
               
 

 خالصات وتوصيات

 
   الندوة الدولية للخبراء حول حماية األطفال عبر الحدود

 بشأن حماية األطفال 1996الهاي لسنة اتفاقية انطالقا من 
 

 المعهد العالي للقضاء ، الرباط ، المغرب

 2019نوفمبر  15و   14 
 

المكتب الدائم لمؤتمر الهاي للقانون الدولي و بدعم تقني من اليونيسف و مغربية ، وزارة العدل ال ظيم مننبت

حول " ندوة دولية  2019نوفمبر  15و  14ومي يبالرباط انعقدت ،  االتحاد األوروبي و بتمويل من الخاص

خبيراً حكومياً وقضاة  92حضرها ، "  1996لحماية األطفال لعام  الهاي اتفاقية -حماية األطفال عبر الحدود 

المغرب وموريتانيا  ومن بلجيكا وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالي 

ولجنة ونيجيريا والمملكة المتحدة والسنغال وسويسرا وتوغو وتونس وممثلون عن االتحاد األوروبي واليونيسيف 

والمكتب الدائم لمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص ومكتب الخدمة االجتماعية األمم المتحدة لحقوق الطفل 

ن. كان الهدف من الندوة هو مناقشة حماية األطفال عبر الحدود في يمراقبعدة  ، وممثلو المجتمع المدني والدولية

األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتبادل دعم حماية وشمال إفريقيا وأوروبا ، وآليات غرب 

 .الخبرات فيما يتعلق بتدابير حماية الطفل ، وال سيما الكفالة كتدبير لحماية األطفال في سياق عابر للحدود

 

اتفاقية في حماية األطفال عبر الحدود ب الجانب المتعلق لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل ، قدمت الندوةأ. خالل 

اإلنضمام  مزايا مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاصممثل أبرز  و ، 1989األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 

في الجانب  1996خاصة اتفاقية  ،األطفالحماية ب الهاي المتعلقةتفاقيات وأهمية ادور  تدارسكما تم ، مؤتمرلل

مؤسسة كذا ( وعن ذويهم غير المصحوبين أو المنفصلينالهجرة )مثل االتجار باألطفال ، األطفال ب المتعلق

الدولة اإلفريقية  باعتباره المغرب،ومن جانبه تقاسم . 1996الكفالة، و بعض الجوانب العملية لتنفيذ اتفاقية عام 

في  .تطبيقهاو 1996اتفاقية عام  بشأنالتفاوض  في في الندوة، خبرته 1996فاقية عام الوحيدة الطرف في ات

 تدراسة الحاالكما سلطت . المتعلقة بحماية األطفال 1996أهمية اتفاقية على منظمة اليونسف  أكدتحين 

االفتراضية الضوء بشكل ملموس على فائدة االتفاقية في حماية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 

 .واألطفال المحرومين من بيئتهم األسرية واالستفادة من الرعاية البديلة
 

عبر  األطفال لحماية  واإلمكانيات المتاحة قضاة خبراتهم بشأن اآلليات الخبراء والب. خالل الندوة ، تبادل 

المحتملة ، والتي  النقائص، وتحديد ، في النظم الحالية  الفضلىالحدود من خالل تسليط الضوء على ممارساتهم 

 .تتكون أساسا من عدم كفاية آليات التعاون عبر الحدود

 

 الفضلىوالممارسات  آليات للترافعوجود ب االجتماعية الدوليةخدمة المكتب ج. تم إعالم المشاركين من قبل 

ا كمالكفالة ،  يخضعون لنظامالذين واألطفال  ،النزاع األسريبسبب عبر الحدود  األطفالحماية  تدابير طبيقل

 .األطفال في حاالت التنقلتجربة "شبكة غرب إفريقيا" حول أطلع المكتب الحاضرين على 
 

 ةلحتحديد المص مساطرتهم من تطبيق ، والتي مكن ت محددةحاال ةعلى دراسخالل الندوة المشاركون  اشتغلد. 

 بصفة خاصة تحاالال ةركزت دراسو. 1989ام الفضلى للطفل وفقا التفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لع
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االتجار باألطفال عبر الحدود ، وحركة األطفال عبر الحدود موضوع على  1996تطبيق اتفاقية عام على 

الكفالة وغيرها من تدابير  اوكذ ،عبر الحدودبسبب النزاعات اإلقليمية واالضطرابات السياسية ، وعمل األطفال 

 .الحماية البديلة في سياق عابر للحدود

في ضوء  1996القيمة المضافة النضمام دول غرب وشمال أفريقيا والكاميرون إلى اتفاقية عام  تبرز -1

على  و المرتكزةاالتفاقية  التي تقرهاآليات التعاون العابرة للحدود بتجربة األطراف المتعاقدة، ال سيما فيما يتعلق 

حركة فيما يتعلق ب ةطقفجوة مهمة في المنل سد انضمام هذه الدو بحيث أنه من شأن شبكة من السلطات المركزية.

 .نقل األطفال عبر الحدودت

التفاقية  اإلنضمام للما بعد  مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاصلخدمات  متميزة. أقر المشاركون بالقيمة ال2

 وحسن تطبيق العملي  لمدارسة الجانبوالتي تشمل ، على سبيل المثال ، اجتماعات دورية لألطراف المتعاقدة 

ورسالة  لتنفيذاقوائم ملخص و ،ودالئل عملية لتطبيق االتفاقيات لممارسات الجيدةا دالئلمحددة ، و اتفاقيات

  .للقضاةالدولية الهاي وشبكة  لألطفالالدولية  ةحمايالالقضاة بشأن 

لمناقشة غير المتعاقدة وألطراف المتعاقدة التي أتاحتها هذه الندوة ل رحب المشاركون بالفرصة غير المسبوقة -3

ن عن يالمنفصلألطفال غير المصحوبين أوا المطبقة بالخصوص على،  1996التفاقية عام التطبيق العملي 

 ذويهم.

العابرة للحدود ، مدركين زيادة تعرض  الوضعياتالحاجة إلى حماية األطفال في على المشاركون  أجمع -4

 هؤالء األطفال للخطر.

ما من أشكال التمييز ، بما في ذلك المشاركون على ضرورة ضمان حماية جميع األطفال دون أي شكل  اتفق -5

 يتعلق بجنسيتهم.

المتحدة  ممألاتفاقية ا مقتضياتتسمح بالتطبيق العملي لبعض  1996المشاركون أن اتفاقية عام  حظال - 6

حقوق الطفل لتشجيع األمم المتحدة لتوصيات التي قدمتها لجنة شاروا إلى ال، وأ 1989لحقوق الطفل لعام 

 أو االنضمام إليها. 1996التصديق على اتفاقية عام 

حماية  تدابيردول غرب أفريقيا والكاميرون بشأن  فودها وتالمشاركون باهتمام بالغ العروض التي قدم تلقى -7

ن عن ذويهم ، والجهود ياألطفال غير المصحوبين أو المنفصل، بما في ذلك ةالداخليأنظمتها وفرها تالتي الطفل 

ة تضمن مستدام ولوالبحث عن حل هاراضيأالء األطفال بمجرد وصولهم إلى المبذولة من أجل رعاية هؤ

 .الفضلى مصلحتهم

، تهدف  إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليميةيسمح بإطاراً قانونياً  تعتبر 1996المشاركون أن اتفاقية عام  سجل - 8

 إلى تعزيز فعالية تنفيذها ، ال سيما في مجال التعاون بين األطراف المتعاقدة.

على وجه  واوسجل. رحب المشاركون بتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بحاالت الكفالة عبر الحدود ؛ 9

أو ، على األقل ، تتوافق ها ب، قد يتم االعتراف بالكفالة وطنيال هاقانونرف تالخصوص أنه في الدول التي ال يع

القانونية عبر  نجاعتهالضمان ، الوصاية أوتفويض السلطة األبوية  وضعيةلظروف مع حسب ا ا،آثاره

 المشاركون أن الكفالة تختلف عن التبني. سجلكما الحدود.

للسلطات المختصة بموجب اتفاقية عام  الداخليالمشاركون الفوائد الناجمة عن تركيز االختصاص  سجل -10

1996. 
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ال" الصادرة بموجب "المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطف تفعيلأكد المشاركون وعيهم بضرورة . 11

حماية األطفال غير المصحوبين  إطارفي  ،الجمعية العامة لألمم المتحدة من طرف عتمدلما64/142القرار 

 .والمنفصلين عن ذويهم

تصبح طرفاً في اتفاقية عام  ، عربيالعالم ال و ا إفريقيفي أول دولة كالمشاركون أن تصديق المغرب  سجل -12

من ، كليا أو جزئيا  مصدره يستلهمعلى توافق تنفيذ هذه االتفاقية في دولة يكون نظامها القانوني  دليل،  1996

 .االسالمية الشريعة

 القادمة :مراحل ال

مؤتمر الهاي للقانون الدولي اتفاقية تحسيس حكوماتهم بأهمية بالمعنية  المشاركة الدول ممثلويتعهد  - 1

 المذكور.مؤتمر في اليصبحوا أطرافاً في االتفاقية وأعضاء لبشأن حماية األطفال ،  1996 الخاص لسنة 

أم ال ، بتقييم إمكانية  1996سواء كانوا أطرافًا متعاقدة في اتفاقية عام  تعهد المشاركون من بعض الدول ، - 2

مستدامة ، وكذلك النظم والهياكل حلول  و إيجاداالتفاقية بهدف تحسين حماية األطفال في حاالت التنقل  تطبيق

 هذه الحاالت. لمعالجةالقائمة 

مواصلة تبادل المعلومات والبيانات لمدعوة أم ال ،  1996أطرافًا متعاقدة في اتفاقية  نوا، سواء كاالدول  إن - 3

 هايواجهونالتي  و المشاكل الفضلىالممارسات  من بينها: قضاياعدة والخبرات على المستوى اإلقليمي بشأن 

ايا. وعلى وجه عبر الحدود ، خاصة فيما يتعلق بالكفالة ، وطرق معالجة هذه القض األطفالحماية  في 

على تقديم المساعدة إلى الدول  1996الخصوص ، تُشجع الدول التي تتمتع بخبرة أكبر في تنفيذ اتفاقية عام 

 في االنضمام إلى االتفاقية. التي ترغباألطراف الجديدة أو الدول 


