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 قابلية تنفيذ االتفاقيات التي يتم الوصول إليها عن طريق الوساطة
  

 هل توجد في بلدك قيود قانونيه على محتوى -1
االتفاقيات التي يتم الوصول إليها عن طريق الوساطة 

 في المسائل الخاضعة لقانون األسرة ؟

وتحتاج للتوثيق و . ص بالسلطة التنفيذيةهذا مخت, نعم
 الموافقة ومن ثم التصديق

 هل تكون االتفاقيات التي يتم الوصول إليها عن -2
طريق السلطة في المنازعات األسرية التي تنطوي 

على األطفال قابله للتنفيذ في بلدك بدون أية شكليات 
 إضافية مثل التوثيق أو موافقة المحكمة؟

وتحتاج إلى ,  توثيق وموافقة المحكمةتحتاج إلى, نعم
 .أمام قاضي الموضوعإثبات 

 هل يمكن أن تحصل االتفاقيات التي يتم الوصول -3
إليها عن طريق السلطة في المنازعات األسرية التي 
تنطوي على األطفال على موافقة المحكمة أو تسجيل 

 لديها؟

ويشترط فيها أن تكون جائزة القبول وموافقة , نعم
 .بظام العام واآلداللن

 عند موافقة المحكمة على االتفاق أو تسجيله لديها -أ3
 هل يعامل وآأنه قرار صادر عن تلك المحكمة؟

يطبق على ذلك قانون تنفيذ األحكام األجنبية , أخرى
 .وتعطى صفة األآساء

 ما هي الخطوات المحددة المطلوب اتخاذها -ب3
ه عن طريق لتحويل االتفاق الذي يتم الوصول إلي

 الوساطة الى أمر المحكمة 

يطبق عليه قانون االتفاقات األجنبية الموقعة بين 
 .الجهات المختصة في بلدنا وتلك الدول

 .المحاآم النظامية  ألية محكمة يكون االختصاص؟-ج3
 ما هي تكلفة تحويل االتفاق الذي يتم الوصول إليه -د3

 عن طريق الوساطة الى أمر المحكمة في بلدك
االتفاق ال يتطلب أية تكلفه أما الحكم الصادر عن 

 .محكمة فيطبق عليه قانون الرسوم المعمول به
 هل توجد في بلدك أية وسيلة أو وسائل أخرى يمكن -4

 يتم الوصول إليه عن بواسطتها إعطاء االتفاق الذي
 ؟)مثال التوثيق(طريق الوساطة قوة النفاذ

إذا تم عرضه على البرلمان ووافق عليه يعطى بعد ذلك 
 .صفة النفاذ

 ما هي التكاليف المحتملة لهذه الوسيلة أو الوسائل -أ4
 األخرى؟

 .ال أستطيع تحديد ذلك

 هل يمكن أن تحصل االتفاقات التي يتم الوصول -5
 طريق الوساطة في بلد أخر في المنازعات إليها عن

األسرية التي تنطوي على األطفال على موافقة محكمة 
في بلدك وإذا لم يكن ذلك ممكنا فهل يمكن إضفاء 

 الصفة الرسمية عليها بصورة أخرى ؟

إعطائها الصبغة التنفيذية والمعاملة بالمثل حسب , نعم
 . األجنبيةقانون تنفيذ األحكام

ن ممكنا فهل سيعامل االتفاق الذي تم  إذا آا-أ5
الوصول إليه عن طريق الوساطة في الخارج تماما 

 ال



مثل أي اتفاق يتم الوصول إليه عن طريق الوساطة في 
 بلدك؟

التي يمكن فيها , إن وجدت,  ما هي الظروف-6
االعتراف في بلدك باالتفاق الحاصل على موافقة 

تنفيذه أيضا في و, محكمة في الخارج أو المسجل لديها
 بلدك؟

من الناحية القانونية إذا صدر حكم أجنبي يطبق عليه 
قانون تنفيذ األحكام األجنبية أما االتفاق فيمكن تنفيذه 

 .بموافقة األطراف

 ما هي اإلجراءات المحددة المتوفرة في بلدك لتنفيذ -7
 اتفاق بخصوص حضانة طفل أو االتصال به؟

ذية التي تقوم بعرضه يعرض ذلك على السلطة التنفي
إلعطاء الموافقة " البرلمان " على السلطة التشريعية 

مثال , ويستعان بمؤسسات المجتمع المدني, او عدمها
اتحاد المرأة األردني أو مؤسسات , نقابة المحامين

 ...رعاية الطفولة 
 


