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 مؤتمر الھاي للقانون الدولي الخاص

 موجز
 حمایة الطفلاتفاقیة الھاي بشأن 

 بالحمایة الدولیة لألطفالالخاصة  1996لعام اتفاقیة الھاي 

 *اتفاقیات الھاي بشأن األطفال

ركز مؤتمر الھاي، على مدى أكثر من قرن، على الحمایة بموجب القانون لألطفال المعرض�ین 
وخ�الل الج�زء األخی�ر م�ن الق�رن العش�رین، أدى ف�تح  التي تتجاوز الح�دود. واقفالمللخطر في 

، وعلى الرغم من جمیع ممیزات ذل�ك، الحدود الوطنیة، وسھولة السفر وتالشي الحواجز الثقافیة
. وأص��بحت عملی��ات التھری��ب عب��ر الح��دود واس��تغالل ل��ى زی��ادة تل��ك المخ��اطر بق��در ملح��وظإ

توى الدولي بسبب الحروب، أو االض�طرابات المدنی�ة أو الك�وارث األطفال وتھجیرھم على المس
 من المشكالت الكبرى. باإلضافة إلى أن ھناك أطفال وقعوا ضحایا لالض�طراب بس�بب الطبیعیة

والنق�ل لمك�ان متعددة الجنسیات، ووجود نزاعات ح�ول الحض�انة  العالقات المنھارة داخل األسر
كالت الحف�اظ ، ومش�ولي لألطف�ال م�ن قب�ل أح�د الوال�دیناالختط�اف ال�دجدید، إلى جانب مخاطر 
ولق�د ك�ان دع�م الطف�ل عب�ر الح�دود. والصراع المتأجج لضمان والدیھ،  على اتصال الطفل بكلى

 فیما بین الدول التبنيھناك زیادة مفاجئة في عملیات نقل األطفال عبر الحدود من خالل عملیات 
، باإلض�افة إل�ى المخ�اطر المتض�منة ف�ي الح�االت الت�ي أو اتخاذ ترتیبات أقصر في المدة الزمنیة

بینم�ا ی�زداد ف�ي دول تجد فیھا بعض الدول أنھ من الصعب ضمان الرعایة األسریة لكل أطفالھم 
 أخرى الطلب على األطفال من قبل أزواج لیس لدیھم أطفال.

س�نة األخی�رة،  وقد تم وضع ثالثة اتفاقیات بشأن األطفال في الھاي على مدار الخمسة وعشرین
وك��ان الغ��رض الرئیس��ي فیھ��ا ھ��و ت��وفیر آلی��ة عملی��ة لتمك��ین ال��دول الت��ي تتش��ارك ف��ي مص��لحة 

وك�ان أول اتفاقی�ات الھ�اي مشتركة في حمایة األطفال م�ن التع�اون مع�ا م�ن أج�ل تحقی�ق ذل�ك . 
الخاص��ة بالجوان��ب المدنی��ة لالختط��اف  1980 لس��نةاتفاقی��ة الھ��اي  يھ��الحدیث��ة بش��أن األطف��ال 

لحمای��ة األطف��ال م��ن الت��أثیرات الكثی��ر م��ن ال��دول حالی��ا والت��ي بموجبھ��ا تتع��اون  ل��دولي للطف��لا
بش�أن  1993اتفاقیة عام وقد تم تصمیم الضارة للنقل أو االحتجاز بالخارج بشكل غیر مشروع. 

ل�دان ، لتنظیم عملیات التبني فیما بین البالبلدانحمایة األطفال والتعاون في مجال التبني فیما بین 
لحمایة مصالح األطفال المعنیین، وھي تطبق حالیا في كل الدول المستقبلة الرئیسیة والكثیر م�ن 

 دول المنشأ.

 1996اتفاقیة عام 

 .الكندیة، وال یجب اعتبارھا نسخة رسمیة من الوثیقة یرجى المالحظة أن ھذه الترجمة العربیة ھي ترجمة تقریبیة من طرف الحكومة *
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 / تش���رین األولأكت���وبر 19المؤرخ���ة ف���ي االتفاقی���ة وتعتب���ر ثال���ث اتفاقی���ات الھ���اي الحدیث���ة، 
 فیم��ا یتعل��قف، والتنفی��ذ، والتع��اون المتعلق��ة باالختص��اص، والق��انون المطب��ق، واالعت��را1996

وتغط�ي نط�اق ، أوسع نطاقا من االتفاقیتین األولیین، یة الطفلحما وإجراءاتالمسؤولیة األبویة ب
وامر متعلقة بالمسئولیة األمن بدءا اإلجراءات المدنیة للحمایة المعنیة باألطفال، واسع للغایة من 

األم��ور المتعلق��ة ص�ة بالحمای��ة أو الرعای��ة، وم��ن واالتص��ال إل��ى اإلج��راءات العام��ة الخااألبوی�ة 
 لى حمایة ممتلكات الطفل.إبالتمثیل 

 
وتض��ع االتفاقی��ة قواع��د موح��دة تح��دد أي م��ن س��لطات الدول��ة مختص��ة باتخ��اذ ت��دابیر الحمای��ة 

وتمنح تلك القواع�د، الت�ي تتجن�ب احتمالی�ة تض�ارب الق�رارات، المس�ئولیة الرئیس�یة الضروریة. 
لطفل، ولكنھ�ا أیض�ا تس�مح ألی�ة دول�ة یتواج�د مقر اإلقامة المعتاد لجد بھا التي یولسلطات الدولة 

وتح�دد االتفاقی�ة ق�وانین أی�ة مؤقت�ة الض�روریة. الطارئ�ة أو الحمای�ة الفیھا الطفل أن تتخذ ت�دابیر 
بالت��دابیر المتخ��ذة ف��ي إح��دى البل��دان المتعاق��دة دول��ة س��یتم تطبیقھ��ا، كم��ا ت��نص عل��ى االعت��راف 

األحكام الخاصة بالتعاون ف�ي  تقدمباإلضافة إلى ذلك،  في كل البلدان المتعاقدة األخرى. اھتفعیلو
إطار العمل الرئیسي لعملیة تبادل المعلومات والدرجة الضروریة للتع�اون ب�ین س�لطات االتفاقیة 

ل) اإلداری��ة ف��ي مختل��ف البل��دان المتعاق�دة. وفیم��ا یل��ي بع��ض المج��االت الت��ي تعتب��ر ف��(حمای�ة الط
 -عنصرا مساعدا فیھا عملیا االتفاقیة

 
 النزاعات بین الوالدین على الحضانة واالتصال

 
تض��ع االتفاقی��ة ھ��یكال لتس��ویة الموض��وعات المتعلق��ة بالحض��انة واالتص��ال الت��ي ق��د تنش��أ عن��دما 

إذا كان��ت ینفص��ل األب��وین ویعیش��ان ف��ي دول مختلف��ة. وتتجن��ب االتفاقی��ة المش��اكل الت��ي ق��د تنش��أ 
التخ�اذ ق�رار ف�ي تل�ك األم�ور. وتتجن�ب النص�وص الخاص�ة ي أكثر من دول�ة مختص�ة المحاكم ف

بالحض�انة واالتص�ال باالعتراف والتنفی�ذ الحاج�ة إلع�ادة التقاض�ي بش�أن الموض�وعات المتعلق�ة 
الت�ي یتمت�ع فیھ�ا مح�ل اإلقام�ة االعتی�ادي وضمان أن القرارات المتخ�ذة م�ن قب�ل س�لطات الدول�ة 

عل�ى وس�یلة تب�ادل أی�ة معلوم�ات ض�روریة للطفل باألولویة. وت�نص األحك�ام الخاص�ة بالتع�اون 
وتقدم ھیكال یمكن من خاللھ، عن طریق الوساطة أو غیرھا من السبل، التوصل إلى حلول متفق 

  علیھا.
 

 بشأن اختطاف األطفال 1980عام  تعزیز اتفاقیة
 
ع��ن طری��ق التأكی��د عل��ى ال��دور األساس��ي ال��ذي تلعب��ھ  1980ی��ة ع��ام قاتفا 1996ع��زز اتفاقی��ة ت

تحدی�د م�ا یتعل�ق بأی�ة ت�دابیر ق�د تك�ون ض�روریة  السلطات في مقر اإلقامة االعتیادي للطف�ل ف�ي
أیة تدابیر وقائیة مؤقت�ة یص�درھا قاض�ي لحمایة الطفل  على المدى الطویل. كما تضیف لفاعلیة 

ة الطفل للدولة التي أُخذ منھ�ا، ع�ن طری�ق اعتب�ار تل�ك األوام�ر ناف�ذة المفع�ول ف�ي تل�ك عند إعاد
حت���ى الوق���ت الت���ي ت���تمكن فی���ھ الس���لطات ھن���اك نفس���ھا م���ن تطبی���ق إج���راءات الحمای���ة الدول���ة 

 الضروریة.
 

 بدون مرافقین القصر
 

تزاید للظروف التي ویمكن إلجراءات التعاون في إطار االتفاقیة أن تكون مفیدة في ظل العدد الم
والت�ي ق�د تعرض�ھم للخط�ر یعبر فیھ القصر بدون مرافقین الح�دود ویج�دون أنفس�ھم ف�ي مواق�ف 

ب یتعرضون فیھا لالستغالل ومخاطر أخرى. وسواء كان القاصر بدون مرافقین الج�ئ، أو طال�
ال�نص أو مج�رد مراھ�ق ھ�ارب، تس�اعد االتفاقی�ة ع�ن طری�ق  ن�ازحللجوء السیاسي، أو شخص 
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مختص�ة باتخ�اذ أي الس�لطات ف�ي ال�بالد التحدید تحدید مكان الطفل، عن طریق ى التعاون في عل
وكذلك عن طریق النص عل�ى التع�اون ب�ین الس�لطات الوطنی�ة ف�ي ة تدابیر ضروریة للحمایة، أی

التأس��یس ألی��ة إج��راءات المعلوم��ات الض��روریة وف��ي  لالدول��ة المس��تقبلة ودول��ة المنش��أ ف��ي تب��اد
 .للحمایة یةوقائیة ضرور

 
 انتقال أوضاع األطفال عبر الحدود

 
وتنص االتفاقیة على التعاون فیما بین ال�دول فیم�ا یتعل�ق بالع�دد المتزای�د للح�االت الت�ي ی�تم فیھ�ا 

أو  رعایة أسرة استقبالتحت ر الحدود، على سبیل المثال ضع الطفل في أماكن رعایة بدیلة عبو
إذ تعذرت عملیة التبن�ي. ویش�مل ذل�ك الترتیب�ات الت�ي مد الترتیبات األخرى طویلة األغیرھا من 

المكافئ العملي للتبن�ي ولكن�ھ یخ�رج لنظام الكفالة، والذي یعتبر تتخذ بموجب الشریعة اإلسالمیة 
 .1993عن نطاق اتفاقیة التبني فیما بین الدول لسنة 

 
 سمات أخرى في االتفاقیة

 
 نظام متكامل

 
وحدة حمایة الطفل یجب أن تشكل تتمثل في أن األحكام الخاصة ب وجھة نظرتعتمد االتفاقیة على 

متكاملة. ولھذا السبب یعد نطاق االتفاقیة واسعا، یغطي الت�دابیر العام�ة والخاص�ة بش�أن الحمای�ة 
التشكك التي قد تنشأ خالفا لذلك إذا ما ت�م تطبی�ق قواع�د  حاالتعلى والرعایة. وتتغلب االتفاقیة 

 متضمنین في نفس القضیة.لفة من التدابیر الوقائیة وقتما یكونون تمنفصلة على فئات مخ
 

 شاملنظام 
 

تضع االتفاقیة في االعتبار التنوع الواسع في المؤسسات القانونیة وأنظمة الحمایة المتواجدة على 
إذ أن العناص��ر وال تح��اول االتفاقی��ة وض��ع ق��انون دول��ي موح��د لحمای��ة الطف��ل؛ مس��توى الع��الم. 

. 1989مثل ھذا القانون موجودة بالفعل في میث�اق األم�م المتح�دة لحق�وق الطف�ل لس�نة األساسیة ل
وبن��اء ھیك��ل ف��ي تجن��ب التض��ارب الق��انوني واإلداري  1996وتتمث��ل مھم��ة اتفاقی��ة الھ��اي لع��ام 

للتعاون الدولي الفعال فیما یتعلق بشؤون حمایة الطف�ل ب�ین مختل�ف األنظم�ة. وف�ي ھ�ذا الص�دد، 
لبن�اء الجس�ور فیم�ا ب�ین األنظم�ة القانونی�ة ذات الخلفی�ات الثقافی�ة أو  فرص�ة رائع�ة تتیح االتفاقیة

ویعتبر من األمور شدیدة األھمیة أن واحدة من أوائل الدول الت�ي ص�دقت عل�ى الدینیة المتنوعة. 
 المعتقدات اإلسالمیة. االتفاقیة كانت المغرب، والتي یعتمد نظامھا القانوني على

 
 جعةالمراقبة والمرا

 
المتعلق�ة  باالتفاقیاتوقد طور مؤتمر الھاي نظاما فریدا "للخدمات فیما بعد االتفاقیة" فیما یتعلق 

إط�ار عملی�ات الممارس�ات الجی�دة ف�ي  تبن�يوتعزی�ز حال�ة االتس�اق باألطفال. ویتمثل الھدف في 
ي ھ��ذا التطبی��ق الی��ومي لالتفاقی��ات. وتعتب��ر ال��دول المتعاق��دة جھ��ات منتفع��ة وأیض��ا ش��ریكة ف��

 المشروع المستمر.
 

 


