
 

 
 الھايالتعاون عبر الحدود في القضایا المدنیة والتجاریة من خالل اتفاقیة 

 
 2013أكتوبر  30إلي  28 –تونس، تونس 

 
 النتائج والتوصیات

 
 مصرو الجزائرو خبیرا من تونس 65، ما یقرب من 2013أكتوبر  30إلى  28سیتقابل في مدینة تونس بتونس ما بین 

وكذلك  ،دول الشرق األوسط وشمال أفریقیاجمیع وقطر والمملكة العربیة السعودیة و المغربو موریتانیاو لبنانو األردنو
األطفال من أجل تسھیل حمایة المختارة وإمكانیة تنفیذ اتفاقیات الھاي مدي مالئمة لمناقشة وسیتقابلون معا ، ألمانیا وكندا

واالستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولیة والتنمیة في  المدنیة والتجاریةقضایا الفي الدولي لحدود والتعاون عبر ا
أكادیمیین ومھنیین، وكذلك أعضاء المكتب الدائم لمؤتمر الھاي وقضاة وفي وزارات  نمسئولیخبراء ال تضمن كما ،المنطقة

 ).IRZ( نوني الدوليلمانیة للتعاون القاالمؤسسة األ للقانون الدولي الخاص (مؤتمر الھاي) و
 

للمنظمین والمشاركین والمتحدثین بوصفھا  التي قدمتھوزارة العدل التونسیة على كرم الضیافة لالشكر المشاركین وقد قدم 
 تنظیم ھذاللمشاركة في والمكتب الدائم لمؤتمر الھاي  IRZـل مامتنانھأعربوا أیضا عن ، كما للندوة المستضیفةالبلد 

 اإلنتاجیةالندوات الناتج عن لمشاركین للتعكس الفھم الجماعي التالیة والتوصیات النتائج  باإلجماع، وقد تبنوا الحدث
مثل ھذه التصریحات لیست ملزمة وال تمثل وجھة النظر مع الفھم الجید بأن برنامج، العرضت في التي قیمة الوخباریة واإل

 الرسمیة للدول المشاركة:

 الجزء األول: التعلیقات العامة

 :كيفرصة ممتازة أعطتھم قد الندوة اتفق المشاركون على أن  .1

I.  ؛لمنطقةلالتفاقیات لتلك اكبیرة المكانات اإلقیمة یفھموا بشكل أفضل 

II.  والعالمحول التعاون الدولي بین النظم القانونیة المختلفة لدعم تفاقیات كأساس ھام الدور ایقدروا ، 

III.  للدول الفنیة ودور المكتب الدائم في تقدیم الدعم والمساعدة  ،تفاقیةخدمات ما بعد االالأھمیة ونوا علي وعي بكی
 .التي تطلبھا

حلقات "كما أنھا توفر وأشار المشاركون إلى أن اتفاقیات الھاي ال تتعارض مع القوانین الموضوعیة المحلیة  .2
 .العالمحول فعالة بین النظم القانونیة المختلفة  وصل"

دوال التي تمت مناقشتھا في االعتبار، حتي تصبح بعد ذلك تفاقیات الاخذ المزید من أمزایا بأقر المشاركون كما  .3
 .متعاقدة

مؤتمر الھاي في غیر األعضاء من  لةثَ مَ لدول المُ لالسلطات المختصة  متقواقترح المشاركون أیضا أن كما  .4
 .الھايفي أعمال مؤتمر بفعالیة ونشاط أن یشاركوا أعضاء ویصبحوا استكشاف إمكانیة أن ب

الحكومیین  والمسئولینللقضاة والمحامین  یةالمشاركون على أھمیة الدورات التدریبیة والمعلوماتركز و .5
ة واإلقلیمیة بالتعاون مع المكتب الدائم والھیئات الوطنی لالتفاقیاتلعملي واوالمھنیین من أجل ضمان التنفیذ الفعال 

 .والدولیة ذات الصلة

 ھالي الدولیة لحمایة الطفلاتفاقیات ال الجزء الثاني:

لدعم  2007وعام  لاطفحمایة األل 1996وعام  الختطاف األطفال 1980في الغالب تكون اتفاقیات عام  .6
دة لحقوق الطفل لعام حفي اتفاقیة األمم المتالمتضمنة لتنفیذ المبادئ المنصوص علیھا أو  األساساألطفال، ھي 

 ، مثل:1989
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i.  باألطفال؛المتعلقة األول في جمیع اإلجراءات االعتبار في لطفل امصالح وضع 

ii.  واتصاالت مع والدیھ االحتفاظ بعالقات شخصیة بفي دولتین مختلفتین والدیھ حق الطفل الذي یقیم
 ؛في حالة الظروف االستثنائیةبكلیھما بصورة منتظمة، ومباشرة 

iii.  ؛عدم عودتھموكذلك ع غیر المشرواألطفال للخارج نقل تتخذ تدابیر مكافحة إجبار الدول علي أن 

iv. حق كل طفل في مستوى معیشي مالئم لنمو الطفل البدني والعقلي والروحي والمعنوي واالجتماعي؛ 

v.  من أجل األطفال.لنفقة الفعال لتحصیل اللضمان تتخذ جمیع التدابیر المناسبة إجبار الدول علي أن 

 وھي البنود التي تقوم علیھا مبادئ الشریعة

 

 1996عام ل لاطفحمایة األواتفاقیة  1980لعام  طفالاتفاقیة اختطاف األ

إجراءات من خالل توفیر  ھیكل لدعم العالقات األسریةعلي تقدیم  1980عام لاتفاقیة اختطاف األطفال تنص  .7
 .د الوالدین أو الوصيالطفل عندما تؤخذ من قبل أحإلعادة جنائیة غیر مدنیة 

ھي ال في السیاقات العابرة للحدود وتوفیر الحمایة لألطفلقیمة  أداة 1996اتفاقیة حمایة الطفل لعام تعتبر  .8
 .1980تفاقیة عام مكملة وداعمة ال

یجب على  ذلكومع  ،ھیاكل الوساطة) مثل( ةتفاقیالاحاالت ینبغي وضع آلیات لتعزیز االتفاق بین األطراف في  .9
تتسبب علي نحو غیر تفاقیة ال الاحاالت تعزیز االتفاق بین األطراف في الجھود المبذولة لھذه أن الدول ضمان 

 عودة الطفل.تأخیر قرار مالئم ب

اآللیات المتاحة توفیر علي  1996و 1980لعامي الدول غیر المتعاقدة في اتفاقیات الھاي یتم تشجیع  .10
ھذه احترام ضمان لالتي تشمل األطفال ووحلول متفق علیھا في النزاعات العائلیة عبر الحدود للوصول إلي 

 .إذا لزم األمرالنفاذ قانونا في البلدان المعنیة  ةاجبأن تكون وتفاقات واال

علي تقوم نظمھا القانونیة والتي  1996و 1980لعامي الدول غیر المتعاقدة في اتفاقیات الھاي یتم تشجیع  .11
الوساطة في اكل ذ مبادئ إنشاء ھیتنفأن الوساطة وللطرف الذي یعمل في االنضمام ، علي بھاأو تتأثر الشریعة 

 .وساطة األسریة الدولیةللمركزیة سیاق عملیة مالطا، بما في ذلك إنشاء نقطة اتصال 

 شبكة الھاي الدولیة للقضاة

االعتراف باستخدام ، وحمایة الطفلبشأن القضائي المباشر في القضایا الدولیة التواصل على قیمة التركیز وتم  .12
 .في ھذا الصدد القضائي المباشرمر الھاي للتواصل عن مؤتالناشئة التوجیھات والمبادئ العامة 

طرفا في كانوا لقیام بذلك، بغض النظر عما إذا الھاي الدولیة علي ا تعین قضاة شبكةالدول التي لم ویتم تشجیع  .13
مساعدة المكتب للحصول على وقت الحاجة لدول وقد تسعي ا. أم ال 1996أو  1980 يھاي لعامالاتفاقیات 
 في مجال حمایة الطفل الدولیة.جیدة وخبرة ذوي سلطة  ینالقضاة المعین، ویجب أن یكون الخاص یینالتعالدائم في 

 2007اتفاقیة دعم الطفل 

من حیث  وفعالة وسریعة االستجابة وفعالةسھلة آلیات سریعة و 2007لعام لدعم الطفل توفر اتفاقیة الھاي  .14
اتفاقیة الھاي وتحل  ،األسرةظ علي الحفاوغیرھا من أشكال  ةالدولیالطفل دعم استعادة التكلفة ونزیھة من أجل 

في تحصیل النفقة في  1956لعام اتفاقیة األمم المتحدة محل ما بین الدول المتعاقدة  2007لعام دعم الطفل ل
 الخارج.

عن  نیالمسؤولأو  الوالدینللعائالت واألطفال على أساس أن  ةمھم 2007عام لدعم الطفل لاتفاقیة الھاي تعد  .15
إمكانیاتھم قدراتھم وفي حدود  ظروف المعیشة الالزمة لنمو الطفللتأمین المسؤولیة األساسیة  یتحملون الطفل

 المالیة 
 التقاضي التعاون القانوني بالھاي واتفاقیات الجزء الثالث:

 1961اتفاقیة التصدیق لعام 

ق أصل الوثائق العامة المنفذة في دولة معترف بھا عالمیا لتوثیطریقة في خلق التصدیق بقوة اتفاقیة نجحت  .16
لتجاریة في األفراد والكیانات اكما أنھا تفید في دولة متعاقدة أخرى، علي أن یتم إصدارھا متعاقدة واحدة 

نك الدولي وغرفة التجارة البمن جانب ھو معرف بھ أنشطة االستثمار األجنبي (كما تجارتھا عبر الحدود و
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 ).وغیرھم الدولیة

)، E-APP( اإللكترونيالتصدیق وال سیما من خالل برنامج  استخدام التكنولوجیابفوائد االتفاقیة یز یمكن تعز .17
لتصدیقات لتشغیل السجالت اإللكترونیة وااللكترونیة  إصدار التصدیقاتعلي الذي یشجع السلطات المختصة و

 تحقق من أصل التصدیقات.للعلى االنترنت المتاحة 

 1970واتفاقیة األدلة لعام  1965اتفاقیة الخدمات لعام 

ل لخارج وتسھلاألدلة نقل خدمة العملیة ولطلبات النقل بتبسیط وتسریع األدلة اتفاقیات الخدمة ومن تقوم كل  .18
 ستخدام التقنیات الحدیثة).باالسماح تنفیذ الفوري لتلك الطلبات (بما في ذلك ال

 2005اتفاقیة اختیار المحكمة لعام 

قواعد واضحة بشأن الوالیة القضائیة الدولیة واالعتراف  2005عام المحكمة لختیار الالھاي تضع اتفاقیة  .19
اتفاق تنطوي على كما وتنفیذھا، األحكام األجنبیة في المنازعات الناشئة عن القضایا المدنیة والتجاریة الدولیة ب

 ختیار المحكمة.حصري ال

فعالة من حیث التكلفة ومرنة لتسویة و لتنبؤ بھابسیطة ویمكن ابطرق متقاضین توفیر تنص االتفاقیة على  .20
بشأن االعتراف  1958لعام تفاقیة نیویورك الالمنازعات التي تنشأ عن المعامالت التجاریة الدولیة كنظیر 

 .إنفاذھاو بقرارات التحكیم األجنبیة

 المتابعة

والسلطات مع الھیئات  الندوةالتي حققتھا  ىخرعلي تبادل المعلومات والفوائد األووافق المشتركون  .21
  ذات الصلة.الدول  فيالمسئولة 

التطویرات ذات لتقییم موقف خري في المستقبل أقلیمیھ إندوة ق المشتركون علي المشاركھ في واف .22
كثر من وأ ةاالنضمام التفاقیفي مؤتمر الھاي وبالسعي للحصول علي العضویة المتعلقھ الصلة 

 أو أیھما. اتفاقیات الھاي

 2013أكتوبر  30تونس، 
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