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 مقدمة
 

 الخاصة1980تشرين األول / أآتوبر25اتفاقية الهاي المؤرخة في  دولة طرفا 75ة آان هناك في وقت تحرير هذه الوثيق
نتشار الدول من الحتمي أن يؤدي ا وآان.  2، تمثل ثقافات ونظم قانونية متنوعة1الجوانب المدنية لالختطاف الدولي للطفلب

 عملية متواصلة من باعتبارهما  االتفاقيةفيذ وأداءأن جميع الدول تنظر إلى تنب ضمانضرورة المع  ،3جديدةالمتعاقدة ال
في أثناء االجتماع الرابع للجنة الخاصة التي عقد في و".  الممارسات السليمة" المناقشة حول التطوير والمراجعة، إلى

ـُرحت  الستعراض الممارسات وفقا لالتفاقية وتقديم التوصيات بشأنها، ط2001آذار / مارس28-22الهاي في الفترة من 
 :التوصيات التالية

 
ليه ع تطوير دليل للممارسة السليمة الذي يتوسع في ما نصت من أجلعلى الدول المتعاقدة التعاون مع بعضها البعض ومع المكتب الدائم "

بالترآيز على المسائل آيفية تنفيذ االتفاقية، وذلك " بخطوات تفصيلية" من االتفاقية، على أن يكون هذا الدليل مرشدا عمليا يبين 7المادة 
ينبغي أن تـُترك المنهجية و يتعدى على استقاللية القضاء، ولن يكون الدليل ملزما ولن.  استهداف الدول المتعاقدة الجديدةتحديدا التشغيلية و
 .4"للمكتب الدائم

 
 

 من دليل ينأ، بصياغة جزالدول المتعاقدةمع ر وشالتوقد قام المكتب الدائم لمؤتمر الهاي ردا على هذه التوصية وبا
وقد تمت .  6 ويتناول الجزء الثاني اإلجراءات التنفيذية5الممارسة السليمة، فيتناول الجزء األول ممارسة السلطة المرآزية

أيلول / سبتمبر27الموافقة على هذين الجزئين من قبل اللجنة الخاصة المتعلقة باالتفاقية التي عقدت في الهاي في الفترة من 
قد باإلضافة إلى ذلك، ف.   وتم نشرهما فيما بعد باللغات اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية2002تشرين األول /أآتوبر 1 –

 :أوصت اللجنة الخاصة باآلتي
 

  آما .ختطافاال عمليات لمنععلى المكتب الدائم مواصلة جمع المعلومات حول اإلجراءات التي تم اعتمادها في الدول المتعاقدة المختلفة "
ينبغي أخذ خبرات وتجارب المنظمات غير الحكومية في الحسبان، وعلى المكتب الدائم إعداد تقرير حول الموضوع بالنظر إلى إمكانية تطوير 

 .7دليل للممارسة السليمة
 
 

 االختطاف هو اإلجراءات الوقائية، على أن منعموضوع هذا الجزء الثالث من دليل الممارسة السليمة يتناول وآعاقبة لذلك 
 وهناك اعتراف على نطاق واسع بأن منع االختطاف أفضل من محاولة إعادة الطفل 1980من األهداف الرئيسية التفاقية 

 .8بعد اختطافه
 

تنويه من البداية بأن الجزء الثالث من دليل الممارسة السليمة يختلف في نطاقه عن الجزئين األول والثاني، إذ أن وينبغي ال
على تناول الممارسة السليمة آما تتعلق بتنفيذ أو فقط ثالث أوسع نطاقا من الجزئين السابقين، باعتبار أنه ال يقتصر الجزء ال

هو إعطاء اإلرشاد والتوجيه بصورة أآثر عمومية بالنسبة لنوع اإلجراءات الوقائية  الهدف منه لكن، 1980أداء اتفاقية 
ومن الممكن أن تكون اإلجراءات الموضحة في هذا .  حوادث اختطاف األطفاللحد من ل تبنيها إلى الدول نظرالتي قد ت

 
 ".1980اتفاقية "المشار إليها فيما بعد بعبارة   1
 صفحة اختطاف األطفال www.hcch.net >   >يمكن متابعة وضع جميع اتفاقيات الهاي بموقع الهاي على شبكة اإلنترنت لدى العنوان   2

وضع االتفاقية . 
 ٪23، بزيادة 2000بالتصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها اعتبارا من سنة  منها 17 دولة، قامت 75من بين الدول المتعاقدة البالغ عددها   3

 .  سنوات فقط5في 
 الخاصة 1980تشرين األول / أآتوبر25اتفاقية الهاي المؤرخة انظر نتائج وتوصيات االجتماع الرابع للجنة الخاصة الستعراض أداء   4

نتائج وتوصيات "المشار إليها فيما بعد بعبارة . (، إعداد المكتب الدائم)2001آذار / مارس28-22 (بالجوانب المدنية لالختطاف الدولي للطفل
 .1,16، عند الفقرة ")اللجنة الخاصة الرابعة

ة دليل الممارس "المشار إليه فيما بعد بعبارة . (إعداد المكتب الدائم   ممارسة السلطة المرآزية،– الجزء األول –دليل الممارسة السليمة   5
 صفحة اختطاف www.hcch.net >   >متوفر بموقع الهاي على شبكة اإلنترنت لدى العنوان ").    ممارسة السلطة المرآزية–السليمة 
 .  دليل الممارسة السليمةاألطفال 

  –دليل الممارسة السليمة  " بعد بعبارة المشار إليه فيما. (إعداد المكتب الدائم   اإلجراءات التنفيذية،– الجزء الثاني –دليل الممارسة السليمة   6
 . دليل الممارسة السليمة صفحة اختطاف األطفال www.hcch.net >   >").  اإلجراءات التنفيذية

 الخاصة بالجوانب المدنية 1980تشرين األول / أآتوبر25تفاقية الهاي المؤرخة باانظر نتائج وتوصيات اللجنة الخاصة فيما يتعلق   7
نتائج "المشار إليها فيما بعد بعبارة . (، إعداد المكتب الدائم)2002تشرين األول / أآتوبر2 –أيلول / سبتمبر27 (ف الدولي للطفللالختطا

 ).ب(1، عند الفقرة ")2002وتوصيات اللجنة الخاصة لعام 
فحتى ".  الوقاية خير من العالج"د آبير نتبنى النظرة بأن إننا إلى ح]:  " أدناه13الحاشية [على االستبيان ) اسكتلندا(انظر رد المملكة المتحدة   8

باإلضافة  إلى ذلك يفيد موقع وزارة العدل الفرنسية ."  وإن تمت إعادة الطفل فوريا إال أنه يمكن أن يظل يعاني من اآلثار السلبية لالختطاف
" أو عودته بمجرد أن تم نقله/ من البحث عن مكان تواجده وآثيرا ما يكون منع النقل غير المشروع لطفلك أسهل:  "على شبكة اإلنترنت أن

 .< www.diplomatie.gouv.fr/francais/FAMILLES/enlevements/prevenir_00.htmlhcch.net >].  ترجمه المكتب الدائم[
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 أن هذا الدليل ال يحاول أن هذآرجب ومما ي.  9الجزء من الدليل ذات أهمية للدول المتعاقدة وغير المتعاقدة على حد سواء
 .10يفرض مبدأ التوحيد على اإلجراءات أو الممارسات المتبعة

 
ور الذي تلعبه الوآاالت والسلطات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق باختطاف األطفال يختلف عالوة على ذلك فإن الد

لذلك يرآـِّـز الدليل على أنواع اإلجراءات الوقائية التي يجوز تنفيذها، بدال من و.  من دولة إلى أخرىاختالفا آبيرا 
وعلى الرغم من التنوع في اإلجراءات وطرق تنفيذها من .  تالوآاالت أو السلطات التي تتولى مسؤولية تنفيذ هذه اإلجراءا

 .11دولة إلى أخرى، فإن الهدف من هذا الدليل هو إدراج اإلجراءات والممارسات التي قد ترغب الدول في تنفيذها
 
 

•  •  •  • 
 

 فلتجد جميع الدول ، ولكن1980ال يجوز تأويل أي شيء في هذا الدليل على أنه ملزم على الدول األطراف في اتفاقية 
األطراف وباألخص السلطات المرآزية المعيـَّـنة بمقتضى االتفاقية ما يشجعها على إعادة النظر في ممارساتها الخاصة 

وبالنسبة للسلطات المرآزية القائمة بالفعل واألخرى النامية فينبغي النظر إلى .  عندما يكون ذلك مناسبا ومجدياوتحسينها 
 .12فاقية على أنها عملية تحسين مستمرة أو تقدمية أو تدريجيةمسألة تنفيذ االت

 
 

•  •  •  • 
 

تم بصياغة وثيقة خلفية واستبيان  2003شباط /في شهر فبرايرلقد بدأ إعداد هذا الجزء الثالث من دليل الممارسة السليمة 
 من الردود التي جاءت في نبطاتسمة المذآورة ذا الدليل عن وثيقة الخلفيلقد ُولـِد ه.  13تداولهما إلى جميع الدول المتعاقدة

فقد تم جمع المعلومات من سلسلة من االجتماعات مع الخبراء المتخصصين في هذا المجال  ذلك عالوة علىاالستبيان، و
وفي آل حالة تقريبا آان من الممكن استنباط أمثلة من .  ومن خالل المشاورات اإلضافية مع السلطات المرآزية

 . القائمة حالياالممارسات
 
 

•  •  •  • 

 
تشرين الثاني / نوفمبر20حدة المؤرخة اتفاقية األمم المت حتى اآلن، هي أطراف في 1980إن العديد من الدول التي ليست أطرافا في اتفاقية   9

تتخذ آل اإلجراءات المناسبة الوطنية والثنائية والمتعددة " منها أن 35 التي تتطلب من الدول األطراف بموجب المادة  لحقوق الطفل1989
 ".  األطراف لمنع اختطاف األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غرض آان وبأي شكل من األشكال

أن يساعد في حّل الخالفات وتوحيد ... الدليل ينبغي " ممارسة السلطة المرآزية على أن –مقابل، تنّص مقدمة دليل الممارسة السليمة في ال  10
 ".الممارسات فيما بين السلطات المرآزية

ية حول األنشطة التي تقوم بها الدول يا حبذا لو أن نتلقى معلومات تفصيل: "أفادت بأنه]  أدناه13الحاشية [في رد إيطاليا على االستبيان   11
باإلضافة ].  ترجمه المكتب الدائم]" [إيطاليا[األخرى فيما يتعلق باإلجراءات الوقائية، من أجل بحث إمكانية تقديم إجراءات مماثلة أيضا في 

 وثيقة باإلجماع العام، بحيث  تقترح ينبغي على جميع البلدان أن تتحد من أجل صياغة: "إلى ذلك أفادت بنما في ردها على االستبيان بأن
وإذا تمت صياغة هذه الوثيقة فينبغي أن تقّدم فيها الخبرات العملية للبلدان المختلفة حتى .  إجراءات وقائية لمنع عمليات االختطاف الدولي

 ".  تستطيع البلدان األخرى االستفادة منها في تشريعاتها الخاصة
 .2,1 أعاله، عند الفقرة 4لخاصة الرابعة، الحاشية انظر نتائج وتوصيات اللجنة ا  12
 صفحة اختطاف www.hcch.net >   >توجد وثيقة الخلفية والردود على االستبيان بموقع مؤتمر الهاي على اإلنترنت لدى العنوان   13

 . غير حكوميتين قد رّدت على االستبيان دولة ومنظمتان20وفي وقت آتابة هذا الدليل آانت .   مشروع الهاي لإلجراءات الوقائيةاألطفال 
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يود المكتب الدائم التقدم بالشكر إلى السلطات المرآزية العديدة والخبراء الكثيرين، بما فيهم الخبراء من المنظمات غير 
، وبالشكر الخاص إلى سارا 14الحكومية، الذين أسهموا بخبراتهم العريقة وحكمتهم الرشيدة في تحرير هذا الدليل

 في هذا الجزء من الدليل  الموظفة القانونية لدى المكتب الدائم التي تولت على عاتقها إنجاز العمل الرئيسيأرمسترونغ،
 .وأيضا إلى جوناثان تومكـِن الموظف القانوني السابق

 
 

•  •  •  • 
 

 مناطق جغرافية سيكون بعض اإلجراءات الوقائية المشار إليها في هذا الدليل أآثر مالئمة لظروف أو نظم قانونية أو
فيذ تنمرغوب فيه، من ال، أو حتى بحكم الضرورة لن يكون من الممكنه  فإنه لمن المهم التأآيد على أنوعليه،.  معينة

         . أو تطبيق آل اإلجراءات في جميع الظروففي جميع الدول، آافة اإلجراءات الوقائية المشار إليها في هذا الدليل
 
  

 
، )وزارة الخارجية، الواليات المتحدة(توث -السيدة ميشيل بيرنير:  بصفة خاصة يوّد المكتب الدائم أن يتقدم بالشكر إلى األشخاص التاليين  14

، السيدة أوديس برون )يات المتحدةوزارة الخارجية، الوال(، السيدة ليندا براون )السلطة المرآزية، فرنسا(السيدة بياتريس بيوندي 
)CSMEEمنظمة جمع الشمل (، السيدة دنيس آارتر )، فرنساReuniteالمكتب الوطني للموانئ، (، السيدة ليزيا آيسلس )، المملكة المتحدة

، السيد فينسنت ) األرجنتينالسلطة المرآزية،(، السيدة ماريا سيواني دي تشيودي )محامية، فرنسا(، السيدة فيرونيك شوفو )المملكة المتحدة
، السيد إغناسيو )السلطة المرآزية، إسرائيل(، السيدة جويس فريدمان )International Social Serviceمنظمة الخدمة االجتماعية (فايبر 

، ) الواليات المتحدة،NCMEC(، السيدة نانسي هامر )قاٍض، أسبانيا(، القاضي بيالر غونزالفيز )السلطة المرآزية، األرجنتين(غويكوئتشيا 
ماري -، السيدة آن)السلطة المرآزية، جنوب إفريقيا(، السيدة باربرا هيكتر )المكتب الوطني للموانئ، المملكة المتحدة(السيد بول هاتـُن 

، )لكة المتحدةالشرطة، المم(، السيد هيو آيلي )السلطة المرآزية، فرنسا(، السيد ستيفان جافـِه )محامية، المملكة المتحدة(هتشنسون 
وزارة الخارجية (، السيدة ساره بارسونز )السلطة المرآزية، آندا(، السيدة ريفا بارآر )أآاديمي، المملكة المتحدة(البروفسور نايجل لو 

، السيدة آاثي )داالسلطة المرآزية، آن(، السيدة فرانس رميالرد )مكتب أمين المظالم، هولندا(، السيد إلس برينز )والكومنولث، المملكة المتحدة
وزارة العدل، (، السيدة بام ساوذي )السلطة المرآزية، أستراليا(، السيدة روزا ساالدينو )وزارة الخارجية، الواليات المتحدة(رآمان 
مستشار ماثيو ، اللورد ال)السلطة المرآزية، فرنسا(، السيدة فرنسوا توماس )السلطة المرآزية، ألمانيا(، السيدة آارولين سبايش )نيوزيلندا
مكتب أمين (، السيدة إديث فان دايرين )السلطة المرآزية، سويسرا(، السيد دافيد أنوايلر )قاٍض، محكمة االستئناف إلنكلترا و ويلز(ثورب 

مرآزية، السلطة ال(، السيدة آاثي وونغ )، بلجيكاChild Focusمنظمة الترآيز على الطفل (، السيدة آريستل فان غوتيم )المظالم، هولندا
، البروفسور )"))منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة(الصين "المشار إليها فيما بعد بعبارة ) (منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة (–الصين 

 ).المكتب الدائم(، و آريستل جافارد و آارولين هارنوا و ريتا فيالنويفا )قاٍض، ألمانيا(سيغفريد فيلوتسكي 
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x اإلجراءات الوقائية–لجزء الثالث ا   
 

ن ـ مقـلـلونية التي تـانـاد البيئة القـ إيج–ية االستباقراءات ـاإلج:  موجز    .1
 مخاطر االختطاف

 
 على الدول النهوض بالبيئة القانونية التي تحّد من مخاطر االختطاف. 

 
 

 الصكوك الدولية 1,1
 

 عنها بشكل اإلعالن بفعالية واؤهاأد الصكوك الدولية المتعلقة باختطاف األطفال منفـَّذة بنجاح ويتم عندما تكون 
 .بإمكانها ردع عمليات االختطافف، جيد

 
 

 1980اتفاقية  1,1,1
 

 ذالتنفي 1,1,1,1
 

  أو االنضمام إليها1980على الدول المتعاقدة عند االقتضاء تشجيع الدول األخرى على التصديق على اتفاقية . 
 

 لى مزايا قبول انضمام الدول المتعاقدة األخرى وإعطاء  إ بعين االعتبارنظروينبغي على الدول المتعاقدة ال
 .االهتمام لهذا األمر بأسرع صورة ممكنة عندما تقوم دول جديدة باالنضمام إلى االتفاقية

 
  استمرارية نمو االتفاقية  يساعد على التأآد من امنضم االحديثةالإن التشجيع على استخدام االستبيان مع الدول

 .دون إضعاف أدائها
 

 ما يشجعها على عمل الالزم لنشر ردودها على هذا االستبيان بموقع مؤتمر الهاي  ة االنضمامحديثولتجد الدول ال
 .على شبكة اإلنترنت لتستخدمها الدول األخرى

 
 استخدام دليل الممارسة السليمةب نهوضعلى الدول المتعاقدة ال. 

 
 اصلة من التطوير والتحسينينبغي أن يـُنظـَر إلى االتفاقية على أنها عملية متو.     

 
 

 السلطات المرآزية 1,1,1,2
 

  ينبغي تزويد السلطات المرآزية بالموارد البشرية والمادية الالزمة لتنفيذ ومراقبة ومراجعة اإلجراءات الوقائية
 .المناسبة

 
 

 الصكوك العالمية واإلقليمية األخرى 1,1,2
 

 لمية واإلقليمية األخرى التي تتعرض لمسألة االختطاف الدولي ينبغي إعطاء االعتبار للنهوض بالصكوك العا
الخاصة باالختصاص، والقانون الواجب  1996تشرين األول / أآتوبر19 اتفاقية الهاي المؤرخة  للطفل، والسيما

 ).1996اتفاقية ( تطبيقه، واالعتراف، واإلنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسئولية األبوية وإجراءات حماية األطفال
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 الترتيبات الثنائية 1,1,3
 

  بالنسبة للدول التي تضع في اعتبارها الدخول في ترتيبات ثنائية مع دول غير متعاقدة فيما يتعلق باختطاف
وفي حصل على المشورة والمساعدة من الدول التي لها خبرة في هذا المجال، األطفال فقد يكون من المحبذ أن ت

 .مزيد من المعلومات من المكتب الدائم الحصول على ن يمكهذا الصدد
 

  متعدد األطرافال اإلطار داخللعمل التي تعود من اتجاهل المزايا اإلضافية عدم ينبغي. 
 
 

 القوانين واإلجراءات المحلية 1,2
 

 نصوص عليها في القوانين المحلية، التي تحظر نقل الطفل إلى خارج دولته أو تضع يمكن لبعض األحكام الم
 .اتى ذلك، أن تساعد في منع حدوث االختطافشروطا عل

 
 

 وثائق السفر 1,2,1
 

 : اإلجراءات التاليةاتخاذيمكن الوضع في االعتبار 
 

 االقتضاء بأن يكون لألطفال وثائق سفر منفصلة. 
 

 قبل إصدار وثائق السفر لألطفالإلزام الحصول على موافقة آال الوالدين . 
 

  القواعد المتعلقة بإصدار التأشيرات وذلك في في الحسبان لطفل ي لالدولختطاف اال حدوث التاحتماوضع
 .لألطفال

 
  تأشيرات الحصول على ي سياق طلبات فاألخذ بعين االعتبار األوامر أو االتفاقات الساعية إلى منع االختطاف

 .لاألطفل
 

 
 الموافقة على السفر 1,2,2

 
 :يمكن الوضع في االعتبار اتخاذ اإلجراءات التالية

 
  قبل السماح للطفل بمغادرة دولته، عند االقتضاء،الموافقةعلى حصول الإيجاد المتطلب بتقديم ما يثبت . 

 
 في اإلجراءاتاعتماد نموذج موحـَّـد للموافقة للمساعدة في تحقيق التيقن واالتساق .  

 
 

 مراقبة الحدود والحدود المفتوحة 1,2,3
 

 :التاليةيمكن الوضع في االعتبار اتخاذ اإلجراءات 
 

  لرقابة على الحدود لفحص وثائق السفرلتطبيق آليات. 
 

  التي  حاالتالاعتماد القواعد التي تمكـِّـن السلطات من إيقاف أو استجواب المسافر في الظروف المناسبة حتى في
 .تشديداأو الرقابة أقل حدود مفتوحة التكون 

 
 عند الحدود الدولية صرامةاستخدام التكنولوجيات الحديثة لضمان وجود رقابة أشد . 
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  التجاريةالناقالت الجوية والبحرية 1,2,4 
 

 :يمكن الوضع في االعتبار اتخاذ اإلجراءات التالية
 

  اختطاف األطفال ودعوتها للتعاون الطلب من الناقالت الجوية والبحرية التجارية أن تكون على يقظة بمشكلة
 .اءات الوقائية المناسبة في تنفيذ اإلجرفعالية ونشاطبوالمشارآة 

 
 

 القانون الجنائي 1,3
 ألحكام المنصوص عليها في القوانين المحلية، التي تجرِّم نقل الطفل أو محاول نقله إلى أن تكون امكن من الم

 .الختطافضد ا رادع  بمثابةخارج دولته
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زايد ـمتخطـر واضـح ووجد ـ حيث ي–راءات االستباقية ـاإلج:  موجز   .2
 ختطافبحـدوث اال

 
 

 انهيار البنية األسرية 2,1
 

 االتفاقات الطوعية والوساطة 2,1,1
 

  حق / قد يساعد التشجيع على الوصول إلى اتفاقات طوعية وتسهيل عملية الوساطة فيما يتعلق بمسائل الحضانة
 .االختطاف الحقاالوصول، في الحيلولة دون حدوث 

 
 توفير خدمات الوساطة المتخصصة للزوجين في العالقات المتعددة يجوز الوضع في االعتبار الفوائد المتحققة من 

  .الثقافات
 
 

 األحكام التشريعية واألوامر الصادرة عن المحاآم 2,1,2
 

 سعىالوصول أحكاما ت/يجوز أن تتضمن القوانين المحلية المنظمة لمسائل الطالق والحضانة وحقوق االتصال 
 .االختطاف أو تثبيطهإلى منع 

 
 على أساس تقوملى الدول التأآد من أن اإلجراءات الوقائية المنصوص عليها في القوانين المحلية ينبغي ع 

  .تشريعي راسخ
 
 

 إعادة التوطين 2,2
 

  أثر سلبي وضار على أداء اتفاقية إذا اتـُّبـِع نهج شديد التقييد بخصوص مسائل إعادة التوطين فقد يكون لذلك
 . وقد يشجـِّـع على االختطاف1980

 
 

 المتمتع بحق االتصال في أثناء إعادة التوطين) ة(حماية حقوق الوالد 2,2,1
 

  األخذ الوصول عبر الحدودي/حقوق االتصالآمبدأ عام، ينبغي على األحكام والقرارات القانونية المتعلقة بقضايا 
 .في الحسبان مخاطر اختطاف الطفل دوليا

 
 قد الوصول عبر الحدودي/حقوق االتصال ضمان الممارسة الفعالة ل الضمانات القانونية التي تساعد فيإن وجود 

 .يساعد في منع حدوث االختطاف
 

 الصكوك الدولية المتعددة األطراف الساعية إلى تنظيم فيطرف دولة يجب إعطاء االعتبار لفوائد االنضمام آ 
   .1996لعام  والسيما اتفاقية الهاي الوصول عبر الحدودي/حقوق االتصالالمسائل الخاصة ب
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 في إطارالخارج ة تتم في  زيارموضوعالحاضن عندما يكون الطفل ) ة(حماية حقوق الوالد 2,2,2
 الوصول/االتصالممارسة حقوق 

 
  الضمانات المصممة للحد من  الوصول عبر الحدودي/حقوق االتصال األحكام القانونية المتعلقة بأن تتضمنينبغي

 ممارسة حقوق في إطار في أثناء الزيارات التي تتم في الخارج مشروعمخاطر احتجاز الطفل بشكل غير 
 .الوصول/االتصال

 
 

 االعتراف باألوامر وتنفيذها في الخارج 2,3
 

  باألوامر المتعلقة بالحضانة ) بما في ذلك االعتراف المسبق(تشكـِّـل األحكام المتعلقة باالعتراف المتبادل
 .فيذ هذه األوامر، جزءا هاما من البيئة القانونية الرادعة لالختطافالوصول، وتن/وممارسة حقوق االتصال
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بحـدوث للمخاطر الحقيقية  االستجابة –اإلجـراءات التفاعلية :  موجز   .3
 االختطاف

 
  تمكين سلطات الدولة من ما هو ضروري لاألحكام القانونية والممارسات اإلدارية المحلية أن تتضمن ينبغي

 .   عالية في الحاالت التي توجد مخاطر حقيقية بحدوث االختطافاالستجابة بسرعة وف
 

 
 حواجز أمام السفر الدوليالوضع  3,1

 
  دون أي تأخيربعندما توضع حواجز فعالة أمام السفر الدولي فينبغي أن تكون قابلة للتنفيذ   . 

 
 

 وثائق السفر 3,1,1
 

  إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية 3,1,1,1
 

 :د اإلجراءات التالية في االستجابة ألي خطر حقيقي بحدوث اختطافقد تساع
 

  عندما يـُقدَّم أي طلب الستخراج جواز سفر عينسفر يقوم بإبالغ شخص مالجوازات عن تنبيه للوضع نظام 
 .لطفل

 
 لتي ه أو والدته، في الحاالت ا اسم الطفل في جواز سفر والدإدراج أو رفض عينرفض إصدار جواز سفر لطفل م

 .يوجد فيها خطر االختطاف
 

  التأآد من أن األوامر الصادرة بمنع نقل الطفل إلى خارج دولته تـُنقـَـل فوريا إلى السلطات المختصة بجوازات
 .السفر تطلب منها عدم إصدار جواز سفر للطفل

 
 تمكين سلطات جوازات السفر من إدراج تحذيرات أو شروط في جوازات السفر الصادرة لألطفال. 

 
 

  إصدار التأشيرات 3,1,1,2
 

  واألطفال بصورة منفصلةلآلباءتأشيرات اللحصول على اينبغي أن تكون هناك القدرة على معاملة طلبات . 
 
  منع إصدار تأشيرة لطفل بأن الحصول على تأشيرة للطفل لدخول دولة ساعين إلى  الاآلباء واألمهاتينبغي توعية

 .رى في المنطقةمعينة قد يسمح له بدخول دولة أخ
 
 
 بطاقات الهويةوسحب وإلغاء جوازات السفر  3,1,1,3

 
  يجب إعطاء االعتبار لوضع وتنفيذ إجراء لسحب أو إلغاء جواز سفر الطفل في الحاالت التي يوجد فيها خطر

 .حقيقي بحدوث اختطاف
 

 عند االقتضاء وذلك بالغ آما ينبغي إعطاء االعتبار لوضع وتنفيذ إجراء لسحب أو إلغاء جواز سفر الشخص ال
 . أو إزالة أية معلومات خاصة بالطفل تم إدراجها في جواز سفر ذلك الشخص البالغحذفلغرض 
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 أو /من اإلجراءات التي يمكن أن تشكـِّـل حماية فعالة ضد االختطاف وجود نظام يسمح بتسليم جواز سفر الطفل و
 ممارسة حق في إطارلمدة التي تتم فيها الزيارة  إلى سلطة مختصة خالل ا، أو يلزم تسليمه،)ة(الوالد

     .الوصول/االتصال
 
 

 األطفال الذين يحملون أآثر من جنسية واحدة 3,1,1,4
 

 أو /أو سحب و/من اإلجراءات الوقائية المفيدة التشجيع على التعاون بين المكاتب القنصلية فيما يخص إصدار و
 .لذين يحملون أآثر من جنسية واحدةإلغاء جوازات السفر والتأشيرات لألطفال ا

 
 

 مراقبة الحدود 3,1,2
 

 اإليقاف أوامر  3,1,2,1
 

  دولته، ويكون ذلك مفيدا إذا تيسر الحصول من مغادرة الطفل لمنع  آلية قانونية ذات قيمة آبيرة اإليقافيعتبر أمر
وخارج ساعات  واحد فطرمن بطلب الحصول عليه إمكانية  بصورة عاجلة، بما في ذلك اإليقافعلى أمر 

 .الدوام عند اللزوم
 
  مكتوبة بشكل واضح ودقيق، آخذة في االعتبار االحتمال بأن الطفل أو الشخص اإليقافيجب أن تكون أوامر 

 .البالغ الذي يحمل أآثر من جنسية واحدة قد يكون مسافرا باستخدام جواز سفر لدولة أخرى
 

  ة إلى السلطات المختصة على وجه السرعاإليقافينبغي إرسال أوامر. 
 
 

 للموانئالمراقبة /أنظمة التنبيه 3,1,2,2
 

 من اآلليات ذات القيمة الكبيرة لمنع الطفل من مغادرة دولتهللموانئالمراقبة /يعتبر تفعيل نظام للتنبيه . 
 
  دون أي تأخيربينبغي إرسال المعلومات المطلوبة لتفعيل هذه األنظمة إلى الموانئ ذات الصلة. 

 
 تبادل المعلومات عمليةيسهـِّـل ا ال شك فيه أن التشجيع على التعاون بين أجهزة مراقبة الحدود المختلفة مم 

 .للموانئالمراقبة /والبيانات الضرورية لتشغيل نظام التنبيه
 

 
 الفحص عند الحدود الدولية 3,1,2,3

 
  طريقة عالية الكفاءة والفعالية لمنع شخص إن استخدام التكنولوجيات الحديثة عند الحدود الدولية يمكن أن يكون

 .معروف من مغادرة أو دخول الدولة
 
 المدعومة بالموارد التكنولوجية ،ينبغي إعطاء الموظفين العاملين في مراقبة الحدود الصالحيات القانونية الكافية 

 .كلفين بهاالالزمة، لتمكينهم من القيام بوظائفهم الم
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 األوامر الصادرة عن المحاآماألحكام التشريعية و 3,2
 

  ينبغي أن يكون ألي واحد من الوالدين الذي يخشى حدوث االختطاف إمكانية الوصول بفعالية إلى التدابير
تجاه الطفل عند ) ة( الوقائية، بما فيها القدرة على استصدار أمر بتوضيح الوضع القانوني للوالدضائيةالق

 .   االقتضاء
 
 

  يمكن أن تجعل تنفيذ عمليات االختطاف أآثر صعوبةاإلجراءات التي 3,2,1
 

 تنفيذ عمليات االختطاف أآثر صعوبة، مثل تقييد السفر جعل ي ما األحكام القانونية المحلية من الممكن أن تتضمن
 .الدولي أو وضع شروط صارمة بصدده

 
 وصول أو إصدار أمر ال/يجوز أن تشمل الصالحيات األخرى فرض قيود أو تحديدات على ترتيبات االتصال

 .حضانة مؤقت
 

  عندما تكون هناك إجراءات قضائية عالقة في المحاآم بخصوص طفل، فقد يكون من المفيد اتخاذ تدابير مؤقتة
 .تسعى إلى منع االختطاف

 
 

 القيام باالختطافعمل بمثابة مثبطات لعدم اإلجراءات التي قد ت  3,2,2
 

 ضمانةالقيام باالختطاف، مثل المطالبة بتقديم لعدم  بمثابة مثبطالمحلية  األحكام القانونية عمل تمن الممكن أن 
 . النقل أو تحديد اإلجراءات الجزائية التي ستـُتـّخذ إذا ما حدث االختطافضدنقدية 

 
 

 اإلجراءات التي تمنح الصالحيات للسلطات والوآاالت 3,2,3
 

 تقديم ألخرى الصالحيات الكافية التي تمكـِّـنهم من طاء ضباط الشرطة والجهات والوآاالت المعنية اعينبغي إ
 .المساعدة الالزمة لمنع حدوث عمليات االختطاف

 
  يجب أن تكون السلطات على علم ودراية بأن في بعض الدول، وليس جميعها، يقتضي األمر وجود إدعاء جنائي

زم لمنع حدوث نقل الطفل إلى حتى يتمكن ضباط الشرطة والجهات والوآاالت المعنية األخرى من اتخاذ الال
 .خارج دولته

 
 

 الوصول إلى المحاآم 3,3
 

  وأيعتبر الوصول الفعال إلى المحاآم ضروريا لتمكين أي من الوالدين من الحصول على أية أوامر وقائية الزمة 
 .ها أو االعتراف بها وتنفيذهاتعديل

 
 آذلك لى المساعدة القانونية وترجمة الوثائق ويشمل الوصول الفعال إلى المحاآم، عند االقتضاء، الوصول إ

 . في اإلجراءات القانونيةالترجمة الفورية
 

  في حاالت الطوارئ، ينبغي أن تتاح اإلمكانية للوصول إلى المحاآم على وجه السرعة وإن لزم األمر بعد ساعات
 .الدوام

 
  طمن طرف واحد فقطلب بقد يكون من المفيد في حاالت الطوارئ السماح بالحصول على األوامر. 

 
 يجب اتخاذ الالزم بناء على ما ورد بأوامر المحكمة ذات الصلة وتنفيذ هذه األوامر دون أي تأخير. 
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 توفير ونشر المعلومات:  موجز   .4
 

 توفير ونشر المعلومات في حد ذاتها إجراًء وقائيا هامامسألة عتبر ت   . 
 
 

    المعلومات حول اإلجراءات االستباقية 4,1
 

 التوعية بالديناميكيات والعواقب الخطيرة لالختطاف الدولي للطفل 4,1,1
 

 ينبغي توفير معلومات عامة للجمهور بأن نقل الطفل بواسطة طرف واحد هو في العادة فعل غير مشروع. 
 

  فل فاظ الطتحاينبغي توفير معلومات عامة للجمهور تبرز اآلثار الضارة لالختطاف على نفسية الطفل وأهمية
 .عالقات هادفة مع آال والديهبقدر المستطاع الب

 
 

 التوعية باإلجراءات الوقائية 4,1,2
 

  تعتمد عليه فعالية الكثير من اإلجراءات الوقائية، من العوامل الهامة التيتعتبر التوعية بمخاطر اختطاف األطفال 
 .نع االختطاففينبغي تزويد الجمهور بالمعلومات التي تبرز أآثر الوسائل فعالية لم

 
  1980 بأداء اتفاقية الجمهورولتجد الدول المتعاقدة ما يشجعها على النهوض بتوعية. 

 
  ن مسائل الحضانة أو حقوق واالنفصال أو الطالق أو يناقشلآلباء واألمهات المقبلين على يمكن

ت والوآاالت القادرة على  والسلطا الموجودة اإلجراءات الوقائيةعنالوصول، االستفادة من المعلومات /االتصال
 .إليهمتقديم المساعدة 

 
 

 التوعية باإلجراءات الواقية 4,1,3
 

  واألطفال داخل دولة إقامتهم االعتياديةلآلباء واألمهاتينبغي توفير المعلومات حول الخدمات الواقية المتوفرة . 
 
 

    المعلومات حول اإلجراءات التفاعلية 4,2
 

 ها لالستجابة ألي خطر حقيقي بحدوث عملية تفعيلإلجراءات الوقائية التي يمكن يجب توفير المعلومات عن ا
 .اختطاف

 
  جراءات الوقائية، والسيما الخاصة باإل إمكانية الحصول فوريا على المعلومات لآلباء واألمهاتينبغي أن يكون

 . بعض اإلجراءات الوقائيةفيما يتعلق بالعمليات القانونية واإلجراءات اإلدارية التي يجب إتباعها لتفعيل
 
 

 وثيقة عن الوقاية 4,2,1
 

 تبين و تكون متاحة لآلباء واألمهاتالوقاية عن  الدول في اعتبارها صياغة ونشر وثيقة شاملة تضعوربما ل
 االتصال بالوآاالت والسلطات القادرة على المتوفرة لهم مع ذآر تفاصيل عن آيفيةبالتفصيل اإلجراءات الوقائية 

 .هم في إجراءات معينةمساعدت
 

 المتخوف من ) ة(ينبغي أن تؤآد الوثيقة على إجراءات الطوارئ والخطوات العملية التي يمكن أن يتخذها الوالد
 .حدوث عملية اختطاف، آما يجب تحرير هذه الوثيقة وإتاحتها باللغات ذات الصلة
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 معلومات محددة 4,2,2

 
 تفعيل إجراءات وقائية محددة توفير المعلومات عن أداء هذه ينبغي على الوآاالت والسلطات التي تقوم ب

 .اإلجراءات في الدولة المعنية
 
 

    نشر المعلومات 4,3
 

  على نطاق واسعنشرها دولة وأن يتم الينبغي نشر المعلومات العامة حول اإلجراءات الوقائية المعمول بها في. 
 
 

 وسائل اإلعالم 4,3,1
 

 ر المعلومات العامة عن االختطاف إلى عدد آبير من الناسيتيح اإلعالم الوسيلة لنش. 
 

  عندما يقوم اإلعالم بالبحث عن معلومات متعلقة بحالة محددة، فتستطيع السلطات توجيه االنتباه إلى اإلجراءات
 .1980الوقائية وأيضا إلى أهداف اتفاقية 

 
 

 )اإلنترنت(شبكة المعلومات العالمية  4,3,2
 

 وسيطا مهما لنشر المعلومات عن اإلجراءات الوقائية وذلك ألن ) اإلنترنت(ومات العالمية تعتبر شبكة المعل
 .مناطق التوقيت المختلفةفي الشبكة يسهل الوصول إليها واإلطالع على محتوياتها عبر الحدود الدولية و

 
 من أجل تسهيل الوصول إلى الشبكة، ينبغي توفير ونشر المعلومات بلغات مختلفة. 

 
 عاملة في الدولة أو في دول حتوي المواقع التي تقدم المعلومات عن منع االختطاف رابطات إلى مواقع أخرى قد ت

 .أخرى، والتي تقدم النصيحة والمعلومات ذات العالقة، بما فيها رابط إلى موقع مؤتمر الهاي
 

 بالنسبة للمعلومات المقدمة عن طريق شبكة اإلنترنت فيجب مراقبتها وتحديثها. 
 

  على شبكة اإلنترنتالصادرة عن الدولة  وثيقة الوقاية إتاحةينبغي. 
 
 

 المعلومات المطبوعة 4,3,3
 

  للتأآد من نشر المعلومات على نطاق واسع، فينبغي توفيرها في شكل مطبوعات باإلضافة إلى ما ينشر على شبكة
 .اإلنترنت

 
 المناسبةة في األماآن العامة يجب أن تكون المعلومات المطبوعة سهلة الحصول عليها ومتوفر. 

 
 آما ينبغي تحديث المعلومات المطبوعة وذلك بإضافة الملحقات إذا اقتضى األمر. 

 
  أيضا في شكل مطبوعالصادرة عن الدولة وثيقة الوقاية إتاحةينبغي . 
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 طريقة تقديم المعلومات 4,3,4
 

  آلباء واألمهاتفهم لال ةكون سهلتختصر بحيث االختطاف بشكل واضح ومينبغي تقديم المعلومات المتعلقة بمنع 
 .مهمومينال
 

  يجب إبراز المعلومات الخاصة بإجراءات الطوارئ وفصلها عن المعلومات العامة األخرى حتى يسهل الوصول
 .قراءتهاإليها و

 
 

 الحمالت اإلعالنية 4,3,5
 

 ت على الحوائط أو أي وسيلة إعالن أخرى يجب إعطاء االعتبار لبدء حملة إعالنية باستخدام الالفتات أو الملصقا
 .وذلك لنشر المعلومات حول االختطاف الدولي للطفل

 
 

 جهة مرآزية للمعلومات 4,3,6
 

  ينبغي أن تكون هناك جهة مرآزية تقوم بتوفير ونشر المعلومات داخل الدولة في آل ما يتعلق بمنع اختطاف
 .مرآزية أو أية جهة أخرى تكون هذه الجهة إما السلطة اليمكن أناألطفال، و

 
  يجب أن يكون من السهل االتصال بالوآاالت والسلطات القادرة على توفير المعلومات والنصيحة حول

 االنتباه بشكل خاص إلى توفير معلومات االتصال والسيما وسائل االتصال لفتاإلجراءات الوقائية، آمل يجب 
 .الحديثة السريعة عند االقتضاء

 
 آاالت والسلطات القائمة على الخطوط الساخنة التلفونية التأآد من أن العاملين لديها مدربون جيدا ينبغي على الو

 .على توفير المعلومات الصحيحة للشخص الذي يتصل بهم
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 التدريب والتعاون:  موجز   .5
 

  نظام لنجاح أيرئيسية المناسب للمهنيين المشتغلين بهذا المجال من العوامل الالالزم وتوفير التدريب تعتبر مسألة 
 .أو برنامج يتعلق بالمنع أو الوقائية

 
 يتطلب منع االختطاف التعاون بين وآاالت وسلطات مختلفة داخل الدولة وفي دول مختلفة.     

 

 
    1980اتفاقية  5,1

 
  الستعراض األداءاجتماعات 5,1,1

 
  اجتماعات اللجنة الخاصة الستعراض أداء اتفاقية من المشجـَّـع أن تواصل الدول المتعاقدة مشارآتها الكاملة في

 . والسيما في شكل استبياناتالمشاورة، بما في ذلك مشارآتها في 1980
 

  وفي واقع األمر فإن حضور اجتماعات اللجنة الخاصة مفيد للغاية في بناء وتطوير عالقات مع الزمالء من الدول
 .األخرى والذي يمكن أن يزيد من التعاون بينهم

 
 

 خدمات ما بعد االتفاقية 5,1,2
 

  يتوجب استرعاء االنتباه إلى خدمات ما بعد االتفاقية التي يقدمها ويقوم بتيسيرها المكتب الدائم لمؤتمر الهاي، من
 .، بما في ذلك اإلجراءات الوقائية1980أجل تثقيف وتدريب المهنيين المتخصصين القائمين على إعمال اتفاقية 

 
 

 لمرآزيةالسلطات ا 5,1,3
 

  التعاون مع بعضها البعض والنهوض بهذا التعاون فيما 1980يقتضي على السلطات المرآزية المنفـِّـذة التفاقية 
 .بين السلطات المختصة في بلدانها

 
  كافيةالالمادية ينبغي إعطاء السلطات المرآزية الصالحيات الكافية وتجهيزها بالموظفين المؤهلين والموارد 

 .ا من وضع االستراتيجيات الالزمة لتنفيذ اإلجراءات الوقائية والستعراض أدائهاوذلك لتمكينه
 

 ب إجرائي الستخدامه في تدريب الموظفين الجدد وليكون يولتجد السلطات المرآزية ما يحثها على إعداد آت
 .ئيةمرجعا للموظفين الحاليين، على أن يتضمن هذا الكتيب قسما عن تنفيذ وتفعيل اإلجراءات الوقا

 
 اختطاف  الوقاية من مجال بتشجيع التعاون بين المهنيين المشتغلين في ةطشاينبغي أن تقوم السلطات المرآزية ن

 . االتساق والتنسيق في إستراتيجية الوقايةاألطفال، وذلك لكي تضمن
 

 

    ياستباقبشكل  تصرفالتدرب على ال 5,2
 

 قانونيين المتخصصين في مسائل الطالق أو الحضانة أو حقوق ينبغي أن يرآـِّـز التدريب المقدم للممارسين ال
 . االختطافضد مثبطدع أو ارآ إجراءات وقائية استباقية في إتباعالوصول، على أهمية النظر /االتصال

 
 الختطاف الدولي للطفلالخطيرة لعواقب الويجب أن يتضمن تدريب المهنيين المعنيين التوعية ب. 
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    وتفعيل اإلجراءات التفاعليةالتدريب على تنفيذ  5,3
 

 ينبغي أن يرآـِّـز التدريب على ضرورة اتخاذ اإلجراءات بصورة عاجلة لمنع حدوث االختطاف. 
 

  آما ينبغي أن يرآـِّـز التدريب على الحاجة إلى فهم األدوار التكميلية التي يلعبها مختلف الوآاالت والمهنيين
 .المتخصصين

 
  وشيكةالختطاف اال اتعملي اآتشاف مهاراتتدريب المهنيين المتخصصين على وعندما يقتضي األمر فيجب 

 . بصددها وبتنفيذ اإلجراءات الوقائية الالزمةالحدوث
 

 

    التدريب الداخلي 5,4
 

  على الوآاالت والسلطات المسؤولة عن تفعيل اإلجراءات الوقائية التأآد من أن منهج التدريب العام يتضمن
 . تفعيل هذه اإلجراءاتالتدرب على آيفية

 
  آما ينبغي على الوآاالت والسلطات التأآد من أن الكتيبات اإلجرائية متوفرة للموظفين آمرجع لهم عن آيفية

وبالنسبة للمعلومات الخاصة باإلجراءات الطارئة فيجب فصلها عن باقي المعلومات .  تفعيل اإلجراءات الوقائية
 .لتسهيل الوصول إليها

 
  قضايا اختطاف األطفالمع المشتغلين في مهنة واحدة الذين يكتسبون خبرات معينة في التعامل يحبذ لو أن 

 من أن هؤالء الزمالء على دراية بأحدث المعلومات وآخر للتأآد خبراتهم مع الزمالء اآلخرين شاطروني
 .التطورات بصدد القضايا ذات العالقة

 
 

     الوآاالتبينالتدريب المشترك  5,5
 

 أية دولة التعاون فيما بينها والشروع في توفير تدريب مشترك على في ي على الوآاالت والسلطات العاملة ينبغ
 .على معرفة بأدوار السلطات األخرىأو سلطة مستوى جميع الوآاالت المعنية، وذلك لكي تكون آل وآالة 

 
 رف ان مفيدا في تبادل المعأن ذلك يكوعلى يل مجموعات مشترآة بين الوآاالت في هذا الصدد يمكن تشك

 أداء وتنفيذ  بمثابة منتدى للنقاش والعمل من أجل تحسينكون يهوالخبرات على مستوى الوآاالت المختلفة آما أن
 .اإلجراءات الوقائية

 
 

 التدريب على المستوى الدولي 5,6
 

  تطاف االخالوقاية منمما ال شك فيه أن التدريب والتعاون عبر الحدود لمن شأنه تحسين. 
 

 َّين اإلقليمي والدولي مستنبطة من خبرات المنظمات اإلقليمي يـم البرامج التدريبية عند المستوينبغي أن تـُصمـ
 International Social) والدولية المعنية، مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمة الخدمة االجتماعية الدولية

Service)ية جنائ والمنظمة الدولية للشرطة ال)(INTERPOLمن جملة منظمات أخرى .  
 

  هم في الدول نظرائ اختطاف األطفال إنشاء وتطوير شبكات مع الوقاية منمجال على المهنيين المشتغلين في
.األخرى
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 مخطط عام
 
  إيجـاد البيئة القـانـونية التي تقـلـل مـن مخاطر االختطاف–اإلجـراءات االستباقية  . 1
 

 كوك الدوليةالص  1,1
  1980اتفاقية  1,1,1

 التنفيذ  1,1,1,1    
 السلطات المرآزية  1,1,1,2    

 الصكوك العالمية واإلقليمية األخرى 1,1,2
 الترتيبات الثنائية 1,1,3

 القوانين واإلجراءات المحلية  1,2
 وثائق السفر  1,2,1
 الموافقة على السفر  1,2,2
 لمفتوحةمراقبة الحدود والحدود ا  1,2,3
 الناقالت الجوية والبحرية التجارية  1,2,4

 القانون الجنائي  1,3
 
 

  حيث يـوجد خطـر واضـح ومتـزايد بحـدوث االختطاف–اإلجـراءات االستباقية   .2
 
  انهيار البنية األسرية  2,1
 االتفاقات الطوعية والوساطة  2,1,1  
 ن المحاآماألحكام التشريعية واألوامر الصادرة ع  2,1,2  
  إعادة التوطين  2,2
 المتمتع بحق االتصال في أثناء إعادة التوطين) ة(حماية حقوق الوالد  2,2,1  

 ممارسة في إطارالخارج ة تتم في  زيارموضوعالحاضن عندما يكون الطفل ) ة(حماية حقوق الوالد 2,2,2
 الوصول/حقوق االتصال

  االعتراف باألوامر وتنفيذها في الخارج  2,3
 

 

  للمخاطر الحقيقية بحـدوث االختطافاالستجابة –اإلجـراءات التفاعلية   .3
 
  حواجز أمام السفر الدوليالوضع   3,1
 وثائق السفر  3,1,1  
 إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية  3,1,1,1    
 إصدار التأشيرات  3,1,1,2    
 ويةبطاقات الهوسحب وإلغاء جوازات السفر   3,1,1,3    
 األطفال الذين يحملون أآثر من جنسية واحدة  3,1,1,4    
 مراقبة الحدود  3,1,2  
 اإليقافأوامر   3,1,2,1    
 للموانئالمراقبة /أنظمة التنبيه  3,1,2,2    
 الفحص عند الحدود الدولية  3,1,2,3    
  األحكام التشريعية واألوامر الصادرة عن المحاآم  3,2
 اءات التي يمكن أن تجعل تنفيذ عمليات االختطاف أآثر صعوبةاإلجر  3,2,1  
 اإلجراءات التي قد تزيل الحافز على القيام باالختطاف  3,2,2  
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 قـانـونية التي تقـلـل مـن مخاطر إيجـاد البيئة ال–اإلجـراءات االستباقية   .1

 االختطاف
 
 

 على الدول النهوض بالبيئة القانونية التي تحّد من مخاطر االختطاف. 
 
 

بدال من االستجابة وتمنعه ف قرار االختطاستبق تعتبر بعض اإلجراءات الوقائية استباقية وليست تفاعلية بمعنى أنها ت
وتتضمن مثل هذه اإلجراءات على سبيل المثال تنفيذ القوانين أو اإلجراءات .  عد حدوثها بالفعلب أو التهديد بها لالختطافات

 فإن وجود هذه القواعد.  اإلدارية التي تنظـِّـم انتقال األطفال عبر الحدود، وإصدار واستخدام وثائق السفر المرتبطة بذلك
 .الختطافوحده بمثابة رادع ضد االمجاالت يمكن أن يعمل غيرها من واألنظمة في هذه المجاالت و

 
من الجدير بالذآر أن الكثير من اإلجراءات الوقائية االستباقية قابلة للتطبيق بصفة عامة، وذلك مهم بصورة خاصة ألن 

فقد يكون .  15ما التنبؤ بموعد حدوث االختطافديناميكيات االختطاف الدولي للطفل تتفاوت وليس من الممكن دائ
 غير أولياء األموراألشخاص المختطـِفين، من بين جملة أشخاص آخرين، إما اآلباء أو األمهات أو الراعين األساسيين أو 

زوجين   وبالمثل قد يكون الوالدان مت.16تلك الدولةيرتبط بال آما يبدو  مـَنالحاضنين، أو مواطني دولة جهة الوصول أو 
ومتعاشرين قبل االختطاف مباشرة، أو يكونان شارعين في عملية انفصال أو طالق، أو آانا منفصلين أو مطلقين لبعض 

وعليه، فإن وجود إجراءات قابلة للتطبيق بصورة عامة هو أمر حاسم لمنع حدوث االختطاف في الحاالت التي لم .  الوقت
 .تحديدالتالي لم تسنح الفرصة لتنفيذ إجراءات وقائية أخرى أآثر  االختطاف، وباحدوثيكن فيها إنذار مسبق ب

 
 

 الصكوك الدولية 1,1
 
 

 بفعالية واإلعالن عنها بشكل أداؤها الصكوك الدولية المتعلقة باختطاف األطفال منفـَّذة بنجاح ويتم عندما تكون 
 .بإمكانها ردع عمليات االختطاففجيد، 

 
 

 االختطاف الدولي للطفل، وتسعى هذه الصكوك إلى توفير الوقاية منولية إدراك بأهمية يوجد في العديد من الصكوك الد
يتم العمل في األماآن التي تم تنفيذ هذه الصكوك بنجاح وو.  الموقف عندما يحدثهذا  لتعامل مع لعالجيةالالقانونية التدابير 

      . اختطاف الطفلب) ة(لوالدضد قيام ا ادعارتكون من الممكن أن ف بفعالية واإلعالن عنها بشكل جيد، بها
 
 

 1980اتفاقية  1,1,1
 

 التنفيذ 1,1,1,1

 
  أو االنضمام إليها1980على الدول المتعاقدة عند االقتضاء تشجيع الدول األخرى على التصديق على اتفاقية . 

 
 لمتعاقدة األخرى وإعطاء وينبغي على الدول المتعاقدة النظر بعين االعتبار إلى مزايا قبول انضمام الدول ا

 .االهتمام لهذا األمر بأسرع صورة ممكنة عندما تقوم دول جديدة باالنضمام إلى االتفاقية
 

                                                      
المعضلة التي تجعل الوقاية صعبة إلى هذه الدرجة هي النطاق الواسع للدوافع والمواقف في "د ألمانيا على االستبيان فإن وفقا لما جاء في ر  15

 ". حياة اإلنسان التي يمكن أن ينبثق منها الحافز على االختطاف
 الخاصة 1980تشرين األول / أآتوبر25اتفاقية الهاي المؤرخة  بمقتضى 1999التحليل اإلحصائي للطلبات المقدمة في عام "انظر    16

تشرين /، الذي قام بإعداده نايجل لو و ساره أرمسترونغ و آنست ماثايس، النسخة المعّدلة، نوفمبربالجوانب المدنية لالختطاف الدولي للطفل
 صفحة اختطاف األطفال www.hcch.net >   >ويوجد التحليل بالموقع .  3، والذي تم تداوله سابقا باسم الوثيقة التمهيدية رقم 2001الثاني 

 من المختِطفين آانوا من النساء و ٪69وطبقا لهذا البحث فإن ").  1999التحليل اإلحصائي لعام "المشار إليه فيما بعد بعبارة ( إحصائيات 
 .   منهم آانوا من مواطني الدولة التي أخـِذ إليها الطفل52٪



 5 الدليل 

 
 االنضمام يساعد على التأآد من استمرارية نمو االتفاقية حديثةإن التشجيع على استخدام االستبيان مع الدول ال 

 .دون إضعاف أدائها
 

 ام ما يشجعها على عمل الالزم لنشر ردودها على هذا االستبيان بموقع مؤتمر الهاي ة االنضمحديثولتجد الدول ال
 .على شبكة اإلنترنت لتستخدمها الدول األخرى

 
 استخدام دليل الممارسة السليمةب نهوضعلى الدول المتعاقدة ال. 

 
 ينبغي أن يـُنظـَر إلى االتفاقية على أنها عملية متواصلة من التطوير والتحسين.     

 
 

تقع في ، إذ 1980 االختطاف الدولي للطفل هو اتفاقية الوقاية منن الصك الدولي الرئيسي الذي يسعى إلى مما يجب ذآره أ
مواجهة الزيادة في حاالت  "رغبة فيوآما هو معلن عنه فإن ال.   االختطافالوقاية منالرغبة في صلب هذه االتفاقية 

 أنه لم يكن 18الواضح من التقرير اإليضاحي و. 17ساسية التي بنيت عليها االتفاقية بكل تأآيد القاعدة األيه" االختطاف
آان القصد من التصوَّر أن تكون االتفاقية وثيقة تفاعلية بحتة، بتوفير التدبير العالجي للتعامل مع االختطاف بعد حدوثه، بل 

التأآيد قد أشارت الردود على االستبيان إلى أن وب.  ، منع حدوث االختطاف في األصلربما في أساسهاوجود االتفاقية، و
    .  19وجود االتفاقية في حد ذاته هو إجراء وقائي جيد

 
دة الطفل بأمان وعلى إعاتضع االتفاقية اإلجراءات التي تضمن بأن في حالة نقل أو احتجاز الطفل بشكل غير مشروع ستتم 

فل اعتياديا من اتخاذ القرار في مسائل الحضانة وحقوق م فيها الطيوجه السرعة لتمكين سلطات الدولة التي يق
االتفاقية عبر جميع العمل بفي الوقت الحالي يتم .   20في بعض الدول مسائل إعادة التوطينفي  حتىالوصول، و/االتصال

 وإذا  . 21االتفاقية دولة طرفا في 75 آان هناك، وفي وقت آتابة هذا الدليل القارات وفي الكثير من النظم القانونية المختلفة
، وأصبحت تعمل بكفاءة وفعالية فمن الممكن أن تكون رادعا ألي شخص يتأمل 22ما تم تنفيذ االتفاقية بشكل ناجح
وفي هذا الصدد آلما زاد عدد الدول التي تصّدق على االتفاقية أو تنضم إليها، آلما .  23االختطاف بين دولتين متعاقدتين

لي على الدول المتعاقدة العمل على تشجيع الدول األخرى على التصديق على االتفاقية بالتا.  آان تأثيرها الرادع
24

أو 
 .االنضمام إليها

ون د على االستبيان عند اتخاذ قرارها، ولذلك ينبغي التشجيع على استخدام هذا االستبيان للتأآد من استمرار نمو االتفاقية

                                                     

 
كون أو عدم قبول ذلك االنضمام قبل أن يعندما تنضم دولة إلى االتفاقية، يصبح القرار للدول المتعاقدة الحالية بقبول 

المتعاقدة النظر إلى النتائج اإليجابية لقبول انضمام الدول المتعاقدة وعلى الدول .   في آلتي الدولتينأي أثرالتفاقية ل
وللمساعدة في هذه العملية يوجد استبيان للدول .  ، وإعطاء االهتمام الفوري لهذه المسألة عند انضمام دول جديدة25األخرى

ل الحديثة االنضمام بضرورة إنشاء ، من شأنه تنبيه تلك الدو26 على شبكة اإلنترنتموقع مؤتمر الهايب الحديثة االنضمام
ويمكن للدول التي تنظر مسألة قبول انضمام دول جديدة االستفادة من الردود .  الهيكليات المناسبة لتنفيذ وتفعيل االتفاقية

 
 428.  ص10، عند الفقرة أعمال ووثائق الجلسة الرابعة عشرة، تومي الثالث، اختطاف األطفالعن تقرير إيضاحي "فيرا، -بيريز. إ  17

 > لدى العنوان  الهاي على شبكة اإلنترنتموقع مؤتمربمتوفر   ").فيرا-التقرير اإليضاحي لبيريز"المشار إليه فيما بعد بعبارة (
www.hcch.net >   صفحة اختطاف األطفال احي التقرير اإليض. 

 .انظر في نفس المكن  18
باإلضافة إلى ذلك أفادت ".  في حد ذاتها تستطيع االتفاقية أن تعمل بمثابة إجراء وقائي:  "على االستبيان) اسكتلندا(انظر رد المملكة المتحدة   19

تنفيذ اتفاقية الهاي بأشد "ت ألمانيا بأن آما علـَّـق".  فعالية آلية العودة المنصوص عليها في االتفاقية هي أفضل إجراء وقائي"فنلندا بأن 
 ".   بعد أن يكون االختطاف قد تم بالفعل، يـُفترض أنه سينجح في تحقيق آثار ردعية... صرامة ممكنة 

 حول االختصاص والقانون الواجب التطبيق واالعتراف 1996تشرين األول / أآتوبر19اتفاقية الهاي المؤرخة من أهداف وأغراض   20
، إرساء قواعد عالمية موحـَّـدة لالختصاص فيما يتعلق بهذه ذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الوالدية وإجراءات حماية األطفالواإلنفا
 ").  1996اتفاقية "يشار إليها فيما بعد بعبارة .  (المسائل

 .  وضع االتفاقيةطاف األطفال  صفحة اختwww.hcch.net >   >لالطالع على قائمة مستوفاة بالدول المتعاقدة انظر   21
 . أعاله6 اإلجراءات التنفيذية، الحاشية –انظر المزيد من التفصيل في دليل الممارسة السليمة   22
هناك أدلة مروية من محامين ومنظمات غير حكومية تشير إلى أن زيادة المعرفة "على االستبيان أفادت بأن ) اسكتلندا(في رد المملكة المتحدة   23

 ".لمام باتفاقية الهاي، مع احتماالت عودة الطفل بنجاح، تـُعّد آلها بمثابة وقاية في بعض الحاالتواإل
ينبغي مواصلة الجهود من أجل : " بأنه7,2وبصفة خاصة يـُقترح في الفقرة .  أعاله،4انظر نتائج وتوصيات اللجنة الخاصة الرابعة، الحاشية   24

 واالنضمام إليها من قبل الدول الراضية والقادرة على القيام بالواجبات المنصوص عليها في 1980التشجيع على التصديق على اتفاقية 
 ".فلتججد الدول المتعاقدة ما يشجعها على عمل الترتيبات لعقد اجتماعات عند المستوى اإلقليمي لهذا الغرض.  االتفاقية

 . وضع االتفاقية صفحة اختطاف األطفال www.hcch.net >   >لالطالع على نظرة عامة عن وضع االتفاقية انظر   25
 . االستبيان النموذجي للدول الحديثة االنضمام صفحة اختطاف األطفال www.hcch.net >   >انظر   26
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التنويه بأن الردود على االستبيان منشورة على موقع مؤتمر الهاي على اإلنترنت الستخدام ال بد من و.  أي إضعاف ألدائها
 . 27الدول األخرى

 
 بأن تنفيذ االتفاقية في النظم القانونية الوطنية يجب النظر إليه ةة والقديمحديثوينبغي أيضا تذآير جميع الدول المتعاقدة ال

 آالمنتج النهائي ولكن آعملية دائمة التطور والمراجعة، إذ أن باعتماد مثل هذا النهج سيتم الحفاظ على التأثير الردعيليس 
 اإلجراءات – اإلشارة إلى دليل الممارسة السليمة ينبغي سياقهذا الفي و.   تعزيز هذا التأثيرأيضا علىلالتفاقية بل 

 :اآلتيالتذآر بأن نتائج وتوصيات االجتماع الرابع للجنة الخاصة تفيد بباإلضافة إلى ذلك يجب    . 28التنفيذية
 

وينطبق نفس .  تخضع األطر القانونية الوطنية واإلقليمية التي يتوجب على االتفاقية العمل فيها، لتغييرات آبيرة في بعض األحيان"
لك من المقترح أن ينظر دائما إلى التنفيذ سواء على المستوى أداء االتفاقية، ولذالشيء على الوسائل التكنولوجية التي يمكنها تسهيل 

   ." 29 عملية متواصلة من التطوير والتحسين، حتى إذا بقي نّص االتفاقية نفسه بدون أي تغييرباعتبارهالوطني أو اإلقليمي 
 
 

 السلطات المرآزية 1,1,1,2
 
 

  الالزمة لتنفيذ ومراقبة ومراجعة اإلجراءات الوقائية ينبغي تزويد السلطات المرآزية بالموارد البشرية والمادية
 .المناسبة

 
 

 الموارد البشرية والمادية الالزمة لتطوير وتفعيل 1980آمبدأ عام يجب أن يكون للسلطات المرآزية المنفذة التفاقية 
حديدا ينبغي أن يكون وبشكل أآثر ت.  اإلجراءات الوقائية المناسبة على نحو فعال من أجل الحد من حاالت االختطاف

نتائج للسلطات المرآزية الموارد الكافية لوضع اإلستراتيجيات الالزمة لتنفيذ اإلجراءات الوقائية والستعراض وتقييم  
 ممارسة السلطة – إلى دليل الممارسة السليمة رجوعوعند إنشاء أية سلطة مرآزية وتقييم أية سلطة حالية ينبغي ال.  التنفيذ

  .  30المرآزية
 
 

 الصكوك العالمية واإلقليمية األخرى 1,1,2
 
 

  ينبغي إعطاء االعتبار للنهوض بالصكوك العالمية واإلقليمية األخرى التي تتعرض لمسألة االختطاف الدولي
الخاصة باالختصاص، والقانون الواجب  1996تشرين األول / أآتوبر19  اتفاقية الهاي المؤرخة للطفل، والسيما
 ).1996اتفاقية (راف، واإلنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسئولية األبوية وإجراءات حماية األطفال تطبيقه، واالعت

 
 

وفي هذا الصدد تعتبر .  تتعرض الصكوك العالمية واإلقليمية األخرى لقضية النقل أو االحتجاز غير المشروع لألطفال
 التي تحظى بأآبر قدر من القبول، آما 31لدولية المتعلقة باألطفال االتفاقية ا1989اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 

فرض التزامات أما الصكوك األخرى فت.  32أنها تشجـِّـع الدول األطراف على السعي إليجاد السبل لمنع اختطاف األطفال
العالجية في حالة قانونية ال الدول األطراف بتوفير التدابير بإلزام أو / االختطاف، وإلى منع يسععلى الدول األطراف بال

وتتضمن الصكوك العالمية أو اإلقليمية التي تحتوي على نصوص متصلة بهذا الموضوع، ما يلي من .  ختطافاالحدوث 
 :جملة أمور أخرى

 
  بشأن االعتراف بالقرارات المتعلقة بحضانة األطفال واستعادة حضانة األطفال 1980االتفاقية األوروبية لعام 

 ،33وإنفاذها
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  34لألطفالالخاصة بالعودة الدولية 1989اتفاقية البلدان األمريكية لعام ، 
 

  35االتجار الدولي في األوالد القـُصـَّـر بشأن 1994اتفاقية البلدان األمريكية لعام ، 
 

  علق الخاصة باالختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، واالعتراف، واإلنفاذ والتعاون فيما يت 1996الهاي لعام اتفاقية
 ،36بالمسئولية األبوية وإجراءات حماية األطفال

 
  37 الخاصة باالتصال فيما يتعلق باألطفال2003االتفاقية األوروبية لعام، 

 
  الخاصة باالختصاص واالعتراف باألحكام في المسائل 2201/2003رقم ) المجلس األوروبي(والئحة المجلس 

 . 1347/200038رقم ) المجلس األوروبي( الئحة  بموجبها  تلغىلتيالزوجية ومسائل المسؤولية الوالدية وإنفاذها، ا
 

، حتى أن منظمة الخدمة االجتماعية الدولية قد 198039ن التفاقية  هي إضافة وتكملة مفيدتا1996اقية اتفمن المؤآد أن 
ن تطبيقها لسوف يساهم في  يبدو ضروريا لنا، باعتبار أ1996التشجيع على التصديق على اتفاقية الهاي لعام "علـَّـقت بأن 

 ".الوقاية من اختطاف األطفال
 

فمن الممكن أن تكون رادعا , في األماآن التي تحظى فيها هذه الصكوك على قبول واسع النطاق، وتعمل فيها بكفاءة وفعالية
 فيها هذه الصكوك  ففي األماآن التي تعملعلى نحو مماثلو.  باختطاف طفل بين الدول األطراف) ة(يحول دون قيام الوالد

 أداء هذه االتفاقية وبالتالي تزيد من تأثيرها تؤدي إلى تحسين، فقد 1980على تعزيز المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية 
 .الردعي

 
 

 الترتيبات الثنائية 1,1,3
 
 

  باختطاف بالنسبة للدول التي تضع في اعتبارها الدخول في ترتيبات ثنائية مع دول غير متعاقدة فيما يتعلق
وفي األطفال فقد يكون من المحبذ أن تحصل على المشورة والمساعدة من الدول التي لها خبرة في هذا المجال، 

 . الحصول على مزيد من المعلومات من المكتب الدائمن يمكهذا الصدد
 

  متعدد األطرافال اإلطار داخللعمل التي تعود من اتجاهل المزايا اإلضافية عدم ينبغي. 
 
 
.   في ترتيبات ثنائية بخصوص اختطاف األطفال مع دول غير متعاقدة1980د دخلت بعض الدول المتعاقدة في اتفاقية لق

، بينما يأخذ البعض 1980ومما يذآر أن بعض هذه الترتيبات الثنائية تستنبط من الصكوك المتعددة األطراف مثل اتفاقية 
وهذا مع العلم بأن بعض االتفاقات تعمل بصورة .  40الت التفاقات إداريةاآلخر شكل اتفاقات التعاون القنصلي أو بروتوآو

أفضل من اتفاقات أخرى وربما يكون من األفضل للدول التي تبحث مسألة الدخول في مثل هذه االتفاقات أن تسعى 
ن المعلومات من للحصول على النصيحة والمساعدة من الدول ذات الخبرة في هذا المجال، آما يمكن الحصول على مزيد م

 تشجيع مزايافبينما تعمل هذه االتفاقات على ردع االختطاف، إال أن على الدول أن تضع أيضا في االعتبار .  المكتب الدائم

                                                      
 .1انظر تحديدا، المادة   34
 .22-12 و 3انظر تحديدا، المواد   35
 .35 و 7انظر تحديدا، المادتين   36
 ").اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة باالتصال"المشار إليها فيما بعد بعبارة .  (20، و 16، 10انظر تحديدا، المواد   37
 .11 و 10انظر تحديدا، المادتين   38
تفاقية الهاي الاللجنة الخاصة تعترف بالمزايا الممكنة : " بأن7,1 أعاله، في الفقرة 4أفادت نتائج وتوصيات اللجنة الخاصة الرابعة، الحاشية   39

المسؤولية  حول االختصاص والقانون الواجب التطبيق واالعتراف واإلنفاذ والتعاون فيما يتعلق ب1996تشرين األول / أآتوبر19المؤرخة 
، وتوصي بأن الدول المتعاقدة ينبغي أن تضع في اعتبارها التصديق على 1980، آإضافة إلى اتفاقية الوالدية وإجراءات حماية األطفال

 في ، وقـَّعت االتفاقية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي التي آان عددها2003نيسان / إبريل1وفي يوم ".  االتفاقية أو االنضمام إليها
وقد تم التوقيع في مراسم احتفال .  دولة، والتي لم تكن قد وقـَّـعتها حتى حينه، باإلضافة إلى أستراليا وسويسرا) 14(ذلك الحين أربع عشرة 

  .     عقدت بقصر السالم في الهاي
 ورقة بحثية من – الثنائية والدول اإلسالمية االتفاقيات: اختطاف األطفال والوصول عبر الحدود"للمزيد من المعلومات، ينبغي اإلشارة إلى   40

 التي عقدت في الهاي في 1980 في اللجنة الخاصة بشأن اتفاقية 7إعداد آارولين غوسالن للمكتب الدائم وقد تم تداولها آالوثيقة التمهيدية رقم 
 الوثائق المتعلقة باللجان ف األطفال  صفحة اختطاwww.hcch.net >   >متوفرة لدى .  2002تشرين األول /أيلول وأآتوبر/سبتمبر
 لنشرة القضاة، والذي يرآَـِّـز على مؤتمر مالطة القضائي حول المسائل 2004آب /آما يوجد مزيد من المعلومات في عدد أغسطس.  الخاصة

 .    إلى الهايالخاصة بقوانين األسرة عبر الحدودية التي تتعلق ببعض الدول المنتمية إلى الهاي والدول غير المنتمية 



   اإلجراءات الوقائية–الجزء الثالث  8
 

صك متعدد العائدة من أي فوائد الأينما أمكن، إذ أن الدول غير المتعاقدة على االنضمام إلى الصكوك المتعددة األطراف 
 قاعدة أوسع لترويج التعاون الدولي إيجادا أحكام االتفاقية باإلضافة إلى الدول التي ستطبق فيهعدد  زيادةاألطراف تشمل 

 .ينبغي التذآر بأن اختطاف األطفال قد ينطوي على أآثر من دولة واحدةووالممارسات السليمة واالمتثال، 
 
 

 القوانين واإلجراءات المحلية 1,2

 
 ا في القوانين المحلية، التي تحظر نقل الطفل إلى خارج دولته أو تضع يمكن لبعض األحكام المنصوص عليه

 .اتشروطا على ذلك، أن تساعد في منع حدوث االختطاف
 

 
 أحد الوالدين الذي يقوم بهتوجد في العديد من الدول قواعد تنظـِّـم السفر الدولي أو تضع قيودا على نقل أو احتجاز الطفل 

لزام بتقديم اإل:  آاآلتياعد على سبيل المثال وضع شروط للسفر الدولي أو إقامة الحواجز أمامه وتشمل هذه القو.  اانفرادي
قبل ) ة(دولة؛ إيجاد المتطلب بالحصول على موافقة الوالدأية أو دخول /ومغادرة عند وثائق سفر صحيحة وذات الصلة 

آلها إجراءات مفيدة للوقاية من وبة عند الحدود الدولية؛ مراقالالسماح للطفل بمغادرة الدولة التي يقيم فيها؛ ووجود وسائل 
 حدوثمنع ل اتخاذ ما يلزموآما ذـُكر فإن هذه اإلجراءات مفيدة للغاية ألنه من األفضل وخاصة للطفل المعني .  االختطاف

.  دة الطفلإعا اوالتفي مح من خالل القانون المحلي بدال من االعتماد بعد ذلك على القانون الدولي ىالنقل األولعملية 
 عندما ال تكون الدولة المعنية أو خاصة القوانين المحلية التي تسعى إلى منع االختطاف ضرورية عتبروباإلضافة إلى ذلك ت

 . في الصكوك الدولية ذات العالقةطرفا أو طرفينآلتا الدولتين المعنيتين 
 
 

 وثائق السفر 1,2,1
 
 

 :راءات التاليةيمكن الوضع في االعتبار اتخاذ اإلج
 

 االقتضاء بأن يكون لألطفال وثائق سفر منفصلة. 
 

 إلزام الحصول على موافقة آال الوالدين قبل إصدار وثائق السفر لألطفال. 
 

  القواعد المتعلقة بإصدار التأشيرات وذلك في لطفل في الحسبان الدولي لختطاف اال حدوث التاحتماوضع
 .لألطفال

 
 تأشيرات الحصول على ي سياق طلبات فوامر أو االتفاقات الساعية إلى منع االختطاف األخذ بعين االعتبار األ

 .لاألطفل
 

 
وربما الحصول على   وثائق سفر، مثل جواز سفر وبطاقة هويةالتي تقتضي حيازةوالقوانين لقواعد اكون من الممكن أن ت

الوثائق الالزمة إما لنفسه أو نفسها أو ) ة(حوزة الوالدتأشيرة آإجراء إضافي، رادعا ضد االختطاف في حالة ما إذا لم يكن ب
 .للطفل

 
منع عمليات صدار جواز سفر لطفل تعتبر حاسمة في اللوائح المتعلقة بإ"ومن خالل الردود على االستبيان، قد لوحظ بأن 

 حقوق أو صاحبي الوالدين 42موافقة آاليلزم الحصول على دول الكثير من ال فيو."   41اختطاف األطفال في الخارج
 يحق فقط  وفي بعض الدول .43مسؤوليات معينة تجاه الطفل، وذلك قبل إصدار جواز سفر أو بطاقة هوية لذلك الطفل

 توقيع آال الوالدين قبل صدور يلزمللطفل أن يقدم طلبا الستخراج جواز سفر، لكن وبالرغم من ذلك الحاضن ) ة(للوالد

                                                      
أآثر الطرق أمانا لمنع االختطافات تكون بالتالي الرقابة "باإلضافة إلى ذلك قد أفاد رد آندا على االستبيان بأن .  انظر رد بولندا على االستبيان  41

 ".على إصدار الجوازات
ت السفر بالمملكة المتحدة في األحوال العادية بإصدار على االستبيان، ستقوم سلطة جوازا) اسكتلندا(وفقا لما جاء في رد المملكة المتحدة   42

 .ما لم يـُقّدم أو يـُسجـَّـل أي اعتراض على ذلك جواز السفر على أساس موافقة أي من الوالدين
من ) ْ 4 (264المادة انظر .  انظر ردود األرجنتين، آندا، آرواتيا، الدانمرك، فنلندا، أيسلندا، مالطة، بنما، بولندا، والسويد على االستبيان  43

، موافقة آال الوالدين 2001تموز / يوليو2، المؤرخ 113-106وفي الواليات المتحدة، يقتضي القانون العام رقم .  القانون المدني األرجنتيني
 ). 14(قبل إصدار جواز سفر لطفل دون سن الرابعة عشر 
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خرى قد يقتضي على آال الوالدين الذهاب شخصيا إلى الجهة المختصة للحصول أما في بعض الدول األ.  44جواز السفر
.  46، وباإلضافة إلى ذلك قد يقتضي األمر حضور الطفل معهما45على جواز السفر وذلك لإلقرار بموافقتهما أمام تلك الجهة

ى متطلب منفصل بموافقة الوالدين وينبغي التأآيد على أن اقتضاء الموافقة إلصدار وثائق السفر للطفل قد يكون إضافة إل
يتم تناول هذا الموضوع في (دولة في أية مناسبة آانت وذلك يعتمد على الدولة صاحبة الشأن العلى السماح للطفل بمغادرة 

 ).القسم التالي
 

يع الطفل ، وبالتالي يستط)ة( إدراج أسماء األطفال المعولين في جواز سفر أو بطاقة هوية الوالد يجوزفي بعض الدول،
ل، ولذلك يقوم عدد متزايد من اطفعمليات اختطاف األولكن اقترح بأن ذلك قد يسهـِّل ).  ة(السفر بحرية مع ذلك الوالد

 . 47الدول بتقديم مشروعات لتشريعات تتطلب حصول األطفال على جوازات سفر منفصلة خاصة بهم
 

 بعض الدول من مواطني دول معينة الحصول على تأشيرة عالوة على المتطلب بوجود جواز سفر أو بطاقة هوية، فتقتضي
 االختطاف، الوقاية مندخول، على اعتبار أن وجود قواعد معقولة فيما يخص الحصول على التأشيرات قد يساعد في 

بطاقة هوية /مدرج اسمه في جواز سفربطاقة هوية خاصة به أو /والسيما عندما يكون الطفل حائزا بالفعل على جواز سفر
  ومن أسباب وضع هذه القواعد أن التأشيرة قد تحدد الفترة الزمنية التي يسمح فيها للشخص بالبقاء داخل دولة  .48)ة(الوالد

بتحديد الفترة الزمنية التي يجوز فيها للطفل التواجد خارج دولة ) ة(معينة، وفي حالة ما إذا آان هناك أمر صادر للوالد
آما ينبغي أن تنّص القوانين واللوائح .   ستأخذ ذلك في االعتبار الجهات الصادرة للتأشيراتنـُـفترض أإقامته االعتيادية، في

نقال غير المتعلقة بالتأشيرات على األسباب التي يجوز االستناد إليها لرفض إصدار التأشيرات إذا آان سفر الطفل يشكـِّـل 
، فتقتضي بعض البعثات الدبلوماسية لدول معينة 49أشيرةوقد يتطلب األمر موافقة آال الوالدين قبل إصدار ت.  مشروع

باإلضافة إلى ذلك من الممكن رفض .   50ذهاب األطفال شخصيا إلى السفارة أو المكتب القنصلي لكي تصدر لهم التأشيرة
 إذا آانت لتاليباطلب الحصول على تأشيرة إذا آان من البادي أن المسافر لن تكون لديه األموال الكافية للعودة إلى وطنه، و

وفي دولة أخرى، .  51ه للحصول على التأشيرةنية المسافر أال تكون فترة زيارته مؤقتة بل أطول، سوف يـُرفض طلب
، بيان ما يثبت عودته إلى وطنه بتقديم تذآرة العودة مع الطلب وذلك 52يقتضي على المسافر، قبل أن تصدر له التأشيرة

 .للتأآد من أن الزيارة ستكون مؤقتة
 
 

 الموافقة على السفر 1,2,2
 
 

 :يمكن الوضع في االعتبار اتخاذ اإلجراءات التالية
 

  قبل السماح للطفل بمغادرة دولته، عند االقتضاء،الموافقةعلى حصول الإيجاد المتطلب بتقديم ما يثبت . 
 

 اعتماد نموذج موحـَّـد للموافقة للمساعدة في تحقيق التيقن واالتساق في اإلجراءات.  
 
 

سألة الحصول على موافقة آال الوالدين قبل تعلق بمفيما يوقد اقترح بأن تقديم متطلب شامل التطبيق على المستوى العام 
جد حاليا في دول معينة، ووي.   53 االختطافالوقاية منالسماح للطفل بمغادرة دولة إقامته لسوف يساعد إلى حد آبير في 

بغض النظر (ا المتطلب الذي ال يسمح للطفل بمغادرة دولة إقامته إال بموافقة والديه ، مثل هذ منهاحتى وإن آانت األقلية
                                                      

المتمتع بحضانة الطفل الحصرية أن يقوم انفراديا بعمل ) ة(ى يستطيع الوالدبيد أن في دول أخر.  على االستبيان) آوبيك(انظر رد آندا   44
 .  انظر أيضا ردود النمسا والدانمرك على االستبيان.  الترتيب الالزم إلصدار جواز سفر أو بطاقة هوية لذلك الطفل

لوالدين إلى سلطة جوازات السفر ووقـَّـعا بموافقتهما، في إسرائيل ال يجوز ألي طفل لوالدين مطلقين استخراج جواز سفر إال إذا ذهب آال ا  45
وفي رد مالطة على االستبيان أفادت بأنه يتوجب على آال الوالدين بيان موافقتهما بالتوقيع على استمارة .  انظر رد إسرائيل على االستبيان

 ".  الشخص الموصـِي"الطلب في حضور 
 .انظر رد السويد على االستبيان  46
وعلى نفس .   أصبح من غير الممكن إدراج طفل في جواز سفر شخص بالغ1998تشرين األول / أآتوبر5بة للمملكة المتحدة، فمنذ بالنس  47

وبعد هذه التواريخ أصبح األمر أن الطلبات المتعلقة .  2001آانون األول /المنوال، أصبح هذا غير ممكن في آندا اعتبارا من ديسمبر
وفي آرواتيا و نيوزيلندا، تـُصَدر لألطفال جوازات .  طفال تـُقّدم فقط على أساس استخراج جواز سفر مستقل بذاتهباستخراج جوازات سفر لأل

 .      سفر مستقلة بذاتها
 . < www.usembassy.org.uk/cons_new/visa/index.htmlt >للحصول على معلومات عن آيفية عمل هذا النظام في الواليات المتحدة، انظر   48
ففي أيسلندا على آال وليي األمر القانونيين أن يقدما بالتضامن طلب الحصول على تأشيرة للطفل .  انظر ردود فنلندا وأيسلندا على االستبيان  49

 . وآشرط لمنحه التأشيرة، ويجب أن يسافر مع الطفل أحد الوالدين على األقل
 .انظر رد فنلندا على االستبيان  50
 .< www.migrationsverket.se/english.jsp >:  االستبيان، باإلشارة إلىانظر رد السويد على  51
 .انظر رد مالطة على االستبيان  52
 .انظر رد آندا على االستبيان  53
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 الحصول على هذه الموافقة في آل مرة قتضيإذ ي ،54)عما إذا آان الطفل حائزا أو غير حائز على وثائق سفر صالحة
وليس ، إصدار وثائق السفرالدين على لكن في أغلبية الدول يقتصر المتطلب بموافقة الو.  يسافر فيها الطفل إلى الخارج

ففي هذه الدول يـُفترض أن موافقة الوالدين على إصدار وثائق سفر تتضمن .  الحق في السفر إلى الخارج في حد ذاتهعلى 
ها عليلم يتم الحصول إذن ينبغي توخي الحيطة للتأآد من أن الموافقة تتم بحرية و.  الموافقة على استخدام هذه الوثائق الحقا

 .بطريق النصب واالحتيال
 

وفيما بين الدول التي تتطلب الحصول على موافقة الوالدين قبل السماح للطفل بمغادرة الدولة تتفاوت القواعد التي تحكم هذه 
بصرف النظر عما إذا آانا متزوجين أو منفصلين أو  (آال الولدينفعلى سبيل المثال، قد يكون األمر أن موافقة .  المسألة
أما في دول .   55الزمة قبل السماح للطفل بمغادرة الدولة بصورة قانونية) حضانة حصريةقين، وما إذا آانت ألحدهما مطل
 المتمتع بحقوق الحضانة قبل مغادرة الطفل لدولة إقامته، )أو أولياء األمور) (ة(لوالدموافقة ااألمر سوى ال يحتاج فخرى أ

 .56وب والذي يجب أن يكون موثـَّـقا في بعض الحاالتويتم ذلك في العادة عن طريق تصريح مكت
 

، والذي يمكن أن يساعد العاملين في )بعدة لغات(د نموذج واحد وموحـَّـد للموافقة و على وجاالتفاققد تكون هناك فائدة في 
إثياتية الزمة والسيما التأآد من استيفاء أية متطلبات ( التصريح بالسفر ن وجود التأآد بسرعة معلىمراقبة الحدود 

أن يجعل إجراءات الموافقة أقل الموحـَّـد الموافقة  من شأن نموذج سيكون ذلك، عالوة علىو).  بخصوص هذا التصريح
تعقيدا للمسافرين، وفي الوقت الحالي إذا سافر طفل عبر أآثر من دولة واحدة بدون مرافقة آال والديه، فمن المتصور أن 

 غيرها من الدول، ولذا فإن وجود نموذج موحـَّـد ما يوجد فيفل نموذجا للموافقة مختلفا عتتطلب آل دولة يمّر فيها الط
 .سيضمن التيقن واالتساق في هذه اإلجراءات

 
إمكانية تطوير نموذج موحـَّـد أو بحث في هذا الصدد، يعمل المكتب الدائم بالتشاور مع الدول والسلطات المعنية على 

 للجنة الخاصة اجتماع فيالموافقة عليه أن تتم ذه الحاالت، مع العلم بأن مثل هذا النموذج يجب  يمكن استخدامه في هقترحم
 .ه على موقع مؤتمر الهاي على شبكة اإلنترنتإتاحتيمكن بعد ذلك ثم 
 
 

 مراقبة الحدود والحدود المفتوحة 1,2,3
 
 

 :يمكن الوضع في االعتبار اتخاذ اإلجراءات التالية
 

  رقابة على الحدود لفحص وثائق السفرللتطبيق آليات. 
 

  التي حاالت الاعتماد القواعد التي تمكـِّـن السلطات من إيقاف أو استجواب المسافر في الظروف المناسبة حتى في
 .تشديداالحدود مفتوحة أو الرقابة أقل تكون 

 
 ة عند الحدود الدولي صرامةاستخدام التكنولوجيات الحديثة لضمان وجود رقابة أشد. 

 
 

 مراجعةكن هناك لم تأثر محدود إذا سوى موافقة الأو /سفر واليكون لمتطلب الحصول على وثائق لن في حقيقية األمر 
 الوثائق مراجعة على االستبيان معبرا عن رأيه بأن مجيبين أحد ردود الآدقد أو.   عند الحدود الدولية لهذه األوراقةالحق

آما الحظ مجيب آخر في رده على االستبيان، مؤآدا أهمية مراقبة .   57قائية فعاليةعند الحدود هو أآثر اإلجراءات الو
.  58"قد تصبح عديمة الفعالية إذا ما لم تـُنفـَّـذ المراقبة على الحدود على النحو الواجب... األحكام واإلجراءات "الحدود، بأن 

ة وأيضا قد يعتمد على جنسية المسافر أو دولة جهة وقد يختلف نوع المراقبة على الحدود بحسب وسيلة النقل المستخدم
 .الوصول

 

                                                      
باء  في أيسلندا، فيما يخص اآل76/2003 من قانون األطفال رقم 8، فقرة 28من القانون المدني األرجنتيني والمادة ) ْ 4 (264انظر المادة   54

 .واألمهات المتمتعين بالحضانة المشترآة
 .من القانون المدني األرجنتيني) ْ 4 (264انظر المادة   55
 . انظر ردود آندا، أيسلندا و استونيا على االستبيان  56
 ".إن أآثر الوسائل فعالية للوقاية هي بالطبع الرقابة على وثائق السفر):  "آوبيك(انظر رد آندا   57
 .ألرجنتين على االستبيانانظر رد ا  58
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.  هناك عدد من الدول يمكن ألي شخص السفر فيما بينها بدون وثائق سفر أو مراقبة على الحدود أو بقليل من أي منهما
، هناك تشجيع آبير 59ن شنغ المنفـِّـذة التفاقاالتفاقيةوبالتأآيد في بعض األماآن، آما هو الحال داخل الدول األطراف في 

أو العقبات اجز وعلى الحرآة الحرة عبر الحدود الدولية، لكن ال ينبغي التقليل من شأن التأثير الردعي لوجود بعض الح
 على االستبيان من إحدى الدول األطراف في اتفاقية شنغن مجيبينوفي هذا الخصوص، ذآر أحد ال.   60أمام السفر الدولي

أماآن الحرآة الحرة بدون مراقبة على الحدود، فإنه يكون من الصعب من الناحية ... خذ في الحسبان مع األ"  :قائال اآلتي
  وقد أدرآت الدول .61" وتاريخ المغادرة غير معروفينبرنامج الرحلةن افي حالة ما إذا آ...  نقل ةعمليأية العملية منع 

، أهمية وجود بعض المراقبة على الحدود في حاالت 1980اقية األطراف في اتفاقية شنغن، وهي جميعا دول متعاقدة في اتف
ليشمل تقديم ، رغم أن هذا النظام لم يمتد صراحة 63 يقوم بتسهيل تبادل البيانات62معينة ويوجد بالفعل نظام للمعلومات

روع في وضع ومما يجب ذآره أنه يجوز ألية دولة داخل منطقة شنغن الش.  64 اختطاف األطفالالوقاية منالمساعدة في 
مراقبة مؤقتة على حدودها إزاء الدول األخرى، إذ أن القدرة على الشروع في إقامة حواجز مؤقتة عند االقتضاء يمكن أن 

 هذا باإلضافة إلى أن مجرد المعرفة بوجود هذه.  تلعب دورا في منع االختطاف بين الدول التي تتبع نظام الحدود المفتوحة
 .الختطاف رادع ضد ا بمثابةّداإلجراءات قد يع

 
فعلى سبيل المثال، تكون .  ر إضافي على مستوى المراقبة عند الحدود الدوليةض الظروف يكون لجنسية المسافر تأثيفي بع

دا على مواطني دول الجماعة األوروبية المسافرين داخل هذه الدول؛ أو مواطني الدول األطراف في اتفاق تشدالرقابة أقل 
 على تشدداولكن حتى في وجود رقابة أقل .  المسافرين داخل تلك المنطقة ،65روبي بشأن جوازات السفربلدان الشمال األو

جنسيات معينة أو على السفر بين الدول ذات الحدود المفتوحة، إال أن األمر قد يقتضي أيضا وجود وثائق سفر في بعض 
 االقتضاء إال أن متطلب الحصول على هذه الوثائق للتدقيق حسبوبالرغم من أن هذه الوثائق قد تخضع فقط .  الحاالت

، حتى في عدم وجود هذا المتطلب بالحصول على وثائق سفر قد على نحو مماثلو.  وحده قد يشكـِّـل رادعا ضد االختطاف
 ستطيع، مما يعني أنه عندما يكون الطفل مسافرا مع أحد والديه ي66ن المرور عبر مراقبة الحدوديالمسافرعلى  قتضيي

 .67اآلخر قد أعطى أية موافقة ربما آانت مطلوبة منه) ة(أو التحقق من أن الوالد) ة(حراس الحدود سؤال ذلك الوالد
 

باإلضافة إلى المراقبة التقليدية على الحدود، تستخدم بعض الدول تقنيات أآثر تطورا سعيا منها لتنظيم السفر الدولي، 
 جوازات السفر التي تقوم بالمسح التصويري لجوازات سفر آل المسافرين ءةض الدول قارئات إلكترونية لقرافتستخدم بع

وآثيرا ما تكون هذه المراقبة أآثر فعالية من التدقيق اليدوي، إذ يمكن إدخال المعلومات .   68القادمين والمغادرين للدولة
 على موافقة الوالدين قبل الوصول أو ضرورة الحصول/الخاصة بالمسافر، مثل ترتيبات الحضانة أو حقوق االتصال

وبعد ذلك تستطيع القارئات اإللكترونية التقاط هذه المعلومات أثناء عملية المسح لسفر، إلكترونيا داخل جواز السفر، ا
ويوجد في إحدى الدول مشروع تجريبي إلنشاء نظام لمسح جوازات السفر للناس المغادرين عن طريق موانئ   .التصويري

 على يلزمشك فيه أن استخدام مثل هذه التقنيات يمكن أن يساهم في ردع االختطاف، ففي إحدى الدول فمما ال .  69معينة
جوازات سفر قابلة للقراءة اإللكترونية للسماح لهم معهم تأشيرات أن يحملوا الالمسافرين المعافين من الحصول على 

تحمل معلومات القياس الحيوي دام جوازات سفر  سيلزم استخ2005ومن المتوقع أنه عند أواخر عام .  بدخول الدولة

                                                      
وقد تم التوصل إلى االتفاق في بلدة .   قررت بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوآسمبورغ وهولندا بإنشاء منطقة بدون حدود داخلية1985في عام   59

 دولة وهي 15" منطقة شنغن"واليوم تتضمن ].  Schengen area" [منطقة شنغن"تسمى شنغن في لوآسمبورغ، وعـُرفت المنطقة باسم 
وباإلضافة .  النمسا، بلجيكا، الدانمرك، فرنسا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، أيسلندا، لوآسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، أسبانيا، والسويد

 . 2007ستنضم سويسرا إلى منطقة شنغن في عام 
 الخاصة بالجوانب المدنية 1980تشرين األول / أآتوبر25ي المؤرخة اتفاقية الهاانظر تقرير اجتماع اللجنة الخاصة الثالثة الستعراض أداء   60

، ")تقرير اللجنة الخاصة الثالثة"المشار إليه فيما بعد بعبارة .  (، إعداد المكتب الدائم)1997آذار / مارس21-17 (لالختطاف الدولي للطفل
لسوف يسهـِّـل إلى حد آبير اختطاف األطفال داخل تلك " راضي شنغنأ"إزالة المراقبة على الحدود داخل " منه بأن 25والذي يفيد في الفقرة 

 ". المنطقة
 .انظر رد فنلندا على االستبيان  61
 ).Schengen Information System(نظام معلومات الشنغن   62
 ليس ممكنا داخل المنطقة المغطاة تحت "محتملة"في ردها على االستبيان قد أفادت ألمانيا بأن وجود تنبيه وقائي بالنسبة لعملية اختطاف طفل   63

اتفاق شنغن، ألن أي تنبيه في نظام معلومات الشنغن ال يصبح موضوع بحث ما لم تكن هناك صحيفة جنائية، أْي أن الجريمة قد ارتكبت 
 . بالفعل

 خلص المجلس إلى أن نظام 2004حزيران /وفي يونيو.  آان االتحاد األوروبي وال يزال يناقش موضوع الجيل الثاني لنظام معلومات الشنغن  64
اإلمكانية التقنية إلدخال فئة جديدة للتنبيه عن القاصرين الذين يجب منعهم من مغادرة "معلومات الشنغن سيتضمن من جملة أمور أخرى 

  وقد طـُِرحت عدة قضايا على ".  على أن تـُـفحص بالتفصيل ما هي المتطلبات القانونية والوظيفية المناسبة في هذه المنطقة–منطقة شنغن 
آما يجب استرعاء االنتباه إلى الحقيقة بأن دوال أخرى غير دول االتحاد األوروبي تشارك .  مجموعة عمل ولكن بدون جواب قاطع حتى اآلن

 .   في نظام معلومات الشنغن
 . الدانمرك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد سارية المفعول بين1957تموز / يوليو12اتفاقية بلدان الشمال األوروبي المؤرخة   65
شيلي، بوليفيا، (حسب رد األرجنتين على االستبيان، ال يحتاج المواطنون األرجنتينيون جوازات سفر وتأشيرات للسفر إلى الدول الحدودية   66

 ).البرازيل، باراغواي، و أوروغواي
 .انانظر ردود األرجنتين وآندا وسلوفاآيا على االستبي  67
 .فعاال إلى درجة آبيرة، وهو نظام تحليل وتخليص وتقييم المسافرين في النمسا يعتبر هذا النظام  68
 .2003آذار /تم الحصول على هذه المعلومات من وزارة الداخلية، لندن، مارس  69
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ومما هو جدير بالذآر أن هذا اإلجراء يمكن أن .  70ذه الدولة، ما لم يصدر الجواز قبل نفاذ هذه القاعدةه لدخول )يومتريب(

طاف يقلل إلى حد آبير من القدرة على اختطاف طفل إلى داخل هذه الدولة، شريطة أن يـُنبـَّـه حراس الحدود باالخت
 .المحتمل

 
 

 الناقالت الجوية والبحرية التجارية 1,2,4
 
 

 :يمكن الوضع في االعتبار اتخاذ اإلجراءات التالية
 

  الطلب من الناقالت الجوية والبحرية التجارية أن تكون على يقظة بمشكلة اختطاف األطفال ودعوتها للتعاون
 .المناسبة في تنفيذ اإلجراءات الوقائية بفعالية ونشاطوالمشارآة 

 
 

 ايخضع لهن تلك التي مصرامة  الجوي أو البحري عن طريق الناقالت التجارية لمراقبة أشد في أآثر األحيان يخضع السفر
 وثائق سفر، ولكن رغما عن ذلك  قد حيازة، فقد ال يوجد أي متطلب من الحكومات ذات العالقة ب71السفر عن طريق البر

دخول الدولة جهة لهذا أنه عندما ال يعطى المسافر تأشيرة السبب في و.  72العبـَّاراتتستوجبها شرآات الطيران وشرآات 
وعليه، فإن مجرد المعرفة .   73الوصول، فتكون المسؤولية في العادة على الناقلة إلعادة ذلك المسافر على حسابها الخاص

 .رادعبضرورة بيان وثائق سفر صالحة لصعود ناقلة تجارية يمكن أن يعمل بمثابة 
 

بصفة عامة تتوخى الناقالت الجوية والبحرية التجارية الحذر واليقظة في مسألة التأآد من أن المسافرين يحملون وثائق 
فقد .  74سفر صالحة، إال أنها نادرا ما تكون تحت أي التزام قانوني لتنفيذ اإلجراءات الموضوعة لمنع اختطاف األطفال

ون تقديم ما يثبت الموافقة على بطلاملين للناقالت الجوية والبحرية يإلى أن الموظفين الععلى االستبيان أشار أحد المجيبين 
 مجيب آخر أنه حتى في غياب االلتزام القانوني قد أعربو.  75سفر الطفل عندما ال يكون الطفل مسافرا مع آال والديه

اآلخر ) ة(سافر لوحده مع طفله يحمل خطابا من الوالدالم) ة(على التحقق من أن الوالدمشجـَّـعة ناقالت الجوية والبحرية فال
اآلخر ويصرح بالرحلة التي يقوم ) ة(بموافقته على سفر الطفل، على أن يكون ذلك الخطاب موقعا ومؤرخا من ذلك الوالد

 . 76 مع طفلهالمسافر) ة(الوالدبها 
 
 

 القانون الجنائي 1,3
 
 

 القوانين المحلية، التي تجرِّم نقل الطفل أو محاول نقله إلى ألحكام المنصوص عليها في أن تكون امكن من الم
 .الختطافضد ا رادع  بمثابةخارج دولته

 
 
 ولكن التعاريف لما يشكـِّـل بالضبط والتمام  .77 في العديد من الدولإجرامياال فعالدولي للطفل الوالدي  االختطاف شكـِّـلي

أن النقل غير المشروع للطفل يشكـِّـل وحده  يل المثال تعتبر بعض الدولهذه الجريمة تختلف من دولة إلى أخرى، فعلى سب
وفي بعض الدول .   79 فعال إجراميا، بينما تعتبر دول أخرى أن االحتجاز غير المشروع أيضا يشكـِّـل 78 فعال إجراميا

                                                      
  < www.usembassy.org.uk/cons_new/visa/index.html>للمزيد من المعلومات عن هذا النظام الذي يتم العمل به في الواليات المتحدة، انظر   70
أجهزة مراقبة الحدود تتسم بدرجة عالية من الفعالية بالنسبة للناقالت الجوية والعبـَّـارات "في ردها على االستبيان قد أفادت األرجنتين بأن   71

 ". البرية/ولكنها تصبح أقل فعالية عند الحدود الجافة
 .على االستبيان) اسكتلندا (انظر رد المملكة المتحدة  72
 .على االستبيان) منظمة غير حكومية مقرها بلجيكا (]Child Focus[انظر رد منظمة الترآيز على الطفل   73
نغ منطقة هونغ آو(استونيا، إسرائيل، ألمانيا، أيسلندا، إيطاليا، بنما، بولندا، سلوفاآيا،الصين :  انظر على سبيل المثال ردود الدول التالية  74

ومع ذلك أشارت فنلندا في ردها على االستبيان .  ، والنمسا على االستبيان)اسكتلندا(، فنلندا، آرواتيا، مالطة،المملكة المتحدة )اإلدارية الخاصة
 . إلى أن الناقالت الجوية والبحرية تتعاون فعليا مع الشرطة من أجل منع اختطاف األطفال

 .انظر رد األرجنتين على االستبيان  75
 .على االستبيان) آوبيك(انظر رد آندا   76
األرجنتين، إسرائيل، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، بنما، الدانمرك، السويد، :  يعتبر اختطاف األطفال فعال إجراميا في الكثير من الدول، بما فيها  77

  ولكن ليس في –، مالطة، المملكة المتحدة، ونيوزيلندا ، فرنسا، فنلندا، آرواتيا، آندا)منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة(سويسرا، الصين 
   .وال يعتبر اختطاف األطفال فعال إجراميا في أستراليا أو استونيا على سبيل المثال.  آل الدول

 .في المملكة المتحدة على سبيل المثال  78
 .ا بشرط أن يكون قابال للمعاقبة عليه في الدولة التي ارتكب فيهاوفقا للقانون البولندي، يعتبر االحتجاز غير المشروع فعال إجراميا في بولند  79
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وفي .  80والدية أو حقوق حضانةالمختطـِف أية مسؤوليات ) ة(لوالدل لم يكنلطفل جريمة فقط إذا الوالدي لختطاف يكون اال
نقله من خالل ) ة(مذنبا بجريمة اختطاف الطفل إذا آان ذلك الوالدالمتمتع بحقوق الحضانة ) ة(دول أخرى قد يعتبر الوالد

في دول ف .  81آخر من ممارسة حقوق االتصال أو الوصول الممنوحة له) ة(لطفل إلى خارج دولة إقامته قد حرم والدا
 أخرى توجد فقط في دول، في حين أن 82 للطفلوالدينالمرتبط تحديدا باختطاف من الفعل الجريمة يعاتها تشرمعينة تخلق 

 .اء83وعلى أطراف ثالثة على حد سو، والتي في معظم الحاالت يمكن تطبيقها على الوالدين أعمجريمة االختطاف بصورة 

                                                     

 
يتوقف عنده الشخص من آونه طفال ألغراض جريمة أو على األخص، العمر الذي (عالوة على ذلك، فإن تعريف الطفل 

 إلى 14يتفاوت من دولة إلى أخرى، إذ تبين الردود على االستبيان أن العمر المناسب يتراوح من ) حددةل ماطفأاختطاف 
  . آما أن هنالك اختالفات آبيرة بين الدول بخصوص العقوبة الجنائية التي تفرض في جريمة اختطاف األطفال .84 سنة16

ول أخرى قد يعاقب المختطـِف د شهور، بينما في 6 إلى الحبس لمدة تصلففي بعض الدول قد تكون عقوبة الجريمة 
العقوبات الشديدة تشكـِّـل "وهنا قد الحظ أحد المجيبين على االستبيان بأن .  85 في السجن سنوات10الحبس لمدة تزيد عن ب

وفي دول معينة تمتد المسؤولية الجنائية ليس فقط إلى المختطـِف بل أيضا .   86"في حد ذاتها رادعا للمختطـِفين المحتملين
 .87إلى أي شخص يقوم بالتحريض على فعل االختطاف أو يتصرف بصفة شريك في الجريمة

 
بخالف جريمة اختطاف األطفال المحددة، توجد في القوانين الجنائية لدى الكثير من الدول جرائم أخرى مرتبطة 

الوصول / جريمة أي فعل يمنع ممارسة االتصاليعتبر  ففي بعض الدول، على سبيل المثال، من الممكن أن .باالختطاف
وتشمل الجرائم األخرى المتصلة .  89الوصول/ أو  يخالف أمر بالحضانة أو االتصال88غير الحاضن) ة(بين الطفل والوالد

، وحرمان شخص من حريته الشخصية 91االتجار، و90بذلك محاولة الحصول على جواز سفر بطريق النصب واالحتيال
    .92بشكل غير مشروع

 
] تجريم االختطاف الوالدي للطفل[الغرض الرئيسي من "وآما هو واضح من تقرير االجتماع الثالث للجنة الخاصة فإن 

 .  93" االتفاقيةينبغي أن يكون ردع مثل هذه االختطافات، بما في ذلك االختطافات التي تنطوي على دول ليست أطرافا في
ويجب التأآيد على أنه بالرغم من أن اإلدعاء الجنائي قد يكون ضروريا لتنفيذ بعض اإلجراءات الوقائية أو للعمل آرادع 

أثر سلبي وضار على  القائمجنائي الدعاء لإللالختطاف، إال أنه في حالة ما إذا نجح المختطـِف في مغادرة الدولة قد يكون 
 ) أدناه3,2,3انظر الفقرة .  (1980مقتضى اتفاقية  بطلب يـُقدَّمأي 

 

 
المتمتع بحضانة مشترآة مذنبا ) ة(ولكن في السويد على سبيل المثال قد يكون الوالد.  انظر رد النمسا وبولندا وسلوفاآيا على االستبيان  80

 .اآلخر) ة(بجريمة االختطاف إذا قام بخطف الطفل من الوالد
 من مدونة القوانين األمريكية 18 على االستبيان، وبصفة خاصة قانون جريمة الخطف الوالدي الدولي، رقم ICMEC/NCMEC انظر رد  81

 ).قانون فدرالي أمريكي (1204
 .  على االستبيانICMEC/NCMECو ) اسكتلندا(انظر ردود آندا وفنلندا والمملكة المتحدة   82
ولكن في البرتغال في الوقت الحالي تستاء السلطات من اعتبار االختطاف الوالدي .  را على االستبيانانظر رد نيوزيلندا وسلوفاآيا وسويس  83

 . من قانون العقوبات البرتغالي249للطفل فعال إجراميا داخل نطاق المادة 
منطقة (وفي الصين .  جريمة) 14(تجعل اختطاف األطفال دون سن الرابعة عشر ) الفدرالي(من القانون الجنائي الكندي ) 1(282المادة    84

 سنة، والفتيات غير المتزوجات دون سن 14يمكن أن تنطبق جرائم اختطاف مختلفة بالنسبة لألطفال دون سن ) هونغ آونغ اإلدارية الخاصة
أما في .   سنة15دون سن  من القانون الجنائي على اختطاف األطفال 211وفي بولندا تـُطبـَّـق المادة .   سنة18 سنة، واألطفال دون سن 16

 .        سنة شخصا صغيرا16 يـُعتبـَر أي شخص دون سن 1961 من قانون الجرائم لعام 210نيوزيلندا وألغراض الجزء 
 سنة جريمة يعاقب عليها 16 من قانون العقوبات الفنلندي، يعتبر اختطاف األطفال دون سن 25 من الفصل 5وفقا لما ينّص عليه الجزء   85

 7وفي إسرائيل يمكن أن تعاقب جريمة اختطاف األطفال بالحبس للمدة القصوى وهي .   شهور في سجن6ة أو الحبس لمدة قد تصل إلى بغرام
على أن الشخص الذي يختطف طفال من رعاية ) 19/1940رقم (ع من قانون العقوبات العام 193وفي أيسلندا تنّص المادة .  سنوات سجن

 سنة 16أو يساعد في ارتكاب ذلك االختطاف، يعاقب بغرامة مالية أو يخضع للحبس لمدة قد تصل إلى )  أمره القانونيأو ولي(والده أو والدته 
 .    سجن أو حتى الحبس مدى الحياة

 .انظر رد إسرائيل على االستبيان  86
 . من قانون العقوبات البولندي211انظر المادة   87
انظر أيضا .  وفي استونيا يعتبر هذا جريمة حسب القانون المدني.   من قانون العقوبات األرجنتيني24,270ْ  من القانون رقم 2انظر المادة   88

 .على االستبيان) اسكتلندا(رد المملكة المتحدة 
ود آرواتيا انظر أيضا رد.  من قانون نفقة األسرة لمقاطعة مانيتوبا) 1(50والجزء) الفدرالي( من القانون الجنائي الكندي 127انظرالجزء  89

 .وإيطاليا على االستبيان
 ).الفدرالي(من القانون الجنائي الكندي ) 2(57انظر الجزء الفرعي   90
 . من القانون الجنائي األلماني236 والجزء 2رقم ) 1(181انظر رد ألمانيا على االستبيان، وبصفة خاصة الجزء   91
 . من القانون الجنائي األلماني239لفنلندي، والجزء  من قانون العقوبات ا25انظر على سبيل المثال الفصل   92
 .4 أعاله، الفقرة 60انظر تقرير اللجنة الخاصة الثالثة، الحاشية   93
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 حيث يـوجد خطـر واضـح ومتـزايد بحـدوث –اإلجـراءات االستباقية   .2

 االختطاف
 
 

 في ظروف باإلضافة إلى اإلجراءات الوقائية ذات التطبيق العام، قد يقتضي األمر تنفيذ إجراءات وقائية استباقية إضافية
لحاالت التي يزيد فيها الخطر انفصال الوالدين، أو اومن أمثلة .  ح ومتزايد بحدوث االختطافمعينة حيث يوجد خطر واض

 فرض فاديفعند تقديم إجراءات ذات طبيعة استباقية، فيكون من الهم تحقيق التوازن ما بين ت.  االقتراح بإعادة التوطين
والتي قد يكون لها  (94ات الدستورية للشخص من ناحيةالقيود والتحديدات التي قد تتعدى على الحقوق األساسية أو الحري

، وبين إيجاد اإلطار التنظيمي الذي )فعلي على االختطافالفي نهاية األمر األثر العكسي غير المقصود وهو التحريض 
95االختطاف ويكفل حماية حق الطفل في الحفاظ على االتصال بكال والديه من ناحية أخريحول دون 

 
 

 البنية األسريةانهيار  2,1
 

ستباقية، وفي هذا الصدد قد االوقائية الجراءات جدا وضع اإلحاالت انهيار البنية األسرية قد يكون من المرغوب فيه في 
وحينما  .  96"ضروري والسيما عندما يتعلق األمر باألزواج آثيري الشجاروآأنه تطبيق إجراءات وقائية يبدو "لوحظ بأن 

ول إلى اتفاقات طوعية بينهما أو أوامر من المحكمة لتنظيم مسألة الحضانة أو قرارات خاصة يسعى الوالدان إلى الوص
أوامر المحكمة، والتي إلى  ضافتهاالوصول، فمن الممكن في أحيان آثيرة إدخال شروط في هذه االتفاقات، أو إ/باالتصال

 . االختطافالحيلولة دونتسعى إلى 
 

على السفر انفراديا مع طفل، ) ة(تبرير لفرض بعض القيود اإلضافية على قدرة الوالدقد يكون هناك باإلضافة إلى ذلك، 
وبالنسبة للقواعد المتعلقة بإصدار جوازات السفر ومتطلب    .97آإجراء احتياطي ضد النقل أو االحتجاز غير المشروع
وال يعيشان كون الوالدان منفصلين في بعض الدول عندما يصرامة الحصول على موافقة الوالدين على السفر، فتكون أشد 

 )  أعاله1,2,1انظر الفقرة .  (بعضهمامع 
 
 

 االتفاقات الطوعية والوساطة 2,1,1
 
 

  حق / قد يساعد التشجيع على الوصول إلى اتفاقات طوعية وتسهيل عملية الوساطة فيما يتعلق بمسائل الحضانة
 .الوصول، في الحيلولة دون حدوث االختطاف الحقا

 
 الوضع في االعتبار الفوائد المتحققة من توفير خدمات الوساطة المتخصصة للزوجين في العالقات المتعددة يجوز 

  .الثقافات
 
 

                                                      
اقترحت سلوفاآيا في ردها على االستبيان بأن تنفيذ إجراءات وقائية معينة سيقتضي إدخال تشريع إلى قانونها المحلي يضمن بأن أية قيود أو   94

د تـُقرض على الحقوق أو الحريات األساسية لمواطنيها يجب أن يسندها النص القانوني، وإال يكون هناك الخطر بعدم دستورية شروط أو حدو
 .   اإلجراءات الوقائية

 .منها) 2(10 في المادة اتفاقية األمم المتحد لحقوق الطفلانظر   95
 .انظر رد ألمانيا على االستبيان  96
لقضائية لمحكمة حقوق اإلنسان األوروبية، الذي يستوجب فحصا صارما فيما يتعلق بأية قيود مفروضة على حقوق انظر قانون السوابق ا  97

ولمزيد من .  عن والديه) ة(اآلباء واألمهات في الوصول إلى أطفالهم مدرآا بأن فرض أية قيود غير معقولة قد يؤدي إلى زيادة تغريب الطفل
 الخاصة بالجوانب المدنية 1980تشرين األول / أآتوبر25اتفاقية الهاي المؤرخة  ر الحدودي واالتصال عب/التفصيل انظر الوصول
تقرير حول قضية "المشار إليه فيما بعد بعبارة ( التقرير النهائي من إعداد ويليام دنكن، نائب األمين العام لالختطاف الدولي للطفل

.   الوثائق المتعلقة باللجان الخاصة صفحة اختطاف األطفال www.hcch.net >   >الموجود بالموقع  ") االتصال عبر الحدودي/الوصول
، مستشهدا من بين أشياء 2000تموز / يوليو13إلسهولز ضد ألمانيا، التي صدر الحكم فيها بتاريخ :  ويستشهد هذا التقرير بالقضايا التالية

 وقضية بروندا ضد إيطاليا، التي صدر الحكم فيها 1996آب / أغسطس7يخ أخرى بقضية جوهانسن ضد النرويج، التي صدر الحكم فيها بتار
 .  2002شباط / فبراير26انظر أيضا قضية آتزنر ضد ألمانيا، التي صدر الحكم فيها بتاريخ .  1998حزيران / يونيو19بتاريخ 
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يكون الوالدان على وشك التي مرحلة الفي حد ذاتها تأمين الوصول إلى اتفاق طوعي في من اإلجراءات الوقائية المفيدة 
وقد اقترح أحد المجيبين على االستبيان بأنه من أجل .  98الوصول/حقوق االتصالاالنفصال أو يناقشان مسائل الحضانة أو 

وفي هذا المجال يمكن أن  .  99"د آبيرة لتشجيع الوالدين على الوصول إلى حلول طوعيةوينبغي بذل جه"منع االختطاف 
ة متخصصة غير حكومية ، إذ اقترحت منظم100تسويات طوعيةالوصول إلى تلعب الوساطة دورا مفيدا في التشجيع على 

وبالمثل إذا تعرض الوالدان النهيار العالقة .  101بأن الوساطة ربما هي أهم إجراء يمكن إتباعها لمحاولة منع االختطاف
 وبأقارب آل منهما آوسيلة للوقاية من بينهما فينبغي عليهما محاولة المحافظة على االتصال ببعضهما البعض

 .ن طريق الوساطة العائلية، وهذا يمكن تسهيله ع102االختطاف
 

 يزيد فيه العداء مقارنة بالمرحلة التيأآبر في المراحل المبكرة تكون من المؤآد أن احتماالت النجاح عن طريق الوساطة 
خص فيما يفإذا استطاع الوالدان االحتفاظ باالتصاالت بينهما .  أو التخوف من حدوثه االختطافبتهديد البين الوالدين بسبب 

وقد قام فرع محلي لمنظمة الخدمة االجتماعية الدولية بتطوير برامج لتقديم .  التصرف انفراديا التقّل احتماتال فقد األطف
ومن أهداف هذه االستشارة الحيلولة دون اختطاف .  االستشارة السابقة والتالية للزواج والسيما للعائالت المتعددة الثقافات

 .103احتماال عندما تكون أصول اآلباء واألمهات من بلدان مختلفةاألطفال والذي يمكن أن يكون أآثر 
 

أهمية االتفاقات الطوعية والوساطة في المواقف عبر  104عالوة على ذلك، تدرك اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة باالتصال
 ودية فيما يتعلق على الوصول إلى اتفاقات... تشجيع اآلباء واألمهات " بمطالبة الدول األطراف بالعمل على ،الحدودية

  .105"باالتصال، وخاصة عن طريق اللجوء إلى الوساطة العائلية
 
 

 األحكام التشريعية واألوامر الصادرة عن المحاآم 2,1,2
 
 

 الوصول أحكاما تسعى /يجوز أن تتضمن القوانين المحلية المنظمة لمسائل الطالق والحضانة وحقوق االتصال
 .إلى منع االختطاف أو تثبيطه

 
 على أساس تقومغي على الدول التأآد من أن اإلجراءات الوقائية المنصوص عليها في القوانين المحلية ينب 

  .تشريعي راسخ
 
 

الوصول، أحكاما تسعى إلى الوقاية /حلية المنظمة لمسائل الطالق والحضانة واالتصالممن الممكن أن تتضمن القوانين ال
وبناء عليه، قد ووفق على تشريع في إحدى الدول يستوجب من قضاة .  ه للقيام ب106من االختطاف أو تثبيط العزيمة

المحاآم اإلقليمية الذين ينظرون قضايا الطالق أو الحضانة تقييم ما إذا آانت وقائع القضية تدّل على وجود خطر بحدوث 
 107 الالزمة للحيلولة دونهاختطاف، وإذا تبين للقضاة أن هذا صحيح فعليهم التأآد من وجود اإلجراءات الوقائيةعملية 

 .)ع

                                                     

  .
  إصدار أية أوامر وقرارات متعلقة بالحضانة أو اإلقامة أو االتصال،  فينظرال على المحاآم، عند قتضيوفي دولة أخرى ي

ويتضمن ذلك صراحة الخطر المحتمل بحدوث اختطاف غير قانوني أو (إعطاء االعتبار الرئيسي للمصلحة العليا للطفل 
108مشرواحتجاز غير 

 
 Conflit familial, déplacements d’enfants et co-opération judiciare internationale en"هذا واحد من االقتراحات المذآورة في    98

Europe” Rapport de recherche sous la direction de Hugues Fulchiron437.  عند ص2002آانون األول /، ديسمبر. 
 .انظر رد السويد على االستبيان  99

 ببحث إمكانية الوصول إلى 1980عاقدة ملزمة حسب اتفاقية في هذا السياق، ينبغي المالحظة بأن مجرد أن حدث االختطاف تكون الدول المت  100
 ).   ج(7 و 10حّل طوعي، انظر المادتين 

آما توصي منظمة الخدمة االجتماعية الدولية .  2003أيار /في بروآسل في شهر مايو) Child Focus(اجتماع مع منظمة الترآيز على الطفل   101
)International Social Service (اآم التي تتناول قضايا االنفصال تأمر باستخدام الوساطة قبل البت في شروط االنفصال أو بأن المح

 .الطالق
 . مرآز االختطاف الدولي للطفل–) Reunite(منظمة جمع الشمل   102
أيار /، مايو"أداة للوقاية:  خدمات االستشارة للعائالت المتعددة الثقافات: "آوندويني، مدير فرع منظمة الخدمة االجتماعية الدولية اليوناني  103

2004 . 
 . أعاله37الحاشية   104
 .7انظر المادة   105
تثبيط "على آونه ) ج (19 مذآور في الجزء1990إن أحد أهداف الجزء الثالث من قانون إصالح قانون األطفال لمقاطعة أونتاريو لعام   106

 .  انظر رد آندا على االستبيان".  لتي تمنح حقوق الحضانةالحافز على اللجوء إلى اختطاف األطفال آبديل لقرارات المحاآم ا
آاليفورنيا، إلينوي، :  ويوجد مثل هذا التشريع في الواليات المتحدة في الواليات التالية.   على االستبيانICMEC/NCMECانظر رد   107

 .أوريغون
 .أ منه2 الجزء 6، الفصل 1998انظر قانون الوالدية السويدي لعام   108
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األوامر الملحقة والمكملة الرامية إلى عندما تتناول المحاآم قضايا انهيار البنية العائلية فقد تريد، أو قد يختار الوالدان، ضم 
  ومن الممكن أن تصاغ هذه األوامر بحيث تجعل عمليات االختطاف . متعلقة بهمأية أوامر أو اتفاقاتمنع االختطاف إلى 

التي اإلجراءات التقييدية البت في وعند .  الختطافلعدم القيام با مثبطات خلقناحية العملية، أو تأصعب في التنفيذ من ال
 حق الطفل في االحتفاظ آذلك حماية الطفل من االختطاف وضرورةعلى المحاآم أن تضع في االعتبار فة، الزمستكون 

 قواعد  بحدوث االختطاف فإن ذلك قد يبرر إيجادخطر حقيقييكون هناك عندما و.   109باالتصال بوالديه والوصول إليهما
 ) أدناه3,2انظر الفقرة  (أشد صرامة

 
وآذلك (من األمور التي يمكن أن تعمل آمثبط فعال لعدم القيام باالختطاف وضع قاعدة تشريعية واضحة للمسؤولية المدنية 

، مرتكبا لفعل غير مشروع وفقا للقانون المدني الذي يختطف طفال) ة(ففي بعض الدول يعتبر الوالد).  لمسؤولية الجنائيةا
المتمتع ) ة(لوالد تعويض امسؤولية) ة(وآنتيجة لذلك، قد تقع على عاتق ذلك الوالد.  دون اإلخالل بمسؤوليته الجنائيةو

 . 110عن آافة النفقات والمصاريف التي تكبدها في سعيه لعودة الطفلبحضانة الطفل 
 

لى أن في العديد من الدول تتمتع المحاآم بصالحيات واسعة النطاق التخاذ ما ترتئيه ضروريا تشير الردود على االستبيان إ
مثبط آولكن يتبدى أيضا أن في دول آثيرة ال يوجد تشريع خاص لردع االختطاف أو للعمل  . 111للوقاية من االختطاف

ع بها القضاء تعطي المحاآم مرونة آبيرة التخاذ فعلى الرغم من أن السلطة التقديرية العريضة التي يتمت.  112لعدم القيام به
تدابير واسعة النطاق للحيلولة دون االختطاف، إال أن هذه السلطة التقديرية ينبغي أن تكون مكمـِّـلة للتشريع ذي العالقة 

ضح  تحذير واجودتأآيد على واليعّد بمثابة وهكذا فإن قيام اإلجراءات الوقائية على أساس تشريعي راسخ .  وليست بديلة له
 . اختطاف أي طفلوغير مبهم بالعواقب المحتملة المترتبة عن الشروع في

 
 

 إعادة التوطين 2,2
 
 

  إذا اتـُّبـِع نهج شديد التقييد بخصوص مسائل إعادة التوطين فقد يكون لذلك أثر سلبي وضار على أداء اتفاقية
 . وقد يشجـِّـع على االختطاف1980113

 
 

اآلخر في اتخاذ إجراءات ) ة( بإعادة التوطين مع الطفل في دولة أخرى، قد يرغب الوالد114الحاضن) ة(دعندما يقوم الوال
المتمتع بحقوق االتصال إلى الخارج ) ة(وبالمثل، إذا انتقل الوالد.   بالطفل والوصول إليهاالتصالفي لمحاولة حماية حقوقه 

المتمتع بحقوق االتصال باحتجاز ) ة(ة للحماية من احتمال قيام الوالدالحاضن في اتخاذ الخطوات الالزم) ة(فقد يرغب الوالد
الوصول في / ممارسة حق االتصالموضوع زيارة تتم في إطارالطفل بصورة غير مشروعة وذلك عندما يكون الطفل 

 .الخارج
 

 في األحوال العاديةيجب ول ففي بعض الد.  وفي واقع األمر تتـِّـبع الدول نهوجا مختلفة بالنسبة لمسألة إعادة التوطين
،  آما 115إصدار األمر بالسماح للطفل بإعادة التوطينالحصول على موافقة جميع األشخاص المتمتعين بحضانة الطفل قبل 

وفي بعض .   إضافة إلى موافقات أخرى116الوصول/المتمتع بحقوق االتصال) ة(يجوز اقتضاء الحصول على موافقة الوالد

                                                      
  .اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفلمن ) 2(10ظر المادة ان  109
 .من القانون المدني األلماني) 2(823إن األساس التشريعي للمسؤولية المدنية هو الجزء .  انظر رد ألمانيا على االستبيان  110
عودة  (1991ضى قانون اتفاقية الهاي لعام عندما يتم اختطاف طفل إلى داخل دولة إسرائيل، تكون للمحاآم صالحيات واسعة النطاق بمقت  111

يمكن " أي أمر آخر"فعلى سبيل المثال قد ترتئي المحكمة إصدار .  ، وذلك للحيلولة دون القيام بعمليات اختطاف أخرى)األطفال المختطفين
الطفل طوعيا، أو الوصول إلى حّل بموجبه منع إلحاق أضرار إضافية بالطفل أو المساس بحقوق األطراف المعنية، أو يمكن أن يضمن إعادة 

 .       انظر رد إسرائيل على االستبيان".  سلمي للمسألة
.  لقد تم التأآيد على أهمية وجود مثل هذه اإلجراءات في عدد من الردود على االستبيان، وفي بعض الدول سيتم تقديم إجراءات بعد قليل  112

حكام تشريعية محددة في القانون السلوفاآي التي يمكن أن تعمل بمثابة رادع أو يكون لها أثر ال توجد أ"وطبقا لرد سلوفاآيا على االستبيان، 
سيتم في غالب األمر ) والتصديق على االتفاقية األوروبية الخاصة باالتصال(وفيما يرتبط بإعادة تقنين أصول المحاآمات المدنية .  وقائي

 ".  تقديم مثل هذه اإلجراءات
 . أدناه124انظر الحاشية   113
ولكن ألغراض دليل الممارسة السليمة هذا، .  هي مفهوم فقد جدواه في بعض النظم القانونية" الحاضن) ة(الوالد"هناك إدراك بأن فكرة   114

 .  الذي يعيش معه الطفل في األحوال العادية) ة(لإلشارة إلى الوالد" الحاضن) ة(الوالد"يـُـستخدم اصطالح 
، من القانون الخاص باألطفال، رقم 2، الفقرة 39من القانون المدني األرجنتيني، وبالنسبة أليسلندا انظر المادة ) ْ 4 (264انظر المادة   115

) اسكتلندا(انظر قانون األطفال ) اسكتلندا(وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة ).  76/2003، من القانون الجديد رقم 8 الفقرة 28المادة (، 20/1992
 ).3(2ءالجز1995لعام 

 .على االستبيان) اسكتلندا(انظر رد المملكة المتحدة   116



 17 الدليل 

، بينما في دول أخرى يكون قرار إعادة التوطين للوالدين 117المحاآم للبت في مسائل إعادة التوطينالدول يعود األمر إلى 
الحاضن إشعارا ) ة(وقد يكون أيضا من المتطلبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية أن يقدم الوالد.  118لمحاآملوليس 

 .119بأي تغيير متوخى في محل اإلقامة
 

سائل إعادة التوطين إرفاق شروط مختلفة باألوامر الصادرة عنها، بما في ذلك ضرورة التأآد  متقرريجوز للمحاآم التي 
باإلضافة إلى .  120المتروك في الدولة الثانية) ة(الوصول للوالد/من إمكان االعتراف بأية أوامر متعلقة بحقوق االتصال

) ة(ادة التوطين المقترح وذلك إلعطاء الفرصة للوالد المحاآم إتاحة فترة زمنية طويلة لتقديم اإلشعار بإعستوجبذلك قد ت
وقد الحظ بعض المجيبين على االستبيان بأنه عندما يكون أي من الوالدين .  121الطلب حسب رغبته للطعن فيالمتروك 

منح حق الذي لم ي) ة(على اعتبار أن الوالدوذلك غير راٍض بقرار إعادة التوطين فقد يؤدي ذلك إلى تزايد خطر االختطاف؛ 
غير الراضي بالشروط الحامية لحقوق ) ة(الوالدقيام ؛ وقد ينتج عن ذلك 122إعادة التوطين قد يقوم باالختطاف فيما بعد

وفي .  123الوصول/االتصال تتم في إطار ممارسة حقالوصول الممنوحة له باحتجاز طفل في أثناء زيارة الحقة /االتصال
 :خاصة الرابعة بما يليهذا الصدد تفيد نتائج وتوصيات اللجنة ال

 
 عندما صيغت 1980تتـِّـبع المحاآم نهوجا مختلفة اختالفا آبيرا تجاه قضايا إعادة التوطين، والتي تحدث بتكرار لم يكن متصوَّرا في "

  .   124"1980 اتفاقية وهناك إدراك بأن إتباع نهج شديد التقييد تجاه طلبات إعادة التوطين قد يكون له آثر سلبي وضار على أداء.  االتفاقية
  
 

 المتمتع بحق االتصال في أثناء إعادة التوطين) ة(حماية حقوق الوالد 2,2,1
 
 

  األخذ الوصول عبر الحدودي/حقوق االتصالآمبدأ عام، ينبغي على األحكام والقرارات القانونية المتعلقة بقضايا 
 .في الحسبان مخاطر اختطاف الطفل دوليا

 
 قد الوصول عبر الحدودي/حقوق االتصاللقانونية التي تساعد في ضمان الممارسة الفعالة لإن وجود الضمانات ا 

 .يساعد في منع حدوث االختطاف
 

 الصكوك الدولية المتعددة األطراف الساعية إلى تنظيم فيطرف دولة يجب إعطاء االعتبار لفوائد االنضمام آ 
   .1996والسيما اتفاقية الهاي لعام  الوصول عبر الحدودي/حقوق االتصالالمسائل الخاصة ب

 
 

) ة(عندما يكون الوالدوذلك الوصول /باالتصال منها يتعلق ٪17 فحوالي 1980بالنسبة للطلبات المقدمة بمقتضى اتفاقية 
عودة هم في حقيقة الباإلضافة إلى ذلك فهناك اعتقاد بأن الكثير من مقدمي طلبات .  125 في دول مختلفةمقيمينوالطفل 

تنظيم أو تأمين " تهدف إلى 1980 من اتفاقية 21 يجب ذآره أن المادة اومم.  126ر يسعون إلى تأمين حق الوصول لهماألم
، ألن حماية "بالقدر المستطاع إزالة آل العقبات الموجودة أمام ممارسة هذه الحقوق"و " الممارسة الفعالة لحقوق الوصول

وفي االجتماع الثالث للجنة الخاصة الستعراض أداء اتفاقية .  طاف االختمنحقوق االتصال هو أمر ضروري للوقاية 
حقوق على  الحصول فيمساعدة الوالدين ب اتاالختطافحدوث من الممكن حتى منع  "ه، ذآر بشكل مقتضب أن1980

                                                      
فإن الطلبات المقدمة لنقل أي ) Cap. 179A( من قواعد القضايا الزوجية 94، وفقا للقاعدة )منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة(في الصين   117

 .  على االستبيان) منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة(ين انظر رد الص.   سنة  بصورة دائمة يجب أن تقدم إلى المحكمة18طفل دون سن 
ففي أيسلندا ال .  لقد أفادت بعض الدول، بما فيها فنلندا وسلوفاآيا، بأن المحاآم قلما تنظر قضايا إعادة التوطين، هذا إن نظرتها على اإلطالق  118

المتمتع بالحضانة ) ة(وفي الدانمرك والسويد، يجوز للوالد.   الدولةبنقل طفل إلى خارج) ة(يجوز للمحكمة اتخاذ القرار بشأن السماح للوالد
 .الحصرية اتخاذ القرار انفراديا بخصوص الدولة التي يقيم فيها الطفل

 ).الفدرالي( فيما يتعلق بمقاطعة ساسكتشوان، وقانون الطالق الكندي 8,2-)ج(-، ج1997مثال، وفقا للقانون الخاص بقانون األطفال لعام   119
 .انظر رد آندا على االستبيان  120
متمتع بحق حضانة الطفل الناتج عن الزواج، الذي ينوي تغيير محل إقامة ) ة(يتوجب على أي والد) الفدرالي(حسب قانون الطالق الكندي   121

.  ة الزمنية التي قد تحددها المحكمة يوما قبل التغيير المتوخى أو في خالل الفتر30اآلخر في خالل مدة ال تزيد عن ) ة(ذلك الطفل، إبالغ الوالد
 . انظر أيضا رد مالطة على االستبيان

 .انظر رد األرجنتين على االستبيان  122
 .انظر رد ود األرجنتين وإسرائيل ومالطة على االستبيان  123
 .7,3 أعاله، عند الفقرة 4الحاشية   124
 . أعاله16الحاشية .  1999انظر االستطالع اإلحصائي لعام   125
 .لقد نتج عن عدة طلبات عودة أن صدرت أوامر بممارسة الوصول أو تم االتفاق عليه.  انظر في نفس المكان  126
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 دوليوينبغي على الدول أن تنتبه بصورة خاصة إلمكانية حدوث االختطاف ال.  127"الوصول إلى أطفالهم بالشكل الصحيح
 .128الوصول عبر الحدودي/عندما تتعامل مع القضايا التي تنطوي على مسائل االتصال

 
، بما فيها اآلتي من جملة يالوصول عبر الحدود/ بصياغة عدة نتائج فيما يتعلق باالتصال2002وقامت اللجنة الخاصة لعام 

 :أمور أخرى

الوصول عبر الحدود في سياق /ارسة السليمة يتعلق باالتصالينبغي أن يستمر العمل على إعداد فصل منفصل في دليل المم" 
 : من أجل تحقيق األهداف التالية1980اتفاقية 

   
النهوض بالممارسات الفضلى والمتسقة فيما يتعلق بتلك المسائل المتفق على أنها تقع ضمن اختصاص والتزامات الدول  . أ

 األطراف في االتفاقية؛
 

 .   129" ا يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن مواطن التفسير المتنازع عليهاتقديم أمثلة للممارسة حتى فيم . ب
 

 :عالوة على ذلك، خلصت اللجنة إلى اآلتي
 

صياغة مبادئ واعتبارات عامة، مع العلم بأن الفكرة من وراء ذلك ليست خلق مجموعة من المبادئ  العمل على بدأينبغي أن ي" 
 االنتباه إلى بعض االعتبارات العامة والسمات الخاصة، التي لفت بصفة عامة، بل الوصولالمتعلقة بحق  القضاياالمطبـَّـقة على 

ومما .  الوصول الدولي/صة بقضايا االتصاليتوجب على الدول المتعاقدة وسلطاتها وضعها في االعتبار عند صياغة سياسات خا
فباإلضافة إلى إعطاء النصيحة العامة للدول .   بطبيعتهايجب ذآره أن هذه المبادئ العامة لن تكون ملزمة؛ إنما ستكون إرشادية

في صياغة سياساتها في هذا المجال، فيمكن أيضا أن تكون هذه المبادئ مفيدة للمحاآم والسلطات األخرى، وآذلك لمقدمي 
 .130" م قضاياهونطرحي ماالطلبات عند

 
لآلباء  الوصول/حماية التمتع بحقوق االتصالا تحتوي اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة باالتصال على أحكام الهدف منه

 االتصال؛ إلزام شخص ةاإلشراف على عملي:  وتشمل أنواع الحماية والضمان.  واألمهات الممنوح لهم حق االتصال
 من قبل الشخص نقديةبتحمل نفقات السفر للطفل ومصاريفه، وأيضا للشخص المرافق للطفل إذا اقتضى األمر؛ إيداع آفالة 

ال يـُـحرم من ممارسة ذلك االتصال؛  االتصال الذي يطلب يعيش معه الطفل في األحوال العادية للتأآد من أن الشخص الذي
في حالة ما إذا رفض هذا الشخص وذلك فرض غرامة مالية على الشخص الذي يعيش معه الطفل في األحوال العادية 

وبالمثل، ينبغي على .  132 هذه الضمانات في القوانين الوطنية، وفي واقع األمر يوجد الكثير من131االمتثال ألمر اتصال
الدول األخذ بعين االعتبار الفوائد التي تعود عليها نتيجة انضمامها آدول أطراف في الصكوك المتعددة األطراف التي 

 .133تسعى إلى تنظيم هذا المجال من القانون
 
 

 في إطارالخارج ة تتم في  زيارموضوعالحاضن عندما يكون الطفل ) ة(حماية حقوق الوالد 2,2,2
 الوصول/ممارسة حقوق االتصال

 
 

 الضمانات المصممة للحد من الوصول عبر الحدودي/حقوق االتصالينبغي أن تتضمن األحكام القانونية المتعلقة ب 
 ممارسة حقوق في إطار في أثناء الزيارات التي تتم في الخارج مشروعمخاطر احتجاز الطفل بشكل غير 

 .الوصول/تصالاال
 
 

موضوع الحاضن الحصول على ضمانات ضد االحتجاز أو االختطاف غير المشروع عندما يكون الطفل ) ة( الوالديدقد ير
منح حماية  المحكمة رتئي وفي هذه الحاالت قد ت .134الوصول/ االتصالسة حق ممارفي إطارتتم في الخارج زيارة 

                                                      
 .80 أعاله، عند الفقرة 60الحاشية   127
.  حدودياالتصال عبر ال/ينبغي لفت االنتباه إلى العمل الجاري الذي يقوم به المكتب الدائم في هذا الموضوع، والسيما التقرير حول الوصول  128

 . أعاله97الحاشية 
 ).ج (2 أعاله، عند الفقرة 7الحاشية   129
 ).د (2 أعاله، عند الفقرة 7الحاشية   130
 ).أ)(2(10انظر المادة   131
 ؛)1(52القانون االستوني الخاص بقانون األسرة، الجزء :  وتشمل األمثلة للتشريعات الوطنية في هذا المجال.  انظر الردود على االستبيان  132

، 1998؛ قانون الوالدية السويدي لعام 1684؛ القانون المدني األلماني، الجزء 9القانون الفنلندي بشأن حضانة األطفال وحق الوصول، الجزء 
 . 5الجزء 

 . أعاله2,2,1انظر الفقرة   133
 .  مسألتي االحتجاز والنقل1980 من اتفاقية 3 و 1تعالج المادتان   134
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الوصول مشروطا باستيفاء متطلبات /مثال يجوز للمحكمة أن تجعل أمر االتصالإضافية لتكون بمثابة رادع، فعلى سبيل ال
اإلشراف على االتصال بواسطة أخصائي أو أحد أفراد العائلة؛ إيداع آفالة نقدية من قبل الشخص الممارس :  معينة مثل

رة منتظمة إلى الشرطة أو أية الممارس لالتصال باإلبالغ عن الحالة بصو) ة(لالتصال؛ إيجاد المتطلب بأن يقوم الوالد
أو تسجيل تواريخ وصول ومغادرة الطفل لدى السفارة في الدولة جهة /؛ و135سلطة مسؤولة أخرى خالل فترة االتصال

البنود واحدا أو أآثر من الوصول يقدم لها /الممارس لالتصال) ة(آما يجوز للمحكمة أن تتطلب بأن الوالد.   136الوصول
تفاصيل البطاقات االئتمانية؛ أرقام رخص جواز السفر؛ ) أرقام( في الخارج؛ رقم الزمة لالتصال بهالتفاصيل ال:  التالية

قيادة السيارات؛ معلومات مفصلة عن آيفية االتصال بأصحاب العمل واألصدقاء؛ صور من تذاآر الطيران؛ برنامج 
 .الرحلة بالتفصيل

 
 

 االعتراف باألوامر وتنفيذها في الخارج 2,3
 
 

 ِّباألوامر المتعلقة بالحضانة ) بما في ذلك االعتراف المسبق(ـل األحكام المتعلقة باالعتراف المتبادل تشكـ
 .الوصول، وتنفيذ هذه األوامر، جزءا هاما من البيئة القانونية الرادعة لالختطاف/وممارسة حقوق االتصال

 
 

الوصول األجنبية يفيد آثيرا /امر الحضانة أو االتصاليضمن االعتراف بأووجود النّص القانوني الذي مما ال شك فيه أن 
) ة(عندما يقوم الوالد(السيناريوهات التي تم تناولها أعاله المواقف أو ، وخاصة ألن في 137 االختطافالوقاية منفي 

ادر عن يوجد خطر بعدم االعتراف بأمر ص) الوصول باالنتقال إلى الخارج/المتمتع بحقوق االتصال) ة(الحاضن أو الوالد
المعني أو المحكمة السعي ) ة(وللتغلب على هذه الصعوبة يمكن للوالد.  المحكمة األصلية أو تنفيذ ذلك األمر في دولة أجنبية

الوصول القائمة، وتنّص بعض الصكوك الدولية /للحصول على االعتراف في الخارج بأوامر الحضانة أو االتصال
جلس أوروبا الخاصة باالتصال بأن الدول يمكنها إلزام الشخص الذي يريد ، فتقترح اتفاقية م138واإلقليمية على هذا

االتصال بتقديم وثيقة صادرة عن الدولة التي سيتم فيها االتصال، تقّر فيها باعترافها بأمر الحضانة أو االتصال،الوصول 
 نصـَّا 1996 اتفاقية الهاي لعام فتتضمن.  139وبقابلية تنفيذ هذا األمر وذلك إما قبل صدور األمر أو قبل حدوث االتصال

) وصول/والذي يشمل أمر حضانة أو اتصال( في دولة متعاقدة واحدة بإجراء وقائي يسمح باالعتراف المسبق) 24المادة (
 .خرىيـُتـَّـخذ في دولة متعاقدة أ

                                                     

 
يؤآد بأن المحكمة األجنبية قبل إصدار األمر بالسماح بإعادة التوطين أو السفر إلى الخارج، قد تتطلب المحكمة إقرارا 

اعتراف مسبق من الممكن الحصول على وتحقيقا لهذا الغرض قد يكون .  المعنية ستعترف بشروط األمر الصادر وتنفـِّـذه
ومن الخيارات .   على سبيل المثال1996ومن الممكن أن يتم ذلك بمقتضى اتفاقية باألمر وتسجيله في دولة إعادة التوطين، 

فرة أن تقوم المحكمة األصلية بإلزام أحد األطراف باستصدار أمر من المحكمة األجنبية يعكس تماما شروط األخرى المتو
األوامر "األمر الصادر أو المقترح صدوره عن المحكمة األصلية، ويشار في العادة إلى مثل هذه األوامر بعبارة 

يـُتوقع االعتراف به في دولة أجنبية، يمكن أن يعطي مزيدا آما اقترح بأن الدخول في اتفاق موثـَّـق، الذي .  140"المطابقة
 أو احتجاز الطفل بصورة غير ،الوصول الممنوحة له/الذي يخشى حرمانه من حقوق االتصال) ة(من االرتياح للوالد

 ) أعاله2,2,2 و 2,2,1انظر الفقرتين .   (141االتصال في الخارجالتي تتم في إطار ممارسة زيارة ال في أثناء ،قانونية
 

 
 .على االستبيان) آوبيك(انظر رد آندا   135
الحاشية .  110الخاص بالضمانات واإلجراءات الوقائية، الفقرة ) ي(االتصال عبر الحدودي، عند الفصل الثالث /انظر التقرير حول الوصول  136

 . بيد أن السفارات قد ال تتمتع بالسلطة لتنفيذ األوامر أو إجبار األطراف على االلتزام بجداول أو خطط السفر.   أعاله97
 بالنسبة لمقاطعة مانيتوبا، والقانون الخاص 360)ج.(، جR.S.M. 1987انظر رد آندا على االستبيان، بما في ذلك قانون إنفاذ حضانة الطفل،   137

 .R.S.A  بالنسبة لمقاطعة ساسكتشوان، وقانون إنفاذ أوامر الحضانة في المناطق خارج المقاطعات8,2-)ج.(، ج1997بقانون األطفال لعام 
 .   بالنسبة لمقاطعة ألبرتا14-)هـ.(، ج2000

انظر أيضا التقرير حول ). أ)(1(14 واتفاقية مجلس أوروبا الخاصة باالتصال، وتحديدا المادة 1996انظر بصفة خاصة، اتفاقية   138
 . أعاله97االتصال عبر الحدودي، الحاشية /الوصول

 ).ب)(1(14والمادة ) ب)(2(10انظر المادة   139
 .[HC/E/NZ 446]:  عندINCADAT، متوفرة في قاعدة البيانات لألطفال المختطفين NZFLR 593] 2001[ غمبرل ضد جونز انظر قضية  140
.  149، عند )2004قانون األسرة لعام " (القوانين والممارسات واإلجراءات المتعلقة بالتنقل الدولي لألطفال"انظر لو، أفرال، و نيكولز،   141

 ").لو، أفرال، و نيكولز " بعبارة المشار إليها فيما بعد(
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  للمخاطر الحقيقية بحـدوث االختطافاالستجابة –اإلجـراءات التفاعلية   .3
 

 
  تمكين سلطات الدولة من ما هو ضروري لاألحكام القانونية والممارسات اإلدارية المحلية أن تتضمن ينبغي

    .االستجابة بسرعة وفعالية في الحاالت التي توجد مخاطر حقيقية بحدوث االختطاف
 
 

 أو تـُفَرض في الحاالت التي يزداد فيها خطر ةإما تـُطبـَّـق بصورة عامباإلضافة إلى اإلجراءات الوقائية االستباقية التي 
االختطاف، ينبغي على الدول تنفيذ إجراءات وقائية لالستجابة لمخاطر االختطاف الحقيقية والمحددة، ويتضمن ذلك 

يفترض أن األحكام و  .بالفعل أن االختطاف سيحدث آان االحتمال الغالبأو هديد باالختطاف ت فيها آانالظروف التي 
القانونية والممارسات اإلدارية المحلية تمكـِّـن سلطات الدول من االستجابة بسرعة وفعالية في مثل هذه الظروف، أما 

   . 142 المتصورة لحاحية للموقفاإلجراءات الفعلية المتوفرة فتختلف من دولة إلى أخرى وتعتمد على الظروف المحددة وإ
 
 

 حواجز أمام السفر الدوليالوضع  3,1
 

 
  دون أي تأخيربعندما توضع حواجز فعالة أمام السفر الدولي فينبغي أن تكون قابلة للتنفيذ.    

 
 

 وثائق سفر  بشكل عام على السفر الدولي، مثل المتطلب بحيازة وتقديمقابلة للتطبيقالوالعقبات باإلضافة إلى الحواجز 
ختطاف أو آان االختطاف وشيك اال وضع إجراءات إضافية متى وجدت مخاطر حقيقية بحدوث قتضي األمرصالحة، سي

 .بدون أي تأخيروففي هذه المرحلة تعتمد الوقاية أساسا على وضع حواجز فعالة أمام السفر الدولي .  الحدوث
 
 

 وثائق السفر 3,1,1
 

 وبطاقات الهوية إصدار جوازات السفر  3,1,1,1
 

 
 :قد تساعد اإلجراءات التالية في االستجابة ألي خطر حقيقي بحدوث اختطاف

  عندما يـُقدَّم أي طلب الستخراج جواز سفر عينسفر يقوم بإبالغ شخص مالجوازات عن تنبيه للوضع نظام 
 .لطفل

 و والدته، في الحاالت التي رفض إصدار جواز سفر لطفل معين أو رفض إدراج اسم الطفل في جواز سفر والده أ
 .يوجد فيها خطر االختطاف

  التأآد من أن األوامر الصادرة بمنع نقل الطفل إلى خارج دولته تـُنقـَـل فوريا إلى السلطات المختصة بجوازات
 .السفر تطلب منها عدم إصدار جواز سفر للطفل

 لسفر الصادرة لألطفالتمكين سلطات جوازات السفر من إدراج تحذيرات أو شروط في جوازات ا. 
 

 
 يوجد عندماعالوة على القواعد العامة التي تقتضي الموافقة على إصدار أي جواز سفر لطفل، قد تـُفَرض قيود إضافية 

 جواز الستخراجفقد يكون من الممكن في بعض الدول إلغاء الموافقة المعطاة .  خطر حقيقي بحدوث عملية اختطاف
 إذا آان قد صدر بالفعل، أو منع 145 أو تسليمه144محكمة إلصدار أمر يحظر استخراج الجواز، أو تقديم طلب إل ال143سفر

 ففي بعض الدول من الممكن إرسال .  سفر الطفل الذي قد يؤدي بدوره إلى قيام سلطة جوازات السفر برفض إصدار الجواز

                                                      
آل موقف يختلف عن غيره ويجب تقييمها على أساس آل حالة على حدة إليجاد اإلجراءات الوقائية أو الحلول :  "انظر رد آندا على االستبيان  142

 ).ة(األآثر مالئمة لكل والد
 .انظر رد فنلندا على االستبيان  143
انظر أيضا قانون رعاية األطفال النيوزيلندي لعام .  على االستبيان) قة هونغ آونغ اإلدارية الخاصةمنط(انظر ردود األرجنتين والصين   144

 . منه4، الجزء 1992 منه؛ وقانون جوازات السفر النيوزيلندي لعام 77، الجزء 2004
 .انظر رد األرجنتين على االستبيان  145
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 طلب باستالمها عين شخص مبإخطارأو  ،146 ما عن إصدار جواز سفر لطفلباالمتناعتنبيه إلى سلطة جوازات السفر 
 إذا صدر أمر من المحكمة بمنع شخص بالغ من نقل طفل مسمى وفي إحدى الدول.  147طفل معينلاستخراج جواز سفر 

.   148 من إصدار جواز سفر لذلك الطفلبمنعهامن دولة إقامته سوف يـُسلـَّـم هذا األمر فورا إلى سلطة جوازات السفر 
  إصدار جواز سفر يكون القرار النهائي في هذه المسألة للمحكمةصددمتعان بحضانة مشترآة بوعندما يختلف شخصان مت

 .149في الكثير من األحيان
 

تقديم طلب إلى السلطة المسؤولة عن إصدار الجوازات لوضع إنذار أو شروط داخل ) ة(في بعض الدول يستطيع الوالد
 اإلنذارات أو الشروط ضرورة تقديم موافقة آال الوالدين مع جواز ه، ويمكن أن تشمل هذهتتعلق باستعمالوالتي الجواز 

المتمتع وحده بالحضانة بأن يطلب ذآر ) ة(وفي دولة أخرى يوجد تشريع يسمح للوالد.   150سفر الطفل عند مغادرته للدولة
واز سفر فقد يكون من  وعالوة على ذلك فعندما تـُستخدم بطاقة هوية بدال من ج .  151ة في جواز سفر الطفلمعلومهذه ال

 .152 وضع ملحوظة على البطاقة مشيرة إلى الموافقة على السفرجائزال
 

فسيعتبر   بصورة متعمدةاستخراج جواز سفر لطفل أو لشخص بالغ بتقديم إفادات آاذبة أو مضللةإذا تم وفي بعض الدول 
اآلخر سيحاول استخدام وسائل احتيالية ) ة(الدبالخوف من أن الو) ة(وفي دول أخرى إذا شعر الوالد.  153 ذلك فعال إجراميا

 اسم الطفل في سجل لفترة زمنية محددة حتى تكون السلطات المعنية على إدراجللحصول على جواز سفر، فمن الممكن 
، ب جريمةاارتكا قد شخصإذا آان هناك اشتباه قائم على أسباب وجيهة بأن وفي إحدى الدول .  154معرفة ودراية بالموقف

 على كونيها فصل طفل عن والده أو والدته، وقام ذلك الشخص بتقديم طلب الستخراج جواز سفر، ففي هذه الحالة يبما ف
 على سلطة جوازات وبعد ذلك يكونم إليها، سلطة جوازات السفر إبالغ ضابط الشرطة القائم على التحقيق بالطلب الذي قـُدِّ

                . 155علومات قبل إصدار جواز السفر هذه الملقيها تمنالسفر االنتظار لمدة أسبوع 
 
 

  إصدار التأشيرات 3,1,1,2
 
 

  واألطفال بصورة منفصلةلآلباءتأشيرات اللحصول على اينبغي أن تكون هناك القدرة على معاملة طلبات . 
 
  طفل لدخول دولة منع إصدار تأشيرة لطفل بأن الحصول على تأشيرة للساعين إلى  الاآلباء واألمهاتينبغي توعية

 .معينة قد يسمح له بدخول دولة أخرى في المنطقة
 

 

                                                      
أن يطلب من سلطة جوازات السفر إدخال تنبيه أو إنذار في ) ة( طفل بإمكان ذلك الوالدبالخوف من احتمال اختطاف) ة(في آندا، إذا شعر والد  146

من ) 16(وإذا آان الطفل موضوع أمر صادر من محكمة سيظل اسم الطفل في النظام حتى يبلغ سن السادسة عشرة .  نظامها بالنسبة للطفل
بعد ذلك طلب التجديد إذا ) ة( أشهر ثم يستطيع الوالد3م الطفل في النظام لمدة وفي حالة ما إذا لم يكن هناك أمر من محكمة سيبقى اس.  العمر

 .      وانظر أيضا رد نيوزيلندا على االستبيان.  على االستبيان) آوبيك(انظر رد آندا .  لزم األمر
 : لمزيد من المعلومات عن آيفية عمل هذا النظام في الواليات المتحدة انظر الموقع التالي  147

<www.travel.state.gov/passport/ppi/family/family_866.html>. 
 .انظر رد مالطة على االستبيان  148
 .انظر رد السويد على االستبيان  149
 من جواز السفر، عندما يصدر جواز سفر ألي 5وفي فرنسا يمكن وضع الشروط التالية في الصفحة .  على االستبيان) آوبيك(انظر رد آندا   150

وفي حالة إدراج .  هو الشرط بأن جواز السفر ال يجوز استخدامه إال عند تقديم تصريح آال الوالدين عند آل محطة لمراقبة الحدودو:  طفل
وعندما يتم إدراج اسم الطفل في .  اآلخر الصريحة قبل السماح بنقل الطفل) ة(اسم الطفل في جواز سفر أحد والديه، يجب تقديم موفقة الوالد

انظر .  رف ثالث، فيجب على آال الوالدين إعطاء موافقتهما قبل السماح بنقل الطفل، وأن يكون النقل للفترة المحددة له ال غيرجواز سفر ط
باإلضافة إلى ذلك يجوز تسجيل هذه القيود بثالث طرق التي تحدد مدة صالحيتها، .  1990أيار /  لشهر مايوINTD9000124التعميم رقم 

 Mesures d’opposition en urgence, mesure d’opposition conservatoire and mesure d’opposition: ارهاويمكن تسجيلها باعتب
de longue durée         . 

 .انظر رد سويسرا على االستبيان  151
 إرفاق مذآرة تنبيهية ببطاقات انظر رد بولندا على االستبيان حيث تفيد بأنه على أساس االتفاقات الثنائية مع بعض الدول المجاورة يمكن  152

 .الهوية
 ).الفدرالي(من القانون الجنائي الكندي ) 2(57انظر على سبيل المثال الجزء   153
 .انظر رد آندا على االستبيان  154
الذي ) ة(يكون الوالدباإلضافة إلى ذلك قد علـَّـقت السويد بأن هذا الشرط له فائدة خاصة في الحاالت التي .  انظر رد السويد على االستبيان  155

وهي جريمة عزل طفل ( من قانون العقوبات السويدي 4، الجزء 7ينوي اختطاف طفل مشتبها فيه أصال بارتكاب جريمة بمقتضى الفصل 
 .).أو أولياء أمور بشكل غير مشروع) ة(عن والد) دون سن الخامسة عشر(
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رفض أو تقييد الحال الحصول على أمر قضائي بلدى الدول قواعد مختلفة بالنسبة لرفض طلبات التأشيرات، فقد يقتضي 
، آما 157تأشيرة للطفلأو محاميه تقديم طلب بعدم إصدار ) ة(وآبديل لذلك قد يكون من الممكن للوالد.  156صدور التأشيرة

 .158يجوز رفض إصدار التأشيرة إذا تبين أن منحها سوف يسهـِّـل القيام بعملية نقل أو احتجاز غير مشروع
 

فهي في العادة تسمح  نظام الحدود المفتوحة تـِّـبعبالنسبة للتأشيرات التي تم الحصول عليها لدخول دولة واقعة في منطقة ت
تقديم طلب إلى دولة أجنبية بعدم إصدار تأشيرة للطفل فقد ) ة(لذلك إذا أراد الوالد.  159منطقةبدخول آل الدول األخرى في ال

يتطلب األمر صياغة الطلب بشكل يسمح بتقديمه إلى جميع الدول في تلك المنطقة بالتحديد لضمان عدم دخول الطفل إلى 
لى أساس آل دول مسألة إصدار التأشيرات عومن المهم أيضا أن تبحث ال.  الدولة عن طريق دولة أخرى في المنطقة

فهذا ال يعني بالضرورة أنه ستـُمنـَح تأشيرة للطفل ) ة(في بعض الدول إذا منحت تأشيرة للوالدف.  شخص مسافر على حدة
ففي غالب األمر ستمنح تأشيرة للطفل أيضا لنفس الفترة ) ة( وفي دولة أخرى عندما تمنح تأشيرة للوالد .160تلقائيا
 . 161يةالزمن

 
 

 بطاقات الهويةوسحب وإلغاء جوازات السفر  3,1,1,3
 
 

  يجب إعطاء االعتبار لوضع وتنفيذ إجراء لسحب أو إلغاء جواز سفر الطفل في الحاالت التي يوجد فيها خطر
 .حقيقي بحدوث اختطاف

 
 االقتضاء وذلك آما ينبغي إعطاء االعتبار لوضع وتنفيذ إجراء لسحب أو إلغاء جواز سفر الشخص البالغ عند 

 . أو إزالة أية معلومات خاصة بالطفل تم إدراجها في جواز سفر ذلك الشخص البالغحذفلغرض 
 

 أو /من اإلجراءات التي يمكن أن تشكـِّـل حماية فعالة ضد االختطاف وجود نظام يسمح بتسليم جواز سفر الطفل و
 ممارسة حق في إطاري تتم فيها الزيارة  إلى سلطة مختصة خالل المدة الت، أو يلزم تسليمه،)ة(الوالد

     .الوصول/االتصال
 
 

سحب أو إلغاء جواز سفر الطفل في حالة وجود خطر الذي يسمح بجراء من اإلجراءات الوقائية التي تعتبر مفيدة للغاية اإل
لة تقديم طلب ومما هو واضح من الردود على االستبيان أنه يجب في هذه الحا . 162واضح وحقيقي بحدوث االختطاف

ولكن علـّـق أحد المجيبين على االستبيان بأن السلطة المسؤولة عن إصدار جوازات  .  163آقاعدة عامة رسمي إلى المحكمة
 وفي بعض الدول   .164السفر لها الصالحية لسحب جواز سفر الطفل بناء على طلب من أي من الوالدين المتمتع بالحضانة

أو في الحاالت التي يكون  ،165الوصول/جوازات السفر إال آشرط لممارسة االتصالليس للمحاآم أية صالحية إللغاء 
وباإلضافة إلى سحب أو إلغاء جواز سفر الطفل فقد يكون من الممكن أيضا إدراج .  166حامل الجواز محتجزا للتحقيق معه

 من مغادرة الدولة مع إصدار أمر بإلغاء جواز سفر الشخص البالغ لمنعه  أو167اسم الطفل في جواز سفر شخص بالغ
 .الطفل

 
وفي المقابل، ال يجوز في بعض الدول إلغاء جواز سفر لشخص بالغ، إذ أن ذلك قد يشكـِّـل انتهاآا لحق المواطن في السفر 

وعلى الرغم من ذلك فقد يكون من الممكن إصدار أمر بتسليم جواز السفر إلى سلطة .  168واالنتقال الذي يكفله الدستور
آما يجوز للمحاآم في بعض الدول إصدار أمر بأن جواز السفر الذي .  169لفترة غير محددة أو لفترة مؤقتةمختصة إما 

                                                      
 .انظر رد األجنتين على االستبيان  156
 .ويكون هذا ممكنا فقط عندما يكون الطفل حامال الجنسية الكندية.  الستبيانانظر رد آندا على ا  157
 .انظر رد بولندا على االستبيان  158
 .انظر رد السويد على االستبيان، فيما يتعلق بدول الشنغن ودول المنطقة االقتصادية األوروبية  159
 .انظر رد السويد على االستبيان  160
 .على االستبيان) اسكتلندا(انظر رد المملكة المتحدة   161
 ).6(16عند ) الفدرالي(انظر أيضا قانون الطالق الكندي .  انظر ردود األجنتين، آندا، أيسلندا، وإيطاليا على االستبيان  162
 .انظر ردود األجنتين، إيطاليا، مالطة ونيوزيلندا على االستبيان  163
 .1979جوازات السفر لعام  ولوائح 1978انظر قانون جوازات السفر السويدي لعام   164
 .1979 ولوائح جوازات السفر لعام 1978انظر قانون جوازات السفر السويدي لعام   165
 .انظر رد بنما على االستبيان  166
وفي الدانمرك ليس من الممكن استرجاع جواز سفر ينتمي ألي طفل أو شخص بالغ، بيد أن يوجد مشروع .  انظر رد مالطة على االستبيان  167

 . يع جديد مطروح أمام المجلس التشريعي لجواز استرجاع جوازات سفر األشخاص البالغين بهدف حذف أسماء األطفال منهاتشر
 .انظر رد آرواتيا على االستبيان  168
 .ملهفي حالة ما إذا لم يصدر قرار نهائي في خالل أسبوع واحد فيجب إعادة جواز السفر إلى حا.  انظر رد السويد على االستبيان  169



 23 الدليل 

الوصول، /ل ممارسة االتصاتي تتم في إطارأو الشخص البالغ يـُسلـَّـم إلى سلطة معينة طوال فترة الزيارة ال/يحمله الطفل و
 حامل الجواز من تقديم طلب لمنع عن إصدار جوازات السفر لكن يجب أيضا في هذه الظروف إبالغ السلطة المسؤولة

 .170القديم) ها(جواز سفرهسرقة أو فقدان  مدعياالستخراج جواز سفر جديد 
 

تعتبر القواعد المنظـِّمة للظروف التي يجوز فيها سحب جوازات السفر أو وثائق السفر األخرى واإلجراء الذي يجب إتباعه 
ية خاصة في الدول التي تعتبر وجود وثائق سفر صالحة لطفل إثباتا آافيا بالموافقة الوالدية لتأمين ذلك السحب، ذات أهم

الذي أبدى في األصل موافقته على إصدار ) ة(قد يكون من الصعب على الوالدففي عدم وجود التنظيم الكافي .  على سفره
 . العملي لسحب موافقتهثراألجواز السفر أن يسحب هذه الموافقة، أو بشكل أآثر تحديدا أن يعطي 

 
 
 األطفال الذين يحملون أآثر من جنسية واحدة 3,1,1,4 
 

 
 أو /أو سحب و/من اإلجراءات الوقائية المفيدة التشجيع على التعاون بين المكاتب القنصلية فيما يخص إصدار و

 .إلغاء جوازات السفر والتأشيرات لألطفال الذين يحملون أآثر من جنسية واحدة
 
 
 أآثر من يحملونقواعد المتصلة بإصدار أو تقييد أو سحب أو إلغاء وثائق السفر أثر محدود فيما يتعلق باألطفال الذين لل

 أآثر من جنسية واحدة يحملونيحق لألشخاص الذين ، 171، إذ أن في الكثير من األحيان، ولكن ليس دائماجنسية واحدة
وآنتيجة لذلك فإن أية قواعد مقيدة إلصدار جوازات السفر، أو .  طنتهمبطاقة هوية لدولة أو دول موا/استخراج جواز سفر

تأمر بسحبها أو إلغائها، لن تمنع الطفل أو الشخص البالغ من السفر عندما يكون بمقدورهم استخدام جواز سفر صادر التي 
 .172 دولة مختلفةفي
 

عدم قيام الدولة بإصدار جواز سفر ألحد ة، بوفي مثل هذه الظروف يمكن تقديم طلب، عادة عن طريق المكاتب القنصلي
 ا حقيقيامواطنيها، وهذا مع العلم بأن الدولة األخرى ليست ملزمة بتنفيذ هذا الطلب ولكن إذا اتفقوا على أن هناك خطر

دولة واحدة أية وبصفة عامة ال تمتلك .  173بحدوث عملية اختطاف فقد يرفضون من تلقاء أنفسهم إصدار جواز السفر
لكن في اسكتلندا يجوز لمحكمة االنعقاد إصدار أمر بتسليم .  174دولة أخرىتابعة لصدار أو إلغاء جوازات سفر إلطة السل

 .175صادر في دولة أخرىالسفر ال المملكة المتحدة بل أيضا جواز فيصادر السفر الليس فقط جواز 
 

.   176يجعل المراقبة عند الحدود أصعبخص مع أي ش أآثر من جواز سفر واحد وجودوقد ذآـِر ردا على االستبيان أن 
 وفي آل الدول ينبغي أن  .177دخول ومغادرة الدولة باستخدام جواز سفر تلك الدولةفتتطلب بعض الدول من مواطنيها 

مليات اختطاف محتملة يحملون أآثر من لعن عرضيتكون السلطات فيها على وعي ودراية بأن الكثيرين من األطفال الم
 .جنسية واحدة

 
 

 مراقبة الحدود 3,1,2
 

 اإليقاف أوامر  3,1,2,1
 

 
  يعتبر أمر اإليقاف آلية قانونية ذات قيمة آبيرة لمنع الطفل من مغادرة دولته، ويكون ذلك مفيدا إذا تيسر الحصول

وخارج ساعات من طرف واحد الحصول عليه بطلب إمكانية على أمر اإليقاف بصورة عاجلة، بما في ذلك 
 .لزومالدوام عند ال

                                                      
 .من اتفاقية مجلس أوروبا) ب)(2(10انظر المادة   170
 .   انظر رد بولندا على االستبيان.  في بولندا على سبيل المثال ال يسمح بازدواج الجنسية واألطفال يـُـعتبرون مواطنين لدولة واحدة فقط  171
: على التوالي الموقعين التاليينللحصول على معلومات عن ازدواج الجنسية من الواليات المتحدة وآندا انظر   172

<www.travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1753.html> و <www.voyage.gc.ca/main/pubs/dual_citizenship-en.asp> 
 .قد أفادت بعض الدول بأنه يوجد تعاون جيد مع المكاتب القنصلية في الكثير من األحيان  173
 .لى االستبيانانظر ردود آندا وألمانيا ع  174
 .على االستبيان) اسكتلندا(انظر رد المملكة المتحدة   175
عندما يكون الطفل مواطنا آنديا ومواطنا لدولة أخرى تصبح الرقابة على وثائق السفر أآثر "بأنه ) آوبيك(في ردها على االستبيان أفادت آندا   176

 ".صعوبة
 : لشؤون القنصلية الكندية فيما يخص بولندا بالعنوان التاليانظر رد األرجنتين على االستبيان، وانظر موقع ا  177

<www.voyage.gc.ca/main/pubs/dual_citizenship-en.asp> 
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  يجب أن تكون أوامر اإليقاف مكتوبة بشكل واضح ودقيق، آخذة في االعتبار االحتمال بأن الطفل أو الشخص

 .البالغ الذي يحمل أآثر من جنسية واحدة قد يكون مسافرا باستخدام جواز سفر لدولة أخرى
 

 ينبغي إرسال أوامر اإليقاف على وجه السرعة إلى السلطات المختصة. 
 
 

أو /اإليقاف هي أوامر تصدرها المحكم لمنع اختطاف الطفل بتمكين السلطات عند مراقبة الحدود من احتجاز الطفل وأوامر 
وآما جاء في ردود أحد المجيبين على االستبيان، فإن .  178 من مغادرة الدولةاالشخص المختطـِف، أو عدا ذلك منعهم

وفي . 179كن الحصول عليها من طرف واحد وخارج ساعات الدوامأوامر اإليقاف تكون في العادة ذات فعالية آبيرة ويم
، بينما 180 مراقبة الحدودمسؤولين عنالختطاف تلقائيا إلى الموظفين الا التي تحظربعض الدول تـُرسـَـل أوامر المحكمة 

المصِدرة ويجب أيضا أن تضع المحاآم  . 181أن يتأآد بنفسه من إرسال األمر آما يجب) ة(في دول أخرى يحتاج الوالد
 يحمل أو يحمالن أآثر من جواز سفر واحد ، إذ أن أو الشخص المختطـِف/وحقيقة أن الطفل ألوامر اإليقاف في اعتبارها ال

 المعلومات المشمولة في األمر، ومن الممكن أن يكون عديم الفعالية عندما جودة ونوعيةفعالية أمر اإليقاف تعتمد آليا على 
ومما يجب ذآره أن أوامر اإليقاف غير .  182بجواز سفر مختلف عما هو محدد في األمر) ة(أو الوالد/يسافر الطفل و

يصدر بالغ أصفر من متوفرة في الواليات المتحدة ولكن الواليات المتحدة علــَّـقت بأن مراقبة الحدود تكون أفضل عندما 
األساس القانوني إليقاف طفل عند الحدود وإبالغ هذا البالغ ، إذ يشكـِّل )INTERPOL(ية جنائلشرطة الالمنظمة الدولية ل

 .محليةسلطات تنفيذ القانون ال
 
 

 للموانئالمراقبة /أنظمة التنبيه 3,1,2,2
 
 

 المراقبة للموانئ من اآلليات ذات القيمة الكبيرة لمنع الطفل من مغادرة دولته/يعتبر تفعيل نظام للتنبيه. 
 
  دون أي تأخيربهذه األنظمة إلى الموانئ ذات الصلة ينبغي إرسال المعلومات المطلوبة لتفعيل. 

 
  مما ال شك فيه أن التشجيع على التعاون بين أجهزة مراقبة الحدود المختلفة يسهـِّـل عملية تبادل المعلومات

 .المراقبة للموانئ/والبيانات الضرورية لتشغيل نظام التنبيه
 

 
وهذه .  183 وهي الدول التي أجابت على االستبيانللموانئالمراقبة /بيه أنظمة التنشكل من أشكاليوجد لدى غالبية الدول 

األنظمة تتفاوت في نطاقها ولكنها أساسا تنطوي على توفير المعلومات عن األطفال المعرضين لالختطاف والمختِطفين 
أن يبدأ دول يمكن وفي بعض ال.   وقف عمليات االختطافغية الحدود، بالمسؤولين عن إدارةالمحتملين إلى الموظفين 

 شغيل تبدأ في معظم الدول سيأما، 184بأن طفال قد اختـُـِطف) ة(المراقبة بالموانئ بمجرد اشتباه أي والد/تشغيل نظام التنبيه
 .185النظام فقط عند تقديم أمر إيقاف نافذ المفعول وصادر عن محكمة

 
                                                      

في الدانمرك على سبيل المثال تستطيع شرطة المطار احتجاز أي شخص يكون على وشك القيام باصطحاب طفل إلى خارج الدولة بشكل غير   178
 . يجوز للمحاآم إصدار أية أوامر من هذا النوع التي تقيـِّـد حرية الحرآةوفي سلوفاآيا، ال .  مشروع

 .انظر رد إسرائيل على االستبيان  179
 ، وهي ISOPROفي األرجنتين، إذا آان هناك أمر بحظر شخص من مغادرة الدولة فيجب إبالغ السلطات المعنية بذلك األمر باستخدام شبكة   180

وفي بنما بمجرد أن تصدر سلطة قضائية أمرا بتقييد السفر يتم فورا تبليغ المديرية القومية لشؤون .  من القوميشبكة داخلية تديرها وزارة األ
أما في مالطة تـُسلـَّـم أية أوامر بمنع النقل فورا إلى ضابط .  الهجرة التي تقوم بدورها بإصدار تنبيه للمطارات ومحطات مراقبة الحدود

 .     لشرطة، والمراقب العام للجمارك ورئيس المطار الدوليالجوازات الرئيسي ومدير ا
 .على االستبيان) منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة(انظر رد الصين   181
 .انظر رد إسرائيل على االستبيان  182
لدانمرك، سويسرا، فنلندا، آرواتيا، مالطة، األرجنتين، استونيا، إسرائيل، ألمانيا، أيسلندا، إيطاليا، بنما، بولندا، ا:  انظر ردود الدول التالية  183

 .، ونيوزيلندا)اسكتلندا(المملكة المتحدة 
وفي استونيا، على اآلباء واألمهات المتخوفين من أن طفلهم قد تم اختطافه بالفعل االتصال .  انظر ردود آرواتيا والدانمرك على االستبيان  184

 .أو الشرطة/حّراس الحدود وبالخدمات االجتماعية التي تقوم بدورها بإبالغ 
وقد أشارت ألمانيا في ردها على االستبيان إلى أن .  وإسرائيل على سبيل المثال) منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة(في أستراليا والصين   185

ير متمتع بحضانة حصرية غ) أو والدة(شرطة الحدود الفدرالية لن تتدخل إال في ظروف استثنائية عندما يكون هناك خطر قاطع بأن والدا 
وحسب تفسير ألمانيا فإن المنطق وراء هذه السياسة .  للطفل سيحاول اختطاف الطفل وال يوجد الوقت الكافي للحصول على أمر من محكمة

ر إعاقة هو أنه لو حصل وتدخلت شرطة الحدود الفدرالية في آل حالة بدون أن يسندها أمر قضائي يصرح لها بالتدخل، فسينشأ عن ذلك خط
 .   المواطن بشكل غير مشروع من ممارسة حق قانوني عام
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قد يكون من الممكن تسجيل  على مغادرة الطفل لدولته، )ة(في حالة ما إذا ُوِضعت قيود على جواز سفر، أو لم يوافق الوالد
في متناول تكون  بعد ذلك ستـُنشر المعلومات عبر قواعد بيانات حاسوبية  .186هذا االعتراض لدى محطات مراقبة الحدود

وللتأآد من أن .  187العاملين في النقاط الحدودية، أو آما هو الحال في إحدى الدول تـُرسل بالفاآس يوميا إلى آافة الموانئ
الضباط في محطات مراقبة الحدود يستطيعون التصرف على وجه االستعجال فيجب معالجة المعلومات بأسرع صورة 

وباإلضافة إلى ذلك يجب إعطاء الموظفين الصالحيات الالزمة للتصرف، فكثيرا ما يكون هناك عدد من .   188ممكنة
لكل مكانية اإل ةتاحإ ضروريود ولكي ينجح نظام تنبيه الموانئ فمن الالسلطات المختلفة العاملة في محطات مراقبة الحد

 يكون من ربمافقد يكون لهذه السلطات قواعد بيانات حاسوبية خاصة بها، و  .189هذه السلطات للوصول إلى المعلومات
 التي تحفظها أما نطاق المعلومات.  190تفاصيل عن عملية اختطاف مشتبهة في جميع قواعد البياناتالالممكن إدخال 

وقد اقتـُرح بأنه إذا أمكن مسح الصور الفوتوغرافية وإضافتها .  األنظمة الحاسوبية المختلفة فتتفاوت من دولة إلى أخرى
 .191إلى السجالت لعاد ذلك بفائدة عظيمة

 
اإلجراءات لعل ، وإلدخال المعلومات إلى هذه األنظمة  يجب أن تكون عملية االختطاف وشيكة الحدوثةآثيرأحيان في 

قد يتطلب األمر قيام اآلباء واألمهات أو اآلخرين الذين يقدمون المعلومات بتحديد جهة ونافذة فقط لفترة محدودة تظل 
مما ال شك فيه أن أنظمة التنبيه للموانئ يمكن أن تكون ذات ف.  192المغادرة المفترضة وأيضا جهة الوصول المفترضة

 . 193ل الجزرية حيث يكون السفر الدولي عادة عن طريق الجوفي الدوفعالية آبيرة جدا، والسيما 
 
 

 عند الحدود الدوليةواجز األخرى حال 3,1,2,3
 
 

  إن استخدام التكنولوجيات الحديثة عند الحدود الدولية يمكن أن يكون طريقة عالية الكفاءة والفعالية لمنع شخص
 .معروف من مغادرة أو دخول الدولة

 
  المدعومة بالموارد التكنولوجية ،العاملين في مراقبة الحدود الصالحيات القانونية الكافيةينبغي إعطاء الموظفين 

 .كلفين بهاالالزمة، لتمكينهم من القيام بوظائفهم الم
 

 
بإعطائه الحق في نقل طفل فمن الموصى به في الكثير من األحيان تنفيذ هذا األمر ) ة(عندما يصدر أمر من المحكمة لوالد

تقديم ) ة( باستطاعة الوالدإذا آانمسافرا مع الطفل، ولكن ضباط الشرطة قد الحظوا بأنه حتى ) ة(ذلك الوالدكون عندما ي
 أية أوامر أخرى فعل أو منتهي الصالحية، أو إذا آانت هناك بالساٍر األمر يوجد ما يثبت أنقد ال فهم إليأمر المحكمة 

 على يمكن أن يعود بفوائد آبيرة، شاء سجل حاسوبي بكل األوامر ذات الصلةوفي هذا الصدد اقتـُرح بأن إن.   معهمتضاربة
 إدخال البيانات بصورة عاجلة قتضي الحالسيوفي هذه الحالة ، 194أن يكون في متناول ضباط الشرطة عند نقاط المغادرة

 .هإبطال أو قد تم تعديله  المحكمةوخاصة إذا آان أمر
 

الهجرة والجوازات االطالع على معلومات الرآاب المسافرين قبل إقالع ضباط أو في بعض الدول يستطيع ضباط الشرطة 
الرحالت، وبالطبع فإن ذلك يمكن أن ينبـِّـههم بهوية المسافرين آما يمكن التحقق منها بمراجعة المعلومات الموجودة في 

                                                      
 .1990 لشهر مايو INTD9000124انظر التعميم رقم .  هذا هو الوضع في فرنسا  186
 .  في المملكة المتحدة يتم تحديث قائمة اإلنذارات باختطاف األطفال وتعميمها إلى آل الموانئ بالفاآس يوميا  187
 على االستبيان، والذي يفيد بأن أوامر المحاآم تـُدخـَل في النظام الحاسوبي لجهاز الجمارك ومراقبة الحدود بواسطة قسم انظر رد نيوزيلندا  188

باإلضافة إلى ذلك وحسب رد األرجنتين على االستبيان، فعندما .  لدى الشرطة النيوزيلندية) INTERPOL(المنظمة الدولية للشرطة الدولية 
 من مغادرة الدولة يـُـرسـَل هذا األمر بالحظر إلى جميع السلطات المسؤولة عن الحدود بما فيها الشرطة يقوم قاٍض بحظر شخص

 .     ، وهي نظام لالتصاالت الفوريةISOPROشبكة  والمسؤولون عن شؤون الهجرة، على أن يتم ذلك عن طريق
 . أدناه5,5نظر ا.  في هذا الصدد يعتبر التعاون بين السلطات المعنية أمرا مهما  189
في المملكة المتحدة، يتلقى المكتب الوطني للموانئ المعلومات من أنظمة التنبيه في الموانئ ويقوم بتمرير التفاصيل ذات الصلة عن األطفال   190

ي نظام المراقبة المحتمل اختطافهم إلى وحدة التحكم في فهرسة المشبوهين التابعة لدائرة الهجرة، التي تقوم بدورها بإدخال التفاصيل ف
 .وستبقى هذه التفاصيل في النظام لمدة شهر واحد.  الحاسوبية الخاص بها

 . 2003آذار /تم الحصول على المعلومات من خالل لقاء مع وحدة اختطاف األطفال بمطار هيثرو، لندن، مارس  191
 28وسيظل أمر اإليقاف بالميناء نافذا لمدة "  ووشيك الحدوثحقيقيا"في المملكة المتحدة على سبيل المثال يجب أن يكون االختطاف المحتمل   192

، تعميم إجراءات اإليقاف في الموانئ:  198قانون اختطاف األطفال لعام  ، و ALL ER 983 1] 1986[انظر توجيه الممارسات .  يوما
 .21/1986وزارة الداخلية رقم 

وقد علـَّـقت نيوزيلندا بأن التنبيهات أو اإلنذارات مستخدمة على نطاق .  من أسترالياانظر رد نيوزيلندا على االستبيان والمعلومات المقدمة   193
 .  تنبيهات وقت تقديم االستبيان5,108 ماليين تقريبا آانت هناك 4فمن بين التعداد السكاني الذي يبلغ .  واسع وذات فعالية آبيرة للغاية

طفال بمطار هيثرو بأن هذا يمكن أن يحسـِّـن إلى حد آبير من قدرتهم على منع عمليات اقترح ضباط الشرطة العاملون في وحدة اختطاف األ  194
ومن ناحية أخرى فقد اختـُـبر نظام مشابه في الواليات المتحدة وأثبت أنه ينطوي على مشاآل بسبب العدد الكبير .  االختطاف الدولي لألطفال

 .وامرمن المحاآم في تلك الوالية التي تستطيع إصدار األ
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باإلضافة .  195وث عملية اختطاف محتملة لمساعدتهم على منع حدلموانئدى ال قواعد البيانات الحاسوبية في نظام التنبيه
ففي المطار .  الذي يدخل في اعتبار بعض الدول حاليا) بيومتري(إلى ذلك فمن الممكن استخدام تكنولوجيا القياس الحيوي 

 صورة فوتوغرافية للطفل ولكي يعمل هذا النظام يجب إدخاليب نظام مراقبة بالقياس الحيوي، الدولي في أيسلندا تم ترآ
دولة أخرى في و.  196 سيقوم النظام بتنبيه السلطات وإذا دخل الطفل منطقة المغادرة في المطار يثبت حظر السفروما

ومما ).  بيومترية( قانون في العام القادم يلزم القادمين إلى الدولة بحمل جوازات سفر ذات القياس الحيوي سيـُـقدَّم مشروع
 إال أنها بطبيعة الحال محدودة  فيها،ايتم تنفيذهلها فعالية آبيرة في الدول التي يذآر أنه على الرغم من أن هذه اإلجراءات 

على أية حال ينبغي أن .  ال يوجد لديها مراقبة حدوديةالتي في نطاقها بالنسبة للسفر بين الدول التي ال تتطلب وثائق سفر و
ديثة حتى يتمكنوا من مراقبة الحرآة عند الحدود الدولية  التكنولوجيا الحمزاياتتوفر للموظفين القائمين على مراقبة الحدود 

 ) أعاله1,2,3انظر الفقرة .  (والسيطرة عليها
 
 

 األحكام التشريعية واألوامر الصادرة عن المحاآم 3,2
 
 

  ينبغي أن يكون ألي واحد من الوالدين الذي يخشى حدوث االختطاف إمكانية الوصول بفعالية إلى التدابير
تجاه الطفل عند ) ة(وقائية، بما فيها القدرة على استصدار أمر بتوضيح الوضع القانوني للوالد الضائيةالق

    .االقتضاء
 
 
فعندما يكون هناك خطر حقيقي .  197 فعالية آبيرةلها ستكون قوة نفاذ القانونتتمتع بجراءات الوقائية التي أن اإلن المؤآد م

 فتستطيع أوامر المحاآم  .198تدابير القانونية التي يمكن السعي لتنفيذهاث عملية اختطاف توجد عدة أنواع من الوبحد
وآثيرا ما تنصح .  رسمي على هذا الوضع القانونيالطابع اللطفل أو إضفاء ا تجاه) ة(توضيح الوضع القانوني للوالد

باتخاذ الخطوات اف الذي يخشى حدوث عملية اختط) ة(الوالديقوم السلطات المرآزية والمنظمات غير الحكومية بأن 
ولكن .  على حقوق الحضانةفعليا ا ئزحا) ة(، وخاصة عندما يكون الوالد199لحصول على مثل هذا األمر من المحكمةل

ينبغي التنويه بأن الحصول على أمر من المحكمة ليس ضروريا للشروع في إقامة دعوى قضائية بمقتضى اتفاقية 
1980200 . 

 
 

 تجعل تنفيذ عمليات االختطاف أآثر صعوبةاإلجراءات التي يمكن أن  3,2,1
 
 

 جعل تنفيذ عمليات االختطاف أآثر صعوبة، مثل تقييد السفر ي ما األحكام القانونية المحلية من الممكن أن تتضمن
 .الدولي أو وضع شروط صارمة بصدده

 
 إصدار أمر الوصول أو /يجوز أن تشمل الصالحيات األخرى فرض قيود أو تحديدات على ترتيبات االتصال

 .حضانة مؤقت
 

  عندما تكون هناك إجراءات قضائية عالقة في المحاآم بخصوص طفل، فقد يكون من المفيد اتخاذ تدابير مؤقتة
 .تسعى إلى منع االختطاف

 
 

صعب، من أمثلة ذلك ما االختطاف أتنفيذ عمليات من الجدير بالمالحظة أن بعض األوامر واألحكام مصاغة بحيث تجعل 
 :يلي

 

                                                      
، اقتـُرح بأنه إذا تم تنفيذ هذا على نطاق أوسع ألمكن من المساعدة 2003آذار /في لقاء مع وحدة اختطاف األطفال بمطار هيثرو، لندن، مارس  195

 .في منع عدد آبير من االختطافات
 .انظر رد أيسلندا على االستبيان  196
 .انظر رد مالطة على االستبيان  197
 . 9,3جدوى الحصول على أمر من المحكمة في المملكة المتحدة، انظر لو، أفرال، و نيكولز عند الفقرة لالطالع على تحليل ل  198
 .< www.reunite.org > مرآز االختطاف الدولي للطفل، مغلفات للوقاية، المتوفرة بالموقع –) Reunite(انظر منظمة جمع الشمل   199
 . أعاله17الحاشية .  وو68فيرا عند الفقرة -احي لبيريز من االتفاقية، والتقرير اإليض3انظر المادة   200
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  األوامر المؤقتة التي تضع شروطا أو قيودا على ممارسة حق الوصول أو تقتضي بأن تتم ممارسة حق الوصول إما
 .202 أو فقط داخل حدود دولة اإلقامة االعتيادية للطفل201تحت اإلشراف

 
 203  أوامر الحضانة المؤقتة. 

 
 ففي بعض .  ذ هذه األوامر أشكاال مختلفةاألوامر التي تهدف إلى الحيلولة دون نقل الطفل من دولة معينة، وقد تأخ

وفي المقابل قد يكون الهدف .  204ي مغادرة إقليم معينفاألمر تقييد حق الطفل من هدف المكن أن يكون من الماألحيان 
، أو المطالبة بتسليم جواز سفر 205زمنية مقررةعلى السفر انفراديا مع الطفل لفترة ) ة(من األمر تقييد قدرة الوالد

وفي حالة ما إذا ال .  206إلى سلطة معينة أو إيداعها لدى المحكمة) أو أية وثائق سفر أخرى/و(أو الطفل ) ة(الوالد
وهذا مع العلم بأن .   الحصول على إذن الستخراج جواز سفر للطفلالمحكمة أمر قتضييوجد متطلب تلقائي، قد ي

إلى معه  الطفل وحيد اصطحاب) ة(لوالديجوز فيها بعض األوامر قد تفرض تحديدا تلقائيا على المدة الزمنية التي 
 .207خارج الدولة

 
  على سبيل المثال، قد يكون من الممكن للمحكمة بناء :  جراءات القضائيةسير اإلاألحكام التي تحمي األطفال في أثناء

.  208قضائيةعلى طلب من أي من الوالدين إصدار أمر مؤقت بحظر نقل الطفل من الدولة طوال فترة اإلجراءات ال
باإلضافة إلى ذلك وفي .  209وقد يكون من الممكن أيضا إصدار أمر بسحب جوازات السفر طوال فترة اإلجراءات

إحدى الدول عندما يصدر قرار إبطال تمهيدي في دعوى طالق فمن الشروط النمطية للقرار أن الطفل المنتمي للعائلة 
 .   210 خارج الدولةى نقله إلمحظور
 

  ث عملية اختطاف، فقد يكون من الممكن وضع الطفل تحت حضانة وخطر حقيقي ووشيك بحدفي حالة وجود
 .212 أو إصدار أمر بالرعاية الطارئة بخصوص الطفل211وقائية
 

 .213إلجراءات أثر مؤقت أو وقتييكون لويجوز للمحكمة عند االقتضاء االشتراط بأن 

                                                      
في ألمانيا عندما تكون .  ، الدانمرك، فنلندا، ألمانيا، والسويد على االستبيان)منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة(انظر ردود آندا، الصين   201

بممارسة حق الوصول أو يـُسّمح به فقط في حضور طرف هناك أدلة آافية ودامغة بوجود احتمال بحدوث عملية اختطاف، قد ال يـُـسَمح 
 . انظر رد ألمانيا على االستبيان].  4[1684و ] 3[1684انظر القانون المدني األلماني عند الجزء . ثالث

 .انظر رد ألمانيا على االستبيان  202
 . 17ن حضانة األطفال وحق الوصول، الجزء انظر أيضا القانون الفنلندي بشأ.  انظر ردود آرواتيا والدانمرك على االستبيان  203
لكن في سلوفاآيا، على سبيل المثال ليس من الممكن إصدار مثل .  انظر ردود ألمانيا، أيسلندا، إسرائيل، مالطة، بنما، وبولندا على االستبيان  204

ال، وبالتالي فإن أي أمر يصدر عن محكمة هذا األمر ألن ال يوجد التشريع الذي يتصور فرض قيود على السفر من أجل منع اختطاف األطف
يكون غير دستوري لكونه يتعارض مع الحق األساسي ) في غياب التشريع المناسب الذي يوفر األساس الالزم لمثل هذا األمر(لهذا الغرض 

 على االستبيان بأن ليست لديها وبالمثل تفيد السويد مفسـِّـرة في ردها.  في الحرية الشخصية للسفر المنصوص عليه في الدستور السلوفاآي
المرونة أو السلطة التقديرية التي تتمتع بها الدول القائمة على القانون العام، إلصدار األمر بتسليم جوازات السفر، فال تستطيع المحاآم 

 .    الوصول/السويدية أن تأمر بتسليم جوازات سفر إال آشرط لممارسة حق االتصال
ويـُسلـَّـم األمر إلى السلطات المسؤولة .  الستبيان حيث يكون هذا اإلجراء ممكنا حتى وإن لم يكن التهديد بالنقل وشيكاانظر رد مالطة على ا  205

وللعلم فإن هذا ممكن أيضا في إيطاليا، انظر رد إيطاليا على .  عند محطات مراقبة الحدود لمنع المختطـِف المحتمل من مغادرة الدولة
آما يمكن الحصول على مثل هذه .   بالنسبة للمملكة المتحدة35،الجزء 1986ا القانون الخاص بقانون األسرة لعام انظر أيض.  االستبيان

 .الحق في نقل طفل) ة(أما في سويسرا قد يتطلب األمر الحصول على إذن من الشرطة قبل منح الوالد.  األوامر في آندا واستونيا وبولندا
وفي فنلندا يكون األساس التشريعي ذو الصلة لهذا المتطلب هو .  مانيا، إسرائيل، مالطة، ونيوزيلندا على االستبيانانظر ردود آندا، فنلندا، أل  206

 من قانون رعاية األطفال لعام 118 و 77أما في نيوزيلندا، فهو الجزآن .   من القانون الفنلندي بشأن حضانة األطفال وحق الوصول9الجزء 
2004. 

 في المملكة المتحدة يمكنه نقل طفل إلى خارج الدولة 1989 من قانون األطفال لعام 8صدر له أمر إقامة بمقتضى الجزء مثال، أي شخص ي  207
والهدف من هذا التشريع هو تسهيل األمر على اآلباء واألمهات الذين يقضون أجازاتهم مع أطفالهم دون الحاجة إلى العودة .  لمدة شهر واحد

في نفس الوقت على الفترة الزمنية المسموح للطفل فيها التواجد  مة الستصدار أوامر إضافية، مع وضع بعض القيودإلى المحكمة بصورة دائ
 .    خارج الدولة

انظر .  ، بالنسبة أليسلندا)76/2003، من القانون الجديد رقم 4، الفقرة 35المادة (، من القانون الخاص باألطفال، 1، الفقرة 39انظر المادة   208
 . ضا رد بولندا على االستبيانأي

 .انظر رد إسرائيل على االستبيان  209
).  Cap. 179A(من قواعد القضايا الزوجية ) ج)(1(56حسب القاعدة ) منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة(هذا هو الوضع في الصين   210

 .على االستبيان) منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة(انظر رد الصين 
 من مرسوم القضايا الزوجية للسلطات بوضع طفل تحت الحضانة 48، يسمح الجزء )منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة (في الصين  211

 .انظر أيضا رد األرجنتين على االستبيان. االحتياطية
وإذا لم يكن .  عاية الفوريةوفي السويد يجوز لمحكمة إصدار أمر للسلطات بوضع طفل تحت الر.  انظر ردود فنلندا وإسرائيل على االستبيان  212

انظر أيضا رد نيوزيلندا على .  هناك الوقت الكافي النتظار أمر من محكمة فيجوز للشرطة وضع الطفل تحت رعايتهم عند االقتضاء
 .    2004 من قانون رعاية األطفال النيوزيلندي لعام 118 و 77االستبيان، والجزأين 

انظر أيضا .  سرة في ألمانيا تنفيذ آافة اإلجراءات الوقائية الممكنة بإصدار أمر مؤقت بالكف واالمتناعفي حاالت الطوارئ يجوز لمحكمة األ  213
 .رد مالطة على االستبيان
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 م باالختطافالقياعمل بمثابة مثبطات لعدم اإلجراءات التي قد ت 3,2,2
 
 

 ضمانةالقيام باالختطاف، مثل المطالبة بتقديم لعدم  بمثابة مثبط األحكام القانونية المحلية عمل تمن الممكن أن 
 . النقل أو تحديد اإلجراءات الجزائية التي ستـُتـّخذ إذا ما حدث االختطافضدنقدية 

 
 

 :ما يلي لعدم القيام باالختطاف   مثبطاتمن أمثلة أوامر المحاآم التي يمكن أن تعمل بمثابة
 
 أو بإيداع تأمين أو آفالة لدى المحكمة آشرط لممارسة حق 214 المتطلب بإيداع ضمان نقدي ضد النقلإيجاد ،

اآلخر استخدام ) ة(في بعض الحاالت يجوز للوالد.  ( في حالة حدوث االختطافصادر والذي ي215الوصول/االتصال
 .216)الطفل إلعادة هسعيفي األموال فيما بعد 

 
 وقد .  217الذي ال يطيع األوامر أو االتفاقات ذات العالقة) ة(اإلجراءات الجزائية التي يمكن استخدامها ضد الوالد

يجوز منها ذآرت إحدى الدول أنه عندما يكون هناك دليل أمام المحكمة على احتمال عدم االمتثال ألمر صادر 
في حالة مخالفة األمر الصادر قد تستعملها فيما بعد ات التنفيذ التي للمحكمة عندئذ إعطاء إنذار مسبق بطبيعة إجراء

 بصورة ناسبآما أشارت تلك الدولة إلى أن إعطاء مثل هذا اإلنذار المسبق يمكـِّـن من فرض أمر التنفيذ الم.  عنها
يعطي المختطـِف تنفيذ يمكن أن الولكن ينبغي أيضا الوضع في االعتبار أن اإلنذار المسبق بإجراءات .  218أسرع

 .لمراوغةبهدف االمحتمل وقتا آافيا للتخطيط 
 
 

 اإلجراءات التي تمنح الصالحيات للسلطات والوآاالت 3,2,3
 
 

  ينبغي إعطاء ضباط الشرطة والجهات والوآاالت المعنية األخرى الصالحيات الكافية التي تمكـِّـنهم من تقديم
 .فالمساعدة الالزمة لمنع حدوث عمليات االختطا

 
  يجب أن تكون السلطات على علم ودراية بأن في بعض الدول، وليس جميعها، يقتضي األمر وجود إدعاء جنائي

حتى يتمكن ضباط الشرطة والجهات والوآاالت المعنية األخرى من اتخاذ الالزم لمنع حدوث نقل الطفل إلى 
 .خارج دولته

 
 

أو إلطالق العنان عن /ات أو الوآاالت للتصرف لمنع االختطاف وقد يكون أمر المحكمة ضروريا لمنح الصالحيات للسلط
على الرغم من أن "نه فإإحدى المنظمات غير الحكومية وبناء على ما أفادت به .  219بعض اإلجراءات الوقائية المحلية
قد ال تمنع  صيغت لوضع قواعد للسلوك الوالدي، التيو ،محكمة أو في القوانينالمر وااألحكام المنصوص عليها في أ

من  لمشارآة المهنيين المتخصصين في المراحل المبكرة األساس أو المبررالمختطـِف المعتزم، إال أنها حاسمة في توفير 
  .220"عملية االختطاف

 
منع النقل أو االحتجاز لمحاولة  من المراحلمرحلة أية من الممكن أن يشارك العديد من السلطات والوآاالت المختلفة في 

ففي بعض الدول، وفي بعض الحاالت، يقتضي األمر منح السلطات والوآاالت صالحيات معينة لكي تتخذ .  مشروعغير ال
 يتضمن أجزاًء تمنح صالحيات 1980ومن خالل الردود على االستبيان أشير إلى أن التشريع المنفـِّـذ التفاقية .  الالزم

                                                      
 .انظر ردود إسرائيل وبولندا على االستبيان  214
 .2-17-31مثال، قانون إنديانا   215
 بالنسبة لمقاطعة 360)ج.(، جR.S.M. 1987، وقانون إنفاذ حضانة األطفال،  من أصول المحاآمات المدنية لمقاطعة آوبيك153انظر المادة   216

 . بالنسبة لمقاطعة ساسكتشوان، في رد آندا على االستبيان8,2-)ج(-، ج1997مانيتوبا والقانون الخاص بقانون األطفال لعام 
 وأصول 51 و 49المادتان .  ال ألمر صادر عنهافي آوبيك، بإمكان المحاآم المدنية إنزال غرامة على شخص أو حبسه لعدم االمتث  217

وفي ألمانيا يجوز للمحاآم فرض غرامات من أجل إنفاذ أوامرها وفقا .   انظر رد آندا على االستبيان–المحاآمات المدنية لمقاطعة آوبيك 
 . ألمانيا على االستبيانانظر رد.  ، الجملة األولى، من القانون الخاص بالمسائل غير النزاعية1 الجزء الفرعي 33للجزء 

 .انظر رد ألمانيا على االستبيان  218
 . أعاله3,2,3انظر الفقرة ).  منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة(مثال، لتشغيل نظام التنبيه لدى الموانئ في أستراليا أو الصين   219
 .على االستبيان ICMEC/NCMECانظر رد   220
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وقد الحظ .  221 التعامل مع القضايا المقامة بمقتضى اتفاقيات الهايمحددة لسلطات الشرطة المحلية وللمحاآم اإلدارية عند
محكمة لوضع الطفل تحت رعاية السلطات، من أمر صدور أحد المجيبين على االستبيان بأن في العادة تحتاج المسألة إلى 

الفور لوضع الطفل تستطيع الشرطة التصرف على ولكن بسبب أن هذا األمر ال يمكن الحصول عليه خارج ساعات الدوام، 
 .222في رعايتها عند االقتضاء

 
، بما في ذلك منع الطفل 223في بعض الدول قد يتطلب األمر وجود إدعاء جنائي لكي تـُمنح الشرطة الصالحية للتصرف

ففي الواليات المتحدة يوجد التشريع الخاص باختطاف األطفال الذي يجرِّم الشروع .  224أو المختطـِف من مغادرة الدولة/و
وفي إحدى .  225في االختطاف، مما يسمح للسلطات بالتدخل وعمل الالزم عندما تكون عملية االختطاف جارية التنفيذ

ألجهزة الدول جرت مناقشات حول تشديد العقوبة القصوى لجريمة اختطاف األطفال على اعتبار أن ذلك لسوف يتيح 
  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع اختطاف طفلعدم باراعت يمكن 227وفي دولة أخرى.  226يةسرآل الصالحيات القالشرطة 

وإذا آان قد تم بالفعل اختطاف الطفل إلى داخل الدولة، فقد يكون من الممكن .  228جريمة تعاقب بمقتضى القانون الجنائي
 .229منع حدوث أية عمليات نقل أخرى

 
منع في  تكون حاسمةي يمكن أن ت الاإلجراءات الالزمةالشرطة  تخذيحتاج األمر في بعض البلدان إلى مباشرة اإلجراءات الجنائية لكي ت"

ولكن في بلدان أخرى معينة .  تحديد مكان الطفلأيضا في و) مثل إيقاف طائرة قبل اإلقالع(تحول عملية اختطاف محلية إلى عملية دولية 
بالتالي فإن مباشرة اإلجراءات الجنائية ليست يـُسمح للشرطة بالتصرف في حاالت االختطاف الوالدي للطفل بمقتضى القانون المدني و

    . 230"ضرورية لمثل هذا التصرف
 

ية جنائلشرطة الالمنظمة الدولية لفي هذا الصدد ينبغي المالحظة بأن اإلدعاء الجنائي ليس ضروريا لتجنيد مساعدة 
)INTERPOL(231. 
 
 مساعدة أجهزة تنفيذ القانون لمنع الطفل من مغادرة بينما يمكن أن يكون اإلدعاء الجنائي ضروريا في بعض الدول لتجنيدف

وفي هذا .  232 بمقتضى االتفاقيةالطلبات المقدمة لقة يمكن أن تعرمع ذلك ينبغي التنويه إلى أن اإلجراءات الجنائيالدولة، 
 :اآلتيالمجال تفيد نتائج وتوصيات االجتماع الرابع للجنة الخاصة ب

 
 عند موضع اعتبارعودة الطفل هو مسألة ينبغي أن تكون احتماالت النجاح في ختطاف األطفال من تأثير على الخاصة باما للدعوى الجنائية " 

  .233"ها أو سحبها تعليقتوجيه االتهامات أو إما بقيام سلطات اإلدعاء بممارسة سلطتها التقديرية 
 
 

 الوصول إلى المحاآم 3,3
 
 

 ين أي من الوالدين من الحصول على أية أوامر وقائية الزمة أو يعتبر الوصول الفعال إلى المحاآم ضروريا لتمك
 .تعديلها أو االعتراف بها وتنفيذها

 
 آذلك يشمل الوصول الفعال إلى المحاآم، عند االقتضاء، الوصول إلى المساعدة القانونية وترجمة الوثائق و

 . في اإلجراءات القانونيةالترجمة الفورية
 

 ن تتاح اإلمكانية للوصول إلى المحاآم على وجه السرعة وإن لزم األمر بعد ساعات في حاالت الطوارئ، ينبغي أ
 .الدوام

                                                      
 .انظر رد السويد على االستبيان  221
 .نظر رد السويد على االستبيانا  222
 .  وهذا هو الوضع أيضا في المملكة المتحدة فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل نظام تنبيه للموانئ.  انظر رد آرواتيا على االستبيان  223
ثهم عن الطفل وتحديد اللجوء إلى نظام العدالة في حاالت آثيرة يمكن أن يساعد الشرطة في بح :  "طبقا للسلطة المرآزية لمقاطعة آوبيك  224

 ". مكانه
 ).القانون الفدرالي األمريكي (1204 من مدونة القوانين األمريكية 18انظر قانون جرائم االختطاف الوالدي الدولي لألطفال، رقم   225
 .انظر رد فنلندا على االستبيان  226
 .انظر رد مالطة على االستبيان  227
 .لجنائية في هذه الحالة ترتبط حصريا باألفراد أو إذا آانت تمتد إلى السلطات أيضاليس من الواضح ما إذا آانت المسؤولية ا  228
 .انظر رد إسرائيل على االستبيان  229
 .4 أعاله، عند الفقرة 60انظر تقرير اللجنة الخاصة الثالثة، الحاشية   230
 .5 أعاله، عند الفقرة 60انظر تقرير اللجنة الخاصة الثالثة، الحاشية   231
تعاون قضائي ) (اختطاف( .J و .M؛ ودعوى SA (CC) INCADAT: HC/E/ZA 309 (1) 2001ر قضية سوندروب ضد تونديللي انظ  232

  .FCR 721 INCADAT: HC/E/UKe 266 3] 1999) [دولي
 .5,2 أعاله، عند الفقرة 4الحاشية   233
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  طمن طرف واحد فققد يكون من المفيد في حاالت الطوارئ السماح بالحصول على األوامر بطلب. 

 
 يريجب اتخاذ الالزم بناء على ما ورد بأوامر المحكمة ذات الصلة وتنفيذ هذه األوامر دون أي تأخ. 

 
 

 فلمن الضروري أن تتاح للوالدين سهولة الوصول إلى المحاآم للسعي إلى فااالختطحدوث عندما يوجد خطر حقيقي ب
ويشمل الوصول إلى .  أوامر قائمة، أو السعي للحصول على االعتراف باألوامر أو تنفيذهاأية استصدار األوامر أو تعديل 

بنفس الدرجة ووفي بعض الحاالت .  القانونية وأيضا ترجمات للوثائق ذات الصلةالمحاآم، عند االقتضاء، توفير المساعدة 
 اإلمكانية للحصول على األوامر من طرف واحد إتاحة الوصول إلى المحاآم ويجب اإلسراع من إجراءاتمن األهمية 

 خارج ساعات تةوفي بعض الظروف قد يكون من الممكن السعي الستصدار أوامر مؤق.  234أو خارج ساعات الدوام/و
وفي دول أخرى يمكن الحصول  . 236ي يمكن أن تتحول إلى أوامر دائمة عندما تستطيع المحكمة االنعقادلت، وا235الدوام

 .237على تدابير مؤقتة في حاالت الطوارئ دون سابق إنذار أو في غضون مهلة قصيرة
 

 .وبدون أي تأخير وامر بمجرد الحصول عليها وتنفيذ هذه األ أوامر المحكمة ذات الصلةالتصرف بناء علىمن الضروري 
 
 

                                                      
يلندا في ردودها على االستبيان، بأنه باإلمكان الحصول على األوامر أفادت بعض الدول منها الدانمرك، فنلندا، ألمانيا، إسرائيل، مالطة ونيوز  234

وأفادت دول أخرى منها األرجنتين، النمسا، سلوفاآيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة .  من طرف واحد وخارج ساعات الدوام
وقد ذآرت بولندا .  لحصول عليها خارج ساعات الدوام، بأنه باإلمكان الحصول على األوامر من طرف واحد ولكن ليس باإلمكان ا)اسكتلندا(

وفي آرواتيا ال يجوز الحصول .  أنه ليس باإلمكان الحصول على األوامر من طرف واحد ولكن يمكن الحصول عليها خارج ساعات الدوام
 .   على األوامر ال من طرف واحد وال خارج ساعات الدوام

 .انظر رد الدانمرك على االستبيان  235
في المملكة المتحدة على سبيل المثال يجوز للقاضي إصدار أمر باإليقاف من بيته في المساء، لمنع حدوث النقل إلى خارج الدولة، ثم يجوز   236

 .  نظر الحالة بشكل أآثر استيفاًء في اليوم التالي في المحكمة
 .انظر رد آندا على االستبيان  237
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 توفير ونشر المعلومات  .4
 
 

 توفير ونشر المعلومات في حد ذاتها إجراًء وقائيا هامامسألة عتبر ت.    
 
 

من اإلجراءات الوقائية المهمة في حد ذاتها توفير المعلومات إلى اآلباء واألمهات، وإلى مـَن يـُحتمل أن يكون من اآلباء 
ما لالختطاف المعلومات عن اإلجراءات الوقائية ووجود  ففي الحالة األولى يكون.  238مهات المختطـِفين أو المتروآينواأل

بتقييم مدى خطورة موقفه ) ة(، أما في الحالة األخيرة فقد تسمح المعلومات للوالدارادععامال  ضارة على األطفال من آثار
باإلضافة إلى ذلك فإن بعض اإلجراءات ال تصبح نافذة المفعول إال .  منع االختطاف لمحاولة التخاذ ما يلزم مدى استعدادهو

، وبالتالي يحتاج اآلباء واألمهات أن يكونوا على اطالع باإلجراءات المتوفرة لهم وبكيفية )ة(بناء على طلب من الوالد
 .تنفيذها

 
ا أن يكون المتخصصون المنفـِّـذون لإلجراءات عالوة على تزويد اآلباء واألمهات بالمعلومات، فمن الضروري أيضو

انظر .  ( منع االختطافلمحاولة بالشكل المناسب تصرف بأحدث المعلومات وبالتالي قادرين على العلى إطالعالوقائية 
   )الفصل الخامس أدناه

 
 

    المعلومات حول اإلجراءات االستباقية 4,1
 

 أثر ردعي فينبغي ذه اإلجراءاتمن التفكير في االختطاف، ولكي يكون له) ة(تهدف اإلجراءات االستباقية إلى ردع الوالد
فبكل تأآيد تشير البيانات اإلحصائية التي جمعتها إحدى المنظمات غير الحكومية إلى أن .   بصورة جيدةهااإلعالن عن
ول بأن المعلومات المتعلقة وقد الحظت بعض الد.  239بدو أن له تأثير رادععلومات حول الوقاية من االختطاف يبعض الم

ة عاملدينا الشعور بأن التوعية ال:  " أيضا لها تأثير رادع، فقد قالت إحدى السلطات المرآزية1980بوجود وأداء اتفاقية 
 .240" االتفاقية وما تتضمنه من آلية للعودة المستعجلة قد آان لها بعض األثر المنعي على المختطـِفين المحتملينعن
 
 

 عية بالديناميكيات والعواقب الخطيرة لالختطاف الدولي للطفلالتو 4,1,1
 
 

 ينبغي توفير معلومات عامة للجمهور بأن نقل الطفل بواسطة طرف واحد هو في العادة فعل غير مشروع. 
 

  فاظ الطفل تحاينبغي توفير معلومات عامة للجمهور تبرز اآلثار الضارة لالختطاف على نفسية الطفل وأهمية
 .عالقات هادفة مع آال والديهبلمستطاع قدر االب

 
 

 مصطلحة األهمية، إذ يـُفترض أحيانا أن  في غايالتعريفية حول طبيعة االختطاف الوالدي الدولي للطفلتعتبر المعلومات 
يشير إلى الخطف الذي يقوم به أشخاص غرباء وليس أفرادا من عائلة الطفل، وقد ال يكون الوالدان على " االختطاف"
 غير مشروع العطالت الرسمية يمكن اعتباره فعالاية بأن إعادة التوطين مع طفلهما أو اصطحاب الطفل في األعياد أو در

                                                      
فإننا نعتقد بأن .  ضرورة تسليط ترآيز أآبر على اإلعالن عن الوقاية"بأنها تدرك ) اسكتلندا( المتحدة في ردها على االستبيان أفادت المملكة  238

المعلومات "إلى أن ) اسكتلندا(آما أشارت المملكة المتحدة ".  التعليم والدعاية مرتبطان ويلعبان دورا حاسما في الوقاية من االختطاف
 ".   عمليات اختطاف األطفال ولكننا نعتقد بأنها تساعد حقيقة في منع البعض منهاالمتوفرة لآلباء واألمهات لن توقف آل

 مرآز االختطاف الدولي للطفل، قد تلقى خط النصيحة الخاص بها مكالمات متعلقة بعدد –) Reunite(وفقا لما جاء في رد منظمة جمع الشمل   239
وبينما انخفض عدد المكالمات .   طفال343 تنطوي على 2002 عام في  حالة236 طفال و 395 تنطوي على 2001 حالة في عام 274

المتصلة بحاالت اختطاف فعلية بين السنتين المذآورتين، إال أن عدد المكالمات المتصلة بالنصح والمعلومات عن الوقاية من االختطاف قد زاد 
 مرآز االختطاف – ، مديرة منظمة جمع الشمل OBEس آارتر، وتم الحصول على هذه المعلومات من خالل لقاء مع ديني.  بين هاتين السنتين

 .2003آذار /الدولي للطفل، لندن، مارس
هناك أدلة مروية من المحامين والمنظمات "على االستبيان قد الحظت بأن ) اسكتلندا(وفي رد المملكة المتحدة .  انظر رد فنلندا على االستبيان  240

ي العلم والمعرفة باتفاقية الهاي، مما يزيد من احتماالت عودة األطفال بنجاح، بالطبع يعمل بمثابة وقاية غير الحكومية تشير إلى أن التوسع ف
 .   في بعض الحاالت
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 .متواصل

من أو المختطـِف /وقد يكون هذا هو الحال بالتحديد عندما يكون آل من الطفل و.   والدوليوفقا لكل من القانون المحلي
التي تكون  نشر الوعي للحيلولة دون تحول عمليات النقل أو االحتجاز مواطني دولة جهة الوصول، ولذلك فمن الضروري

 . فيما بعد إلى عمليات اختطاففي أولهابريئة 
 

ن ذلك قد يعتقد مرغم ولكن وعلى الن تشكـِّـل اختطافا، بأن أفعاله يـُحتمل أعلى دراية ) ة(قد يكون الوالدوفي مواقف أخرى 
اآلخر هو في ) ة(بأن نقل الطفل بعيدا عن الوالد) ة(فبينما قد يشعر الوالد.  لطفلاحة مصلهو أفضل ما يمكن ل ما يفعلهبأن 

مقبولة لدى الجميع تقريبا أن المصلحة العليا للطفل بصفة عامة هي التي أصبحت  القواعد من ولكننهاية األمر مفيد للطفل، 
 وفي هذا .  االتصال محدودا أو يتم تحت اإلشراف، حتى إذا اقتضى األمر أن يكون هذا241احتفاظه باالتصال بكال والديه

المجال فإن المعلومات التي تنبـِّـه الوالدين باألضرار المحتملة على الطفل التي ستنتج عن االختطاف وفوائد احتفاظ الطفل 
ستبيان إلى وفي هذا الصدد قد أشار أحد المجيبين على اال.  باالتصال مع آال والديه، يمكن أن تكون رادعة لالختطاف

 وقد  . 242بالمعلومات التي تساعده في إدراك الموقف من منظور الطفل) ة( االختطاف وتزويد الوالدالوقاية منأهمية 
في هذه البرامج الحضور يـُذآر هنا أن و.  االنفصالعلى  مقبلينقّدمت نيوزيلندا برامج تربوية لتثقيف اآلباء واألمهات ال

المعلومات عن تأثير االنفصال على أطفالهم وآذلك عن قانون األسرة يتلقى باء واألمهات اآلمـَن يحضرها من اختياري و
وإجراءات محاآم األسرة والشبكات المتوفرة لتقديم الدعم ال

 
 

 التوعية باإلجراءات الوقائية 4,1,2
 
 

  ية الكثير من اإلجراءات الوقائية،  تعتمد عليه فعالمن العوامل الهامة التيتعتبر التوعية بمخاطر اختطاف األطفال
 .فينبغي تزويد الجمهور بالمعلومات التي تبرز أآثر الوسائل فعالية لمنع االختطاف

 
  1980 بأداء اتفاقية الجمهورولتجد الدول المتعاقدة ما يشجعها على النهوض بتوعية. 

 
  ائل الحضانة أو حقوق ن مسواالنفصال أو الطالق أو يناقشلآلباء واألمهات المقبلين على يمكن

 والسلطات والوآاالت القادرة على  الموجودة اإلجراءات الوقائيةعنالوصول، االستفادة من المعلومات /االتصال
 .إليهمتقديم المساعدة 

 
 

مما هو واضح من الردود على االستبيان أن التوعية بمخاطر اختطاف األطفال واإلجراءات الوقائية المتوفرة للحد من هذه 
 لمن الحاسم أن يـُزوَّد هوعليه، فإن.  تعتمد عليه فعالية إجراءات وقائية أخرى آثيرةالمخاطر هي في حد ذاتها عامل 

 .المجتمع بالمعلومات التي تبرز أآثر الوسائل الفعالة للوقاية من االختطاف
 

 إذ أن األوامر الصادرة عن المحاآم أو ،بالنسبة لآلباء واألمهات المقبلين على االنفصال فهم بحاجة خاصة إلى المعلومات
الوصول بإمكانها جميعا أن /تصالات الطالق أو الحضانة أو ممارسة االالتي يتوصلون إليها خالل إجراء التراضي اتفاقات

 وهذا ألن عاقبة إضفاء.  الوصول/فيما يتعلق بممارسته حقوق الحضانة أو االتصال) ة(تغيـِّـر من الوضع القانوني للوالد
قد تؤدي إلى الحيرة وعدم التيقن بالنسبة لما يمكن أن يتخذه سابقا أنها  غير رسمية آانتالطابع الرسمي على ترتيبات 

وبالتالي فمن الضروري إعالمهم بحقوقهم ومسؤولياتهم حتى يستطيعوا .   الطفلإزاءانفراديا من تصرفات ) ة(الوالد
 لهم هذه المعلومات يقدم آتيب لآلباء واألمهات المقبلين على الطالق يوجدل ففي إحدى الدو.  التصرف في الحدود القانونية

، وفي دولة أخرى يوجد موقع على شبكة اإلنترنت 243قد يساعد في منع حدوث االختطافاعتبار أنه بالتفصيل، على 
 معلومات مفصلة عن يمكن أن تتضمن مثل هذه الكتيباتباإلضافة إلى ذلك .  244 دور اآلباء واألمهات بعد الطالقيشرح
 في توفير المزيد من المعلومات، آما يمكن استخدامها لمساعدة ة االتصال بالوآاالت والسلطات القادرة على المساعدة آيفي

أو حفظها / أية إجراءات استباقية احتياطية، وتفعيلل السعي قتضييآان األمر ما إذا فياآلباء واألمهات في اتخاذ القرار 
 . الحقللرجوع إليها في حالة وجود تهديد باالختطاف في تاريخ

                                                     

 
 

 
 .اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفلمن ) 2(10انظر المادة   241
 .انظر رد سويسرا على االستبيان  242
والذي يمكن " آباء وأمهات لمدى الحياة"منشورا بعنوان ) منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة (لقد أنتجت دائرة الرعاية االجتماعية في الصين  243

 .أن يساعد الزوجين المطلقين في التعامل مع الترتيبات المتعلقة بالحضانة وممارسة حق الوصول
244  < www.canada.justice.gc.ca/en/ps/pad >. 
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 التوعية باإلجراءات الواقية 4,1,3
 
 

  واألطفال داخل دولة إقامتهم االعتياديةلآلباء واألمهاتينبغي توفير المعلومات حول الخدمات الواقية المتوفرة . 
 
 

وفي .  عض اآلباء واألمهات فيعتبرون االختطاف وسيلة لحماية أنفسهم أو طفلهم ضد أية مواقف خطرة أو مؤذيةبالنسبة لب
من الممكن للمعلومات المتاحة لآلباء واألمهات حول اإلجراءات الوقائية المتوفرة في دولة اإلقامة االعتيادية، هذا الصدد 

االختطاف، على أن أو الدافع للقيام بعملية شكل القانوني، أن تقلل من الحافز وآذلك المعلومات حول آيفية إعادة التوطين بال
 توزيعها عن طريق المحامين بصفة خاصةمثل هذه المعلومات ينبغي أن تكون سهلة الوصول إليها، آما يمكن 

صة المعّرضون منهم فيجب أن يكون اآلباء واألمهات، وخا.  المتخصصين في مسائل األسرة أو الوسطاء على سبيل المثال
لمواقف مؤذية أو خطرة، على معرفة ودراية بالخدمات التي يمكن أن توفـِّـر الحماية لهم وألطفالهم، إذ أن المعرفة بوجود 

بإمكانهما الحد من مشاعر الخوف أو اليأس التي قد تؤدي إلى االختطاف، آما أنهما هذه الخدمات وإمكانية الحصول عليها، 
 .را أساسيا في أية سياسات خاصة بحماية الطفلتشكـِّـالن عنص

 
 

    المعلومات حول اإلجراءات التفاعلية 4,2
 
 

  ها لالستجابة ألي خطر حقيقي بحدوث عملية تفعيليجب توفير المعلومات عن اإلجراءات الوقائية التي يمكن
 .اختطاف

 
  ت الخاصة باإلجراءات الوقائية، والسيما  إمكانية الحصول فوريا على المعلومالآلباء واألمهاتينبغي أن يكون

 .فيما يتعلق بالعمليات القانونية واإلجراءات اإلدارية التي يجب إتباعها لتفعيل بعض اإلجراءات الوقائية
 
 

لحصول على معلومات واضحة ا إلى إمكانية همومالم) ة(سيحتاج الوالدفي حالة وجود خطر حقيقي بحدوث االختطاف، 
ومع العدد الكبير من السلطات والوآاالت .  ه في البحث عن اإلجراءات الوقائية المناسبة وتفعيلهاومختصرة لمساعدت

ففي بعض .  المختلفة المشارآة في تنفيذ وإدارة اإلجراءات الوقائية، قد تكون عملية توفير المعلومات غير واضحة ومحيرة
لطة أو وآالة معنية، أما في دول أخرى فتقدم السلطات المختلفة الدول ال يوجد سوى القليل من المعلومات المقدمة من أية س

ن المعلومات المتداولة على مستوى ممعلومات عن اإلجراءات الوقائية المحددة التي تديرها، مما يؤدي إلى آم متنوع 
 همومالم) ة(المشاآل للوالد توفير المعلومات بهذه الطريقة المجزئة، قد يسبب التالي فإن عدم توفر المعلومات، أووب.  الدولة

 .245أآثر شموالتكون  معلومات إتاحة األمر يحتاج إلى وفي هذا الصدد قد لوحظ بأن.  ختطافاالالذي يسعى إلى منع 
           

 
 وثيقة عن الوقاية 4,2,1

 
 

 تبين و تكون متاحة لآلباء واألمهاتالوقاية عن  الدول في اعتبارها صياغة ونشر وثيقة شاملة تضعوربما ل
 االتصال بالوآاالت والسلطات القادرة على المتوفرة لهم مع ذآر تفاصيل عن آيفيةبالتفصيل اإلجراءات الوقائية 
 .مساعدتهم في إجراءات معينة

 
 المتخوف من ) ة(ينبغي أن تؤآد الوثيقة على إجراءات الطوارئ والخطوات العملية التي يمكن أن يتخذها الوالد

 .آما يجب تحرير هذه الوثيقة وإتاحتها باللغات ذات الصلةحدوث عملية اختطاف، 
 

 

                                                      
 . على االستبيان) اسكتلندا(انظر ردود سلوفاآيا والمملكة المتحدة   245
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عام، والتي تحتوي على معلومات مختصرة على نطاق مما ال شك فيه أن توفير وثيقة عن الوقاية، التي يمكن العمل بها 
صيال وتحديدا ة االتصال بالوآاالت والسلطات القادرة على توفير معلومات أآثر تفآيفيوذات الصلة وآذلك تفاصيل عن 

 .246الذي يسعى لمنع االختطاف) ة(ومنطبقة على موقف معين، ستكون مفيدة ومساعدة إلى حد آبير للوالد
 

وامر ذات األ الحصول على ضرورةيمكن أن تشمل المعلومات الواردة في الوثيقة عن الوقائية، من بين جملة أمور أخرى، 
أمام النقل إلى خارج الدولة بما في ذلك معلومات العقبات وجود آذلك ، ور أيا آانت هذه األوامة الصادرة عن المحاآمصلال

آما يمكن أن تتضمن اقتراحات عملية فيما يخص جمع وصون الوثائق والبيانات الهامة .  عن إصدار أو إلغاء وثائق السفر
 طفله لخطر تعرُّضى الذي يخش) ة(ينصح بأن الوالد ية عن الوقاإحدى الدول يوجد آتيب وفي . 247الخاصة بالطفل

باإلضافة إلى .  248 الوثائق المهمة مثل جوازات السفر وشهادات الميالد في مكان مأمونحفظاالختطاف ينبغي أن يقوم ب
وملحق بالكتيب .  ط وحفظ صور فوتوغرافية لكل من الطفل والمختطـِف المحتملاذلك فمن الموصى به إذا أمكن التق

ف استخدامه ليدوِّن فيه أية معلومات مهمة متعلقة بالطفل، بما فيها وصف مفصل للطفل المتخو) ة(نموذج يستطيع الوالد
، وأيضا أية معلومات عن فصيلة الدم، أو أية )مدرجا فيه السمات المميزة الخاصة مثل وجود شامة أو لكنة أو لون العينين(

هذه فمن الممكن أن تكون .  مقيمين بالخارج الالتفاصيل عن األصدقاء واألقاربأدوية خاصة يتعاطاها الطفل، وآذلك 
 نقل منع إلى حد آبير ليس فقط في مساعدة ضباط أجهزة تنفيذ القانون وغيرهم الذين يسعون إلى مفيدةاالقتراحات العملية 

شارآون عن جد في  يم بأنهواشعرلي تعزيز موقف اآلباء واألمهاتختطاف، بل أيضا اال الشروع في في حاالتالطفل 
 .في منع حدوث االختطافيساعدون ومحتمل  أي حدث ترقب

 
عالوة على ما سبق، ينبغي أن تتضمن المعلومات الواردة في أية وثيقة عن الوقاية التأآيد على أهمية التصرف بسرعة، 

 آما . بدال من اإلجراءات االحتياطية العامة عندما يكون االختطاف وشيك الحدوثإلجراءات الطارئة إعطاء األولوية لو
 االختطاف الوقاية منينبغي أن يكون الوالدان على اطالع ودراية بأنه ال يوجد اإلجراء الواحد األوحد الذي يضمن مطلقا 

وذلك يعني أن في العادة .  249وأن مباشرة إجراء وقائي واحد أو الحصول على أمر من المحكمة ليس بالضرورة آافيا
 .ءات وقائية لمنع حدوث أية عملية نقل أو احتجاز غير مشروعسيحتاج األمر إلى السعي لتفعيل عدة إجرا

 
 

 معلومات محددة 4,2,2
 
 

  ينبغي على الوآاالت والسلطات التي تقوم بتفعيل إجراءات وقائية محددة توفير المعلومات عن أداء هذه
 .اإلجراءات في الدولة المعنية

 
 

ة، التي تعطي صورة واضحة للنطاق الكامل لإلجراءات الوقائية،  يكون وجود نسخة واحدة مدمجة للوثيقة عن الوقايبينما
معلومات حول إجراءات وقائية محددة والتي توفرها السلطات والوآاالت المعنية، قد يكون ال وجود إال أنشيئا مرغوبا فيه، 
نها تكون مكمـِّـلة وليست مناقضة إرفاق هذه المعلومات بالوثيقة العامة عن الوقاية للتأآد من أومن الممكن أيضا شيئا مفيدا، 

أو القواعد واللوائح المتصلة / معلومات عن ازدواج الجنسية و250وفي واقع األمر توفر بعض سلطات جوازات السفر.  لها
وفي بعض الدول تم إنتاج بعض المنشورات القطرية التي تبين بالتفصيل .  بإصدار أو سحب أو إلغاء وثائق السفر

إلى دولة معينة ونقله المتخوف من اختطاف الطفل ) ة(الت في الدول األخرى حتى يستطيع الوالداإلجراءات واالتصا
 لزمالحصول على المعلومات عن النظام القانوني واإلجراءات المتبعة في تلك الدولة وما هي األوامر ذات العالقة التي ي

 252عض سلطات الموانئ وأجهزة تنفيذ القانونباإلضافة إلى ذلك توفر ب.  251 أيا آانت هذه األوامرلحصول عليهاا
  نقل من أنظمة التنبيه بالموانئ أو غير ذلك من الوسائل المتوفرة للوقاية أداءمنشورات أو آتيبات بالمعلومات عن آيفية 

 

                                                      
توجد في بعض الكتيبات والمنشورات عن االختطاف الدولي للطفل قوائم بالتفاصيل عن آيفية االتصال بالوآاالت والسلطات في دول معينة،   246

 . ات ووآاالت أخرىوبالمثل تعرض عدة مواقع على شبكة اإلنترنت رابطات إلى مواقع ذات الصلة من سلط.  والتي تستطيع تقديم المساعدة
 . مرآز االختطاف الدولي للطفل–) Reunite(انظر مغلفات الوقاية التي تقدمها منظمة جمع الشمل   247
 ).      Reunite(ينشر هذا الكتيب المرآز االيرلندي لألطفال المختطفين والديا، وتم إعداده باستخدام نموذج وفرته منظمة جمع الشمل   248
 .على االستبيان) اسكتلندا(لمتحدة انظر رد المملكة ا  249
 موجودة بالموقع –على سبيل المثال، سلطة جوازات السفر للواليات المتحدة   250

<www.travel.state.gov/passport/ppi/family/family_866.html> التي توجد المعلومات عنها بالموقع – والشؤون القنصلية الكندية 
<www.voyage.gc.ca/main/pubs/dual_citizenship-en.asp>. 

 المنشورات القطرية تنتجها الواليات المتحدة، من بين دول أخرى، ومتوفرة بالموقع   251
<www.travel.state.gov/family/abduction_country.html> 

دليل عملي لضباط : طفالاختطاف األ"مثال، قامت شرطة الموانئ في المملكة المتحدة بإنتاج آتيب عن االختطاف الدولي للطفل، عنوانه   252
 . ينشره المكتب الوطني للموانئ" الشرطة
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يعية  المعلومات عن األوامر القضائية ذات الصلة واألحكام التشر253وعالوة على ذلك تقدم بعض محاآم األسرة.  األطفال
  ومن . اللجوء إلى المحاآم عليها، وآذلك معلومات عن طرقالحصول) ة(المعمول بها وهي معلومات قد يريد الوالد

 .255 والمنظمات غير الحكومية254المصادر األخرى للمعلومات، والتي تعتبر في غاية األهمية، السلطات المرآزية
 
 

    نشر المعلومات 4,3
 
 

 على نطاق واسعنشرها دولة وأن يتم ال حول اإلجراءات الوقائية المعمول بها في ينبغي نشر المعلومات العامة. 
 
 

 .256 االختطاف ينبغي نشر المعلومات على نطاق واسعالوقاية منلتحقيق الفعالية في 
 
 

 وسائل اإلعالم 4,3,1
 
 

 يتيح اإلعالم الوسيلة لنشر المعلومات العامة عن االختطاف إلى عدد آبير من الناس. 
 

  عندما يقوم اإلعالم بالبحث عن معلومات متعلقة بحالة محددة، فتستطيع السلطات توجيه االنتباه إلى اإلجراءات
 .1980الوقائية وأيضا إلى أهداف اتفاقية 

 
 

ولربما وضعت سلطات .  257 االختطافالوقاية منتستخدم وسائل اإلعالم في بعض الدول لنشر المعلومات العامة عن 
وقد .  تبارها استخدام وسائل اإلعالم بشكل استباقي بهدف توعية الجمهور باإلجراءات الوقائية المتوفرةالدولة في اع

، وأن السبب في ذلك 2002 و 2001 بين عامي ٪26صرَّحت إحدى الدول بأن عدد حاالت االختطافات انخفض بنسبة 
عدد سكان الدولة الصغير يعني أن أية "وقيل بأن .  االنخفاض يعود في جزء منه إلى التغطية اإلعالمية لحوادث االختطاف

متعاقدة الدول العديد من الدعاية محيطة بمسألة عودة طفل ستحظى بدرجة من التغطية اإلعالمية ما آانت ستحدث في 
 .وقد اقتـُـرح بأن ذلك يخلق رادعا ضد االختطاف.  258خرىاأل
 

ية من أن الزيادة في التغطية اإلعالمية لحوادث اختطاف األطفال وفي مقابل ذلك، لقد حذرت إحدى المنظمات غير الحكوم
باالستناد إلى خبرتها وأشارت منظمة غير حكومية أخرى .  259لواقععن ا" صورة آاذبة" خطر إعطاء صاحبهاي

ها زاوية يكون لدي"البرامج التلفزيونية والصحف والمجالت التي تطلب المعلومات أو إجراء المقابالت قد  إلى أنالشخصية 
ومما يذآر أن .  260"وبالتالي قد يكون من الصعب جدا إقناعها بنشر المعلومات األساسية األآثر فائدةمعينة تريد تغطيتها 

معلومات وذلك الحزمة ما يسمى بإرسال فتتـَّـبع معها أسلوبا نمطيا وهو عندما تتصل بها وسائل اإلعالم،  ،هذه المنظمة
ينبغي  "هوفي أحد الردود على االستبيان اقتـُـرح بأن.  مطـَّـلعة والدقيقة للقضايا ذات الصلةلضمان التغطية اإلعالمية ال

القانونية المتصلة حول االلتزامات أفضل وتزويدها بمعلومات أجهزة اإلعالم ألة التعاون مع سمإعطاء االعتبار ل
261 التي تقوم بها السلطة المرنشطةاألالمتروك و) ة(لوالدلظروف ا سيؤدي إلى فهم أفضلبالموضوع وبالتالي   ."آزية

                                                      
 على سبيل المثال، محكمة األسرة في نيوزيلندا تقدم بعض المعلومات ذات العالقة، ومتوفرة بالموقع   253

<www.justice.govt.nz/family/children/hagueconvention.html> .  
األرجنتين، استونيا، ألمانيا، بلجيكا، :   بتوفير هذه المعلومات، ومنها على سبيل المثال ال الحصرتقوم عدة سلطات مرآزية ودوائر حكومية  254

، فنلندا، آندا، مالطة، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، )منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة(الدانمرك، سلوفاآيا، السويد، سويسرا، الصين 
 .والواليات المتحدة

وفي الوقت الحالي يوجد مغلف .   مرآز االختطاف الدولي للطفل مغلفات للوقاية لآلباء واألمهات–) Reunite( جمع الشمل لقد أنتجت منظمة  255
آما تتوفر بعض هذه المغلفات بلغات أخرى وهذا يعتبر مهما بصفة .  لكل من إنكلترا وويلز، اسكتلندا، ايرلندا الشمالية، اليونان، وأسبانيا

هذا باإلضافة  .  < www.reunite.org >وللمزيد من المعلومات انظر الموقع  .  االعتبار الطبيعة الدولية لهذا الموضوعخاصة مع األخذ في 
 .  إلى أن منظمات غير حكومية في دول أخرى، منها على سبيل المثال ال الحصر بلجيكا وآندا، قد قامت أيضا بتوفير المعلومات عن الوقاية

 . على االستبيان تشير إلى أن المعلومات عن اإلجراءات الوقائية يجب توفيرها على نطاق واسع) اسكتلندا(تحدة في رد المملكة الم  256
 .انظر ردود ألمانيا وبنما وسلوفاآيا والسويد على االستبيان  257
انظر أيضا رد نيوزيلندا .  2003آذار / مارس7بريد إلكتروني من السلطة المرآزية النيوزيلندية إلى ساره أرمسترونغ، تم استالمه بتاريخ   258

 .على االستبيان
 .وانظر أيضا رد ألمانيا على االستبيان.  على االستبيان) Child Focus(انظر رد منظمة الترآيز على الطفل   259
 . على االستبيانICMEC/NCMECانظر رد   260
 .انظر رد ألمانيا على االستبيان  261



   اإلجراءات الوقائية–الجزء الثالث  36
 
 

باإلضافة إلى نشر المعلومات العامة، ستقوم وسائل اإلعالم في غالب األمر بتغطية بعض الحاالت الفردية، والسيما تلك 
ة سلبية  بعض الحاالت فشل اإلجراءات الوقائية، والذي يمكن أن يولـِّـد دعايـُظهرقد تو.  التي قد تتسم بالصعوبة واإلثارة

األنباء عن حاالت فردية "سلطة مرآزية معينة، فإن ما ذآرته ومن ناحية أخرى، ووفقا ل.  262لهذه اإلجراءات الوقائية
 ولكن في جميع الحاالت ينبغي على . 263]"منعي[وسائل اإلعالم قد يكون لها أثر ] المغطاة في[لالختطاف أو العودة 

ؤولة التي يمكن ظهورها على الوسائل اإلعالمية تشجيع اإلعالم على إعطاء السلطات المرآزية وغيرها من الجهات المس
 .264 االختطاف والسيطرة عليهالوقاية منبعض االهتمام لإلجراءات العامة التي تسعى إلى 

 
 

 )اإلنترنت(شبكة المعلومات العالمية  4,3,2
 
 

  مات عن اإلجراءات الوقائية وذلك ألن وسيطا مهما لنشر المعلو) اإلنترنت(تعتبر شبكة المعلومات العالمية
 .مناطق التوقيت المختلفةفي الشبكة يسهل الوصول إليها واإلطالع على محتوياتها عبر الحدود الدولية و

 

 من أجل تسهيل الوصول إلى الشبكة، ينبغي توفير ونشر المعلومات بلغات مختلفة. 
 

 ف رابطات إلى مواقع أخرى عاملة في الدولة أو في دول قد تحتوي المواقع التي تقدم المعلومات عن منع االختطا
 .أخرى، والتي تقدم النصيحة والمعلومات ذات العالقة، بما فيها رابط إلى موقع مؤتمر الهاي

 

 بالنسبة للمعلومات المقدمة عن طريق شبكة اإلنترنت فيجب مراقبتها وتحديثها. 
 

  شبكة اإلنترنتعلىالصادرة عن الدولة  وثيقة الوقاية إتاحةينبغي . 
 
 

لنشر المعلومات من الوسائل المفيدة للغاية ألنها تعبر الحدود الدولية ) اإلنترنت(يعتبر استخدام شبكة المعلومات العالمية 
هذا باإلضافة إلى أن المعلومات .  265وبالتالي يمكنها توفير المعلومات عن اإلجراءات الوقائية العاملة في دول أخرى

الذي يبحث عن معلومات ) ة(إلنترنت يمكن الوصول إليها واإلطالع عليها على مدار الساعة، مما يفيد الوالدالمتوفرة على ا
عالوة على ذلك فإن الوصول إلى المعلومات يتم فوريا .  خارج ساعات الدوام أو من دولة واقعة في منطقة توقيت مختلفة

 . السريعة لمحاولة منع االختطافوذلك من األمور الحاسمة عندما يتطلب األمر االستجابة
 

وبسبب إمكان الوصول إلى المعلومات على اإلنترنت من أي مكان في العالم، فيكون من المفيد أن تتوفر هذه المعلومات 
وعندما تكون ألية دولة صلة وثيقة بدولة أخرى أو تتم حاالت اختطاف آثيرة بين دولتين معينتين، .  بأآثر من لغة واحدة

العديد من السلطات ومما يذآر أن .  266قدر المستطاع أن تتوفر المعلومات بكلتي اللغتين أو آل لغات الدول المعنيةينبغي ب
بمواقع على شبكة اإلنترنت ويمكن الوصول إلى الكثير منها عبر موقع مؤتمر يحتفظ المرآزية والمنظمات غير الحكومية 

) ة(لى رابطات إلى بعضها البعض وبالتالي تسهـِّـل األمر على الوالدوفي بعض الحاالت تحتوي هذه المواقع ع.  267الهاي
وقد لوحظ بأن المواقع المتصلة باختطاف األطفال سهلة .  268 فيها للحصول على أآبر قدر ممكن من المعلوماتللتصفح

ذه المواقع فينبغي هعلى وبالنسبة للمعلومات المتوفرة .  269العثور عليها عند إجراء عمليات البحث على مستوى الشبكة
 . لآلباء واألمهاتائدتها وفتها للتأآد من دقهاأيضا صيانتها وتحديث

 
 ) أعاله4,2,1انظر الفقرة .  (لى شبكة اإلنترنتوثيقة تصدرها الدولة عن الوقاية فينبغي نشرها ع بالنسبة ألية

 

                                                      
 . على االستبيانICMEC/NCMECو ) Child Focus(فل انظر رد منظمة الترآيز على الط  262
 .انظر رد فنلندا على االستبيان  263
 بأنه عندما يتم االتصال بها إلجراء مقابلة معها فهي تقوم ناشطة بتشجيع وسائل اإلعالم ICMEC/NCMECفي ردها على االستبيان تفيد   264

 ).     عن الوقايةمثل نصائح(على نشر معلومات أشمل في تقاريرها اإلعالمية 
لتوصيل المعلومات عن ] شبكة اإلنترنت[ينبغي بذل آل الجهود الممكنة لالستفادة الكاملة من هذه الواسطة "وفقا لرد آندا على االستبيان،   265

 ".   الوقاية
وبعض المعلومات التي .  اللغة اإلنجليزيةالمعلومات المقدمة من األرجنتين، والدانمرك، وفنلندا، وألمانيا، من بين دول أخرى، متوفرة أيضا ب  266

 . تقدمها الواليات المتحدة متوفرة باللغة األسبانية
 . رابطات إلى مواقع ذات الصلة صفحة اختطاف األطفال www.hcch.net >  >توجد قائمة بمواقع اإلنترنت بالعنوان   267
وانظر أيضا .   أعاله5 ممارسة السلطة المرآزية، الحاشية –لممارسة السليمة  من دليل ا7توجد قائمة بمواقع اإلنترنت المفيدة في الملحق   268

 .< www.hcch.net >صفحة اختطاف األطفال بموقع مؤتمر الهاي الموجود بالعنوان 
 .انظر رد ألمانيا على االستبيان  269
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 المعلومات المطبوعة 4,3,3

 
 

 نبغي توفيرها في شكل مطبوعات باإلضافة إلى ما ينشر على شبكة للتأآد من نشر المعلومات على نطاق واسع، في
 .اإلنترنت

 
  المناسبةيجب أن تكون المعلومات المطبوعة سهلة الحصول عليها ومتوفرة في األماآن العامة. 

 
 آما ينبغي تحديث المعلومات المطبوعة وذلك بإضافة الملحقات إذا اقتضى األمر. 

 
  أيضا في شكل مطبوعلصادرة عن الدولةا وثيقة الوقاية إتاحةينبغي . 

 
 

في الكثير من الدول تتوفر المعلومات التي تقدمها السلطات المرآزية والمنظمات غير الحكومية والسلطات المعنية األخرى 
أما .  271، وفي بعض الحاالت تكون هذه المعلومات مطابقة تماما لتلك المتوفرة على شبكة اإلنترنت270وعاتبفي شكل مط

 دول أخرى فتتوفر المعلومات فقط من خالل واسطة واحدة ويكون من األفضل لو أنها تـُستنسخ لنشرها على اإلنترنت في
 .وفي شكل مطبوعات

 
 العام، مثل مراآز رعاية األسرة، محاآم األسرة، مكاتب الهتماميمكن نشر المعلومات المطبوعة في األماآن المناسبة ذات ا

باإلضافة إلى ذلك، .  القنصلية، المراآز المجتمعية، وعيادات األطباء، من جملة أماآن أخرىجوازات السفر والمكاتب 
 المتوفرة علىلمعلومات آما هو الحال بالنسبة لو.  بناء على طلبه) ة( هذه المعلومات إلرسالها ألي والدإتاحةينبغي 

وبينما بمكن تحديث وتعديل .  انا وبكل اللغات المناسبة فيجب أن تـُـبذل آل الجهود للتأآد من تقديم المعلومات مجاإلنترنت
المعلومات المتوفرة على اإلنترنت بصورة منتظمة، إال أن ذلك قد يكون أصعب بالنسبة للمعلومات المتوفرة في شكل 

حداثتها بالرغم من ذلك يمكن إضافة ملحقات بأية تعديالت وعلى المسؤولين عن إنتاج المعلومات التأآد من و.  مطبوعات
 .ودقتها عند طبعها

 
 ) أعاله4,2,1انظر الفقرة .  (في شكل مطبوعفينبغي نشرها ية وثيقة تصدرها الدولة عن الوقاية بالنسبة أل

 
 

 طريقة تقديم المعلومات 4,3,4
 
 

  فهم لآلباء واألمهات ال ةكون سهلتاالختطاف بشكل واضح ومختصر بحيث ينبغي تقديم المعلومات المتعلقة بمنع
 .مهمومينال
 

  يجب إبراز المعلومات الخاصة بإجراءات الطوارئ وفصلها عن المعلومات العامة األخرى حتى يسهل الوصول
 .قراءتهاإليها و

 
 

آثيرا ما يشعر اآلباء واألمهات الذين يبحثون عن معلومات متصلة بالوقاية من االختطاف باالنزعاج ويكونون بحاجة إلى 
لذلك ينبغي أن تكون المعلومات المكتوبة المتوفرة عن طريق شبكة اإلنترنت أو في شكل .  مـْـئـنةالنصيحة العملية المطـَ

ولهذا أهمية خاصة عندما يكون هناك .  مطبوعات سهلة الوصول إليها وقراءتها من حيث األسلوب والشكل والعرض العام
ل يبدآ وبالفائدة المطلوبةيعود مجموع المعلومات ففي مثل هذه الظروف قد ال .  خطر وشيك بنقل طفل إلى خارج الدولة

وفي بعض الوثائق عن الوقاية توجد .  سيحتاج اآلباء واألمهات إلى معلومات محددة ودقيقة حول اإلجراءات الطارئة لذلك
بعض ومن الجدير بالذآر أن .  هذه المعلومات منفصلة عن باقي المعلومات حتى يكون من األسهل الوصول إليها وفهمها

                                                      
مية في النمسا وبلجيكا وآندا والمملكة المتحدة من بين دول انظر على سبيل المثال الكتيبات التي تنتجها السلطات المرآزية أو الدوائر الحكو  270

 .أخرى
من الموصى به أن : " منها بأن1,8 أعاله، والتي تفيد في الفقرة 4ينبغي لفت االنتباه إلى نتائج وتوصيات اللجنة الخاصة الرابعة، الحاشية   271

مع ترك (أو بأية وسائل أخرى، ما يشابه الكتيب أو المنشور /أمكن وتقوم آل سلطة مرآزية بالنشر، على مواقعها على شبكة اإلنترنت، إن 
 : ..." .   ، والمعلومات المتعلقة على األقل بالمسائل التالية)مسألة الشكل المحدد للسلطة المرآزية
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، آما تبرز بعض الوثائق المطبوعة في 272المواقع على اإلنترنت تحتفظ برابطات إلى معلومات عن الحاالت الطارئة
وتحتوي بعض الكتيبات أو المنشورات مخططا بيانيا يبين .   273صفحات منفصلة معلومات مفيدة في حاالت الطوارئ

 وهذا يمكن أن يساعد اآلباء واألمهات في فهم  .274 معينةاءاتلتفعيل إجرالتي تتخذ بحسب األولوية عند السعي الخطوات 
وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون اللغة .  المعلومات ويضمن بأنهم على وعي ودراية بكل الخيارات المتاحة لهم

ات المستخدمة بسيطة وواضحة، مع األخذ في االعتبار أن القراء ربما في حالة انزعاج نفسي ويطلعون على المعلوم
 . وليس لغتهم األصليةمستخدمين لغتهم الثانية أو الثالثة

 
 

 الحمالت اإلعالنية 4,3,5
 
 

  يجب إعطاء االعتبار لبدء حملة إعالنية باستخدام الالفتات أو الملصقات على الحوائط أو أي وسيلة إعالن أخرى
 .وذلك لنشر المعلومات حول االختطاف الدولي للطفل

 
 

وقد .  275فير المعلومات عن طريق حملة إعالنية يمكن أن يكون مفيدا في توعية الجمهور بقضايا عامةلقد اقتـُـرح بأن تو
ذآرت إحدى السلطات المرآزية أنها تستغل األماآن العامة مثل األسواق ومراآز التسوق ومطاعم الوجبات السريعة لتقديم 

ظمات غير الحكومية بشن حملة إعالنية باستخدام  وإضافة إلى ذلك تقوم إحدى المن. 276المعلومات إلى عامة الناس
، وهذا قد يكون من الممارسات المفيدة التي يمكن أن تتبعها 277الملصقات على الحوائط لتنبيه الناس باإلجراءات الوقائية

و عنوان أ/وفي الواقع فإن الملصقات التي تعرض رقما لالتصال به و.   انتباه الناس إلى خدماتهالفت لالسلطات المرآزية
موقع على اإلنترنت لمن يريد الحصول على مزيد من النصيحة والمعلومات يمكن أن تكون من األدوات المفيدة في التوعية 

 .عامةال
 
 

 جهة مرآزية للمعلومات 4,3,6
 
 

  ينبغي أن تكون هناك جهة مرآزية تقوم بتوفير ونشر المعلومات داخل الدولة في آل ما يتعلق بمنع اختطاف
 . تكون هذه الجهة إما السلطة المرآزية أو أية جهة أخرىيمكن أنال، واألطف

 
  يجب أن يكون من السهل االتصال بالوآاالت والسلطات القادرة على توفير المعلومات والنصيحة حول

 االنتباه بشكل خاص إلى توفير معلومات االتصال والسيما وسائل االتصال لفتاإلجراءات الوقائية، آمل يجب 
 .ديثة السريعة عند االقتضاءالح
 

  ينبغي على الوآاالت والسلطات القائمة على الخطوط الساخنة التلفونية التأآد من أن العاملين لديها مدربون جيدا
 .على توفير المعلومات الصحيحة للشخص الذي يتصل بهم

 
 

د تعيين جهة واحدة تعمل آنقطة مرآزية للمساعدة في نشر المعلومات بصورة متسقة على مستوى الدولة قد يكون من المفي
للقيام بهذا  قد تكون السلطات المرآزية في أفضل وضع 1980ففي الدول األطراف في اتفاقية .  لتقديم ونشر المعلومات

ات لتوفير المعلوم" من االتفاقية يقتضي بالفعل على السلطات المرآزية اتخاذ آل اإلجراءات المناسبة 7فوفقا للمادة .  الدور
ومما ال شك فيه أن السلطات .  278"ذات الطبيعة العامة حول القانون المعمول به في دولتها فيما يرتبط بتطبيق االتفاقية

في الوضع األمثل للعمل آمقاصة لتقديم المعلومات إلى اآلباء واألمهات وإلى السلطات األخرى داخل دولها تعتبر المرآزية 
 السلطات المرآزية بقدر اإلمكان االحتفاظ بالمعلومات التي تتلقاها من الوآاالت وبالتالي ينبغي على.  آل على حدة

                                                      
 .< www.ag.gov.au/www/childabduction.nsf >انظر المواقع الخاصة باختطاف األطفال التي تملكها وتنشرها أستراليا   272
التي ينتجها المرآز االيرلندي لألطفال المختطفين والديا وأيضا " اإلرشادات التوجيهية للوقاية من اختطاف األطفال"انظر على سبيل المثال   273

انئ في حالة وجود للمملكة المتحدة، والتي تلقي الضوء على إجراءات تنفيذ أنظمة التنبيه بالمو) Reunite(مغلفات الوقاية لمنظمة جمع الشمل 
 .  تهديد وشيك بنقل طفل إلى خارج الدولة

 ).اسكتلندا(على سبيل المثال، الكتيب الذي تنتجه السلطة المرآزية للمملكة المتحدة   274
 .2003نيسان /تم الحصول على المعلومات من خالل لقاء مع فيرونيك شوفو، باريس، إبريل  275
 .انظر رد آندا على االستبيان  276
 .< www.reunite.org > مرآز االختطاف الدولي للطفل، –) Reunite(ظمة جمع الشمل من  277
 .94 أعاله، عند الفقرة 17فيرا، الحاشية -وانظر أيضا التقرير اإليضاحي لبيريز).  هـ)(2(7انظر المادة   278
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، حتى تستطيع توجيه اآلباء واألمهات إلى المعلومات  بهاة االتصالآيفيوالسلطات األخرى بما فيها التفاصيل عن 
تكون نقطة تنسيق مرآزية وبالمثل يمكن لجهة أخرى مثل منظمة غير حكومية متخصصة أن .  الضرورية حول الوقاية

فالميزة من وجود جهة مرآزية لتقديم المعلومات هي أن اآلباء واألمهات سيتعاملون .  يدة لتقديم المعلومات عن الوقايةج
 .فقط مع وآالة واحدة

 
زية بالنسبة لجميع الوآاالت والسلطات المسؤولة عن إدارة اإلجراءات الوقائية، والسيما الجهة العاملة آنقطة مرآ

للمعلومات، فينبغي أن تكون سهلة الوصول إليها، وإذا أمكن ينبغي أن تحتفظ هذه السلطات بموقع على شبكة اإلنترنت مع 
، وآذلك أرقام التلفون والفاآس وعنوان البريد الوصول إليها عن طريق البريد اإللكترونيتوفير المعلومات عن آيفية 

االتصال بها، وخاصة وسائل االتصال الحديثة السريعة آيفية بيان التفاصيل عن ويجب االنتباه بشكل خاص إلى .  العادي
 .279حسب االقتضاء

 
 280تقوم بعض المنظمات والسلطات المرآزية بتشغيل خطوط ساخنة لتقديم المعلومات، والتي قد تتوفر خالل ساعات الدوام

 يجب أن يكونوا  الهاتفيةحةيلخطوط النصين أن الموظفين المشغـِّـل هيجب ذآرمما  و. 281أو حتى على مدار الساعة
 أن في بعض الحاالت قد إذهذا أهمية خاصة لو.  حاصلين على التدريب الكافي إلعطاء المعلومات الصحيحة والمناسبة

وفي هذا الصدد فمن المهم أن يحصل العاملون على .  282يؤدي تقديم المعلومات مع األسف إلى حدوث عملية اختطاف
زم الذي يمكـِّـنهم من التعرف على المختطـِفين المحتملين الذين ربما يبحثون في واقع األمر عن معلومات التدريب الال

 )انظر الفصل الخامس أدناه.  (تساعدهم في القيام بعملية اختطاف
 

                                                      
ينبغي على السلطات المرآزية بقدر : " منها بأن1,4ة  أعاله، والتي تفيد في الفقر4نتائج وتوصيات اللجنة الخاصة الرابعة، الحاشية  انظر  279

 ".المستطاع استخدام وسائل االتصال الحديثة السريعة من أجل تعجيل اإلجراءات، مع الوضع في االعتبار متطلبات سرية االتصاالت
 .يران خطا تلفونيا إلعطاء النصيحة تدICMEC/NCMECو ) Reunite(وباإلضافة فإن منظمة جمع الشمل .  انظر رد السويد على االستبيان  280
 .انظر على سبيل المثال رد الدانمرك على االستبيان  281
اإلرشادات : " مرآز االختطاف الدولي للطفل، والتي تبدأ باالشتراط بأن–) Reunite(انظر مغلفات الوقاية التي تتيحها منظمة جمع الشمل   282

 وبالطبع ففي بعض الحاالت قد ينتج عن اتخاذ خطوات معينة رد فعل يؤدي إلى –ل حالة  تكون قابلة للتطبيق في آلنالتوجيهية التالية 
 2003نيسان /هذا باإلضافة إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها في اجتماعات عقدت في باريس في إبريل".  االختطاف بدال من منعه

 .    أيضا ألقت الضوء على هذه المشكلة المحتملة
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 التدريب والتعاون  .5
 
 

 نظام لنجاح أي العوامل الرئيسية تعتبر مسألة توفير التدريب الالزم والمناسب للمهنيين المشتغلين بهذا المجال من 
 .أو برنامج يتعلق بالمنع أو الوقائية

 
 يتطلب منع االختطاف التعاون بين وآاالت وسلطات مختلفة داخل الدولة وفي دول مختلفة.     

 
 

خصصون لضمان فعالية تنفيذ اإلجراءات الوقائية وآفاءة أدائها، وآذلك نشر المعلومات المفيدة، ينبغي أن يكون المت
ولقد قيل بالفعل أن .   وأن يتعاونوا معا داخل الدولة وخارج حدودها283العاملون في هذه المجاالت مدربين تدريبا جيدا

التدريب هو العامل الرئيسي للتأآد من أن الشرطة والمحامين والمهنيين "، وأن 284"التدريب ضرورة مطلقة"
ونية وغيرها من األدوات المتوفرة لهم وأنهم يستخدمونها  ودراية باألدوات القانوعيالمتخصصين اآلخرين على 

 :بيان قد أشير إلى أنومن بين الردود على االست"  285.بالفعل
 

مع اآلباء هذه األساليب  ة، ثم مشاطر الوقاية المختلفةأساليبالقيمة من وجود مهنيين متخصصين وضباط في خط الجبهة على معرفة وفهم ب" 
بمعنى آخر آلما زاد الترآيز على تدريب المهنيين المتخصصين على أساليب الوقاية، .   يمكن أبدا التقليل من أهميتهاواألمهات واآلخرين، ال
                      . 286"آلما آان الوضع أفضل

 
في بعض الدول أنشئت شبكات رسمية وغير رسمية مشكـَّـلة من ممثلين من مختلف السلطات التي تتعامل مع قضايا 

ومن .  288 بين الوآاالت والسلطات على المستوى الدوليالتعاونيتساوى معها في األهمية و.  287ختطاف الدولي للطفلاال
   .289به بين الردود على االستبيان قد لوحظ بأن التعاون واالتفاق هما شيء مـُرحـَّب

 
 

    1980اتفاقية  5,1
 

 اجتماعات الستعراض األداء 5,1,1
 
 

 واصل الدول المتعاقدة مشارآتها الكاملة في اجتماعات اللجنة الخاصة الستعراض أداء اتفاقية من المشجـَّـع أن ت
 . والسيما في شكل استبياناتالمشاورة، بما في ذلك مشارآتها في 1980

 
  وفي واقع األمر فإن حضور اجتماعات اللجنة الخاصة مفيد للغاية في بناء وتطوير عالقات مع الزمالء من الدول

 .رى والذي يمكن أن يزيد من التعاون بينهماألخ
 
 

                                                      
وفي رد استونيا على االستبيان أوضحت .  رواتيا على االستبيان، أآدت على أهمية تدريب القضاة لضمان االتساق في تطبيق االتفاقيةفي رد آ  283

بأن تدريب المسؤولين عن رعاية الطفل قد أثبت فائدته بصورة خاصة لكونهم يحيلون عددا آبيرا من اآلباء واألمهات إلى السلطة المرآزية 
أما في سويسرا فقد أوضحت في ردها على االستبيان بأن تدريب ضباط .  لحصول على المساعدة والمعلومات المتصلة باالختطافاالستونية ل

وعالوة على ذلك تقترح سويسرا بضرورة حصول اآلباء واألمهات على التدريب .  الشرطة باإلضافة إلى المحامين والمستشارين مفيد للغاية
على  ICMEC/NCMECوفي رد .   هي واجباتهم آآباء وأمهات تجاه أطفالهم، بغض النظر عن الحالة الزوجيةحتى يفهموا بكل وضوح ما

آما هو الحال مع آل القوانين، فإن تدريب األجهزة المسؤولة عن تنفيذ القانون وآذلك المسؤولين العامين اآلخرين :  "االستبيان علـَّقت باآلتي
 ".        لقانون هو أمر حاسم في نجاح القانونعلى القدرة على العمل في إطار ا

 .على االستبيان) Child Focus(انظر رد منظمة الترآيز على الطفل   284
 . على االستبيانICMEC/NCMECانظر رد   285
 .انظر رد آندا على االستبيان  286
 .انظر ردود فنلندا والسويد على االستبيان  287
فمن الواضح "فقد اقترحت بأنه من جراء الحاالت التي شهدتها حتى تاريخه، .  بيان على أهمية التعاونلقد أآدت مالطة في ردها على االست  288

 ".لها أن التعاون هو العنصر الرئيسي وراء أي نجاح في التعامل مع حاالت االختطاف
 .انظر ردود بولندا وسلوفاآيا على االستبيان  289
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تـُعقد اجتماعات ف.  بالشكل الجيد داخل الدول المتعاقدة وفيما بينهابها  عندما يتم العمل 1980سيزداد التأثير الردعي التفاقية 
تـُـوجـَّـه ، آما 290بدعوة من األمين العامفي الهاي  آل أربع سنوات تقريبا 1980اللجنة الخاصة الستعراض أداء اتفاقية 

 الدول األعضاء في مؤتمر الهاي، والدول المتعاقدة في االتفاقية، ودول أخرى معينة، والمنظمات الدولية الدعوة إلى
المؤتمرات تتمتع بدرجة آبيرة من "وقد آان هناك تعليق بأن .  الحكومية وغير الحكومية المعنية للمشارآة في االجتماعات

وآذلك وسائل )  بمثابة إجراء وقائيكونستطيع في حد ذاتها أن تالتي ت(ر الوعي باتفاقية الهاي نشلالفعالية آوسيلة 
االجتماعات الدولية التي تـُعقد بصدد االتفاقية "ومن التعليقات األخرى ضمن الردود على االستبيان أن "  291.الوقاية

ى زمالء من الدول األخرى ولجعل التعاون أآثر نجاحا تشكـِّـل فرصا ثمينة ومفيدة لموظفي السلطات المرآزية للتعرف عل
 .292"ونفعا

 
سعيا منهم فيما بينهم  أفكارهم وخبراتهم واتبادليفي واقع األمر تـُعّد هذه االجتماعات بمثابة منتديات للمهنيين المتخصصين ل

من كاملة من قبل الدول، ليس فقط إلى حد آبير المشارآة الجاح هذه االجتماعات  نما يعززو.  إلى تحسين أداء االتفاقية
 السابقة لها والتي تتم في العادة عن طريق الرد على مشاوراتخالل المن خالل االجتماعات، بل وعلى نحو مماثل، 

 .االستبيانات
 
 

 خدمات ما بعد االتفاقية 5,1,2
 
 

 المكتب الدائم لمؤتمر الهاي، من يتوجب استرعاء االنتباه إلى خدمات ما بعد االتفاقية التي يقدمها ويقوم بتيسيرها 
 .، بما في ذلك اإلجراءات الوقائية1980أجل تثقيف وتدريب المهنيين المتخصصين القائمين على إعمال اتفاقية 

 
 

مما يسمى العديد وتيسير وذلك بتقديم  1980يقوم المكتب الدائم لمؤتمر الهاي بمساعدة الدول في تنفيذ وإعمال اتفاقية 
هذه الخدمات على شبكة اإلنترنت عبر موقع اختطاف األطفال يوجد عرض لو.  د االتفاقيةخدمات ما بع

)<www.hcch.net> ( قاعدة البيانات الدولية لألطفال المختطفين 293نشرة القضاة:  ما يليوتتضمن من بين أشياء أخرى ،
)INCADAT(294وإعداد وتطوير دليل 295 من المؤتمرات والمشارآة فيهاها، تنظيم المؤتمرات القضائية وغير ،

قدر المستطاع من الوبإمكان هذه الخدمات أن تساعد في تدريب وتثقيف المهنيين المتخصصين للتأآد ب.  الممارسة السليمة
 .أن اإلجراءات الوقائية تعمل بفعالية في الدول المعنية

 
ع دول ليست أطرافا حتى اآلن في اتفاقية باإلضافة إلى ذلك، يشارك المكتب الدائم أيضا في اجتماعات إقليمية ودولية م

 االختطاف، إذ أنها تزيد من الوقاية منوتسعى هذه االجتماعات أيضا إلى النهوض بالهدف الرئيسي أال وهو .  1980
 .296التعاون والتفاهم فيما يتعلق بالصعوبات والقضايا المتصلة بثقافات أو نظم قانونية معينة

 
 

 السلطات المرآزية 5,1,3
 
 

 التعاون مع بعضها البعض والنهوض بهذا التعاون فيما 1980قتضي على السلطات المرآزية المنفـِّـذة التفاقية ي 
 .بين السلطات المختصة في بلدانها

 
                                                      

 الستعراض أداء 2002تشرين األول / أآتوبر–أيلول / عقدت لجنة خاصة استثنائية في سبتمبر1980باإلضافة إلى ذلك وفيما يتعلق باتفاقية   290
وتم أيضا في هذا االجتماع طرح مسألة الوقاية آموضوع يضاف في .  االتفاقية وآان ترآيز اللجنة الرئيسي على دليل الممارسة السليمة

 . المستقبل آجزء مستقل من الدليل
 .على االستبيان) اسكتلندا(كة المتحدة انظر رد الممل  291
 .انظر رد فنلندا على االستبيان  292
 نشرة  صفحة اختطاف األطفال www.hcch.net >  >تتوفر جميع أعداد نشرة القضاة عبر موقع مؤتمر الهاي على اإلنترنت بالعنوان   293

 .القضاة
 .< www.incadat.com >متوفرة لدى الموقع   294
وفي هذا الصدد انظر أيضا المقترح إلنشاء معهد الهاي للتدريب القانوني الدولي، .   < www.hcch.net >لمعلومات انظر للحصول على ا  295

 . 2003آذار / لشهر مارس6الذي قدمه المكتب الدائم إلى اللجنة الخاصة للشؤون العامة والسياسات، الوثيقة التمهيدية رقم 
، والذي جمع آبار القضاة 2004آذار /ائية حول المسائل القانونية األسرية عبر الحدودية في مالطة في مارسعـُـقـِد أحد هذه المؤتمرات القض  296

أسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، تونس،الجزائر، السويد، لبنان، مالطة، مصر، المغرب، المملكة :  والمسؤولين الحكوميين من الدول التالية
من التفاصيل عن المؤتمر انظر صفحة اختطاف األطفال بموقع مؤتمر الهاي على اإلنترنت ولمزيد .  المتحدة، وهولندا

< www.hcch.net >   . 
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  ينبغي إعطاء السلطات المرآزية الصالحيات الكافية وتجهيزها بالموظفين المؤهلين والموارد المادية الكافية

 .االستراتيجيات الالزمة لتنفيذ اإلجراءات الوقائية والستعراض أدائهاوذلك لتمكينها من وضع 
 

 ب إجرائي الستخدامه في تدريب الموظفين الجدد وليكون يولتجد السلطات المرآزية ما يحثها على إعداد آت
 .مرجعا للموظفين الحاليين، على أن يتضمن هذا الكتيب قسما عن تنفيذ وتفعيل اإلجراءات الوقائية

 
 اختطاف الوقاية من مجال بتشجيع التعاون بين المهنيين المشتغلين في ةطشاغي أن تقوم السلطات المرآزية نينب 

 .األطفال، وذلك لكي تضمن االتساق والتنسيق في إستراتيجية الوقاية
 

 
اون بين السلطات التعاون مع بعضها البعض والنهوض بالتع "1980يـُطلب من السلطات المرآزية المنشأة بمقتضى اتفاقية 

   .298" لهذه االتفاقية297المختصة في آل دولة على حدة من أجل تأمين العودة الفورية للطفل ولتحقيق األهداف األخرى
 في ضمان تطبيق االتفاقية على نحو يتسم ةحاسمالامل وعمن الفمما ال شك فيه أن التعاون بين السلطات المرآزية هو 

... من الحاالت التي تناولتها "بالحاالت الفردية وقد أشار أحد المجيبين على االستبيان إلى أنه بالفعالية والكفاءة فيما يتصل 
السلطة المرآزية حتى اآلن، يمكن القول بكل أمان بأن التعاون هو العنصر الرئيسي وراء النجاح عندما يتعلق األمر 

أن بالحقيقة إبراز الحاالت الفردية الذي يتم في إطار ن  التعاوشملوعليه، فينبغي أن ي.  299"بالتعامل مع حاالت االختطاف
.  300 المعلومات ذات الصلة إلى بعضها البعضمريرتقوم بتأنها  سهلة الوصول إليها واالتصال بها والسلطات المرآزية

ها من القيام وفي هذا الصدد يجب أن تكون السلطات المرآزية مدربة تدريبا جيدا ومجهزة بالموارد الكافية التي تمكـِّـن
بواجباتها بصورة فعالة، وذلك ألن فعالية السلطات المرآزية تزيد إلى حد آبير من آفاءة أداء االتفاقية وبالتالي تأثيرها 

 .الردعي
 

باإلضافة إلى التعاون في الحاالت الفردية قد يكون للتعاون العام الفائدة في تحسين أداء االتفاقية وتوفير ونشر المعلومات 
 استمرارية في تدريب الموظفين في أن تكون هناكومن العوامل الحاسمة أيضا .  يدة والمتعلقة بالوقاية بالسرعة الالزمةالمف

وفي هذا الصدد يقترح دليل الممارسة .  تبديل الموظفينهناك معدل سريع في ، والسيما عندما يكون 301السلطات المرآزية
يتم إعداد آتيب إجرائي لموظفي السلطات المرآزية حتى يحصلوا على السليمة حول ممارسة السلطة المرآزية بأن 

وفي هذا المضمار ينبغي اإلشارة إلى .  ، على أن يتضمن هذا الكتيب قسما عن تفعيل اإلجراءات الوقائية302التدريب الالزم
كية قد أنشأت وحدة خاصة لواليات المتحدة في مكتب قضايا األطفال في وزارة الخارجية األمرياأن السلطة المرآزية في 

وتساعد في مسائل التدريب، وجود  تحسين التعاون بين السلطات المرآزية المختلفة عمل علىومن األمور التي ت.  للوقاية
ترتيبات التواؤم بين السلطات المرآزية التي تسمح لها بتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها وآذلك تتيح اإلمكانية لتبادل 

 .303 بين السلطات المرآزية المختلفةالموظفين
 
 

    ياستباقبشكل  تصرفالتدرب على ال 5,2
 
 

  ينبغي أن يرآـِّـز التدريب المقدم للممارسين القانونيين المتخصصين في مسائل الطالق أو الحضانة أو حقوق
 .االختطاف ضد مثبطدع أو ارآ إجراءات وقائية استباقية في إتباعالوصول، على أهمية النظر /االتصال

 
 ويجب أن يتضمن تدريب المهنيين المعنيين التوعية بالعواقب الخطيرة لالختطاف الدولي للطفل. 

 
 

يغيب عن النظر أن القضاة والمحامين والوسطاء واألخصائيين االجتماعيين واآلخرين الذين يتعاملون وجها  الينبغي أما م
الوصول أو / الطالق أو االنفصال أو الحضانة أو حقوق االتصال الحصول علىراغبين فيلوجه مع اآلباء واألمهات ال

القدر ختطاف، يحتاجون جميعا إلى االفي مسألة  ةجديبأي من الوالدين ال يفكر  التي ة المرحلفياألوامر بإعادة التوطين، 

                                                      
 .1980 أعاله، فإن الوقاية من االختطاف هي من أهداف اتفاقية 1,1,1آما أشير إليه عند الفقرة   297
 . من االتفاقية7انظر المادة   298
 .انظر رد مالطة على االستبيان  299
 . أعاله5الحاشية .   ممارسة السلطة المرآزية–انظر دليل الممارسة السليمة   300
 .6,7,2 و 6,2انظر في نفس المكان الذي يشير بصفة خاصة إلى أهمية التدريب والتعليم آوسيلة للوقاية من االختطاف، عند الفقرتين   301
 .1,1انظر في نفس المكان وتحديدا عند الفقرة   302
وآمثال لهذا النوع من التعاون أرسلت السلطة المرآزية األرجنتينية أحد الموظفين لديها إلى .  6,5المكان وتحديدا عند الفقرة انظر في نفس   303

 .السلطة المرآزية لدولة بيرو لتبادل الخبرات مع السلطة المرآزية البيروية ولمساعدتها في مجال التدريب
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آما ينبغي أن .  رةحتى في هذه المراحل المبكليكونوا على وعي وحذر بوجود احتماالت االختطاف التدريب  من الكافي
يكون المحامون والوسطاء على دراية باإلجراءات المحلية واألحكام التشريعية ذات الصلة التي يمكن إدراجها في أوامر 
المحاآم أو اتفاقات التراضي والتي تقيـِّـد قدرة أحد الوالدين من القيام انفراديا بنقل طفل من دولة ما أو احتجاز طفل في 

عند  القضاة والمحامين في محاآم األسرة بعثي هذا السياق فإن المعرفة بنصوص االتفاقية يمكن أن ي  وف.دولة أخرى
الت حتمابوجود ادراك اإلعلى الوصول بين اآلباء واألمهات /تعاملهم مع قضايا الطالق أو الحضانة أو ممارسة االتصال

 .304االختطاف
 

فقد اقتـُـرح .  متخصصين إلى إضافة تدريب عام على ماهية االختطافوفي الكثير من األحيان سيحتاج تدريب المهنيين ال
يخفقون في تنفيذ هذه اإلجراءات بأن بعض هؤالء المحترفين الذين قد يكون لهم دور في تفعيل بعض اإلجراءات الوقائية 

ه الخصوص، قد علـَّـق أحد وعلى وج.   غير مشروعفعال أحد الوالدين الذي يقوم بهلكونهم ال يعتبرون النقل أو االحتجاز 
الخبراء بأن في بعض الحاالت التي يكون الفعل اإلجرامي المحتمل وشيك الحدوث قد يكون ضباط الشرطة متحفظين في 

 ال خصوصية عائليةمسألة الحاصل هو أحد الوالدين ألنهم يعتبرون أن النزاع من قبل التدخل استباقيا لمنع اختطاف الطفل 
 وعليه، فينبغي أن يبدأ التدريب بنشر الوعي حول ديناميكيات االختطاف الدولي للطفل  .305 فيهاتقتضي تدخل الدولة

 .وعواقبه الوخيمة
 
 

    التدريب على تنفيذ وتفعيل اإلجراءات التفاعلية 5,3
 
 

 ينبغي أن يرآـِّـز التدريب على ضرورة اتخاذ اإلجراءات بصورة عاجلة لمنع حدوث االختطاف. 
 

 ن يرآـِّـز التدريب على الحاجة إلى فهم األدوار التكميلية التي يلعبها مختلف الوآاالت والمهنيين آما ينبغي أ
 .المتخصصين

 
 وشيكةالختطاف اال اتوعندما يقتضي األمر فيجب تدريب المهنيين المتخصصين على مهارات اآتشاف عملي 

 . بصددها وبتنفيذ اإلجراءات الوقائية الالزمةالحدوث
 

 
 إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الوآاالت  الحدوثعملية اختطاف وشيكةللوقاية من الذي يسعى ) ة(لوالديحتاج ا

فعالية اإلجراءات التي تـُتـَّـخذ تعتمد أساسا على تنفيذها الفوري من "وفي هذا الخصوص قد لوحظ بأن .  والسلطات المعنية
 بضرورة إلدراكدريب الموظفين المنفـِّـذين لإلجراءات الوقائية اوعليه، ينبغي أن يشمل ت.  306"قبل األجهزة المعنية

 .التصرف على وجه االستعجال
 

الذي يخشى حدوث االختطاف اللجوء إلى أي واحدة من السلطات أو الوآاالت المختلفة لطلب المساعدة ) ة(ويجوز للوالد
ليس فقط بالدور الذي يمكن أن تلعبه في محاولة منع   وبالتالي ينبغي أن تكون هذه السلطات والوآاالت على دراية .منها

االختطاف، بل أيضا األدوار التكميلية التي تلعبها الوآاالت والسلطات األخرى داخل الدولة وفي دول أخرى حتى 
 :ا علـَّـق أحد المجيبين على االستبيانبالتأآيد آمو).  ة(لوالدالمناسبة إلى انصيحة إعطاء اليستطيعوا 

 
وقاية ال تنطوي على وجود إجراء واحد يضمن عدم نقل أو احتجاز الطفل، بل تنصّب في وضع سلسلة من العقبات التي تعمل سويا على إن ال" 

                        .307"، مما يعني أن التعاون بين وآاالت الدولة هو أمر ضروريجعل االختطاف أآثر صعوبة
 

، قد يستطيع الشخص عملية اختطاف وشيكة الحدوثم أو تلقي أي بالغ عن يتم فيها تقديحتى في الحاالت التي لم 
وفي هذا الصدد قد الحظ ضباط الشرطة .  308المتخصص المدّرب تدريبا جيدا التعرف على بعض العالمات المميزة

) ة(يكون الوالد عندما ، مثال مواقف معينة تثير االشتباه في حدوث عملية اختطافيواجهونالعاملون في المطارات بأنه قد 
فإذا آان حّراس الحدود أو .  الحد األدنى من الحقائب) ة( طفل بردائه المدرسي ويحمل ذلك الوالدهمعوفي المطار 

عن تسجيل الرآـّـاب والحقائب على يقظة باحتماالت حدوث االختطاف فقد يستطيعون التدخل لمنعه الموظفون المسؤولون 
 .قبل حدوثه
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    ليالتدريب الداخ 5,4
 
 

  على الوآاالت والسلطات المسؤولة عن تفعيل اإلجراءات الوقائية التأآد من أن منهج التدريب العام يتضمن
 .التدرب على آيفية تفعيل هذه اإلجراءات

 
  آما ينبغي على الوآاالت والسلطات التأآد من أن الكتيبات اإلجرائية متوفرة للموظفين آمرجع لهم عن آيفية

وبالنسبة للمعلومات الخاصة باإلجراءات الطارئة فيجب فصلها عن باقي المعلومات .  ات الوقائيةتفعيل اإلجراء
 .لتسهيل الوصول إليها

 
  المشتغلين في مهنة واحدة الذين يكتسبون خبرات معينة في التعامل مع قضايا اختطاف األطفال يحبذ لو أن

الء الزمالء على دراية بأحدث المعلومات وآخر  من أن هؤللتأآد خبراتهم مع الزمالء اآلخرين شاطروني
 .التطورات بصدد القضايا ذات العالقة

 
 

وباإلضافة إلى ذلك .   االختطاف داخليا آجزء من منهج التدريب العامالوقاية منبالنسبة لبعض السلطات يتم تدريبها على 
وفي الواقع فإن مثل هذه الوثائق .  309نع االختطاف تنتج بعض الوآاالت آتيبا إجرائيا عن آيفية العمل على مهأو آبديل ل
يكون أن  ال يـُحتمل حاالت اختطاف آثيرة وبالتالي في الوآاالت أو السلطات التي ال يـُحتمل أن تواجه ة خاصصفةمفيدة ب

إنتاج آتيب وفي إحدى الدول آان العدد الصغير من الحاالت أحد الدوافع وراء .  لديها خبرة عملية آبيرة في هذا المجال
 مرجع عن آيفية في متناول أيديهمحالة الشروع في االختطاف لكان  وا إذا واجه في الدولة للتأآد من أنهملكل قوات الشرطة

فمن .  311وفي دولة أخرى، توجد مذآرة تفصيلية لمساعدة سلطات الشرطة في تفعيل اإلجراءات الوقائية.  310االستجابة له
.   باإلجراءات الوقائية التي يمكنهم تنفيذها بأنفسهممعنيةائق مفيد في تنبيه السلطة أو الوآالة الالمؤآد أن وجود مثل هذه الوث

وينبغي أن يتضمن أي آتيب إجرائي أو مذآرة تفصيلية يتم إعدادها للمهنيين المتخصصين قسما محددا عن اإلجراءات 
آما يجب أن تشمل هذه .  لمشتبهة وشيكة الحدوث االختطاف اةالطارئة حتى يستطيعوا التصرف بسرعة متى آانت عملي

عن تفاصيل التفاصيل عن آيفية االتصال بالوآاالت والسلطات األخرى القادرة على التصرف، بما في ذلك المعلومات 
 .االتصال بها خارج ساعات الدوامآيفية 

 
 في التعامل مع حاالت االختطاف في بعض المهن سيكون هناك عدد معين من الزمالء الذين اآتسبوا درجة من الخبرة

أو هذه المجموعات من األفراد في تدريب  فمن الممكن االستعانة بهؤالء األفراد.  هالوقاية منالدولي للطفل، بما في ذلك 
على سبيل المثال هناك عدد محدود من الممارسين القانونيين والقضاة ففي بعض الدول .  األعضاء اآلخرين من نفس المهنة

، ولكن قد يكون لهؤالء الخبراء، وآذلك الكفاءات النامية، 1980لين للتعامل مع الطلبات المقدمة بمقتضى اتفاقية المؤه
وبالطبع يمكن تمرير هذه .  لوصول إلى معلومات مفيدة أو إلى سلطات أخرى قادرة على تقديم المساعدةلإمكانية 

لعبون دورا مهما في تنفيذ إجراءات استباقية احتياطية رغم أنهم ال المعلومات إلى األعضاء اآلخرين في المهنة الذين قد ي
 . في تناول حاالت االختطافمباشربشكل ون شارآي
 
 

    التدريب المشترك بين الوآاالت 5,5
 
 

  أية دولة التعاون فيما بينها والشروع في توفير تدريب مشترك على في ينبغي على الوآاالت والسلطات العاملة
 .على معرفة بأدوار السلطات األخرىأو سلطة ع الوآاالت المعنية، وذلك لكي تكون آل وآالة مستوى جمي

 
 رف اأن ذلك يكون مفيدا في تبادل المععلى يل مجموعات مشترآة بين الوآاالت في هذا الصدد يمكن تشك

أجل تحسين أداء وتنفيذ  يكون بمثابة منتدى للنقاش والعمل من هوالخبرات على مستوى الوآاالت المختلفة آما أن
 .اإلجراءات الوقائية
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على مستوى التدريب والتعليم أيضا أن يكون م فمن المهألعضائها، تعليم وتدريب ما تقدمه الوآاالت من  عالوة على
  أن هذا النوع من التدريب يسمح للمشتغلين في هذا المجال برؤية الصورة األآبر وأنالوآاالت والسلطات المختلفة، إذ

اآلباء واألمهات يكونوا على إطالع ودراية باألدوار التكميلية التي تلعبها السلطات األخرى التي قد يحتاجون إليها إلحالة 
هذا باإلضافة إلى أن التدريب المشترك مفيد أيضا في تحسين التعاون بين الوآاالت وإتاحة الفرصة .   إليهاأصحاب الشأن

.  312في هذه الوآاالت مما يؤدي إلى خلق شبكات أفضل للعمل من خاللها في المستقبلللتعارف والتواصل بين العاملين 
، 313وقد لوحظ في الردود على االستبيان بأن التدريب آثيرا ما يتطور عن طريق التعارف الذي يتم في اجتماعات سابقة

وباإلضافة فإن التدريب على .  314براتالخالمعرفة ووتبين أن االجتماعات المشترآة بين الوآاالت هو وسيلة مفيدة لتبادل 
انظر (للتأآد من نشر نفس المعلومات  مستوى الوآاالت يمكن أن يكون مفيدا في إنتاج وثيقة عن الوقاية تكون عامة وشاملة

 .315 صاحب الشأن)ة(بصرف النظر عن السلطة التي قد يتصل بها الوالد)  أعاله4,2,1الفقرة 
 

عالوة .  316تخصصون بزيارة بعضهم البعض سعيا منهم لفهم األدوار التكميلية لكل منهمفي بعض الدول قام المهنيون الم
على ذلك، تشارك السلطات المرآزية في بعض الدول في التدريب بما في ذلك التدريب المقدم للقضاة والممارسين 

وجدوا أن "آزية إلى أن العاملين وفي أحد الردود على االستبيان أشارت إحدى السلطات المر.  317القانونيين داخل بلدانهم
اللقاءات وجها لوجه مع الدوائر األخرى آانت مفيدة للغاية في إتاحة الفرصة للتعارف والحصول على معلومات عامة حول 

حالة، فيصبح وحيث أن األمر غالبا ما سيحتاج إلى تنفيذ عدة إجراءات وقائية في آل .  318"األدوار المختلفة لهذه الدوائر
ففي بعض الدول توجد أنظمة فاعلة .  319الحاالت الفردية أيضا في غاية األهميةفي تشارك المعلومات ن في العمل والتعاو

 .320لضمان التدفق المباشر للمعلومات والمساعدة من سلطة إلى أخرى
 

لين في لقد تم في العديد من الدول تشكيل مجموعات خاصة مشترآة بين الوآاالت، تعمل آحلقة وصل ما بين العام
 ولتحسين الفرص لمنع حدوث 322وقد استـُـخدمت هذه المجموعات لتغيير السياسات.  321الوآاالت والسلطات المختلفة

وفي إحدى الدول علـَّـقت السلطة المرآزية فيها بأن هناك مستوى أفضل للتعاون العملي بخصوص .  االختطاف الدولي
وفي دولة أخرى، آان .  323جة لوجود مجموعة مشترآة بين الوآاالتالحاالت الفردية ولتبادل المعرفة والخبرات آنتي

لتقرير صدر عن مجموعة عمل مشترآة بين الوآاالت مكلفة بموضوع االختطاف الدولي للطفل أن شكـَّـل القاعدة األساسية 
 .324للقرارات المتخذة بشأن آيفية تحسين الخدمات والمرافق داخل تلك الدولة

 
ن على االستبيان بأن تدريب الموظفين المسؤولين عن رعاية الطفل قد أثبت جدواه، وآنتيجة لهذا وقد الحظ أحد المجيبي

هواجس حول مسائل االختطاف ويتصل بأحد موظفي رعاية الطفل سيقوم الموظف بدوره ) ة(عندما يكون للوالدفالتدريب 
 .325باالتصال بالسلطة المرآزية) ة(نصح ذلك الوالدب
 

ففي بعض الدول إذا .  326 هذا التعاون فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة الجهود المبذولة للوقاية من االختطافعندما ال يوجد مثل
صدر أمر من المحكمة بحظر نقل الطفل إلى خارج الدولة يـُسلـَّـم هذا األمر تلقائيا إلى السلطات المعنية المسؤولة عن 

                                                      
 .انظر رد آندا على االستبيان  312
 .انظر رد سويسرا على االستبيان  313
 .ى االستبيانانظر رد السويد عل  314
وعلى نحو مماثل في .  في رد آرواتيا على االستبيان أشارت إلى أن المعلومات التي يوفرها آل من السلطة المرآزية والشرطة مطابقة تماما  315

 . زيةتوصيات السلطة المرآ) International Social Service(سويسرا تضم المعلومات التي تقدمها منظمة الخدمة االجتماعية الدولية
.  قام القضاة في المملكة المتحدة بزيارة وحدة اختطاف األطفال بمطار هيثرو، وقام بدورهم ضباط الشرطة من الوحدة بزيارة المحكمة العليا  316

 .   2003آذار /وتم الحصول على هذه المعلومات من خالل لقاء مع اللورد المستشار ثورب، لندن، مارس
 .ا، بنما، وسلوفاآيا على االستبيانانظر ردود استونيا، فنلند  317
 .على االستبيان) اسكتلندا(انظر رد المملكة المتحدة   318
 .انظر رد مالطة على االستبيان  319
أصدر وآيل الوزارة بوزارة العدل لمقاطعة مانيتوبا توجيها بأن يكون المستشارون متواجدين لتقديم المشورة ألجهزة تنفيذ القانون على مدار   320

 .  انظر رد آندا على االستبيان، وانظر أيضا رد األرجنتين على االستبيان.  ةالساع
 تم تشكيل المجموعة التنسيقية المعنية باختطاف األطفال في المملكة 1994وفي عام .  مثال في آندا، فنلندا، الدانمرك، والمملكة المتحدة  321

وآان الهدف من هذه المجموعة الجمع بين الوآاالت .  مانشستر الكبرى وشرطة مدينة (Reunite)المتحدة بواسطة منظمة جمع الشمل 
ومما يذآر ".  لمناقشة قضية االختطاف الدولي للطفل والتعرف على الوسائل التي يمكن استخدامها للوقاية من االختطاف"والسلطات المختلفة 

ادات التوجيهية حول الوقاية، والمراقبة على المغادرة والمساعدة أن القضايا التي تناقش في الوقت الحاضر تتضمن التطوير المتواصل لإلرش
 ".    القانونية

آان للمجموعة البرلمانية المعنية باختطاف األطفال والمشترآة بين جميع األحزاب في المملكة المتحدة، تأثير آبير في تغيير اللوائح الخاصة   322
 .< www.reunite.org >انظر .  جوازات سفر مستقلة لألطفالبجوازات السفر في المملكة المتحدة بإلزام إصدار 

 .انظر رد فنلندا على االستبيان  323
 .انظر رد الدانمرك على االستبيان  324
 .انظر رد استونيا على االستبيان  325
ل، إذ ال يوجد أي تبادل للمعلومات فإن التعاون ليس آافيا بأي حال من األحوا"، )Child Focus(بناء على ما قالته منظمة الترآيز على الطفل   326

 ".  أو أي تعليم، أو أية ثقة فيما بين الفاعلين في الميدان
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3 
 )أعاله

 التدريب على المستوى الدولي 5,6

أما في دول أخرى يـُترك األمر .  327ن فعالية وآفاءة هذه اإلجراءاتفمما ال شك فيه أن هذا التعاون يزيد م.  مراقبة الحدود
 في النتيجةستكون على دراية بهذا ) ة(م يكن الوالد لفإذا.  بمفرده للتأآد من تسليم األمر إلى السلطات الالزمة) ة(للوالد

.  هو أمر ضروري مراقبة الحدود ومما هو مؤآد أن التعاون بين العاملين لدى.  تأخير أو حتى عدم التصرفالغالب األمر 
 إلى أن ضباط الهجرة والجوازات وحّراس األمن بإمكانهم الوصول إلى المعلومات ذات 328ففي إحدى الدول قد أشير

الصلة والحصول عليها، ولكن الشرطة وحدها هي التي تستطيع بالفعل التدخل واتخاذ الالزم للحيلولة دون حدوث عملية 
1,2, و 1,2,3انظر الفقرتين .  (تعاون بين هذه السلطات يعتبر حيويا لمنع الطفل من مغادرة الدولةولذلك فإن ال.  النقل

 
 

 
 

 مما ال شك فيه أن التدريب والتعاون عبر الحدود لمن شأنه تحسين الوقاية من االختطاف. 
 

 َّين اإلقليمي والدولي مستنبطة من خبرات المنظمات اإلقليمي يند المستوـم البرامج التدريبية عينبغي أن تـُصمـ
onal Social (Internati والدولية المعنية، مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمة الخدمة االجتماعية الدولية

Service)ية جنائ والمنظمة الدولية للشرطة ال)(INTERPOLمن جملة منظمات أخرى .  
 

 هم في الدول نظرائالوقاية من اختطاف األطفال إنشاء وتطوير شبكات مع مجال شتغلين في على المهنيين الم 
 .األخرى

 

على نشر وتوزيع المعلومات إلى 
 .330القضاة اآلخرين في بلدانهم باإلضافة إلى التعاون مع قضاة االتصال في الدول األخرى

والعاملة في هذا المجال، تتعاون معا من أجل تسهيل عملية تبادل المعلومات بينها ولمساعدة بعضها خصصة، 
 .البعض

                                                     

 
بطبيعة الحال للتدريب والتعاون عبر الحدود الدولية فائدة عظيمة، وآما سبق ذآره فإن السلطات المرآزية مطالبة بالتعاون 

ا جدي التي تـُعقد في الهاي الستعراض أداء االتفاقية محفال موفي هذا المضمار تعتبر اللجان الخاصة.  مع بعضها البعض
من األهمية اإلستراتيجية " التعليق بأنه آانوفي أحد الردود على االستبيان ).   أعاله5,1,1انظر الفقرة (لتحسين التعاون 

 إنشاء  االنتباه إلىتلف، وفي هذا الصدد ينبغي 329"في معاملة حاالت اختطاف األطفال أن يستمر تطوير ومّد الشبكات
االتصال الذين يتم تعيينهم رسميا، أو بشكل غير رسمي، ويكونون قادرين قضاة شبكة من 

 
علقة باالختطاف الدولي للطفل، بما في ذلك مؤتمرات قضائية وتلك المشترآة  متلقد عـُقـَدت اجتماعات آثيرة إقليمية ودولية

آما قامت بعض الدول بتنظيم وتمويل دورات تدريبية لزمالء في دول أخرى لمساعدتهم على التعاون .  331بين الوآاالت
 البرية المشترآة حتى عالوة على ذلك يجري بعض التدريب المشترك للضباط العاملين عند الحدود . 332وتبادل الخبرات

تـُوفَّر لهم إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات  يتلقى الضباط في آال جانبي الحدود نفس التدريب، وفي بعض الحاالت
هذا باإلضافة إلى أن بعض المنظمات غير .  333الحاسوبية لكل منهما بهدف التعرف على المختطـِفين المحتملين وإيقافهم

الحكومية المت
334

 
وفي هذه الحالة ربما .  عبر دولة واحدة في طريقهما إلى جهة الوصول النهائيةفي أحيان آثيرة يمّر المختطـِفون واألطفال 

.  335اءات الوقائية للحيلولة دون مواصلة السفر عبرها إلى أية دولة أخرىتستطيع دولة العبور تفعيل شكل من أشكال اإلجر
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 .   أعاله303الحاشية 
 .الكندية/ على سبيل المثال، ضباط مراقبة الحدود العاملون عند الحدود األمريكية   333
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 المرآز الدولي الختطاف األطفال، ومقرها المملكة المتحدة، قدمت أيضا مغلفات للوقاية – (Reunite)اإلشارة إلى أن منظمة جمع الشمل 
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، بينما ال تكون دولة جهة الوصول من الدول 1980باإلضافة إلى ذلك قد تكون دولة العبور من الدول المتعاقدة في اتفاقية 
، يجوز تقديم طلب عاوند من التوبمستوى جيففي مثل هذه الحاالت ومع االفتراض أن السلطات تعمل بسرعة .  المتعاقدة

مواصلة سفره إلى ما بعد دولة  إلى دولة العبور لتأمين عودة الطفل إلى دولة إقامته االعتيادية قبل 1980بمقتضى اتفاقية 
بنجاح، مثل االلتماس إلى آل من دولة العبور ودولة استـُـخدمت  إجراءات وقائية أخرى باإلضافة إلى ذلك هناك.  العبور
الوصول لرفض دخول الشخص المختجهة 

336
طـِف والطفل إليهما، ويعود الفضل في هذا إلى التعاون الجيد بين موظفي 

 .السفارات والقنصليات في الدول المختلفة

  
 International( ومنظمة الخدمة االجتماعية 337)INTERPOL(ية جنائلشرطة الالدولية لمنظمة 

Social Service(  . 

                                                     

 
وإضافة إلى ما سبق، فإن المكاتب القنصلية والسفارات تتعاون أيضا في تبادل المعلومات المتعلقة باألطفال الذين يحملون 

 ا إليهازدوجة، وفي حاالت معينة تتفق فيما بينها على إعالم السلطات في دولة أخرى بما إذا آان قد قـُدِّم طلبجنسيات م
ويكون من المفيد أيضا لو أن وآاالت الدولة تعمل سويا مع المنظمات .  للحصول على جواز سفر أو تأشيرة لطفل معين
. للموضوعدرة على تقديم المساعدة وإبداء وجهة نظر دولية أو إقليميةالدولية أو اإلقليمية، وآذلك الجهات األخرى، القا

الوتشمل هذه الوآاالت 
338

 
، المكتب األمريكي 2 العدد 1 الجزء 2004أيار /مايو" لآلباء واألمهات"في النشرة بعنوان " قصة نجاح!  فيذاالختطاف الجاري التن"انظر   336

 .للمسائل المتعلقة باألطفال، مكتب خدمات المواطنين في الخارج التابع للشؤون القنصلية
.  ة المحلية لتسجيل األطفال في النظام الحاسوبي للجماركمع الشرط) INTERPOL(في نيوزيلندا، تتعاون المنظمة الدولية للشرطة الجنائية   337

 . انظر رد نيوزيلندا على االستبيان
معظم فروع منظمة الخدمة االجتماعية الدولية نشطة : "بأن) International Social Service(لقد علـَّـقت منظمة الخدمة االجتماعية الدولية   338

 نفسها آمورد ثمين يمكن استغالله في هذا الميدان، بل واألهم من ذلك مع توجه المنظمة، في إطار جدا في هذا المجال، ولذلك ترى المنظمة
 في ضوء اتفاقيات الهاي المتعلقة –الوساطة عبر الحدودية / تطورها اإلستراتيجي، نحو زيادة تعزيز قدراتها وإمكاناتها في مجال التصالح 

 .    مات ألصحاب المصالح المعنيين، والسيما السلطات المرآزية وإتاحة هذه الخد–) 1996، 1980(باألطفال 
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المتعلقة بمسائل الوقاية انظر دليل و على شبكة اإلنترنت ةعلى قائمة بالمطبوعات والمواقع الموجودللحصول [

وللحصول على معلومات مستوفاة حول .  7 ممارسة السلطة المرآزية عند الملحق –الممارسة السليمة الجزء األول 
مسائل الوقاية، بما فيها الرابطات إلى المواقع ذات الصلة، يرجى مراجعة موقع مؤتمر الهاي على اإلنترنت لدى العنوان 

<www.hcch.net>  صفحة اختطاف األطفال مشروع الهاي لإلجراءات الوقائية [. 
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 وقايةلل تطوير إستراتيجية –لحق م
 

ين اإلجراءات الوقائية خاصة بالوقاية يكون الهدف منها تحسلتجد الدول ما يشجعها على صياغة إستراتيجية منسقة 
 بالفعل، وتنفيذ إجراءات جديدة عند االقتضاء، والتشجيع على التعاون والتدريب بين مختلف المهنيين المعمول بها

وقاية فينبغي مراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة في للوبالنسبة ألية إستراتيجية .  المتخصصين العاملين في هذا المجال
وفيما يلي نظرة عامة مختصرة .  لمتبعة في اختطاف األطفالاواألساليب ضوء التوسع في الخبرات والتغيرات في األنماط 

 . للدول الراغبة في صياغة وتفعيل إستراتيجية للوقايةقد تكون مفيدة
 
 

    للوقاية؟ةلماذا إستراتيجي
 
 الوقاية من االختطافسعى إلىلوقاية في ضمان وجود نظام شامل ياستراتيجية ستساعد إ . 

 
  تعرف على الثغرات وما يتطلب عمله لسد هذه الثغراتلباإستراتيجية الوقاية ستقوم. 

 
  عند وقوة الدفع الالزمة  لإلجراءات الوقائية في التأآد من عدم فقد الخبرات دائمة ومتواصلةيساعد وجود إستراتيجية

 .معدل تبديل الموظفينارتفاع 
 

 مساعدة في بناء التواصل بين الوآاالت ستعمل إستراتيجية الوقاية على تسليط الضوء على نوع التدريب المطلوب وال
 .والسلطات محليا وعلى المستوى الدولي

 
 

   من المسؤول عن ماذا؟
 
 في الوقاية من عمليات االختطاف، ومنهم على سبيل الذين لهم دور السلطات والوآاالت واألشخاص حديد مـَن هيت 

، القضاة، المحامون، المنظمات غير الحكومية، 1980 اتفاقية إعمالالسلطات المرآزية التي تقوم ب:  المثال ما يلي
تب القنصلية، السفارات، ضباط الشرطة، ضباط مراقبة الحدود، الوآاالت المسؤولة عن جوازات السفر، المكا

 .ن، واآلباء واألمهاتاألخصائيون االجتماعيو
 

 شكل جيد هذه الجهات في الوقت الحالي والتأآد من تحديد األدوار بقوم به ما تقييمت. 
 

 التأآد من أن الوآاالت والسلطات على وعي ودراية بالصالحيات الممنوحة لها والمسؤوليات الواقعة على عاتقها. 
 
 

    آافية؟اإلجراءات الوقائيةهل 
 
 هناك أية ثغرات ملحوظةهلي اإلجراءات الوقائية التي يتم العمل بها حاليا في الدولة وه تحديد ما . 

 
 ية تشريعات أ هل تتطلب في الدولة وواالستفادة منهايمكن تنفيذها التي راءات اإلضافية، إن وجدت،  اإلجحديد ما هيت

 .أو لوائح أو ترتيبات تعاونية الخ
 

 تزويدها بالقدر الكافي من التدريب  لتفعيل هذه اإلجراءات والتأآد من نسب الوآاالت أو السلطات األحديد مـَن هيت
 .والموارد
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   ؟ت اتصال آافية داخل الدولة وفي الخارجهل توجد شبكا
 
  لوآاالت والسلطات المحليةا بين الموجودةعمل التصاالت وعالقات اال جودة ونوعيةتقييم. 

 
  فيما بينهاتشجيع الوآاالت والسلطات المحلية على االلتقاء معا لتبادل األفكار وبناء قنوات االتصال. 

 
  ها في الدول نظرائبين الوآاالت والسلطات المحلية وبين الموجودة عمل الات تصاالت أو عالقاال جودة ونوعيةتقييم

 .األخرى
 

  األآثر تعامال مع حاالت اختطاف األطفال في داخل وخارج الدولة، والتأآد من  الدول األخرىما هيالتعرف على 
نبغي أن يتضمن هذا بناء العالقات مع وي.  وجود اإلجراءات الوقائية الكافية المعمول بها فيما يتصل تحديدا بهذه الدول

 .العاملين في الدول األخرى وتوفير المعلومات لكل من المهنيين المتخصصين وآذلك اآلباء واألمهات باللغات المناسبة
 

 التشجيع عل المشارآة في االجتماعات الدولية ذات الصلة عند االقتضاء. 
 

 

 ؟  متى وأين
 
 إذن يجب أن يكون هناك تقييم لما هي التغييرات .  مستمرةعملية جارية ووقاية ينبغي أن تكون أية إستراتيجية لل

 .أطول أجال تخطيطا تتطلبسن عملها فوريا، والتي ستحتاج إلى تخطيط قصير المدى وربما كوالتحسينات التي يم
 

  اإلجراءات األهمإعطاء األولوية لتنفيذ اإلجراءات الجديدة التي تعتبر. 
 

  مع المهنيين المتخصصين المعنيينتواصل المالتشاور وصيانة أية إستراتيجية للوقاية على إعدادينبغي أن ينطوي . 
 

 ينبغي أن تتضمن أية إستراتيجية للوقاية شرطا لتدريب هؤالء المسؤولين عن تفعيل اإلجراءات الوقائية. 
 

 ألمهاتآما ينبغي أن تشمل أية إستراتيجية للوقاية توفير المعلومات إلى اآلباء وا. 
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