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 مؤتمر الھاي للقانون الدولي الخاص

 موجز
 بشأن اختطاف األطفالالھاي  یةاتفاق

الخاصة بالجوانب المدنیة لالختطاف  1980أكتوبر / تشرین األول  25اتفاقیة الھاي المؤرخة 
 *الدولي للطفل

 مقدمة

 ح�دوثإال أن  من أن اختطاف األطفال على المستوى الدولي لیس بالمشكلة الجدیدة،على الرغم 
ح�االت ال�زواج في ظل سھولة السفر دولیا، وزی�ادة  ازال متزایدال یمثل تلك عملیات االختطاف 

والختطاف األطفال على المستوى ال�دولي تبع�ات خطی�رة ما بین ثقافتین وارتفاع معدل الطالق. 
األم�ر  ل�یس ع�ن االتص�ال ب�وليالطف�ل،  إبع�ادكل م�ن الطف�ل وول�ي األم�ر المت�روك.إذ ی�تم على 

وینق�ل مس�بقا.  ااآلخر فحسب، ولكن أیضا ع�ن بیئت�ھ وزرع�ھ ف�ي ثقاف�ة ق�د ال یك�ون ل�ھ ص�لة بھ�
الخ��اطفون ال��دولیون الطف��ل لدول��ة أخ��رى ذات نظ��ام ق��انوني مختل��ف، وتركیب��ة اجتماعی��ة وثقاف��ة 

ویمك�ن لھ�ذه الف�روق، باإلض�افة إل�ى المس�افة الطبیعی�ة المتض�منة ف�ي األم�ر وعادة لغ�ة مختلف�ة. 
 ھمواس�ترداداألطف�ال المختطف�ین عل�ى المس�توى ال�دولي  تحدی�د مك�انشكل ع�ام، أن تجع�ل م�ن ب

 . وملتبساأمرا معقدا  تھموإعاد

الخاص��ة بالجوان��ب المدنی��ة  1980أكت��وبر / تش��رین األول  25اتفاقی��ة الھ��اي المؤرخ��ة وتس��عى 
ن طری�ق ت�وفیر نظ�ام إلى مكافحة اختطاف األطفال من قبل الوالدین ع� لالختطاف الدولي للطفل

للتعاون بین السلطات المركزیة وتوفیر إجراء سریع إلعادة الطفل للدولة التي فیھ�ا مق�ر اإلقام�ة 
 المعتاد للطفل.

 آلیة اإلعادة

، ھو حمای�ة األطف�ال م�ن الزیارة واالتصالحمایة حقوق ویعد الھدف الرئیسي لالتفاقیة، بخالف 
ع�ن طری�ق ) غی�ر مش�روعالح�دود (واالحتج�از بش�كل  اآلثار الض�ارة لعملی�ات االختط�اف عب�ر

 †لمق���ر إق���امتھم المعت���اد. لھ���ؤالء األطف���المص���مم لل���تمكن م���ن اإلع���ادة الس���ریعة تق���دیم إج���راء 
وتعتمد االتفاقیة على االفتراض بأن�ھ، باس�تثناء ف�ي الظ�روف االس�تثنائیة، ال یعتب�ر االحتج�از أو 

وأن ع�ودة الطف�ل ‡للطف�ل عب�ر الح�دود الدولی�ة ف�ي مص�لحة الطف�ل، بطریقة غیر مش�روعةالنقل 
الطف�ل ف�ي فاع ع�ن ح�ق ع�ن طری�ق ال�دللدولة التي بھا مقر إقامتھ المعت�اد س�یعزز م�ن مص�الحھ 

، وض��مان أن أي تحدی��د ی��تم ف��ي مس��ألة **وب��دعم اس��تمرار حی��اة الطف��ل §والدی��ھ، االتص��ال بكل��ى
                                               

 .ا نسخة رسمیة من الوثیقةالكندیة، وال یجب اعتبارھ یرجى المالحظة أن ھذه الترجمة العربیة ھي ترجمة تقریبیة من طرف الحكومة *
 .1أنظر المادة  1
 ، والمذكورة نصا في النص أدناه.(UNCRC) میثاق األمم المتحدة لحقوق الطفلمن  11التمھید. وأنظر إلى المادة  2
 ) من میثاق األمم المتحدة لحقوق الطفل:3. 9أنظر المادة ( 3
عن أحدھما في االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصیة واتصاالت تحترم الدول األطراف حق الطفل المنفصل عن والدیھ أو  "

 "مباشرة بكال والدیھ، إال إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى
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ت�وافر ال م�ع وض�ع االعتب�ارأو الزیارة أو االتصال یتم عن طریق أكثر محكمة مناسبة الحضانة 
 لالمحتمل لألدل�ة ذات الص�لة. كم�ا یعم�ل مب�دأ الع�ودة الفوری�ة ك�رادع لعملی�ات االختط�اف والنق�

وق�د ص�مم األم�ر ، وتعتب�ر االتفاقی�ة ذل�ك ف�ي مص�لحة الطف�ل بش�كل ع�ام. بطریقة غیر مشروعة
 الط�رفالحمایة أو النقل غیر المشروع، وحرم�ان باإلعادة الستعادة الوضع الذي كان قائما قبل 

 من الوالدین من أیة میزة قد یكون حصل علیھا خالفا لذلك بسبب االختطاف. المخطئ
 

للوالیة القضائیة التي مر باإلعادة تحدیدا للحضانة. إذ أنھ ببساطة أمر بإعادة الطفل وال یعتبر األ
أي بأن  19وقد نص بوضوح في المادة تعتبر أكثر مالئمة لتحدید الحضانة والزیارة واالتصال. 

 المرتبطة بأي قضیة تتعلق بالحق فيقرار یتعلق باإلعادة ال یعتبر قرارا بشأن الجوانب القانونیة 
وك�ذلك ب�أن یك�ون أم�ر اإلع�ادة "ف�وري"،  12وھذا ما یبرر المطلب الوارد في المادة الحضانة. 
للمحكمة التي تتعامل مع قضیة االختط�اف أن تتخ�ذ ق�رارا بش�أن حیث أنھ ال یحق  16في المادة 

حت��ى ی��تم اتخ��اذ ق��رار ب��أن ھن��اك س��بب لع��دم "الجوان��ب القانونی��ة المتعلق��ة ب��الحق ف��ي الحض��انة" 
 .لم یتم إیداع طلب خالل فترة زمنیة معقولةر أمر باإلعادة، أو إن إصدا

یجب إذ  وتعتبر المتطلبات التي یجب أن یفي بھا مقدم طلب الحصول على أمر اإلعادة صارمة.
أو احتج�از خ�رى؛ وأن نق�ل األدول�ة الكان یقیم بصفة اعتیادی�ة ف�ي الطفل  :إثبات أن علیھ/ علیھا

وأن مقدم الطلب ك�ان ق الحضانة الممنوحة بموجب قوانین تلك الدولة؛ ل یشكل انتھاكا لحقوالطف
 یمارس فعلیا تلك الحقوق وقت حدوث النقل أو االحتجاز غیر المشروع.

أن ی�تم ب، تظ�ل احتمالی�ة  3بموج�ب الم�ادة  ظ�اھرة الوجاھ�ةوفور أن یثبت مقدم الطلب دع�وى 
عل�ى عملی�ة النق�ل، أو ة مسبقة أو الحقة إذا ما أمكن تقدیم موافق 13رفض الطلب بموجب المادة 

أو وج�وده ل�ألذى الجس�دي أو النفس�ي خاطر جسیمة من أن إعادة الطفل ق�د تعرض�ھ كان ھناك م
بل�غ م�ن ، إذا م�ا عادت�ھ إلالطف�ل  رف�ض یكون، قد 13في وضع ال یطاق. وأیضا بموجب المادة 

حكم تقدیري بعدم إعادة  12المادة تقدم أساسا لعملیة الرفض. كما الكافیة،  العمر والرشد الدرجة
إذا ما تم تقدیم الطلب بعد عام من نقل الطفل واحتج�ازه وأص�بح الطف�ل حالی�ا مس�تقرا ف�ي  الطفل

، یج��وز رف��ض عملی��ة اإلع��ادة إذا كان��ت المب��ادئ 20، وبموج��ب الم��ادة بیئت��ھ الجدی��دة. وأخی��را
اإلنسان والحریات األساسیة ال تجی�ز األساسیة للدولة المقدم إلیھا الطلب والمتعلقة بحمایة حقوق 

 .ذلك

 

 

 التعاون

 

كما ھو معتاد في اتفاقیات الھاي بش�أن الطف�ل، تم�نح الس�لطات المركزی�ة ف�ي ك�ل دول�ة متعاق�دة 
فل. وتقدم الس�لطات اإلداري في تحقیق الحمایة للطباعتبارھا نقطة ارتكاز التعاون دورا متكامال 

اإلع�ادة عملی�ة ، إن أمك�ن، تحقی�قل دولة المساعدة ف�ي تحدی�د مك�ان الطف�ل وف�ي المركزیة في ك
إل�ى ح�ل ودي للقض�ایا. كم�ا ی�تم التع�اون بی�نھم ف�ي من�ع المزی�د م�ن الطوعیة للطفل أو التوص�ل 

وذلك ع�ن طری�ق الب�دء ف�ي أو المس�اعدة ف�ي الب�دء ف�ي اإلج�راءات الخاص�ة الضرر على الطفل 

                                                                                                                                            
 ، المنصوص علیھا أدناه في ھذا النص.8أنظر میثاق األمم المتحدة لحقوق الطفل، المادة  4
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 21تح�دد الم�ادة رتیبات اإلداریة الالزمة لتأمین الع�ودة اآلمن�ة للطف�ل. وبإعادة الطفل، واتخاذ الت
واتخ��اذ للس��لطة المركزی��ة التزام��ات لتعزی��ز ممارس��ة حق��وق الزی��ارة واالتص��ال ف��ي ج��و ھ��ادئ 

 .بقدر اإلمكان ،الخطوات إلزالة، المعوقات أمام ممارسة تلك الحقوق

. وت�م 1980ن االتفاقیة الخاص�ة باالختط�اف لع�ام وقد تم تنفیذ أعمال ھامة فیما بعد االتفاقیة بشأ
والت�ي  1980العم�ل باالتفاقی�ة الخاص�ة باالختط�اف لع�ام تكوین لجنة خاص�ة لمراقب�ة ومراجع�ة 

م�ؤتمر الھ�اي ع�دة أدل�ة  تنعقد كل بضعة سنوات لمناقشة التطورات. باإلضافة إلى ذلك، أص�در
االتفاقی�ة وق�دم م�وارد أخ�رى مث�ل قاع�دة استرشادیة عن الممارسات الجیدة بش�أن تنفی�ذ وتطبی�ق 

باختط�اف األطف��ال المتعلق��ة  (INCASTAT) ولإلحص�اءات  (INCADAT)بیان�ات للقض��ایا 
 على المستوى الدولي.

 

 حمایة األطفال وحقوقھم

جزئی��ا  1980، تطب��ق اتفاقی��ة الھ��اي لع��ام (CRC)میث��اق حق��وق الطف��ل  س��بقت االتفاقی��ةبینم��ا 
أن یك�ون لھ�ا أث�ر عل�ى الحق�وق یثاق حقوق الطف�ل، وتس�اعد عل�ى من م ‡‡ 35و †† 11المادتین 

قوق الطف�ل من میثاق ح ***2. 10و §§ 3. 9األساسیة للطفل، مثل تلك المعبر عنھا في المادتین 
وقد تم العثور على ذلك في عدد من قرارات المحكمة في أماكن مختلف�ة م�ن الع�الم لتتماش�ى م�ع 

 اإلنسان اإلقلیمیة والدولیة. وكذلك وثائق حقوقالدساتیر الوطنیة، 

وتوصي لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل ب�أن تص�بح ال�دول األط�راف ف�ي میث�اق حق�وق الطف�ل 
من میثاق حقوق الطف�ل  11كوسیلة یمكن بھا تطبیق المادة  1980افا في اتفاقیة الھاي لعام أطر

ایا االختط�اف وعمل�ت في حل اآلالف من قض 1980وقد ساھمت اتفاقیة الھاي لعام  †††عملیا. 
، الذي یتمت�ع ب�الحق ف�ي كرادع للكثیرین من خالل وضوح رسالتھا (االختطاف أمر ضار للطفل

وبوج�ود االتصال بكلى والدیھ) ومن خ�الل بس�اطة الت�دبیر الق�انوني الرئیس�ي (األم�ر باإلع�ادة). 
تبارھ�ا أنج�ح وثیق�ة باع 1980تفاقیة الھاي لع�ام ال النظردولة متعاقدة حالیا، یمكن  90أكثر من 

 قانونیة لألسرة یتم استكمالھا تحت رعایة مؤتمر الھاي للقانون الدولي الخاص.

                                                 
ف تدابیر لمكافحة نقل األطفال إلى الخارج وعدم تتخذ الدول األطرا. 1من میثاق حقوق الطفل:"  11المادة  5

. وتحقیقا لھذا الغرض، تشجع الدول األطراف عقد اتفاقات ثنائیة أو متعددة 2 عودتھم بصورة غیر مشروعة.
 ."األطراف أو االنضمام إلى اتفاقات قائمة

 
ة الوطنیة والثنائیة والمتعددة تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المالئممن میثاق حقوق الطفل: " 35المادة  6

 "األطراف لمنع اختطاف األطفال أو بیعھم أو االتجار بھم ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكال.
  
تحترم الدول األطراف حق الطفل المنفصل عن والدیھ أو عن أحدھما في االحتفاظ بصورة  من میثاق حقوق الطفل: " 3. 9المادة  7

 "شخصیة واتصاالت مباشرة بكال والدیھ، إال إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى. منتظمة بعالقات
 
للطفل الذي یقیم والداه في دولتین مختلفتین الحق في االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات من میثاق حقوق الطفل: " 2. 10 المادة 8

 (....)".شخصیة واتصاالت مباشرة بكال والدیھ، 
  CRC/C/15/Add.122، 23/2/2000المثال، المالحظات الختامیة للجنة المعنیة بحقوق الطفل: جنوب أفریقیا، أنظر على سبیل  9

: "تالحظ اللجنة الجھود التي تبذلھا الدول األطراف في تناول الوضع فیما یتعلق ببیع 40(المالحظات الختامیة/ التعلیقات)، الفقرة 
ك إقرار اتفاقیة الھاي بشأن الجوانب المدنیة لالختطاف الدولي للطفل، في التشریع المحلي..." األطفال وتھریبھم واختطافھم، بما في ذل

ھودجكین أنظر أیضا الكتیب التنفیذي لمیثاق حقوق الطفل، وصندوق الطفل التابع لألمم المتحدة، والمعد للیونیسیف من قبل راشیل 
 .58-153، 2002وبیتر نیویل، الیونیسیف 
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باإلضافة إلى ذل�ك ع�ن طری�ق اس�تكمال األحك�ام  1980وقد تم تعزیز العمل باتفاقیة الھاي لعام 
المتعلق��ة باالختص��اص، والق��انون 1996 / تش��رین األولأكت��وبر 19االتفاقی��ة المؤرخ��ة ف��ي ف��ي 

 .المطبق، واالعتراف، والتنفیذ، والتعاون فیما یتعلق بالمسؤولیة األبویة وإجراءات حمایة الطفل

 

ویحتوي القسم الخاص باختطاف األطفال على الموقع اإللیكترون�ي لم�ؤتمر الھ�اي عل�ى أح�دث 
والتفاصیل الخاصة بكیفیة االتص�ال بالس�لطات المركزی�ة. ، 1980المعلومات عن وضع اتفاقیة 

 .www.hcch.net، أنظر 1980ضطالع على ذلك، ولمعلومات إضافیة عن اتفاقیة ولال
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