة واستجابة فعالة ، وذات تكلفة مجدیة، وعادلة  لالسترداد الدولي لدعم الطفل وغیره من أشكال 
 بالنسبة للدول المتعاقدة ى الخدمات االجتماعیة الوطنیة. اإلعالة األسریة؛ وبذلك  تخف الضغوطات عل

 1956اتفاقیة األمم المتحدة لعام    ، فإن ھذه اإلتفاقیة تحل محلبشأن دعم الطفل 2007اتفاقیة في 
   .حول االسترداد الخارجي للدعم

 
 
ألطفال باالستناد إلى لعائالت وابالنسبة لبشأن دعم الطفل مھمة للغایة  2007. إن اتفاقیة الھاي لعام 7

ألولیة لتأمین الظروف لیة اؤوالمسیتحملون  ،لین عنھؤوأن  والدي الطفل أو األشخاص اآلخرین المس
 المعیشیة الضروریة لتنمیتھ  وفق إمكانیاتھم وقدراتھم المالیة.

 
 

 شبكة الھاي الدولیة للقضاة واالتصاالت القضائیة المباشرة
 
ى قیمة وأھمیة االتصاالت القضائیة المباشرة في الحاالت المرتبطة بالحمایة الدولیة . أكد الخبراء عل8

الدول التي لم تقم حتى اآلن بتعیین قضاة داخل شبكة الھاي الدولیة للقضاة بأن  مع تشجیع ، لألطفال
 .یفعلوا ذلك سواء أكانوا أطرافاً في اتفاقیات الھاي أم ال

طلب المساعدة من المكتب الدائم من أجل  اجراء التعیینات الخاصة بھم، وعند الحاجة، یمكن للدول أن ت
ومن الضروري أن یكون القضاة الذین یتم تعیینھم داخل الشبكة، قضاة حالیین یمتلكون سلطات وخبرات 
مالئمة في مجال الحمایة الدولیة لألطفال. كما یجب على االجراءات الخاصة بالتعیینات داخل شبكة 

 ولیة للقضاة أن تحترم استقاللیة القضاء. الھاي الد
 
. اتفق المشاركون على ضرورة تشجیع التبادالت القضائیة، بما في ذلك االجتماعات الثنائیة 9

 واإلقلیمیة، من أجل تعزیز الثقة المتبادلة بین القضاة.
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 Emerging)  الناشئنشرالدلیل اللقاء ب ھذا رحبمؤتمر مالطا الثالث، انعقاد . منذ 10
Guidance)بتطویر شبكة الھاي الدولیة للقضاة والمبادئ العامة لالتصاالت القضائیة، بما في  المتعلق

 شبكة سیاق ضمن ،الخاصةالقضائیة المباشرة في الحاالت  االتصاالت حولذلك الضمانات المتفق علیھا 
 .للقضاة الدولیة الھاي

 
 الوساطة

 
ه الخبراء بالفوائد التي یمكن 11 للوساطة أن توفرھا في القضایا العائلیة عبر الحدود، وقاموا بتشجیع . نوَّ

دعم الممارسات الجیدة الخاصة بالوساطة وغیرھا من اجراءات لتحقیق حلول متفق علیھا أثناء حدوث 
ً في سیاق النزاعات  فيالنزاعات الدولیة التي تقع  إطار اتفاقیات الھاي الخاصة باألطفال، وأیضا

 طة بالعائالت واألطفال عبر الحدود. األخرى المرتب
 

عملیة مالطا، وشكروا بحفاوة  ضمن. استمع الخبراء للتقریر المرتبط بفریق العمل الخاص بالوساطة 12
من بین اإلنجازات التي حققھا فریق العمل تطویر المبادئ  .الرؤساء المشاركین على دورھم القیادي 

 الدولیة الوساطة أجل من المركزیة االتصالنظام لنقاط  الخاصة بتأسیس ھیكلیات الوساطة، وإنشاء
الشریعة اإلسالمیة أو  قوانین الىقانونیة مستندة  أنظمةالدول التي لدیھا الخبراء  شجع. كما للعائالت

وتطبیق المبادئ  بالوساطة الخاص العملفي فریق  واالنخراطاالنضمام یدرسوا فكرة بأن  بھا متأثرة
 المرتبطة بذلك.  

 
. كما عبَّر المؤتمر عن تقدیره لقیمة وأھمیة البحث األكادیمي الذي أجري ضمن إطار فریق العمل، 13

 ویتطلع المؤتمر لالستمرار بمثل تلك األبحاث.
 

 التدریب والمساعدة الفنیة
 

 ولین الحكومیین، والقضاة،ؤ. اكد المشاركون على أھمیة توفیر الجلسات المعلوماتیة والتدریبیة للمس14
والعاملین في ھذه القطاعات وغیرھم من المھنیین المعنیین من أجل المساعدة في التنفیذ الفعال والتطبیق 
السلیم التفاقیات الھاي الخاصة بالطفل. كما أدرك المشاركون قیمة المساعدة التي یقدمھا المكتب الدائم 

، والھیئات المعنیة الوطنیة االطرافبالتعاون مع الخبراء المختصین من الدول المعنیة، والدول 
 واإلقلیمیة والدولیة. 

 
اتفاقیات الھاي الخاصة باألطفال والتي  على لمتعاقدةالواسعة من الدول ا قاء بالمجموعةلال رحب. 15

قامت بتقدیم مقترحات إضافیة للمساعدة، والتدریب وإجراء الزیارات للسلطات المركزیة من أجل 
 .لھذه االتفاقیاتالتصدیق او االنضمام تدرس الدول التي مشاركة الخبرات والتجارب مع 

 
 :القادمة والخطوات المتابعة

 
ً  في  اتفاقیات الھاي لألعوام تشجیع . 16 أن  2007و  1996، 1980الدول الغیر أطراف حالیا

 یأخذوا بعین االعتبار االنضمام لھذه االتفاقیات.  
 

ولیھم الحكومیین للنتائج المتبلورة عن ؤللفت نظر مس .دعوة المشاركین في  مؤتمر مالطا الرابع17
 نقاشات مؤتمر مالطا الرابع.

 
 .على نطاق واسع نقاشات مؤتمر مالطا الرابع ى العمل على نشر دعوة المكتب الدائم إل18 
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 تصدیق/اإلنضمام إلى  إتفاقیات الھاي الخاصة باألطفال بأن یستفیدوا منال. دعوة الدول المھتمة ب19
الدول المتعاقدة والمتعلقة بالتدریب/مشاركة الخبرات، باإلضافة لالستفادة من المصادر/الموارد  وضعر

 الموجودة لدى المكتب الدائم.
 
 

مشاركي  كما تم اإلقتراح على شبكة الھاي الدولیة للقضاة. جمیع الدول لتعیین قاضي ضمن . دعوة20
شبكة الھاي الدولیة ، بأن یُعِلموا المكتب  قاضي ضمنحتى اآلن  مؤتمر مالطا الرابع الذین لیس لدیھم

الدائم عن السلطات المالئمة التي یمكن للمكتب أن یتواصل معھا داخل تلك الدول من أجل مساعدتھم في 
 تعیین قاضي داخل الشبكة.

 
من التدریب  واإلستفادةعلى جمیع المستویات،  ساطةلوعلى ا. دعوة المشاركین للتشجیع الفعال 21

والموارد األخرى المقدمة من قبل المنظمات غیر الحكومیة. و كذلك دعوة جمیع الدول لتأسیس نقطة 
 اتصال مركزیة من أجل الوساطة الدولیة للعائالت.

 
 طرافألاوغیر  طرافألا. ركز المؤتمر على القیمة الكبیرة للحوار المستمر والمتواصل بین الدول 22

 فل من خالل، على سبیل المثال:في اتفاقیات الھاي الخاصة بالط
 

 فریق العمل الخاص بالوساطة؛ المشاركة الفعالة والمنتظمة ضمن .أ
الخاصة بمراجعة  القادمةاللجنة اجتماعات كمراقبین في  االطرافمشاركة الدول غیر  .ب

والتي تقوم فیھا الدول بتقدیم تقریر حول  )،2017( في أكتوبر 1996و 1980اتفاقیات عام 
 ي اتخذت نحو االنضمام التفاقیات الھاي الخاصة باألطفال؛الخطوات الت

الندوات الثنائیة واإلقلیمیة التي تشمل المنظمات الدولیة الحكومیة وغیرھم من األطراف  .ت
 اإلقلیمیة المعنیة ؛

 مؤتمرات مالطا المستقبلیة؛ و .ث
 توفیر المزید من وثائق مؤتمرات الھاي باللغة العربیة.  .ج
 

 
 

 2016مایو  5مالطا، 
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