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 مذآرة إيضاحية
 حول

   آليات وساطة في سياق عملية مالطةإنشاءمبادئ 
 

 خلفية
 

 المجلس المعني بالشؤون وافق، 2010نيسان / إبريل2آذار إلى / مارس31من في اجتماعه الذي عقد 
تشكيل فريق عامل يتولى على والسياسات لمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص، في سياق عملية مالطة، 

 المتعلقة بحضانة األطفال أو ديةعبر الحدواألسرية النهوض بتطوير آليات وساطة للمساعدة في حّل المنازعات 
، حيث ال  على يد طرف واحدإلى دولة أخرىمن دولة بنقل طفل ا في ذلك القضايا المتعلقة االتصال بهم، بم
الخاصة بالجوانب المدنية لالختطاف  1980تشرين األول / أآتوبر25الهاي المؤرخة   اتفاقية تـُطبـَّـق عليها
والقانون الواجب  الخاصة باالختصاص، 1996تشرين األول / أآتوبر19لمؤرخة اتفاقية الهاي ا والدولي للطفل

   .األبوية وإجراءات حماية األطفال فيما يتعلق بالمسئولية تطبيقه، واالعتراف، واإلنفاذ والتعاون
        

 
ودية  القضائي الثالث حول القضايا عبر الحد في المؤتمر التوصية بتشكيل ذلك الفريق العاملجاءتوقد 

   .2009آذار / مارس26-23 مالطة، ،سانت جوليانز  الذي عقد فيالمتعلقة بقانون األسرة
 

 لعاماتفاقية الهاي عدد صغير من الدول المتعاقدة في وجهت الدعوة ل 2009حزيران /وفي شهر يونيو
 ديمغرافية وتقاليد  على أساس عواملا تم اختيارهالتي والدول غير المتعاقدة، األطفالالخاصة باختطاف  1980

 مصر، ماليزيا، آندا، ،افرنسا، ألماني باآستان، أستراليا، وآانت هذه الدول األردن،.   لتعيين خبيرقانونية متباينة،
 إلى ذلك وجهت الدعوة لعدد صغير ة  وباإلضاف.الواليات المتحدة األمريكية والهند،، المملكة المتحدة المغرب،

      .ن لالنضمام إلى الفريق العامل خبراء الوساطة المستقليمن
 

 29 والثاني في يوم 2009تموز / يوليو30 الفريق العامل اجتماعين هاتفيين، األول في يوم عقد
أيار / مايو12-11في يومي بأنفسهم  الوفود هحضر، باإلضافة إلى اجتماع واحد 2009تشرين األول /أآتوبر

ئاسة االجتماعات السيدة ليليان طومسن من آندا والقاضي تصدق وقد شارك في ر.   بمدينة أوتاوا، آندا2010
لغات اإلنجليزية والفرنسية ثالث وتوفرت في هذه االجتماعات ترجمة فورية بين .  حسين جالني من باآستان

بلية واستعدادا لالجتماعات الهاتفية للفريق العامل تم تعميم استبيانين حول آليات الوساطة الحالية وقا.  والعربية
 بموقع مؤتمر ي هذين االستبيانين، وتوجد الردود علتنفيذ االتفاقات التي يتم الوصول إليها عن طريق الوساطة

      ". اختطاف األطفال"ثم " األعمال الجارية"تحت عنوان    < www.hcch.net >الهاي 
 
 والتي ،صال مرآزية في آل بلدإنشاء نقاط اتهمية  إلى أفي االجتماع الهاتفي األول، خلص الفريق العامل 

وعقب االجتماع .  تعمل على تسهيل الحصول على المعلومات عن خدمات الوساطة المتوفرة في الدول المعنية
 آليات وهياآل الوساطة والتي أبرمت بعد إنشاءمن أجل " مشروع المبادئ "إعدادالهاتفي الثاني بدأ الفريق العامل 
 2010أيار / مايو 12-11ذي حضره الوفود شخصيا في آندا يومي مناقشة متعمقة في االجتماع ال

   . والمشاورات الالحقة مع الخبراء الذين لم يتمكنوا من حضور االجتماع في آندا
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  آليات وهياآل الوساطة في سياق عملية مالطةإنشاءمبادئ 
 

ية عبر الحدودية المتعلقة  للمنازعات األسر آليات وهياآل وساطة فعالةإلنشاء" المبادئ"لقد صيغت  
 الخاصة باختطاف األطفال واتفاقية 1980باألطفال والتي تنطوي على دول ليست أطرافا في اتفاقية الهاي لعام 

وفي غياب إطار قانوني دولي أو .   أو الصكوك األخرى ذات الصلة بشأن حماية الطفل1996الهاي لعام 
اطة أو الوسائل المثيلة لحّل المنازعات بالتراضي هي الطريقة الوحيدة إقليمي يمكن العمل به، آثيرا ما تكون الوس

    .  إليجاد حّل يمكـِّـن األطفال المعنيين من الحفاظ على مواصلة االتصال بكال والديهم
 

 األهمية بنفسمما يجب اإلشارة إليه أن إنشاء آليات وهياآل للوساطة األسرية عبر الحدودية سيكون و 
 الخاصة باختطاف األطفال 1980ألسرية عبر الحدودية التي تقع ضمن نطاق اتفاقية الهاي لعام للمنازعات ا

 بشأن حماية الطفل، إذ أن آلتي االتفاقيتين من شأنهما النهوض بالوصول إلى الحّل 1996واتفاقية الهاي لعام 
 فإن المبادئ قد تكون أيضا مفيدة في وبالتالي.  الوّدي للمنازعة األسرية من خالل الوساطة أو الوسائل المماثلة

 . تكميل اإلطار القانوني الدولي الذي تؤسسه االتفاقيتان
 
 "المبادئ"
 

حول خدمات  إلى إنشاء نقطة اتصال مرآزية، والتي تقوم بتسهيل توفير المعلومات" المبادئ"تدعو  
، من لقضايا األخرى المهمة ذات الصلةالوساطة المتوفرة في الدول المعنية، وإمكانية الوصول إلى الوساطة، وا

  .    أخرىأمورجملة بين 
 

 الجزء أ
 

 وآيف أن المعلومات ينبغي على ما هي المعلومات التي ينبغي توفيرها" المبادئ"ينّص الجزء أ من  
   .   إتاحتها عن طريق نقاط االتصال المرآزية

 
، أوال وقبل آل شيء، شمل الدولي فينبغي أن ت خدمات الوساطة في قانون األسرةحولبالنسبة للمعلومات  

الذين يقدمون مثل هذه الخدمات، على أن تتضمن هذه القوائم قوائم بأسماء الوسطاء أو منظمات الوساطة 
آما ينبغي على .  لتفاصيل الالزمة لالتصال بهمعلومات عن تدريب الوسيط ومهاراته اللغوية وخبرته، وآذلك ا

نقطة االتصال المرآزية تسهيل الحصول على المعلومات عن تكاليف الوساطة، والتي يجب أن تشمل أجور 
وعالوة على ذلك ينبغي على نقطة االتصال المرآزية .  الوساطة باإلضافة إلى التكاليف األخرى المرتبطة بها

المتوفرة، وآيفية إجراء / نفسها، أْي نماذج الوساطة المستخدمة ات عن عملية الوساطة العمل على إتاحة المعلوم
وينبغي أن تكون المعلومات مفصلة إلى .  عملية الوساطة وما هي المواضيع التي قد تغطـَّى في أثناء الوساطة

، وآذلك  أآثر من وسيط أو التي يشترك فيهامعلومات عن الوساطة المختلطةويجب أن تشمل أآبر درجة ممكنة؛ 
          .للوساطة المختلطة مثل الوساطة الثنائية القوميةاألشكال المحددة 

 
/ اآلخر ) ة(وينبغي أيضا على نقطة االتصال المرآزية تقديم معلومات للمساعدة في تحديد مكان الوالد

تي يمكن الحصول منها على المشورة ينبغي توفير معلومات عن األماآن الوبالمثل .  الطفل داخل الدولة المعنية
 االتفاق الذي يتم الوصول إليه عن طريق الوساطة جعلبخصوص قانون األسرة واإلجراءات القانونية، وآيفية 

وفي ضوء محدودية الموارد في الكثير من األحيان لدى أطراف المنازعة .  ، وآذلك آيفية تنفيذها ملزمااتفاق
أو  عن التكلفة؛ وينبغي استرعاء االنتباه إلى الخدمات القانونية المقدمة مجانا األسرية، فينبغي توفير تفاصيل

آما يجب على نقطة االتصال .  الخدمات التي تقدم االستشارات القانونية المتخصصة بتكلفة قليلة أينما وجدت
وصول إليه عن طريق  االتفاق الذي يتم الاستمرارتوفير معلومات عن الدعم الذي يمكن أن يكون متوفرا لضمان 

      .   الطويلعلى المدىالوساطة 
 

يجب أن تعمل نقطة االتصال المرآزية على تحسين وتعزيز التعاون عبر الحدودي فيما يتعلق بالتسوية  
الودية للمنازعات األسرية الدولية، وذلك بتنشيط التعاون بين الخبراء المختلفين عن طريق إيجاد شبكات للتواصل 

وأخيرا وبما يتوافق مع مبدأ السرية ينبغي على نقطة .  هم وبرامج تدريبية وتبادل أفضل الممارساتفيما بين
  .هذه اإلحصاءاتتعميم االتصال المرآزية جمع إحصاءات تفصيلية عن القضايا المنظورة و
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 الجزء ب

 
اسطة و الدولية بمعايير معينة بخصوص تحديد خدمات الوساطة) 1(إلى " المبادئ"في الجزء ب، تشير  

  . االتفاق الذي يتم الوصول إليه عن طريق الوساطة) 3(عملية الوساطة، و ) 2(نقاط اتصال مرآزية، 
 

عددا من خصائص الوسطاء أو منظمات الوساطة، والتي ينبغي أن " المبادئ"، تسرد )1( ب نقطةتحت ال 
وفي نفس الوقت تدرك .   خدمات الوساطة الدولية عند تحديد وإدراجتأخذها نقاط االتصال المرآزية في االعتبار

بأن دوال آثيرة ال تزال في مرحلة مبكرة من عملية تطوير خدمات وساطة دولية في المسائل األسرية " المبادئ"
  .حيةوطموأن بعض الخصائص المدرجة 

 
الوساطة األسرية عددا من المبادئ العامة العريضة، التي ينبغي االلتزام بها في ) 2(تدرج النقطة ب  

وإدراآا بأن هذه المبادئ قد تخضع لتفسير .  فيما يتعلق بعملية الوساطةالدولية بما يتسق مع القوانين المعمول بها 
 تمتنع الوثيقة عن ،تطوير ممارسات سليمةل إفساح المجالمختلف قليال في النظم القانونية المختلفة وبنظرة إلى 

ومما يجدر ذآره أن دليل الممارسة السليمة وفقا التفاقية الهاي لعام .  دئ العامة تعاريف محددة بهذه المبالصاقإ
 الممارسة السليمةبتفصيل أآبر بكثير  بشأن اختطاف األطفال، والذي يجري إعداده حاليا، سوف يتناول 1980

    .فيما يتعلق بالمبادئ العامة
 

ما يتعلق األمر بار حينب وضعها في االعتفتبرز بعض الجوانب المهمة التي يج) 3(أما النقطة ب  
ا اتفاقات ملزمة في النظم القانونية جعلهباالتفاقات التي يتم الوصول إليها عن طريق الوساطة، وذلك للسماح ب

مزيد من التفاصيل حول الممارسة السليمة فيما يتعلق بصياغة االتفاقات التي يتم الوصول إليها عن لول.  المعنية
 بشأن 1980فنشير مرة أخرى إلى دليل الممارسة السليمة في الوساطة وفقا التفاقية الهاي لعام  طريق الوساطة
   .اختطاف األطفال

 
 الجزء ج

 
يدرك الجزء ج أهمية جعل أي اتفاق يتم الوصول إليه عن طريق الوساطة اتفاقا ملزما أو قابال للتنفيذ في  

آما تبرز الحاجة إلى التعاون الوثيق فيما بين ممثلي األطراف، وفي ذات   .آافة النظم القانونية المعنية قبل تنفيذه
  . الوقت يـُطلب من نقطة االتصال المرآزية دعم األطراف بتزويدهم بالمعلومات عن اإلجراءات ذات الصلة

 
 مالحظة أخيرة

 
التي ه بأن الدول وضح فيه نظرتيآان الفريق العامل يتمنى لو أن تضمنت هذه المذآرة اإليضاحية بيانا  
تشرين األول / أآتوبر19اتفاقية الهاي المؤرخة  ينبغي أن تنظر بعناية إلى مزايا التصديق على ا أطرافليست

 فيما يتعلق بالمسئولية والقانون الواجب تطبيقه، واالعتراف، واإلنفاذ والتعاون الخاصة باالختصاص، 1996
الخاصة بالجوانب  1980تشرين األول / أآتوبر25هاي المؤرخة اتفاقية ال و األبوية وإجراءات حماية األطفال
   .، أو االنضمام إليهماالمدنية لالختطاف الدولي للطفل

 


	خلفية

