الندوة اإلقليمية األولى للفريق العامل المعني بالوساطة في جنوب شرق آسيا
الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا)(IIUM
 82-82نوفمبر /تشرين الثاني 8102

خلفية

اجتمع خالل الفترة من  82-82نوفمبر ( تشرين الثاني)  ،8102في ماليزيا كبار الممثلين الحكوميين،
فضال عن القضاة ،وخبراء من األوساط األكاديمية في مجال حقوق الطفل من استراليا ،وكندا ،ومصر،
واندونيسيا ،واليابان ،وماليزي ا ، 1وباكستان ،والفلبين ،وقطر ،والمملكة العربية السعودي ة ، 2وسنغافورة،

وتايالند ،وتركيا ،والواليات المتحدة األمريكية ،واألمين العام لمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص

) ،(HCCHوممثل عن المكتب اإلقليمي لليونيسف في شرق آسيا والمحيط الهادي ،وعضوا لجنة األمم
المتحدة لحقوق الطفل 3للمشاركة في الندوة اإلقليمية األولى للفريق العامل المعني بالوساطة في جنوب

شرق آسيا.

وقد نظمت كندا الندوة اإلقليمية برئاسة الفريق العامل المعني بالوساطة بالتعاون مع المكتب الدائم لمؤتمر
الهاي للقانون الدولي الخاص ،واستضافتها الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا.

وقد تمثل الهدف من هذه الندوة فيما يلي:

 بحث وجهات النظر اإلقليمية في مجال حقوق الطفل في سياق النزاعات األسرية التي تنطوي
على اإلنتزاع غير المشروع لألطفال عبر الحدود الدولية واإلطالع على اتفاقيات الهاي ذات

الصلة؛

 دراسة آليات حل النزاع ،بما في ذلك الوساطة األسرية القائمة ،التي تعتمد أنظمتها القانونية على
الشريعة أو تتأثر بها ،واألنظمة القانونية األخرى بشأن التصدي لهذه النزاعات؛


تعزيز التعاون القانوني الدولي في البحث عن حلول في هذه الحاالت المعقدة بما يحقق

المصلحة الفضلى للطفل.

 1ال يشمل هذا التقرير وجهات نظر ممثلي دوائر النائب العام في ماليزيا الذين شاركوا في الندوة.
 2لم يحضر ممثل المملكة العربية السعودية الجلسة الختامية للندوة.
 3لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل بجنيف هي هيئة مألفة من  81خبيرا مستقال لمراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ( )CRCمن جانب الدول
األطراف فيها.

ملخص النقاش
افتتحت الندوة رسميا من خالل عروض تقديمية رئيسية قدمها داتو سري ،والدكتور زليخة قمر الدين،
عميدة الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا ( ،)IIUMوالسيد وليام كروسبي ،مساعد نائب الوزير

والمستشار قانوني ،بو ازرة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية بكندا (رئيس الفريق العامل) ،ورئيس

المحكمة العليا (متقاعد) القاضي /تصدق حسين جيالني باكستان (رئيس الفريق العامل) ،وأمين عام
مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص الدكتور كريستوف برناسكوني .وأثناء الترتيب للندوة ،تناول

مقدمي العروض التقديمية بالنقاش خلفية حول عملية مالطا والفريق العامل المعني بالوساطة،
وأهداف وأهمية استضافة الندوة اإلقليمية األولى لجنوب شرق آسيا في ماليزيا .وقد لوحظ على وجه
الخصوص أن عملية مالطا هي حوار بين الدول المتعاقدة في اتفاقية الهاي لعام  0221والدول

غير المتعاقدة التي تعتمد أنظمتها القانونية على الشريعة أو تتأثر بها .وفي سياق عملية مالطا في
عام  ،8112تم تشكيل الفريق العامل المعني بالوساطة بهدف تعزيز تطوير هياكل الوساطة األسرية
الدولية للمساعدة في حل النزاعات المتعلقة باختطاف األطفال عبر الحدود التي تشارك فيها الدول

التي ليست طرفا في اتفاقية الهاي 4لعام .0221

وتسترشد النقاشات الخاصة بعملية مالطا والفريق العامل المعني بالوساطة بالمبادئ المنصوص

عليها في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام  ،)UNCRC( 0222واتفاقيه الهاي الخاصة
بالجوانب المدنية لالختطاف الدولي للطفل التي أبرمت في  82أكتوبر/تشرين األول ، 0221

واتفاقية الهاي الخاصة باالختصاص ،والقانون الواجب تطبيقه ،واالعتراف ،واإلنفاذ والتعاون فيما

يتعلق بالمسئولية األبوية واجراءات حماية األطفال التي أبرمت في  02أكتوبر/تشرين األول 0221

 ،فضال عن الصكوك اإلقليمية ذات الصلة ،مثل ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي بشأن حقوق

الطفل في اإلسالم.

وعلى وجه التحديد ،تحتفظ اتفاقية عام  0221الخاصة باختطاف األطفال واتفاقية حماية الطفل لعام

 0221بنفس المبادئ األساسية المنصوص عليها أو المتضمنه في اتفاقية االمم المتحدة لحقوق
الطفل ،مثل ما يلي:

 إيالء مصالح الطفل الفضلى االعتبار األول في جميع اإلجراءات المتعلقة باألطفال،

 للطفل الذي ُيقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات
شخصية واتصاالت مباشرة بكال والديه ،إال في ظروف استثنائية.
 تلتزم الدول باتخاذ تدابير لمكافحة نقل األطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير
مشروعة.

 إتاحة الفرصة للطفل لتعلم ،ومعرفة ،واحترام ثقافة وتقاليد األبوين.
 4يتألف الفريق العامل برئاسة كندا وباكستان من  1دول أعضاء متعاقدة (أستراليا ،وكندا ،وفرنسا ،وألمانيا ،والمغرب ،وجنوب أفريقيا ،والمملكة
المتحدة ،والواليات المتحدة) و  5دول أعضاء غير المتعاقدة (مصر ،والهند ،واألردن ،وماليزيا ،وباكستان ،والسنغال[ ،السنغال ليس عضوا في
مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص]) .كما تم دعوة بنغالديش ،وإندونيسيا ،وقطر لالنضمام رسميا للفريق العامل.
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وقد لوحظ أن جميع هذه المبادئ هي أيضا المبادئ التي ترتكز عليها الشريعة اإلسالمية.5
تم تحديد أهداف المنتدى في ثالثة جلسات عامة ،ففي الجلسة العامة األولى ،قدم مقدمو كال من الدول
المتعاقدة والدول غير المتعاقدة عرضا عاما لإلستجابات المحلية والتحديات التي تواجه معالجة انتزاع

األطفال واإلحتفاظ بهم عبر الحدود الدولية .وقد ركزت العروض التقديمية الخاصة بالدول المتعاقدة وهي
استراليا ،واليابان ،وتايالند ،وسنغافورة على اآلليات القضائية واإلدارية المحلية والتجارب حتى اآلن في

تنفيذ والعمل باتفاقية الهاي  .0221وركزت العروض التقديمية الخاصة بالدول غير المتعاقدة وهي

ماليزيا ،واندونسيا ،والفلبين ،على اآلليات والتحديات الحالية في اإلستجابة إلى قضايا انتزاع األطفال
واإلحتفاظ بهم عبر الحدود الدولية .وقد تم تشجيع الدول غير المتعاقدة على ترشيح قضاة اتصال لشبكة

الهاي الدولية لتعزيز الحوار والممارسة القضائية في هذا المجال .وعلى المستوى العام ،هناك إقرار عام
بأهمية التعاون الدولي لحماية األطفال في نزاعات األسر عبر الحدود في اإلقليم وكذلك لضمان تحقيق

أفضل المصالح والرخاء لألطفال.

وفيما يتعلق بالحلول القانونية والتجارب القضائية في حماية أفضل المصالح للطفل في مواقف اإلختطاف،

ركز خبراء الجلسة في الجلسة العامة الثانية على التجارب المحلية لماليزيا ،وأندونسيا ،والفلبين فيما يتعلق
بالوساطة ،وقضايا السوابق ،والتنوع القضائي واإلختصاصي في اإلقليم ،بما في ذلك األمور المتطابقة
وتحديات الشريعة المزدوجة واألنظمة القانونية المدنية في اإلقليم .وقد ألقت العروض التقديمية الضوء

على قيمة أفضل المصالح للطفل وتحصينها في اإلختصاصات المحلية لإلقليم.

يشهد استخدام الوساطة ،وتشمل الوساطة الملحقة بالمحكمة أو بتوكيل ،في النزاعات األسرية تزايدا بما

الحظ أن األطفال يستفيدون من حل اآلباء للنزاعات بطريقة
وي َ
في ذلك القضايا الخاصة بحضانة الطفلُ .
ودية وفعالة .وكان هناك تقدي ار عاما لعدم قبول اإلنتزاع األحادي وغير القانوني للطفل من أحد الوالدين
عبر الحدود الدولية في السياقات المحلية للدول غير المتعاقدة .ومع ذلك ،يظل انعدام الصالحيات

المؤسسية واإلختصاصية وايجاد حل ودي في هذه الحاالت تحديا.

وتتجه الفيليبين تدريجيا نحو التصديق على اتفاقية الهاي  .0221وقد تم التركيز أيضا على مجهودات

الحماية التي تبذلها الدول كوسيلة من خاللها ُيمكن لآلباء وقف اإلنتزاع غير القانوني للطفل من مقر
إقامته المعتاد .وقد ركز الحضور على عدد من التحديات باإلضافة إلى فوائد استخدام الوساطة في حل
النزاع األسري .وتشمل هذه التحديات على سبيل المثال الطبيعة التطوعية لعملية الوساطة ،وقضايا

اإلنفاذ ،وتنوع المعايير والعمليات واألساليب ،وانعدام المعرفة الخاصة بخدمات الوساطة األسرية في الدول

األخرى.

 5انظر على سبيل المثال ،النتائج والتوصيات الصادرة عن الندوة القضائية الخليجية األولى حول التعاون القانوني عبر الحدود في المسائل المدنية
والتجارية بالدوحة ،قطر (يونيو )1188؛ والمؤتمر الدولي حول التعاون في المسائل المدنية والتجارية عبر الحدودية من خالل اتفاقيات الهاي،
بتونس ،تونس (أكتوبر  ،)1182والندوة الدولية بشأن وجهات نظر قانونية إسالمية حول النزا عات األسرية العابرة للحدود التي تمس األطفال،
الهاي (إبريل .)1182
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وفي كلمة سعادة السيد تون عارفين بن زكريا ،رئيس المحكمة الفيدرالية العليا بماليزيا ،والتي ألقاها يا تان
سري أحمد بن حجي ماروب ،قاضي المحكمة الفيدرالية ،رحب باستضافة المنتدى اإلقليمي في ماليزيا.

وقد كان هذا المنتدى هو الحدث األول الذي ُيعقد في ماليزيا ُليناقش اإلختطاف الدولي لألطفال على يد
أحد الوالدين .وقد أشار رئيس المحكمة إلى اإلحتفال بالذكري الخامسة والعشرين إلقرار اتفاقية األمم
المتحدة لحقوق الطفل وأهميتها في تعزيز وتحصين حقوق الطفل على المستوى العالمي .وأكد عرضه

التقديمي على أهمية استخدام الوساطة في حل النزاع األسري مثل إنفاذ قواعد الوساطة الملحقة بالمحكمة

في ماليزيا واستخدام هذه التدابير في إيجاد حل ودي لمواقف اختطاف األطفال عبر الحدود.

وركزت الجلسة الثالثة على تحديد الحلول ،والمبادئ القانونية المشتركة ،وتعزيز التعاون القانوني الدولي

إلى جانب العروض التقديمية التي قدمتها مصر و المكتب اإلقليمي لمنظمة اليونيسيف في شرق آسيا

والمحيط الهادئ ) .(EAPROوقد ناقش الحضور عرضا عاما للقانون المصري الخاص بقضايا األسرة،
بما في ذلك عملية تطبيق أحكام حضانة الطفل األجنبي في اإلختصاص المصري المحلي ،كما ركزوا

ث تلعب دور الوساطة بين أطراف
على دور "لجنة المساعي الحميدة" التابعة لو ازرة العدل المصرية ،حي ُ
النزاع األسري عبر الحدود وتسعى إلى حل النزاعات ودياً.
وقدم المكتب اإلقليمي لمنظمة اليونيسيف في شرق آسيا والمحيط الهادئ ) (EAPROعرضا تقديميا

يتعلق بمصالح الطفل على النحو الوارد في التعليق العام رقم  01من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.

حيث تأييد التصديق
وأكد المكتب اإلقليمي على فرص التعاون الدولي في مجال حماية الطفل السيما من ُ
على المواثيق الدولية مثل اتفاقية الهاي بشأن حماية األطفال وتعزيز أنظمة حماية الطفل (العدالة والرخاء
ويذكر أن
اإلجتماعي) ،بما في ذلك الحماية من خالل آليات اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان)ُ .
سيوقعا اتفاقية
المكتب اإلقليمي لمنظمة اليونيسيف في شرق آسيا والمحيط الهادئ ) (EAPROوآسيان ُ

تعاون رسمية في ديسمبر  8102في جاكارتا بأندونسيا ،والتي ستُساهم من بين أمور أخرى ،في تعزيز
التعاون اإلستراتيجي والفني في مجال حماية الطفل في اإلقليم.

خاتمة وتوصيات

وفي نهاية جلسات المنتدى ،ناقش الحضور خيارات بشأن كيفية أفضل معالجة لقضايا اختطاف األطفال
عبر الحدود في اإلقليم .وقد تم التصديق على الخاتمة والتوصيات التالية التي اقترحها الحضور أثناء

المنتدى:

 -0أقر الحضور بأن اتفاقية الهاي  0221ال تتعلق بحضانة الطفل ،وأن اإلتفاقية تعمل كمعاهدة
اختيار منتدى بافتراض أن تحقيق أفضل مصالح للطفل يكون عن طريق ترتيب تواجده مع

األبوين من خالل اإلختصاص التابع له الطفل واألكثر صلة به ،وهو ما ُيطلق عليه "اإلقامة
المعتادة".
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 -8أوصى الحضور بإجراء ماليزيا لمزيد من األبحاث بدعم من المؤسسات األكاديمية التي حضرت
المنتدى اإلقليمي ،واتفاقية الهاي  0221بغرض احتمال اإلنضمام إليها .وسوف تدعم الدول
المتعاقدة هذا البحث مع تبادل خبراتها ذات الصلة وتقييم احتمال اإلنضمام إلى اإلتفاقية .ويجب

أن يوضع في اإلعتبار مزايا تركيز اإلختصاصات بالنسبة لقضايا اختطاف األطفال.

 -1أوصى الحضور بمعالجة قضايا اختطاف األطفال عبر الحدود على النطاق األوسع لحقوق
األطفال وحماية الطفل في منطقة اآلسيان ،بما في ذلك خالل رئاسة ماليزيا لآلسيان عام

 ،8102مع الوضع في اإلعتبار عمل المكتب اإلقليمي لمنظمة اليونيسيف في شرق آسيا
والمحيط الهادئ ) (EAPROمع اآلسيان.

 -2أوصى الحضور باستمرار مجموعة العمل في الحوار والمشاركة مع الدول غير المتعاقدة
والمنظمات مثل جامعة الدول العربية ،وهيئات األمم المتحدة مثل اليونيسيف ولجنة حقوق الطفل

في جينيف.

 -2أوصى الحضور بأن يواصل الخبراء القضائيون واألكاديميون الحوار المستمر بشأن تبادل

الخبرات في الوساطة وفي حل القضايا إن ُو ِجد بين الدول المتعاقدة والدول غير المتعاقدة في
اإلقليم.

 -1أوصى الحضور الدول غير المتعاقدة بتناول مسألة تعيين قاضي أو سلطة بديلة للمشاركة في
الشبكة الدولية لقضاة الهاي.

وفي نهاية المنتدى ،شكر المشاركون كندا ،والجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا ،ومؤتمر الهاي للقانون

الدولي الخاص ) (HCCHعلى الدعم المالي وأشكال الدعم األخرى فيما يتعلق بتنظيم المنتدي اإلقليمي.
لمن قدموا عروضا تقديمية والمشاركين على دورهم في إعداد المكان النموذجي لعقد
كما وجهوا الشكر َ
حوار إقليمي ناجح .وشكر المشاركون العاملين بالجامعة اإلسالمية العالمية والمتطوعين على احترافيتهم
المنفردة وعلى كرم الضيافة التي قدموها للمنظمين ،والمشاركين ،والمتحدثين.

 82-82نوفمبر 8102
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