
 

 

 

 
      

 
 

 ة عبر الحدوديةياُألسر يةقانوناللمسائل لمؤتمر مالطه القضائي الثاني 
 الذي استضافته حكومة مالطه

م بالتعاون مع ؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص
 

 إعالن
 

ترة من          ى    19اجتمع خالل الف يانس بمالطه قضاة          2006 )آذار ( مارس  22 إل ، في سانت جول
تراليا،     وخبراء    يا من أس ر، السويد، فرنسا، آندا،              ألمان س، الجزائ يا، تون يكا، ترآ يا، بلج ، إندونيس

تحدة   ات الم ندا، الوالي تحدة، هول ة الم رب، المملك ر، المغ يزيا، مص ه، مال يا، مالط نان، ليب لب
ي، مجلس االتحاد األوروبي، منظمة                 برلمان األوروب ية، ال ية، المفوضية األوروب الخدمة األمريك

ية    ن      International Social Serviceاالجتماعية الدول ال المفقودي ي لألطف ، المرآز الدول
تَغلين ،  International Centre for Missing and Exploited Childrenوالمس

نظمة جمع الشمل       اص، وذلك في ، باإلضافة إلى مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخ  Reuniteوم
ية        ة المباحثات الثان ة األفضل لممارسة حقوق االتصال عبر           حول جول ية ضمان سبل الحماي  آيف

 .الحدودي للوالدين وأطفالهما، والمشاآل الناجمة عن االختطاف الدولي بين الدول المعنية
 

تقدم            ./. ، )أنظر المرفق( عقب إعالن مالطه األول  المحرز وإذ يالحظ القضاة والخبراء المشارآون ال
م    و رة أخرى     إذ ه بادئ التي نصت عليها اتفاقية ا        ب مسترشدون م ألمم المتحدة لحقوق الطفل لعام     الم

 :؛ اتفقوا على ما يلي1989
 

رارا        .1 ى الق ددًا عل يد ُمج يها إعالن مالطه األول، والموافقة              تالتأآ  والتوصيات التي نص عل
 .الكاملة عليها من قبل القضاة والخبراء الذين لم يكونوا أطرافًا في ذلك اإلعالن

 
زويد السلطات اإلدارية المتمرآزة          .2 التي ") السلطات المرآزية "طلق عليها أحيانًا    وي(يجب ت

وق االتصال عبر الحدودي، ولمكافحة النقل                 تعاون عبر الحدودي لضمان حق بؤرة لل تعمل آ
ويجب أن  . بالمهنيين المدربين والموارد المالية الكافية    غير المشروع لألطفال وعدم إعادتهم؛       

ك السلطات باالستمرارية، وأن يكون لديها ـ داخليًا ـ روابط بالجهات العاملة في                 يتسم أداء ت    ل
                                                 

في أوسع مفهوم له وذلك للداللة على أي وسيلة ـ بدءًا بسبل " االتصال"ُيستخدم لفظ   1
الزيارة ـ يمكن بواسطتها الحفاظ على العالقة بين الطفل وأحد االتصال ووصوًال إلى فترات 

 .والديه
 



يًا ـ      ون ـ خارج لة، وأن تك رى ذات الص ات األخ انون والخدم اذ الق ل وإنف ة الطف يدان حماي م
رى        دول األخ ي ال رائها ف ع نظ ال م تعاون الفع ى ال ادرة عل ك    . ق ى دور تل يد عل ذا التأآ وآ

 .النزاعات عبر الحدودية الخاصة باألطفال بالسبل السلميةالسلطات في تشجيع حل 
 

ك  .3 ي ذل ا ف ية، بم ي مجال الوساطة والمصالحة األسرية الدول ثفة ف الترحيب باألنشطة المك
 .إنشاء خدمات جديدة

 
ية      بات     االعتراف بأهم  نوالديبين ال  اتفاقات   إلىالتوصل   نها المساعدة في  من شأ وجود ترتي

 . وجعلها قابلة لإلنفاذ في الدول المعنية قضائيًايمكن إقرارها
 

ينبغي أن تكون المسارات القانونية الخاصة بالنزاعات األبوية حول األطفال ُمصممة على               
اق        ن نحو ُيشجع اتف ا       الوالدي ى الوس ائل األخرى التي من شأنها     اطة و، وُيسهل اللجوء إل لوس
اق ذا االتف ز ه ال   . تعزي وء الفع ون اللج ي، وأن يك ار القانون ر المس ك يجب أال يؤخ إال أن ذل

 .للمحكمة متاحًا في حالة فشل الجهود في التوصل إلى اتفاق
 

 .يجب القيام بالوساطة األسرية الدولية على نحو يتم فيه مراعاة االختالفات الثقافية
 
ب إعطاء اهتمام أآبر بتنفيذ اإلجراءات اإلدارية والقضائية والنفسية المصممة لمنع النقل            يج .4

ن ظروف االتصال         ال، أو لتأمي يجب نشر دليل الممارسة . أو االحتجاز غير الشرعيين لألطف
ليمة لإلجراءات الوقائية الصادر عن مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص والذي يتضمن               الس

د من      ثلة لإلجراءات الوقائية المتبعة في دول مختلفة، وذلك على أوسع نطاق            العدي يجب . األم
يها، ويجب أن      ية لوجود حاجة إل بررات القانون نما توافرت الم ية أي يق اإلجراءات الوقائ تطب
نقل أو االحتجاز غير الشرعيين              بعات ال ا مع مخاطر وت تم اتخاذه تتناسب اإلجراءات التي ي

 .معنيةللطفل في الحالة ال
 

يق     .5 دول تطب تلف ال ي مخ اآم ف ن المح ل تقتضي م د إن مصالح الطف لطة القواع ة للس العام
يجب القواعد  أحكام الحضانة واالتصال الصادرة على أساس تلك        فإن  آمبدأ عام ـ    والقضائية،   

تم أن  ترافي ا االع ي به دول اف نافس االإن . ألخرى ال ذ القضائيختصاص ت نزاعات ييغ  ال
ن          عرقل ياألسرية و   اق بي ى اتف ن  التوصل إل شجع على النقل أو االحتجاز      ُي، ويمكن أن     الوالدي

 .غير الشرعيين لألطفال
 

يذ      درس اآلن تنف دة ت تعلقة    مالحظة أن دوًال عدي  القضائيباالختصاص   القواعد المتسقة الم
اي    ية اله يها اتفاق ت عل ي نص رارها  الت م إق ي ت ي الت توبر 19ف ة 1996 أآ  والخاص

 نالوالديمسئولية  ، واالعتراف، واإلنفاذ والتعاون فيما يتعلق ب      المطبق، والقانون   ختصاص باال
ال   إجراءات   و ة األطف تشجيع المكتب الدائم لمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص على        . حماي

دول ـ بناًء على طلبها ـ بالمساعدة التقنية في هذه العملية، ويجب بذل الجهود لضمان            زويد ال ت
ذا الغرض         ة له وارد الالزم ك أيضًا على اتفاقية الهاي    . إتاحة الم التي تم إقرارها وينطبق ذل

 . الخاصة بالجوانب المدنية لالختطاف الدولي للطفل1980 أآتوبر 25في 
 

دول            .6 اه   . الترحيب بإنشاء محاآم متخصصة في قضايا األسرة في عدد من ال مالحظة اتج
ى        دول إل يز السلطة القضائية للمحاآم التي تتعامل مع           بعض ال النزاعات الدولية الخاصة   ترآ

 .بالنسبة لبعض النظم القانونية عمليمثل هذا الترآيز غير  نأبعلمًا  باألطفال،
 



ي الخاص من أجل توفير برامج تدريبية                      .7 انون الدول ود مؤتمر الهاي للق مالحظة ودعم جه
 . القضائية في مسائل حماية الطفل الدوليةخاصة بالنظم

 
ى الرغم من التوصية التي تضمنها إعالن مالطه األول، فإن إصدار       .8 ه وعل ا يؤسف له أن مم

ن   التأشيرات التي ُيمكن        وق    بواسطتها ممارسة   للوالدي التصال ما زالت تعتبر مشكلة في      احق
 .لصلة اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الصددُيرجى من السلطات ذات ا. بعض الدول

 
تطور    .9 نذ إعالن مالطه                  المستمر  الترحيب بال ية لقضاة االتصال م ذي شهدته الشبكة الدول ال

دة الخاصة بقضاة االتصال في بعض الدول،           بالنصوص   والترحيب   . األول التشريعية الجدي
 .1اجات دول معينة، من بينها الدول االتحاديةتتوافق واحتيمحددة وأيضًا بتطوير نماذج 

 
تد   ب أن يم ال يج اة اتص ن قض جيع تعيي ى أن تش يد عل ملالتأآ رافًا  دوًالليش ت أط  ليس

 .باتفاقيات الهاي لألطفال
 

بر    الة ُتعت  لتبادل المعلومات   الخاصة بحماية الطفل الدولية وسيلة قيمة     اإلخبارية  القضاة    رس
 .واآلراء بين القضاة في آافة الدول، وللترويج للندوات وللمؤتمرات القضائية

 
ية      .10 ية المعن راءات الوطن ن واإلج ات الخاصة بالقواني ر المعلوم ية نش ى أهم باه إل ت االنت لف

ع    اء مواق اص ـ إنش ه خ الل ـ بوج ن خ ل م ة الطف ية  بحماي ات الدول بكة المعلوم ى ش عل
 لخدمة هذا الهدف، بما في ذلك موقع مؤتمر الهاي، واإلعراب عن التقدير لكافة               )اإلنترنت (

 .الجهود المبذولة في هذا المجال، بما فيها جهود المنظمات غير الحكومية
 

ك بمساعدة مؤتمر ، وذل"عملية مالطه "ينبغي أن تستمر عملية الحوار المعروفة حاليًا باسم            .11
 .الهاي وبالتعاون مع منظمات دولية أخرى، ومن بينها االتحاد األوروبي

 
ة الدول الممثلة للمشارآة في االجتماع الخامس                  تقدم الدعوة لكاف ك، س ى ذل  2باإلضافة إل

ام                  ية الهاي لع ي التفاق راجعة األداء العمل ، والقضايا 1980للجنة الخاصة لمؤتمر الهاي لم
تعلقة ال ام  م اي لع ية اله يذ اتفاق ي  . 1996بتنف ارآة ف ي المش ذه وال تعن نة الخاصة أي ه اللج

ى تلك االتفاقيات، وإنما تعتبر فرصة             تزام باالنضمام إل  الستئناف حوار مع عدد أآبر      فريدةال
 .من الدول، ولالستفادة من خبرة دولية واسعة في مجال الحماية الدولية للطفل

 
ترا  .12 ى سبيل المثال تلك التي اُتخذت بواسطة االتحاد              االع نها عل ية، وم بادرات اإلقليم ف بالم

 .األوروبي في إطار األورومتوسطي، آوسيلة لتعزيز أهداف عملية مالطه
 

م الشكر لكل من ألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة للدعم المادي الذي قدمته آل منها              تقدي
ك لحك  ر، آذل ذا المؤتم ي      له رى ف رة أخ ه م تا ب ذي قام دور ال ائي لل ا القض ه وجهازه ة مالط وم

 .لحوار ناجح وتهيئة بيئة نموذجية لهالتشجيع 
 

                                                 
الترحيب أيضًا بالتطورات اإلقليمية الهامة آشبكة االتحاد األوروبي القضائية للمسائل المدنية    1

  .والتجارية
 .2006 نوفمبر 9 أآتوبر إلى 30الذي سينعقد في الهاي خالل الفترة من   2
 



  2006) آذار( مارس 22
 

 المرفقات المذآورة  ./.
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 مؤتمر مالطه القضائي للمسائل القانونية اُألسرية عبر الحدودية

 مة مالطهالذي استضافته حكو
 بالتعاون مع مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص

*** 
 

1إعالن

 
 بسان جوليانس بمالطه قضاة وخبراء  2004) آذار( مارس   17 حتى   14اجتمع خالل الفترة من      

ر،        ه، مص نان، مالط ا، لب ويد، فرنس ر، الس س، الجزائ يكا، تون يا، بلج يا، إيطال بانيا، ألمان ن أس م
تحد   ة الم رب، المملك نظمة       المغ ي، م اد األوروب س االتح ية، مجل ية األوروب ندا، المفوض ة، هول

ية    ية الدول ة االجتماع مل    International Social Serviceالخدم ع الش نظمة جم ، م
Reunite        باإلضافة إلى مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص، وذلك بهدف مناقشة آيفية ضمان ،

ة األفضل لممارسة حقوق االتصال           عبر الحدودي للوالدين وأطفالهما، والمشاآل      2سبل الحماي
 .الناجمة عن االختطاف الدولي بين الدول المعنية

  
اتفق : القضاة المشارآون والخبراء على ما يلي وقد 

 
نة أو الضمنية الواردة باتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل                  . 1 بادئ المعل ى أن الم يد عل التأآ

: وخاصة ُتشكل أساسًا للعمل،1989لعام 
الح       .أ ب وضع أفضل مص ث يج ال، حي تعلق باألطف ي ت ال الت يع األعم ي جم ف

 .الطفل في المقام األول
يحق للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين أن يحتفظ بصفة منتظمة ـ فيما               .ب

 . عدا تحت ظروف استثنائية ـ بعالقات شخصية واتصال مباشر بكل منهما
ت  .ج ل الفرصة ل تاح للطف ن  يجب أن ت ل م يد آ ة وتقال ترام ثقاف رفة والح علم ولمع

 .الوالدين
تزم الدول باتخاذ إجراءات لمكافحة النقل غير المشروع لألطفال إلى الخارج             .د تل

 .وعدم إعادتهم
 

                                                 
زم، وإن آان من الممكن أن يعتبر إلهامًا بالنسبة لترتيبات ثنائية محتملة أو ترتيبات أخرى     اإلعالن غير مل    1

.بين الدول، إال أنه ال يهدف إلى أن يحل محلها
في أوسع مفهوم له وذلك للداللة عاة أي وسيلة ـ بدءًأ بسبل االتصال ووصوًال إلى  " االتصال"ُيستخدم لفظ   2

.طتها الحفاظ على العالقة بين الطفل وأحد والديهفترات الزيارة ـ يمكن بواس



ة   .2 ئات فعال ة هي ل دول ي آ أ ف زية(يجب أن ُتنش لطات مرآ ة، ) س وارد الالزم تلك الم تم
نها لضمان سبل الحما               يما بي تعاون ف ك بهدف ال ة األفضل لممارسة حقوق االتصال        وذل ي

ويجب . عبر الحدودي، ولمكافحة النقل غير المشروع لألطفال إلى الخارج وعدم إعادتهم     
 :أن يتضمن ذلك التعاون ـ على األقل ـ ما يلي

 .المساعدة في تحديد مكان تواجد الطفل −
 .تبادل المعلومات ذات الصلة بحماية الطفل −
        بات األجانب بما في  ( في الحصول على الخدمات المحلية        مساعدة مقدمي الطل

 .المتعلقة بحماية الطفل) ذلك الخدمات القانونية
 

اذ الخطوات التي من شأنها تسهيل التوصل إلى حلول يتفق عليها الوالدان من                  . 3 يجب اتخ
اعي     نة للمس اء لج يق وإنش اطة والتوف ائل الوس ن خالل وس ك م ل، وذل ة الطف أجل حماي

 .ل الوسائل المشابهةالحميدة أو من خال
 

ى ضمان     . 4 اعد عل ي تس ة الت ائل الحماي مانات ووس تخدام الض جيع اس ة وتش يجب دراس
تعمالها                ادي سوء اس ى تف وق االتصال، وعل ة لحق ويجب أن يشمل ذلك      . الممارسة الفعال

ية    يد الثقاف ة للتقال اليب المالئم تخدام األس ترازية واس ائل االح ية والوس نات المال التأمي
 .نية والقانونية لألطراف المعنيةوالدي

 
تحديد أي من محاآم أو سلطات الدولة يكون                    . 5 ن مشترآة ل ية وجود قواني االعتراف بأهم

 .لها صالحية إصدار القرارات المتعلقة بالحضانة واالتصال
 

درها          . 6 ي تص ال الت انة واالتص تعلقة بالحض رارات الم ترام الق ة اح ى أي دول ب عل يج
اآم     المختصة في أي دولة أخرى، على أال يتعارض ذلك مع االعتبارات             السلطات والمح

 .األساسية للسياسة العامة، ومع أخذ أفضل مصالح الطفل في االعتبار
 

ير  . 7 ريًا حيث أن التأخ رًا جوه ة أم راءات القضائية واإلداري ريع لإلج از الس بر اإلنج ُيعت
ل عن أحد الوالدي           ترة انفصال الطف ى طول ف ؤدي إل ذي ي ن قد تكون له عواقب مدمرة  ال

 .بالنسبة للعالقة بين الطفل والوالد المعني
 

برة    . 8 اة ذوي خ نازعات قض ك الم ي تل نظر ف ب أن َي يز  . يج ائي وترآ ب القض إن التدري
 .االختصاص في عدد محدود من المحاآم يساعدان على تنمية الخبرة الالزمة

 
ال         . 9 ن واألطف نقل الوالدي دول تسهيل ت ى ال عبر الحدود إذا ما آان ذلك ضروريًا  يجب عل

وق االتصال  ة حق يرات    . لممارس ى تأش ير الحصول عل ه يجب تيس رض، فإن ذا الغ وله
ا يجب األخذ                        1الدخول  يه االتصال، آم تم ف ذي ي بلد ال نقل داخل ال ، وضمان حرية الت

 .بعين االعتبار إمكانية إنشاء مراآز لالتصال
 

دول من            . 10 ن ال ناجح بي تعاون ال ة الطفل يعتمد على تنمية الثقة المتبادلة بين     إن ال أجل حماي
آما يعتبر  . السلطات القضائية واإلدارية والسلطات األخرى المختصة في الدول المختلفة          

                                                 
لطات المختصة    1 ة للس ات األخرى الالزم تندات والمعلوم ة المس تقديم آاف ن ب يام الوالدي ى ق ك عل تمد ذل يع

.بالنظر في طلبات الحصول على التأشيرة



اة         اءات للقض د لق ى عق افة إل تظمة، باإلض فة من ات بص بادل المعلوم ئولين  (ت ع مس وم
 .1ضرورية لبناء تلك الثقةعلى المستوى الثنائي ومتعدد األطراف، هي أمور ) آخرين

 
ية للطفل لهي ظاهرة آخذة                     . 11 ة الدول ن بالحماي ن القضاة المعنيي إن إنشاء شبكات اتصال بي

ن قضاة اتصال        ي تعيي إن شبكات االتصال القضائية . في االنتشار، ويساعدها بشكل مثال
ندما يكون ذلك مناسبًا ـ تبادل المعلومات واالتص                   نة ـ ع ال المباشر  ُتسهل في حاالت معي

 .بين القضاة
  

تعلقة   . 12 ات الم من المعلوم يانات تتض اعدة ب اء ق اي، إنش ر اله اعدة مؤتم ب، وبمس يج
ة  ل دول ي آ راءات ف ن واإلج ى  . بالقواني ة إل رارات الهام ال الق ى القضاة إرس ويجب عل

اعدة البيانات الموجودة والخاصة باالختطاف الدولي              ا في ق مؤتمر الهاي بهدف إدراجه
 .(INCADAT)ل للطف

 
تعاون مع المنظمات الدولية                    . 13 ية الحوار بمساعدة مؤتمر الهاي وبال يجب أن تستمر عمل

ك بهدف صياغة وتنفيذ تلك القرارات بصورة                     ي، وذل اد األوروب يها االتح ا ف األخرى بم
 .تقدمية

 
اي  . 14 ر اله ية لمؤتم يات األساس ية لنصوص االتفاق ة العرب ى اللغ رجمات إل داد ت  يجب إع

ة   وع حماي تعلق بموض ي ت ك الت وص تل ه الخص ى وج اص، وعل ي الخ انون الدول للق
ال  ك من أجل النشر الواسع للقواعد السلوآية والمبادئ التي تتضمنها تلك         2األطف ، وذل

 .اآلليات الدولية، والمعرفة والوعي بنصوصها
 

م الشكر لكل من ألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة لمساعدا             تهم المالية المقدمة   تقدي
ة مالطه وجهازها القضائي لدورهما الفعال في التشجيع لحوار                 ى حكوم ذا المؤتمر وإل له

 .ناجح وتهيئة بيئة نموذجية له
 

 2004) آذار( مارس 17
 

                                                 
.على سبيل المثال) التعاون اليورومتوسطى(آما في محيط اليوروميد  1
تان    2 ي تم                         االتفاقي ل الت ي للطف ية لالختطاف الدول ية الهاي للجوانب المدن ا اتفاق تان بشكل خاص هم المعني

، واتفاقية الهاي بشأن االختصاص والقانون المطبق واالعتراف وإنفاذ والتعاون فيما   1980 أآتوبر   25إقرارها في   
.1996آتوبر  أ19يتعلق بمسئولية الوالدين وإجراءات حماية األطفال التي تم إقرارها في 


