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 لة حول الحماية عبر الحدود لألطفال والعائيمؤتمر القضائي المغربال
 TAIEX مع مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص و  بالتعاونبالمملكة المغربية المجلس األعلى ستضيفه ي الذي 

 
 

 نتائج وتوصيات
 
 

سا، ألمانيا، األردن، لبنان، المغرب، هولندا،  اجتمع قضاة وخبراء من بلجيكا، مصر، فرن2010آانون األول / ديسمبر15-13من 
أسبانيا، سويسرا، تونس، ترآيا، المملكة المتحدة، المفوضية األوروبية، اليونيسيف، جامعة الدول العربية، ومنظمة الخدمة االجتماعية 

 مالطة، لمناقشة الحماية عبر سلمسلوآذلك مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص، في الرباط بالمملكة المغربية في إطار  الدولية،
والقانون الواجب  الخاصة باالختصاص، 1996تشرين األول / أآتوبر19اتفاقية الهاي المؤرخة  ، وتحديداةالحدود لألطفال والعائل
اتفاقية "عد بعبارة المشار إليها فيما ب ( وإجراءات حماية األطفالاألبوية ليةؤوفيما يتعلق بالمس  والتعاونوالتنفيذتطبيقه، واالعتراف، 

 .    ") الخاصة بحماية األطفال1996الهاي لعام 
 

بما في ذلك ) انظر المالحق( بعد إعالنات مالطة األول والثاني والثالث ذي تحققوقد أشار القضاة والخبراء المشارآون إلى التقدم ال
 لألطفالالخاصة بالجوانب المدنية لالختطاف الدولي  1980تشرين األول / أآتوبر25  فيالهاي المؤرخة اتفاقية المغرب على مصادقة

 من قبل عدد متزايد من الدول على و المصادقة")  الخاصة باختطاف األطفال1980اتفاقية الهاي لعام "المشار إليها فيما بعد بعبارة (
 .  الخاصة بحماية األطفال1996اتفاقية الهاي لعام 

 
سها،  اتفق القضاة وخبراء آخرين على ضرورة إيجاد حلول لإلشكاليات التي تعترض الحماية على ضوء المسائل العملية التي تم تدار

 .الدولية للطفل وذلك عن طريق تعاون دولي مكثف
 
، اتفق المشارآون على التوصيات 1989 لعام حقوق الطفللاتفاقية األمم المتحدة  بالمبادئ المنصوص عليها في  من جديداهتداءو 

 :لدول التي يمثلها القضاة والخبراءلليست ملزمة بأنها التالية علما 
 
 .النتائج والتوصيات المنصوص عليها في إعالنات مالطة األول والثاني والثالثيعاد التأآيد على  .1
 

  التعاون بين الدول وإنشاء سلطات مرآزية
 
 المستويين القضائي واإلداري، لىعالدول بين ، ينبغي مواصلة بذل الجهود لتحسين التعاون الدولية للطفلحماية المن أجل  .2

التي تمكِّن من قيام ) بما فيها السلطات المرآزية(آل اوعلى الدول تشجيع ومساعدة بعضها البعض على تنمية القدرات والهي
طلبات نجاح بين سلطات الدول والتي تعد من متالمتبادلين آما ينبغي مواصلة الجهود لتعزيز الثقة والتفاهم .  مثل هذا التعاون

 .    الدوليالقضائي التعاون 
 

 تسهيل الوصول الفعال إلى اإلجراءات القانونية واإلدارية وآذلك من أجل في آل دولة ا أساسيتعتبر السلطة المرآزية هيكال
ة الكفاءات  بالنزاعات األسرية عبر الحدود، إذ أن السلطة المرآزية تقوم بتنميالمعنيينإجراءات الوساطة لآلباء واألطفال 

آما أن السلطة المرآزية هي .  الخبرات الالزمة وتتمتع بالخبرة الكافية إلدارة القضايا عبر الحدودية المتعلقة بقوانين األسرةو



2 

 

نقطة االتصال األولى للتعاون وتبادل المعلومات بين الدول والسلطات الوطنية، آما أنها نقطة االتصال األولى لآلباء واألمهات 
 .  حتاجون إلى المعلومات والنصيحة والمساعدة في المنازعات األسرية عبر الحدودالذين ي

 
لدراسات القضائية والمساعدة التقنية ا مرآز يوفرهإن برنامج المساعدة التقنية لمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص الذي 

 تستطيعوباإلضافة إلى ذلك .  وتعزيز سلطاتها المرآزيةدة للبلدان الراغبة في إنشاء ن بإمكانه تقديم المشورة والمساالتابع له
TAIEXأن تعرض المساعدة المالية لتنظيم جلسات تدريب وبعثات فنية في ذلك الصدد      . 

 
  الخاصة بحماية األطفال1996اتفاقية الهاي لعام 

 
تصال في االاألطفال حق الحضانة وق ح المنازعات الدولية المتعلقة بإطار قانوني لحّل بناء على فهم واضح لفوائد وجود .3

 . بعناية تدرس االتفاقية، ولحماية األطفال المعرضين للخطر في المواقف عبر الحدود، يوصي المشارآون الدول بأن بآبائهم
 

 1996نطاق وهدف اتفاقية 
 
يغطي نطاقا عريضا جدا  الخاصة بحماية األطفال واسع جدا إذ أنه 1996نطاق اتفاقية الهاي لعام أن  يعتبر المشارآون . أ

لعمومية جراءات ااإل واالتصال إلى األبوية من األوامر الخاصة بالمسؤولية تبدأألطفال، التي لإلجراءات الحماية المدنية 
 .     حماية ممتلكات األطفالو مسائل التمثيل ثملحماية و العناية  ل

 
بين  للتعاون الدولي الفعال إطار قانونينية واإلدارية وبناء  هي تجنب النزاعات القانو1996إن وظيفة اتفاقية الهاي لعام 

وفي هذا الصدد تبني االتفاقية جسورا بين النظم القانونية النابعة عن خلفيات ثقافية .  في مجال حماية األطفالمختلف النظم 
هي قت عليها آانت ادوائل التي صأن أول دولة توقع على االتفاقية وإحدى الدول األمما له داللة آبيرة و.  ودينية متنوعة

 .  ةليد اإلسالميا القانوني على التقذي يقوم نظامهالمغرب ال
 

قوم تي تلقرارات المتخذة البا األساس المثالي للتعاون القانوني الدولي في مسائل حماية األطفال هو وجود االعتراف المتبادل إن
فبناء على قواعد االختصاص .  1996ص عليها في اتفاقية  مثل تلك المنصوواالعترافعلى أسس مشترآة لالختصاص 

 فيها محل اإلقامة يوجد، التي تتفادى احتماالت التضارب في القرارات، تعطى المسؤولية األساسية لسلطات الدولة التي اتهه
 أو االحترازيةات ح في نفس الوقت ألية دولة يكون الطفل متواجدا فيها أن تتخذ اإلجراءماالعتيادية للطفل، ولكنها تس

باإلضافة إلى ذلك تنّص أحكام التعاون الوارد باالتفاقية على .  القانون الواجب تطبيقهآما تحدد االتفاقية .   الالزمةالمستعجلة
في الدول المتعاقدة ) حماية األطفال(في مجاللتعاون المطلوب بين السلطات اإلدارية ل واإلطار األساسي لتبادل المعلومات 

 :        وفيما يلي بعض المجاالت التي تكون االتفاقية مفيدة فيها بشكل خاص.  لفةالمخت
 

 االتصالحق  حول الحضانة واألبويةالمنازعات 
 
ن في دولتين منفصالال الوالدان يعيشلحّل القضايا المتعلقة بالحضانة واالتصال التي قد تنشأ عندما قانونية تتيح االتفاقية آلية  . ب

وة على ذلك تتفادى االتفاقية المشاآل التي قد تحدث إذا آان للمحاآم في أآثر من دولة واحدة االختصاص وعال. مختلفتين
 أحكام االتفاقية المتعلقة باالعتراف والتنفيذ ضرورة إعادة التقاضي في مسائل وتتجنب .القضائي للبّت في هذه المسائل
آما تنّص األحكام الخاصة بالتعاون على .  ي الدول المتعاقدةاحترام هذه القرارات في باقالحضانة واالتصال وتضمن 

 من الجانبين خاصة عليها التي يمكن االتفاقالزمة وتتيح آلية يمكن من خاللها إيجاد الحلول المعلومات الضرورة تبادل 
 .    عن طريق الوساطة أو أية وسيلة أخرى

 
المبادئ العامة ودليل الممارسة السليمة حول االتصال عبر نشر ائم من ما قام به المكتب الدفي هذا الصدد يرحب المشارآون ب

يوفر نصائح عملية للدول المنضمة الدليل ف   12345678911111. باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واألسبانيةالحدود فيما يتعلق باألطفال
 الخاصة باختطاف 1980هاي لعام  الخاصة بحماية األطفال واتفاقية ال1996التفاقية الهاي لعام أو غير المنضمة 

 من التدابير التي تخلق بيئة قانونية مرنة مجموعة" المحاآم في متناولاألطفال،  ويـُسترعى انتباه خاص إلى أهمية أن يكون 
  ".     يمكن أن يشعر فيها آال الوالدين بنوع من الضمان واألمان بأن ترتيبات االتصال لن يساء استعمالها

 
  ير المصحوبينالقاصرون غ

 
ن عبور القاصري من حاالتالمتزايد العدد  مفيدة في 1996يمكن أن تكون إجراءات التعاون المنصوص عليها في اتفاقية  . ج

 في أحوال تعرضهم الدولية ووجودهملحدود ا) لجوء، شخص نازح، أو مراهق هاربالجئ، طالب ال(غير المصحوبين 
وفي هذا الصدد تساعد االتفاقية بالنّص على التعاون .  مخاطر أخرىل ولالستغال فيها ضحايا أن يقعواللخطر والتي يمكن 

الالزمة لحمايته، وآذلك بالنّص على التخاذ اإلجراءات  الدولة التي تكون سلطاتها مختصةتحديد بفي العثور على الطفل 
 بينهما واتخاذ التدابير الوقائية ضروريةومات الالتعاون بين السلطات الوطنية في الدولة المتلقية ودولة المنشأ في تبادل المعل

 .      الالزمة
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 حاالت إلحاق األطفال عبر الحدود
 

بدولة أخرى عن  من الحاالت التي يتم فيها إلحاق األطفال امتزايدا عددالتي تواجه تنّص االتفاقية على التعاون بين الدول  . د
وهذا يشمل الترتيبات .   غير التبنيأو الترتيبات األخرى الطويلة المدى إليداع قصد الرعاية ، مثلطريق حلول بديلة لإليداع 

لعام الدولي  تقع خارج نطاق اتفاقية التبني والتي" الكفالة"التي تتم عن طريق المؤسسة الشرعية اإلسالمية المعروفة باسم 
1993. 

 
 

  الخاصة باختطاف األطفال1980اتفاقية الهاي لعام 
 
ألطفال والمنازعات المتعلقة بحضانة األطفال الدولي لختطاف اال قضاياضح لفوائد وجود إطار قانوني لحّل بناء على الفهم الوا .4

 الخاصة باختطاف 1980 بعناية اتفاقية الهاي لعام تدرس، يوصي المشارآون الدول بأن  بآبائهمتصالحقهم في االو
 .   األطفال

 
 بالتأآيد على الدور الرئيسي الذي تلعبه سلطات دولة اإلقامة لك، و ذ1980 اتفاقية تعزز أن1996اتفاقية من شأن 

.  لحماية الطفل على المدى الطويلاالعتيادية للطفل في أية قرارات تتخذ بشأن اإلجراءات التي قد تقتضي الظروف اتخاذها
 الدولة التي أخذ منها، وذلك طفل إلىال يأمر إرجاع قاٍض ينص عليها حمائية فعالية أية تدابير تدعم 1996 اتفاقية آما أن

 الالزمة من اتخاد االجراءاتهناك المختصة  السلطات تمكن حمائيةبجعل مثل هذه األوامر نافذة في تلك الدولة إلى حين 
 . لحمايته

 
 الوساطة

 
مر الهاي  ضوء األهمية المتزايدة للوساطة في حّل المنازعات األسرية، رّحب المشارآون بالعمل الذي يقوم به مؤتعلى  .5

نازعات عبر الحدود المتعلقة بحماية مللنهوض بتطوير اآلليات والوسائل الالزمة للوساطة، حيثما يكون مناسبا، لحّل ال
و األعمال المنجزة المتعلقة  مالطة مسلسلهياآل وآليات الوساطة في سياق مشروع مبادئ لتفعيل آما رّحبوا بنشر .  األطفال

 الخاصة باختطاف األطفال والمنتظر صدوره في 1980 الوساطة بمقتضى اتفاقية الهاي لعام دليل الممارسة السليمة فيب
 .   المستقبل

 
في بتناغم مع القانون الوطني جعل االتفاقات التي يتم الوصول إليها عن طريق الوساطة ملزمة ونافذة وأقر المؤتمرون بأهمية 

 . الخاصة بحماية األطفال في هذا السياق1996 اتفاقية الهاي لعام  إلى نفعيةواآافة النظم القانونية المعنية وأشار
 

 شبكة الهاي الدوليةوتعيين قضاة في االتصاالت القضائية المباشرة 
 
 .ألطفاللحماية الدولية ال على قيمة االتصاالت القضائية المباشرة في قضايا ونيؤآد المؤتمر .6
 

ة الهاي الدولية على عمل ذلك سواء أآانت أو لم تكن دوال أطرافا في اتفاقيات شبكتم تشجيع الدول التي لم تعيـِّـن قضاة في 
 .  إجراءات تعيين قضاتهاإتمام وعند االقتضاء يجوز للدول أن تطلب مساعدة المكتب الدائم في .  الهاي

 
 .  في مجال الحماية الدولية لألطفال يتمتعون بالسلطة والخبرة الكافيين بالرئاسةينبغي أن يكون القضاة المعيـَّـنون قضاة عاملين

 
 . استقاللية القضاءينبغي احترام تعيين قضاة شبكة الهاي الدولية عمليات  عند إجراء

 
تم تشجيع السلطات المرآزية على تسهيل االتصاالت القضائية المباشرة، آما يمكن أن تتخذ العالقات ما بين القضاة والسلطات 

 أن ترتكز نوعية عالقات العمل على الثقة المتبادلة ما بين القضاة والسلطات المرآزيةيتعين . المرآزية عدة أشكال
 

 البرامج التدريبية
 
 لتحسين المنازعات األسرية الدولية ومسائل حماية األطفال الفرص المنكبين علىينبغي أن تتاح للقضاة والمهنيين اآلخرين  .7

 : الصلة من خاللمعرفتهم وفهمهم للصكوك واإلجراءات الدولية ذات
 

 ؛دورات تكوينية -
 ندوات ومؤتمرات؛ -
 2."نشرة القضاة حول الحماية الدولية لألطفال"الحصول على  -

                                                 
 < net.hcch.www > ينشرها المكتب الدائم ومتوفرة بموقع مؤتمر الهاي على اإلنترنت بالعنوان  2 
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.  التكوينيةمثل هذه البرامج للمشارآة أو تقديم المساعدة  ليعرض المكتب الدائم لمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص خبراته 

 .TAIEXبالمساعدة التي تعرضها  والتقديراالعتراف وينبغي أيضا 
 

  القضائيةباالجتهاداتقاعدة بيانات 
 
 الخاصة بحماية األطفال، 1996 في تفسير اتفاقية الهاي لعام التأويل المتناسقأآد القضاة والمهنيون اآلخرون على أهمية  .8

 .ية القضائية ألغراض هذه االتفاقباالجتهاداتولتحقيق هذا اقترحوا إنشاء قاعدة بيانات 
 

 الخاصة باختطاف األطفال واتفاقية الهاي لعام 1980 األداء العملي التفاقية الهاي لعام حول الخاصة للجنةاالجتماع السادس 
  الخاصة بحماية األطفال1996

 
األطفال  الخاصة باختطاف 1980توجـَّـه الدعوة إلى الدول الممثلة في هذا المؤتمر التي ليست أطرافا في اتفاقية الهاي لعام  .9

 التفاقية للجنة الخاصة حول اآلداء العملي الخاصة بحماية األطفال، لحضور االجتماع السادس 1996واتفاقية الهاي لعام 
 الخاصة بحماية األطفال، والذي سيعقد في مدينة 1996 الخاصة باختطاف األطفال واتفاقية الهاي لعام 1980الهاي لعام 

  . لضمان مشارآتهامناسبةوستتخذ آافة اإلجراءات ال.  2011يران حز/ يونيو10 إلى 1الهاي من يوم 
 

 :منح التأشيرة
 

يقر المشارآون بأهمية المسائل المتعلقة بمنح التأشيرة و يوجهون دعوتهم للسلطات المختصة للمناقشة على مستوى متقدم  .10
 .لهذه المسألة المهمة من أجل إيجاد حلول لها

 
 

 المغرب للدور الذي لعبوه ة لما قدموه من دعم مالي لهذا المؤتمر، وإلى حكومة وقضاTAIEXلة هولندا و إلى يقدم الشكر أيضا إلى دو
 .و الجو المناسب إلنجاح هذا المؤتمر وإعداد المكان  تشجيع الحوار البناء وفي تهييئفي
 
 
 

 2010آانون األول / ديسمبر15



 

 

 قمالح
 
 



 

 

  أالملحق
 

 

 

 

      
 

 

 طة القضائي الثالث للمسائل القانونية اُألسرية عبر الحدوديةمؤتمر مال
 الذي استضافته حكومة مالطة

 بالتعاون مع مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص
 
 إعالن

 

ن  رة م ع خالل الفت ى 23اجتم ارس 26 إل ن األردن، 2009) آذار( م راء م ضاة وخب ان بمالطة ق انت جولي ي س ، ف
دا،             أستراليا، ألمانيا، إسرائي   ل، باآستان، بلجيكا، بنغالديش، ترآيا، تونس، السويد، سويسرا، عمان، فرنسا، قطر، آن

ة،        مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة المتحدة، الهند، هولندا، الواليات المتحدة األمريكية، المفوضية األوروبي
ة            البرلمان األوروبي، مجلس االتحاد األوروبي، لجنة األمم المتحدة الم          ة، منظم ة العربي ل، الجامع وق الطف ة بحق عني

ة  ة الدولي ة االجتماعي ودين  International Social Serviceالخدم ال المفق دولي لألطف ز ال ، المرآ
ستَغلين شمل  International Centre for Missing and Exploited Childrenوالم ع ال ة جم ، ومنظم
Reunite ة ضمان   لثن الدولي الخاص، وذلك في جولة المباحثات الثا، باإلضافة إلى مؤتمر الهاي للقانو ة حول آيفي

 عبر الحدودي للوالدين وأطفالهما، والمشاآل الناجمة عن االختطاف         3سبل الحماية األفضل لممارسة حقوق االتصال     
 .الدولي بين الدول المعنية

 
م  )حق ماللانظر ا(الثاني  األول وطة  ماليوإذ يالحظ القضاة والخبراء المشارآون التقدم المحرز عقب إعالن          ، وإذ ه

ي   ؛ اتفقوا على    1989 لعام   اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل    ن بالمبادئ التي نصت عليها      مسترشديمرة أخرى    ما يل
 :بناء على التفاهم بأن النتائج والتوصيات ليست ملزمة على الدول التي يمثلها هؤالء القضاة والخبراء

 
ا        األول و  ة مالط  ا والتوصيات التي نص عليها إعالن      نتائج على ال  التأآيد ُمجدداً  .1 ة عليه ة الكامل اني، والموافق الث

 .إلعالنهذين امن قبل القضاة والخبراء الذين لم يكونوا أطرافًا في 
 
 

 التعاون بين الدول المنضمة التفاقيات الهاي و الدول غير المنضمة 
 
ستويين القضائي         بذل الجهود من اجل    فييتعين االستمرار    .2 ى الم اون عل  الحماية الدولية لطفل ، وتحسين التع

ا   والدول غير المنضمة    ذات الصلة  داري بين الدول المنضمة التفاقيات الهاي     إلاو دول       4 له شجيع ال ، ويجب ت
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در            ى تطوير ق ساعدتها عل ا   أتها و اغير المنضمة و م ا ف   (جهزته ة      يبم سلطات المرآزي ك ال  تمكن   يالت و)  ذل
دول             مواصلةيضا يجب   أ التعاون، و  تحقيق هذا  ين سلطات ال ادل ب  الجهود من اجل تطوير الثقة و التفاهم المتب

 . تعاون القانوني الدولي الناجحلل اساسيأ ا يعد شرطيالذالمنضمة وغير المنضمة ، و
 
 

 1996اتفاقية حماية الطفل لسنة 
 
ال         ات الدولية ال  منازعاقتناعا بضرورة تأسيس إطار قانوني لحل ال       .3 ة األطف متعلقة بالحضانة واالتصال وحماي

ار    حدودية بصفة عامة يحث المشارآون الدول على ال       الالمعرضين للخطر في الحاالت عبر       ين االعتب نظر بع
راف،            1996 أآتوبر   19اتفاقية  إلى التصديق على     ه، واالعت انون الواجب تطبيق  الخاصة باالختصاص، والق

 .االنضمام إليهاولمسئولية األبوية وإجراءات حماية األطفال واإلنفاذ والتعاون فيما يتعلق با
 

وبر    25تفاقية  الوبالمثل يجب إعطاء نفس االعتبار       دولي          1980 أآت ة لالختطاف ال  الخاصة بالجوانب المدني
 .للطفل

 
 

 قراراتبالاالعتراف المبادل 
  
ة المثالشترك، هو القاعدة      لقرارات القائم على االختصاص القضائي الم      بايعتبر االعتراف المتبادل     .4 اون   ي  للتع

اب    في  مسائل حماية الطفل، و    يف الدولي   يالقانون شترآة ل     غي راف الختصاص القضائي     القواعد الم ، واالعت
 . 5ة في ظل القانون المحلي مثيلات قرارإلصداريجاد الوسائل القانونية إعين تي

 
 

 السلطات المرآزية
 
ه         إيجادهجهازا ضروريا يجب    ) يةالسلطة المرآز (تعتبر السلطة اإلدارية     .5  في آل الدول والذي يسمح من خالل

ة في          الفعال   واألطفال الوصول    لآلباء واألمهات  ة واإلداري ر  األسرية    المنازعات إلى اإلجراءات القانوني عب
 .حدوديةال

 
 :حيوي دورالسلطة المرآزية ولهذه 

 
     صائح  إذ أنها أول نقطة اتصال بالنسبة لآلباء واألمهات الذين ي حتاجون إلى الحصول على معلومات أو ن

 حدودية؛ال عبر منازعاتأو مساعدة في المسائل المتعلقة بال
 إذ أنها أول نقطة اتصال للتعاون وتبادل المعلومات فيما بين الدول وبين السلطات والوآاالت الحكومية؛ 
 ة بقانون األسرةمتعلقال ةوديحدالعبر في إدارة القضايا والكفاءة  الخبرة اتذة الوطنية ئالهينها أو. 

 
 . للسلطات المرآزيةعالمية شبكة التعاون من خاللة عن مجالنانؤآد من جديد على الفوائد 

 
ؤتمر اله    التابعامج المساعدة التقنية    نيمكن لبر  ى                ا لم دم النصح والمساعدة إل دولي الخاص أن يق انون ال ي للق

 .لمرآزيةتلك الدول الراغبة على تأسيس وتوحيد سلطاتها ا
 
 

 تحديد مكان تواجد الطفل
 
د ال        لى مكان تواجد الطفل،     إمكانية التوصل   إ حالة عدم    في .6 ا    مصلحة لن يكون من الممكن تحدي ل العلي  أو  الطف

ا أن تلعب دورا حاسما           رية المعنية ادإلالسلطات القضائية و  يمكن ل وعليه   ،حمايتها د اللجوء إليه ديم   في عن تق
 .  مكان الطفلحديد الالزمة لتالمساعدة 
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 تطوير خدمات الوساطة
 
 التي يكون أحد حدوديةالات العائلية عبر منازعالفي للوساطة ة يفعالأآثر اقتناعا بضرورة تطوير آلية  .7

والطرف اآلخر دولة ليست طرفا في االتفاقية، ، طرفيها دولة طرف في اتفاقية الهاي المعنية من ناحية
تكون مسؤولة عن للقانون الدولي الخاص ي احت إشراف مؤتمر الهيقترح المشارآون تكوين فرقة عمل ت

ات عبر منازععلى حل العند االقتضاء صياغة خطة عمل لتطوير خدمات الوساطة التي من شأنها المساعدة 
خبراء من الدول المعنية من فرقة هذه ال تكونعلى أن ت،  باألطفالحدودية المتعلقة بالحضانة واالتصالال

 .في ميدان الوساطة العائلية الدوليةوالكفاءة لين ذوي الخبرة وخبراء مستق
 اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفلنصوص عليها في المبادئ المب المشروع المقترح رشدستييجب أن 
المباشر أبويه واالتصال لي بعالقات شخصية بكفي االحتفاظ لطفل احق " على ّصنيي ذ الأالمبدوخاصة ب

 ".ظروف استثنائيةإال في ، مةبهما بصورة منتظ
 

 :لوساطة التياأساليب هياآل وتطوير إلى ضرورة  فرقة العمل أن تنظريجب 
  
 ؛ المختلفة النظم القانونية اإلداريةتكون متوافقة مع 
  ؛الحالية والمتوفرة لدى القطاعين العام والخاصالموارد تكون قادرة على االستفادة من 
 عة بما في ذلك حقوق الطفل؛تحترم حقوق األطراف المتناز 
 االختالفات الثقافية؛تحترمالوساطة وفي أثناء عملية األطراف لجميع   واإلنصافدلعضمن الت  
 تعمل في إطار اإلجراءات القانونية القائمة أو باالقتران معها. 
 تتسم بعدم المساس بحقوق األطراف في اللجوء إلى القضاء؛ 
 بهدف تعطيل سير اإلجراءات القانونيةدام الوساطة تتجنب التأخير أو اإلساءة في استخ. 
 

التي تعتبر ضرورية  ، أيا آانت،عمليةالجراءات اتخاذ اإل أن تأخذ بعين االعتبار ملفرقة العيجب على 
 إعطائها الصبغة اقتضى األمرإليها عن طريق الوساطة وإذا يتم الوصول ن احترام االتفاقات التي اضمل

 .لمعنيةالتنفيذية في الدول ا
 

 اعتبار الوسائل المختلفة التي تمٌكن الدولة المعنية من تسهيل الوصول إلى خدمات ملفرقة العيجب على 
الوساطة بما فيها السلطات المسؤولة على توفير النصيحة المتعلقة بخدمات الوساطة ومساعدة األطراف على 

 .الدوليةقضايا وساطة في العملية البدء 
 
 : عمل اآلتيهم انالخبراء عند عودتهم إلى بلدعلى  ملفرقة العمساعدة ول
 
 المطلوبة خدمات المهارات والتطوير كون على استعداد لدة حاليا والتي توجتحديد خدمات الوساطة المو

 ؛ باألطفالات الدولية المتعلقة بحق الحضانة واالتصالمنازع الوساطة في الإلجراء عمليات
 ؛نشاء خدمات وساطة مختصةللمشارآة في إتي تكون مستعدة تحديد المنظمات غير الحكومية ال 
 في خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور هذا اإلعالن إن ياكتب الدائم بالهمإبالغ هذه النتائج إلى الو 

 .أمكن
 
 

 السليمة حول االتصال عبر الحدود بالنسبة لألطفال  ودليل الممارسة  المبادئ العامة
 
ة  تب الدائم يرحب المشارآون بنشر المك .8 ادئ العام ل الممارسة   للمب ر الحدود       ودلي سليمة حول االتصال عب ال

وفير اإل   والذي يهدف    بالنسبة لألطفال  اد   ت ة     رش ه أهمي ذي ل دول   خاصة ل   ال ة   األطراف في     ل وبر   25اتفاقي  أآت
ل     1980 دولي للطف اف ال ة لالختط ب المدني ة بالجوان ة ا  و الخاص وبر 19تفاقي ة 1996 أآت  الخاص

ص ة         باالخت سئولية األبوي ق بالم ا يتعل اون فيم اذ والتع راف، واإلنف ه، واالعت ب تطبيق انون الواج اص، والق
صفة خ  إذ أنه .  آذلك للدول التي ليست أطرافا في أي من االتفاقيتين    و وإجراءات حماية األطفال   ة اص يرآز ب

اآم         "على ضرورة    اول المح ة           ومرن  واسع  نطاق أن يكون في متن ؤ البيئ ي تهي دابير الت  من اإلجراءات والت
 ".القانونية التي يشعر فيها آال الوالدين باألمان والطمأنينة بأن ترتيبات االتصال لن تصاحبها أية تجاوزات
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 الت القضائية المباشرة وتعيين قضاة شبكة الهاي القضائية الدوليةاتصالا
  
 . لطفل ليةالدول قضايا الحماية فييؤآد المؤتمر على قيمة االتصاالت القضائية  .9
 

ى ا  شبكة الهاي الدولية القضائية    إلى   لم تقم بعد بتعيين قضاة       يالت الدول   لتجدو شجعها عل ا    ما ي ذلك، بم ام ب لقي
دول  ا ال ي فيه ا ف ست أطراف ي لي ايالت ات اله صلةاتفاقي ه أومن المالحظ   . ذات ال ي وجد تن دول ف بعض ال
ى   إشارة   إل تجدر ا   في هذا الصدد  ة، و تعيين هؤالء القضا  في  صعوبات   دول   ل ه يجوز  ن أل ذه ال ضاء   ه د االقت عن

 .في إجراء التعييناتؤتمر الهاي ماالستعانة بمساعدة المكتب الدائم ل
  
نهم  ن القضاة ال  إ تم تعيي ضاة   نبغي أ  يذين ي وا ق اليين ن يكون ين ب  ح سلطة  متمتع ين  ال رة الالزمت  مجال  في  والخب

 .الحماية الدولية للطفل
  

ة، ينبغي     آقاعدة   ذآورة ذات صفة رسمية، و            أعام ات الم ة    في ن تكون التعيين ا إ   حال ر       م ذا تمت بصورة غي
 . التعيين الرسمي من السلطة المعنيةللحصول على تأخير أي بدون ورسمية، فيجب بذل آافة الجهود 

 
 .قضاءالستقاللية آامل الالدولية أن يكون هناك احترام شبكة الهاي قضاة إلى تعيين عملية أية ينبغي في و
  

 
 برامج التدريب

 
ين  .10 ضاة و للإيتع ينتاحة الفرص للق ن ا ينخرآل امهني دول م ايل ات اله ي اتفاقي دول و" األطراف ف ر "ال غي

ات الهاي األطراف في ات   املين مع  "فاقي ل،    ألالمنازعات ا، المتع ة الطف سائل حماي ة وم ز لسرية الدولي تعزي
 : تيآلجراءات الدولية ذات الصلة، و ذلك من خالل اإلا وللصكوكعابهم يرفهم واستامع
 
 جلسات تبادل المعلومات؛  -
 المؤتمرات والحلقات الدراسية؛ -
  القضائية؛ات الشبكفيالمشارآة  -
 .6 حول الحماية الدولية للطفلنشرة القضاةالحصول على  -

  
دولي الخاص            تيحي انون ال ؤتمر الهاي للق دائم لم ه  بخ المكتب ال شارآة  من أجل ا  رات ذه   من  أي في لم ه
 . مساعدةتقديم ما يلزم من و ية أبرامج التدريبال
 
 

 إصدار التأشيرات
 

ن      أو جوازات السفر أو وثائق السفر األخرى        إصدار التأشيرات  ال تزال مسألة   .11 اء واألمهات    التي تمٌك  من   اآلب
اذ ال     فعلى السلطات    . معقدةمشكلة عويصة و  االتصال بأطفالهم    شأن إصدار أو عدم         المسؤولة عن اتخ رار ب ق

سفر األخرى               ائق ال سفر أو وث ار    إصدار التأشيرات أو جوازات ال ين االعتب ضا  أن تأخذ بع وق و أي ة حق  رفاه
  .القانون المحليوبما يتسق ) ة(الوالدآذلك الطفل و

 
ى قدَّـُي   شكر إل ات المتحد   م ال دة، والوالي ة المتح دا، المملك سويد وآن دا وال ا وهولن ة ة آل من ألماني دعم األمريكي لل

 مرة أخرى   لعبتاه للدور الذي    ة القضائي سلطتها و ةمالطحكومة  إلى  ه آل منها لهذا المؤتمر، آذلك       قدمالمادي الذي   
 .لهالمثلى بيئة الوتهيئة بين الحاضرين ناجح اللحوار با نهوضفي ال

 
 2009) آذار( مارس 26
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 اني للمسائل القانونية اُألسرية عبر الحدودية القضائي الثةمالطمؤتمر 
 ةمالطالذي استضافته حكومة 

 بالتعاون مع مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص
 
 إعالن

 
 قضاة وخبراء من أستراليا، ةبمالط جوليان، في سانت 2006) آذار( مارس 22 إلى 19اجتمع خالل الفترة من 

، ماليزيا، مصر، ةمالطنس، الجزائر، السويد، فرنسا، آندا، لبنان، ليبيا، ألمانيا، إندونيسيا، بلجيكا، ترآيا، تو
المغرب، المملكة المتحدة، هولندا، الواليات المتحدة األمريكية، المفوضية األوروبية، البرلمان األوروبي، مجلس 

لمرآز الدولي لألطفال ، ا International Social Serviceاالتحاد األوروبي، منظمة الخدمة االجتماعية الدولية 
، ومنظمة جمع  International Centre for Missing and Exploited Childrenالمفقودين والمستَغلين

، باإلضافة إلى مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص، وذلك في جولة المباحثات الثانية حول آيفية Reuniteالشمل 
والمشاآل الناجمة عن  عبر الحدودي للوالدين وأطفالهما، 1الضمان سبل الحماية األفضل لممارسة حقوق االتص

 .االختطاف الدولي بين الدول المعنية
 

، وإذ هم مرة أخرى     )نظر المرفق ا( األول   ةمالطوإذ يالحظ القضاة والخبراء المشارآون التقدم المحرز عقب إعالن          
 :؛ اتفقوا على ما يلي1989 لعام الطفلاتفاقية األمم المتحدة لحقوق ن بالمبادئ التي نصت عليها يمسترشد

 
ل      ةمالط  عليها إعالن  والتوصيات التي نّصنتائجالتأآيد ُمجددًا على ال    .1 ا من قب ة عليه ة الكامل  األول، والموافق

 .القضاة والخبراء الذين لم يكونوا أطرافًا في ذلك اإلعالن
 

ة    "ويطلق عليها أحياناً  ( تزويد السلطات اإلدارية المتمرآزة      ضرورة .2 سلطات المرآزي ؤرة      ") ال ي تعمل آب الت
ال وعدم         ر المشروع لألطف للتعاون عبر الحدودي لضمان حقوق االتصال عبر الحدودي، ولمكافحة النقل غي

ة        ة الكافي ا    . إعادتهم؛ بالمهنيين المدربين والموارد المالي سلطات باالستمرارية،             آم ك ال سم أداء تل يجب أن يت
انون والخدمات األخرى        وأن يكون لديها ـ داخليًا    اذ الق ل وإنف ة الطف دان حماي ـ روابط بالجهات العاملة في مي

دول األخرى          ا في ال ال مع نظرائه اون الفع د    . ذات الصلة، وأن تكون ـ خارجيًا ـ قادرة على التع ذا التأآي وآ

                                                 
 وسيلة ـ بدءا بسبل االتصال ووصوًال إلى فترات الزيارة ـ        ةفي أوسع مفهوم له وذلك للداللة على أي" االتصال"ُيستخدم لفظ   1

 .لعالقة بين الطفل وأحد والديهيمكن بواسطتها الحفاظ على ا
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ي    سلطات ف ك ال ى دور تل شجيع العل ى   ت ول إل ى الوص ة ل ولحلعل ة الخ  ودي ر الحدودي ات عب ة لنزاع اص
 .باألطفال

 
ك    .3 ي ذل ا ف ة، بم رية الدولي صالحة األس اطة والم ال الوس ي مج ة ف شطة المكثف ب باألن ويرالترحي دمات تط  خ

 .جديدة
 

اك  ود   فهن ة وج راف بأهمي راءاتاعت ي  اإلج أنها  الت ن ش ن  م ين م ين   التمك ات ب ى اتفاق اء التوصل إل اآلب
 .لة لإلنفاذ في الدول المعنية قضائيًا وجعلها قابالموافقة عليهايمكن التي  واألمهات

 
اق                   شجع اتف ينبغي أن تكون المسارات القانونية الخاصة بالنزاعات األبوية حول األطفال ُمصممة على نحو ُي

إال أن ذلك يجب    .الوالدين، وُيسهل اللجوء إلى الوساطة والوسائل األخرى التي من شأنها تعزيز هذا االتفاق 
ى ا ن يكون اللجوء الفعال    أال يؤخر المسار القانوني، وأ     ود في التوصل         إل شل الجه ة ف ًا في حال ة متاح لمحكم

 .إلى اتفاق
 

 . االختالفات الثقافيةتراعى فيهيجب القيام بالوساطة األسرية الدولية على نحو 
 

ل أو االحتجاز                  ضرورة تولية  .4 ع النق سية المصممة لمن ضائية والنف   اهتمام أآبر بتنفيذ اإلجراءات اإلدارية والق
ر ال  أمين ظروف االتصال   وشرم غي ال، أو لت صدد    . ع لألطف ذا ال سليمة     وفي ه ل الممارسة ال شر دلي يجب ن

ه      ممكن على أوسع نطاق   لإلجراءات الوقائية الصادر عن مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص         يتضمن  إذ أن
ة              ة في دول مختلف ة المتبع ا    . العديد من األمثلة لإلجراءات الوقائي ا        يجب تط   آم ة أينم ق اإلجراءات الوقائي بي

ك؛ رر ذل اطر و آانت الظروف تب ع مخ ا م تم اتخاذه ي ي راءات الت ل أو عواقب ويجب أن تتناسب اإلج  النق
 .ع للطفل في الحالة المعنيةوشرماالحتجاز غير ال

 
ا أن  .5 صلحة العلي ل ل الم ام  لطف ضي قي دول   تقت ف ال ي مختل اآم ف د  بالمح ق قواع صاص  تطبي شترآة لالخت م

ض إن      ائيالق ام ـ ف دأ ع ر، وآمب تم    أوام د يجب أن ي ك القواع اس تل ى أس صادرة عل صال ال ضانة واالت  الح
 النزاعات األسرية     ؤدي إلى تفاقم  تنافس االختصاص القضائي ي    وذلك ألن    . االعتراف بها في الدول األخرى    

ل أو ا          اآلباء واألمهات  بين   اتويعرقل التوصل إلى اتفاق    ى النق شجع عل ر ال    ، ويمكن أن ُي ع وشرم الحتجاز غي
 .لألطفال

 
ن ال دة توم سألة  اآلن بحثمالحظ أن دوًال عدي د المم ذ القواع دة لتنفي صت وح ي ن ضائي الت صاص الق الخت
ا  اي عليه ة اله ةاتفاقي وبر 19 المؤرخ راف، 1996 أآت ق، واالعت انون المطب  والخاصة باالختصاص، والق

دي سئولية الوال ق بم ا يتعل اون فيم اذ والتع الواإلنف ة األطف د  . ن وإجراءات حماي ؤتمر وليج دائم لم المكتب ال
ى الهاي للقانون الدولي الخاص ع ذه            ما يشجعه عل ة في ه ساعدة التقني ا ـ بالم ى طلبه اًء عل دول ـ بن د ال  تزوي

ى         .  بذل الجهود لضمان إتاحة الموارد الالزمة لهذا الغرض        آما ينبغي العملية،   ضًا عل ك أي ق ذل ة  وينطب اتفاقي
 . الخاصة بالجوانب المدنية لالختطاف الدولي للطفل1980 أآتوبر 25 مؤرخة الالهاي

 
دول   ومما يجب ذآره توجه. الترحيب بإنشاء محاآم متخصصة في قضايا األسرة في عدد من الدول  .6  بعض ال

ال،            االختصاص فيما بين المحاآم    ترآيز   نحو ة الخاصة باألطف اك مع اإلدر  التي تتعامل مع النزاعات الدولي
 .بعض النظم القانونيةفي بأن مثل هذا الترآيز غير عملي بالنسبة 

 
ة             التي يبذلها   جهود  الدعم  التنويه و  .7 رامج تدريبي وفير ب للقضاء  مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص من أجل ت

 . للطفلحماية الدوليةالمسائل في 
 
ضمنها إعالن             .8 ي ت ي     ةط مالمما يؤسف له أنه وعلى الرغم من التوصية الت إن إصدار التأشيرات الت  األول، ف

وق االتصال       لآلباء واألمهات ُيمكن   زال  بواسطتها ممارسة حق دول    شكل ت ال ت ُيرجى   و.  مشكلة في بعض ال
 .من السلطات ذات الصلة اتخاذ خطوات إيجابية في هذا الصدد
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ذ إعالن        لشبكة الدول ار  يتطوالجهود المتواصلة في    الترحيب ب  .9 ضاة االتصال من والترحيب  ،   األول ة مالط  ية لق
دول، و          أيضا   ذلك بالنصوص التشريعية الجديدة الخاصة بقضاة االتصال في بعض ال اذج محددة       آ  بتطوير نم

 .2ةفدرالي الدول البما فيهااحتياجات دول معينة، مع  ةتوافقم
 

ات الهاي     فيليشمل دوًال ليست أطرافًا     تعيين قضاة اتصال يجب أن يمتد       على  تشجيع  الالتأآيد على أن     اتفاقي
 .لألطفال

 
ة                الدولية ل حماية  حول ال  القضاة   نشرة اعتبار ضاة في آاف ين الق ادل المعلومات واآلراء ب لطفل وسيلة قيمة لتب

 .مؤتمرات القضائيةالندوات ولتشجيع على عقد الالدول، ول
 

من  ، وخاصة     بحماية الطفل  ةتعلقة الم محليالقوانين واإلجراءات ال  عن  لفت االنتباه إلى أهمية نشر المعلومات        .10
اي،  هذا الغرضل)  اإلنترنت(خالل إنشاء مواقع على شبكة المعلومات الدولية        ، بما في ذلك موقع مؤتمر اله

 .واإلعراب عن التقدير لكافة الجهود المبذولة في هذا المجال، بما فيها جهود المنظمات غير الحكومية
 

رورة .11 لة ض اً   مواص ة حالي وار المعروف ة الح م  عملي ة مالط " باس اي    "ةعملي ؤتمر اله ساعدة م ك بم ، وذل
 .وبالتعاون مع منظمات دولية أخرى، ومن بينها االتحاد األوروبي

 
اع الخامس     إلى   الدعوة   ـُـوجـَّهباإلضافة إلى ذلك، ست    ة الخاصة   3آافة الدول الممثلة للمشارآة في االجتم  للجن

ة الهاي       حيطة، والقضايا الم  1980هاي لعام    األداء العملي التفاقية ال    الستعراضلمؤتمر الهاي    ذ اتفاقي  بتنفي
ام  ى أن  ،1996لع د عل ع التأآي ة الخاصة م ذه اللجن ي ه شارآة ف ي الم ك ال تعن ى تل ضمام إل زام باالن أي الت

يح االتفاقيات، وإنما ت   دة ل     ت ة                 مواصلة  فرصة فري رة دولي تفادة من خب دول، ولالس ر من ال  حوار مع عدد أآب
 . الحماية الدولية للطفلواسعة في مجال

 
االعتراف بالمبادرات اإلقليمية، ومنها على سبيل المثال تلك التي اُتخذت بواسطة االتحاد األوروبي في إطار                .12

 .ة آوسيلة لتعزيز أهداف عملية مالطاألورومتوسطي،
 

ة المتحدة        إلى  تقديم الشكر    ذي ق   آل من ألمانيا وهولندا والسويد والمملك ادي ال دعم الم ؤتمر،     هدم  لل ذا الم ا له  آل منه
ضائي  سلطتها و ةحكومة مالط إلى  آذلك   ذي    ة الق دور ال اه  لل رة أخرى في ال   لعبت ة    نهوض ب  م اجح وتهيئ ة  الحوار ن بيئ

 .لهالمثلى 
 
 2006) آذار( مارس 22

                                                 
 . الترحيب أيضًا بالتطورات اإلقليمية الهامة آشبكة االتحاد األوروبي القضائية للمسائل المدنية والتجارية   2
 .2006 )رين الثانيتش ( نوفمبر9إلى ) تشرين األول( أآتوبر 30الذي سينعقد في الهاي خالل الفترة من    3
 



 

 

 ج الملحق
 

 

 
  

     

 
  القضائي للمسائل القانونية اُألسرية عبر الحدوديةةمؤتمر مالط

 ة حكومة مالطالذي استضافته
 بالتعاون مع مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص

 
 1إعالن

 
ا،    ة جوليان بمالطتسانفي   2004) آذار ( مارس 17-14اجتمع خالل الفترة من      بانيا، ألماني  قضاة وخبراء من أس

ونس، الجز  ا، ت ا، بلجيك ان، مالط  إيطالي سا، لبن سويد، فرن ر، ال دة،  ةائ ة المتح رب، المملك صر، المغ دا، ، م  هولن
ة           ة الدولي ة االجتماعي ة الخدم ي، منظم اد األوروب ة، مجلس االتح  International Socialالمفوضية األوروبي

Service     شمل ة جمع ال ك بهدف          Reunite، منظم دولي الخاص، وذل انون ال ؤتمر الهاي للق ى م ، باإلضافة إل
عبر الحدودي للوالدين وأطفالهما، والمشاآل      2مناقشة آيفية ضمان سبل الحماية األفضل لممارسة حقوق االتصال        

 .الناجمة عن االختطاف الدولي بين الدول المعنية
  

 :اآلتيالمشارآون على والخبراء وقد اتفق القضاة 
 
ل       المنصوص عليها في     أو الضمنية    صريحةالتأآيد على أن المبادئ ال     .1 وق الطف م المتحدة لحق ة األم ام  اتفاقي  لع

 : ما يليل، وخاصة ُتشكل أساسًا للعم1989
 

 .في جميع األعمال التي تتعلق باألطفالالطفل في المقام األول العليا مصالح  الوضعت .أ 
ة               .ب  تثنائية      إال في   –يحق للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين أن يحتفظ بصفة منتظم   – ظروف اس

 .بعالقات شخصية واتصال مباشر بكل منهما
 .هوالديال لتعلم ومعرفة واحترام ثقافة وتقاليد آتتاح للطفل الفرصة ينبغي أن  .ج 
 .تلتزم الدول باتخاذ إجراءات لمكافحة النقل غير المشروع لألطفال إلى الخارج وعدم إعادتهم .د 

 
ا           ) سلطات مرآزية (يجب أن ُتنشأ في آل دولة هيئات فعالة          .2 اون فيم ك بهدف التع تمتلك الموارد الالزمة، وذل

ر المشروع        بينها لضمان سبل الحماية ا    ل غي ر الحدودي، ولمكافحة النق ألفضل لممارسة حقوق االتصال عب
 :ويجب أن يتضمن ذلك التعاون ـ على األقل ـ ما يلي. لألطفال إلى الخارج وعدم إعادتهم

 

                                                 
ه ال               1 دول، إال أن ين ال ات أخرى ب ة أو ترتيب ة محتمل ات ثنائي اإلعالن غير ملزم، وإن آان من الممكن أن يعتبر إلهامًا بالنسبة لترتيب

 .يهدف إلى أن يحل محلها
ارة ـ يمكن     بسبل االتصال وابدء أي وسيلة ـ  لىفي أوسع مفهوم له وذلك للداللة ع" االتصال"ُيستخدم لفظ   2 وصوًال إلى فترات الزي

 .بواسطتها الحفاظ على العالقة بين الطفل وأحد والديه
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  ؛الطفلالمساعدة في تحديد مكان 
 ؛لمعلومات ذات الصلة بحماية الطفلتبادل ا 
      ة       مساعدة مقدمي الطلبات األجانب في الحصو ة         (ل على الخدمات المحلي ك الخدمات القانوني ا في ذل ) بم

 .المتعلقة بحماية الطفل
 

ل،                          .3 ة الطف دان من أجل حماي ا الوال ول يتفق عليه يجب اتخاذ الخطوات التي من شأنها تسهيل التوصل إلى حل
 .لمشابهة وإنشاء لجنة للمساعي الحميدة أو من خالل الوسائل امصالحةوذلك من خالل وسائل الوساطة وال

 
وق                     .4 ة لحق ى ضمان الممارسة الفعال ساعد عل يجب دراسة وتشجيع استخدام الضمانات ووسائل الحماية التي ت

تعمالها وء اس ادي س ى تف صال، وعل ة وا . االت ات المالي ك التأمين شمل ذل ب أن ي راءاتويج ة الإلج  وقائي
 .نية لألطراف المعنية المالئمة للتقاليد الثقافية والدينية والقانووسائلواستخدام ال

 
ة وجود قوا . 5 راف بأهمي داالعت د ع شترآة لتحدي ون ل م ي يك ة الت امحاآممن هي الدول لطاته  صالحية ها أو س

 .إصدار القرارات المتعلقة بالحضانة واالتصال
 
ضانة    .6 ة بالح رارات المتعلق رام الق ة احت ى أي دول سلطات   وأيجب عل صدرها ال ي ت صال الت اآم  وأاالت المح

خذ في األت األساسية للسياسة العامة، ومع  المختصة في أي دولة أخرى، على أال يتعارض ذلك مع االعتبارا          
 . المصلحة العليا للطفلاالعتبار

 
ى طول               ا السرعة في اتخاذ  عتبر  تـُ . 7 ؤدي إل إلجراءات القضائية واإلدارية أمرًا جوهريًا حيث أن التأخير الذي ي

 .والديه قد تكون له عواقب مدمرة بالنسبة للعالقة بين الطفل وه والديفترة انفصال الطفل عن أحد
 
ضاة   . 8 ات ق ك المنازع ي تل ن يجب أن َينظر ف رةالذوي م ه ف. خب ضائي وعلي دريب الق ذلك إن الت ز ، وآ ترآي

 . الالزمةات تنمية الخبرفيان هم يسا،االختصاص في عدد محدود من المحاآم
 
ك ضروريًا ل             يجب على الدول تسهيل تن     . 9 ان ذل نهم من     قل الوالدين واألطفال عبر الحدود إذا ما آ ممارسة  تمكي

دخول           . حقوق االتصال  ى تأشيرات ال سير الحصول عل ل    3ولهذا الغرض، فإنه يجب تي ة التنق ، وضمان حري
 .داخل البلد الذي يتم فيه االتصال، آما يجب األخذ بعين االعتبار إمكانية إنشاء مراآز لالتصال

 
ضائية                            . 10 سلطات الق ين ال ة ب ة المتبادل ة الثق ى تنمي د عل ل يعتم ة الطف إن التعاون الناجح بين الدول من أجل حماي

ة دول المختلف ي ال صة ف سلطات األخرى المخت ة وال ة،  . واإلداري صفة منتظم ات ب ادل المعلوم ر تب ا يعتب آم
ست   ) ولين آخرين ؤومع مس (ة إلى عقد لقاءات للقضاة      باإلضاف ى الم ائي    عل دد األطراف، أمر      ال وأوى الثن  امتع
 .4 لبناء تلك الثقةاضروري

 
شار،             . 11 ي االنت ذة ف اهرة آخ ي ظ ل له ة للطف ة الدولي ين بالحماي ضاة المعني ين الق صال ب بكات ات شاء ش إن إن

سهل          ، إذ أن  ها بشكل مثالي تعيين قضاة اتصال     ويساعد ضائية ُت ة   شبكات االتصال الق ادل المعلومات   عملي تب
 . االقتضاءعندفي حاالت معينة  التصال المباشر بين القضاةوا

  
القوانين واإلجراءات       دولية   إنشاء قاعدة بيانات     نبغييمساعدة مؤتمر الهاي    مع   . 12 تتضمن المعلومات المتعلقة ب

ة    ة              . في آل دول رارات الهام ضاة إرسال الق ى الق ضائية األخرى       ويجب عل دابير الق ؤتمر الهاي      والت ى م إل
 .(INCADAT)دف إدراجها في قاعدة البيانات الموجودة والخاصة باالختطاف الدولي للطفل به

 
ا     . 13 ا فيه ة األخرى بم ات الدولي ع المنظم اون م اي وبالتع ؤتمر اله ساعدة م وار بم ة الح ستمر عملي يجب أن ت

 .تقدميشكل  بهذه النتائج وتنفيذ تفصيلاالتحاد األوروبي، وذلك بهدف 
 

                                                 
ة     3 ات األخرى الالزم ستندات والمعلوم ة الم ديم آاف دين بتق ام الوال ى قي ك عل د ذل ى ايعتم صة إل سلطات المخت ات لل ي طلب لنظر ف

 .الحصول على التأشيرة
 .على سبيل المثال) ورومتوسطىألالتعاون ا(وروميد ألآما في محيط ا  4



3 
 

 

دولي الخاص،                يجب إعد  . 14 انون ال اد ترجمات إلى اللغة العربية لنصوص االتفاقيات األساسية لمؤتمر الهاي للق
ي     ا نشر، وذلك من أجل     5وعلى وجه الخصوص تلك التي تتعلق بموضوع حماية األطفال         لقواعد والمبادئ الت

 .نصوصذه الهالمعرفة والوعي ببالتالي انتشار ، وواسععلى نطاق  الدولية صكوكتتضمنها تلك ال
 

ـقدَّم  شكر يـُ ى   ال سويد وال  إل دا وال ا وهولن ة المتحدة لم آل من ألماني دموه من دعم  مملك الي ا ق ؤتمر  م ذا الم ى ،له  وإل
 . لهالمثلىبيئة الناجح وتهيئة الحوار على ال لدورهما الفعال في التشجيع ةها القضائيسلطت وةحكومة مالط

 
 2004) آذار( مارس 17

 
 

                                                 
ا       5 اص هم شكل خ ان ب ان المعنيت اي  االتفاقيت ة اله ة اتفاقي وبر 25المؤرخ شرين األول / أآت ة با1980ت ة   الخاص ب المدني لجوان

ة الهاي       و لالختطاف الدولي للطفل   وبر  19المؤرخة   اتفاقي شرين األول  / أآت شأن ا  1996 ت انون ال    ب  هق يطبواجب ت  الختصاص والق
 . وإجراءات حماية األطفالةولية الوالديؤمسالنفاذ والتعاون فيما يتعلق باإلواالعتراف و


