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 نموذج إطار عمل للتعامل مع األطفال المفقودین.

 
ي فالمیة. عجابة یتم فقدان األطفال كل یوم في جمیع أنحاء العالم. لألسف، ھذه قضیة عالمیة تفتقر إلى است

عید لى الصع نعمل بجدمن اآللیات المعمول بھا في بعض البلدان، ال نزال الوقت الذي یوجد فیھ الكثیر 
ل میثاق دولیة مثتعریف الطفل المفقود. تقدم الصكوك القانونیة الحول وجود توافق في اآلراء  بسببالعالمي 

 لى كیفیةماثل عمتعریف "الطفل". لكن ال یوجد إجماع عالمي ل اعالمی ااألمم المتحدة حول حقوق الطفل تعریف
عتمد یفال. طوفین من األطتعریف "الطفل المفقود"، أو حول كیفیة التحقیق في قضایا المفقودین أو المخ

 إلى حد كبیر على السیاق الوطني والمؤثرات الثقافیة واالجتماعیة. التعریف
 

خاذ ات، وإدارة، وتحقیقاتحدوث  تسھیل من أجل أمر ضروريوجود إطار وطني لألطفال المفقودین إن 
 ا یلي: مالحصر،  یشمل ھذا اإلطار، على سبیل المثال ال .المفقودین األطفال حاالتفي أكثر كفاءة  اتالقرار

 
1" "الطفل المفقود.  ) التشریعات الوطنیة التي تعرف 
 

للمساعدة في العملیات الداخلیة المتعلقة باإلبالغ عن األطفال  1عریفات واضحة على المستوى الوطنيوضع ت
 المفقودین والتحقیق في مثل ھذه الحاالت.

 
ً  18التعریف المقترح لـ"الطفل المفقود" ھو أي شخص دون سن   عرف مكانھ. ال یُ  عاما

 
 . علىةوریفلكن و ةمختلف استجابةتحتاج كل فئة  .المختلفة لحاالت األطفال المفقودین الفئاتھناك العدید من 

لحاالت اقیق في التحماھیة عملیة  ،بدقة ،من األھمیة بمكان أن تنفذ البلدان السیاسات الوطنیةھذا النحو، 
 ، على سبیل المثال:فقدان األطفالتشمل فئات المختلفة. 

 
صي الطفل الموجود خارج البیت دون إذن من الوالدین أو الو الھارب المعرض للخطر:

 القانوني.
 

أحد  أخذ أو احتجاز أو التستر على طفل أو أطفال من اختطاف من أحد أفراد العائلة:
 ؛ضانةالوالدین، أو أحد أفراد العائلة، أو الوصي أو الوكیل بغض النظر عن حقوق الح

 ویشمل ذلك حقوق زیارة أحد الوالدین أو فرد من العائلة.
 

 نتميیال من جانب شخص  أخذ الطفل باإلكراه وبطریقة غیر مشروعة غرباء:الاختطاف من 
 فراد العائلة.أل
 

دید سبب حقائق كافیة لتحفي حالة عدم وجود  أو في عداد المفقودین: صابةالضیاع أو اإل
 اختفاء الطفل.

 

                                                
"الطفل على التشریعات في كل دولة، أو إقلیم، وما إلى ذلك تعریف إذا  یتوجبوطني، كانت النظم القانونیة االتحادیة/الوطنیة ال تسمح بتعریف اتحادي/ إذا  1

 المفقود."
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لك ذا في بم ؛طفل، ال یرافقھ شخص بالغ مسؤول قانونیا عنھطفل متروك او ال یرافقھ أحد: 
لة سبب حابھالیھم أطفال الذین ابتعدوا عن دون إذن من یملك حق الحضانة، األ السفر وحده

ون روا  دالالجئین، وأولئك الذین تم التخلي عنھم أو غیر ذلك ممن غاد واألطفالطوارئ، 
 أي رعایة من البالغین.

 
 ھذه القائمة لیست شاملة، وینبغي تطویرھا لالستجابة لالحتیاجات المحلیة والسیاق. 

 
 . اإلبالغ ) آلیة2
في  ود الوضعبسھولة عن طفل مفقود وتوفیر من یقباإلبالغ للجمھور  تسمحبلدان آلیة لدى ال جب أن یكونی

ن . یمكن ألقضیةامثل ھذه الحالة. یجب أن توفر آلیة اإلبالغ أیضا مواد تعلیمیة/معلومات للجمھور حول ھذه 
ت سلطان مقع بسیط تتم إدارتھ ومتابعتھ أو مومخصص لذلك و/الیتم ذلك من خالل الخط الساخن المجاني 

 إنفاذ القانون أو من قبل منظمة غیر حكومیة تعمل بالتعاون مع وكالة تحقیق. 
 

 ینبغي أن تكون آلیة اإلبالغ:
 أیام في األسبوع؛ 7ساعة في الیوم،  24متاحة على الصعید الوطني  •
 مجانیة؛ •
 یمكن الوصول إلیھا من من األطفال والبالغین؛ •
 بموظفین مدربین بشكل صحیح.مجھزة  •

 
وحدة  عاب میجب أن ال یكون ھناك فترة انتظار لإلبالغ عن طفل مفقود، وینبغي أن تكون ھناك قدرة استی

 ھویة أي تحمي سیاسات التيالتستخدم لتسجیل جمیع البالغات عن األطفال المفقودین. ینبغي النظر في تنفیذ 
 ة. لإلبالغ عن طفل مفقود، والحفاظ على سریة المعلومات التي یتم عرضھا، عند الحاج یتصلشخص 

 
مثل ة. ن البدایمتبار االستدامة على المدى الطویل أمر بالغ األھمیة لنجاح آلیة اإلبالغ ویجب أخذھا بعین االع

اكة بین موذج الشربناء على ن  و الموقع اإللكتروني،أالخط الساخن ، لدى استخدام آلیة اإلبالغإمكانیة  توفر
یة لدعم آل لمواردالقدرة على توفیر الوصول إلى التكنولوجیا الحالیة وغیرھا من اوالقطاعین العام والخاص، 

 اإلبالغ.
 

تسلط  یة التيبمثابة منصة لحمالت التوعھذه اآللیة بمجرد إعداد آلیة اإلبالغ وتشغیلھا، یمكن أن تكون 
 الشعبي لنجاح التحقیقات حول األطفال المفقودین. الضوء على أھمیة الدعم

 
 ) تحقیق فوري في حاالت األطفال المفقودین. 3

مؤشرا على قضایا  یكون فقدان طفلالوقت جوھر المسألة عندما یتم اإلبالغ عن األطفال المفقودین. قد یكون 
تم تنفیذھا بحیث یتم یالتنسیق ومن المھم أن تكون االستجابات جیدة مشاكل غیر واضحة أخرى. بالتالي، أو 

تم تحلیلھا  حالة قتل 735استغالل كل ساعة بكفاءة. وجدت دراسة أجریت في الوالیات المتحدة أنھ من بین 
في ھذا  2من األطفال الذین لقوا حتفھم خالل الساعات الثالث األولى من االختفاء. %76.2، قتل ألطفال فقدوا

                                                
، متوفر على الرابط 13، 7 ،2006إدارة التحقیق في حاالت األطفال المفقودین الذین یلقون حتفھم  مكتب النائب العام في والیة واشنطن،  2

research-urderm-abduction-http://www.atg.wa.gov/child.  

 

http://www.atg.wa.gov/child-abduction-murder-research
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وكذلك من المھم عدم خذ اإلبالغ عن طفل مفقود بعین االعتبار على الفور، السیاق، من األھمیة بمكان أن یؤ
و في سیاسة اإلبالغ شفویا أو في البحث. أسیاسة اإلبالغ التي تجري كتابیا فترة انتظار سواء في في  وجود

ن عتقد أحتى عندما یُ  ینطبق ھذا أیضایجب التعامل مع اإلبالغ مباشرة وأن یبدأ التحقیق دون أي تاخیر. 
 باإلضافة إلىنھم أیضا عرضة للقتل واالعتداء واالستغالل الجنسي، أاألطفال المفقودین ھاربین حیث 

 مجموعة كاملة من الجرائم األخرى. 
 

 ذى مع مرور كل ساعة.   لوقت حیث یزید خطر تعرض الطفل لألمن األھمیة بمكان عدم تضییع ا
 
 مع األطفال. ) األنظمة المتعلقة بالسفر عبر الحدود 4

ل. تمنع ألطفاا بمرافقةمن األھمیة بمكان أن یكون لدى الدول لوائح واضحة وشاملة حول السفر عبر الحدود 
رتبطة أو االتجار المحتملة، ویمكن أن تكون م/ولدخول والخروج عملیات االختطاف وتردع إجراءات ا

 تثبت قوثائلب على النظام.  تشمل ھذه اإلجراءات ط التحایلنیة وجنائیة ألولئك الذین یحاولون دبعواقب م
، السفرب محیسنوني ثق من الوصي القاإذن كتابي موّ و، المرافقین واألطفال الشخص البالغ المسافربین  العالقة

 وقت طلب جواز سفر الطفل.  الحضور شخصیا وشرطوالتوقیع المزدوج 
 

جالت مع س  قاعدة بیانات تحتوي على سجالت الدخول والخروج (متكاملة قد یكون وجودباإلضافة إلى ذلك، 
 األطفال المفقودین أو قواعد البیانات) أداة قیمة إلنفاذ القانون. 

 
 ) قاعدة بیانات شاملة لألطفال المفقودین ومجھولي الھویة. 5

ي لتاالت اي الحودین، وخاصة فتظھر التجربة أن السجالت مفیدة للغایة في التحقیق في حاالت األطفال المفق
ھمیة ل أكثر أألطفاالقدرة على تتبع ھؤالء ا . إناألقالیم أو عبر الحدود الوطنیةینتقل الطفل بین الوالیات/

تضع  جدا أن . لھذا السبب، من المستحسنالوقت الحاضرزیادة التنقل والتواصل في من السابق بسبب  بكثیر
یات ر الوالالمعلومات عبالبلدان سجال وطنیا یمكن الوصول إلیھ واالحتفاظ بھ من سلطة مركزیة لتبادل 

 مؤسسات.الوالحدود والوكاالت/ القضائیة
  

 ) نظام إدارة الحاالت لتنظیم وتسجیل المعلومات حول الحالة.  6
بع نظام ن یتتأنظمة إدارة الحالة جانب أساسي من أي عمل وكالة تعمل في مجال األطفال المفقودین. یجب أ

سؤول عن و المھإدارة الحاالت الجید المعلومات األساسیة مثل عدد الحاالت التي یجري التحقیق فیھا، ومن 
 ثل ھذامتلك اإلجراءات. یسلط كل تحقیق، وما ھي اإلجراءات التي اتخذت، ومن ھي الجھة التي اتخذت 

وظیف تمن ن النظام الضوء على الحوادث المتكررة (عندما یتم فقدان األطفال في مناسبات متعددة) ویمكّ 
 التدخالت المناسبة.

 
 علوماتحتوي على أكبر قدر من المیدى الدول نظام إدارة حاالت مناسب من األھمیة بمكان أن یكون ل

ھم . من الملجھودالتنسیق بین جمیع المجاالت، وتقلیل االلتباس و/أو ازدواجیة ا الممكنة حول الحالة لضمان
 صول أيولضمان  مشاركةووكالة ومنظمة  اسیة المتعلقة بالتحقیق لكل وحدةأیضا توفر المعلومات األس

 شخص یعمل في مجال حالة معینة إلى نفس المعلومات.
 

 ت ما یلي: من الناحیة المثالیة، یشمل نظام إدارة الحاال
الحمض النووي وبصمات األصابع وسجالت طبیب األسنان الخاصة  مثلالمعلومات البیولوجیة،  •

باألطفال المفقودین وعائالتھم للنظر فیھا في الحاالت التي یكون فیھا التعرف البصري على الطفل 
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ر طفال التي یمحل  حاالت فقدان األاختبار الحمض النووي مفید جدا في المساعدة على غیر ممكن. 
صعب الحاالت من أ"الحاالت الباردة." غالبا ما تكون الحاالت ھذه  ما تُسمى علیھا مدى طویل أو

مع مرور  مصداقیةوقد تصبح شھادات الشھود أقل  ،حیث یكون من الصعب العثور على دلیل جدید
 الوقت.

ریة، معلومات عن األطفال مجھولي الھویة في دور األیتام والمالجئ ومراكز الرعایة النھا •
 ؛العالقةوالمشرحة/غرف التعرف على الجثث والوكاالت األخرى ذات 

 ؛ھاالجاریة حول الحالة والتحقیقات عن فترات مراجعة إلزامیة یتم خاللھا تحدیث معلومات •
 فل المفقود"؛تصنیف الحالة على أساس تعریف "الط •
 عة دوریة لحاالت األطفال الذین استمر فقدانھم لفترات طویلة؛ جمرا •
 النشاط اإلعالمي؛ •
 في الحالة.  المشاركینتفاصیل الشركاء اآلخرین  •

 
 عھا.سترجامن األھمیة بمكان أن یتم تدریب جمیع الموظفین على كیفیة إدخال المعلومات إلى النظام وا

 
 ) نظام توزیع الصور. 7

مفقود فل الینبغي أن یكون لدى كل وكالة تعمل في مجال األطفال المفقودین بعض وسائل لتوزیع صورة الط
ع لتوزیووصفھ للجمھور إلشراك المجتمع في البحث وزیادة فرص تحدید مكان وجود الطفل. یحقق نظام ا

یحافظ عنھا، و غنى خیوط التي الالجید تغطیة واسعة النطاق لمثل ھذه الحاالت، ویقدم لسلطات إنفاذ القانون ال
 على معلومات الطفل المفقود لدى الجمھور حتى یتم العثور على الطفل.

 
 والمعلومات الحیویة من خالل: ونشرھانظام توزیع الصور یكونینبغي أن 

 ؛ل االعالم االجتماعیة والتطبیقاتالمواقع اإللكترونیة ووسائ •
 األخبار أر أس أس وجافا بنر؛ خلفیات الشاشات وشاشات التوقف، ومقتطفات •
 قوائم التوزیع المسجلة من خالل البرید اإللكتروني والفاكس؛ •
 المعلومات على شاشات التلفزیون، ولوحات اإلعالنات، وغیرھا من الجھات الشریكةعرض  •

 شاشات المعلومات، وخدمة السیارات، ألخ.
 

صوصیة تبار خوكالة التحقیق، واالخذ بعین االعمن المھم الحصول على موافقة من وصي الطفل المفقود، أو 
في كل  طویرھاالتكنولوجیا الجدیدة التي یجري ت ، بوجودمن المھم ل قبل توزیع أي معلومات للجمھور.الطف
 الطفل بعد العثور علیھ.  تدل علىن یكون لدى الوكاالت إجراءات إلزالة أي إشارة أ ،یوم

 
س على ف النالتعری كجزء من استراتیجیة التحقیق، ، عدم استخدامھا یجب دراسة استخدام وسائل اإلعالم أو

 نظر أیضاغي التعریف الجمھور بالحالة سیكون في مصلحة التحقیق. ینب حالة؛ من المھم تحدید ما إذا كانال
كة بوعة ووسائل اإلعالم عبر شبعلى سبیل المثال، وسائل اإلعالم المطفي نوع وسائل اإلعالم (

 .امھاستخدیمكن ا نترنت/الرقمیة، ووسائل االعالم االجتماعیة) التي ینبغي استخدامھا وإلى أي مدىاإل
 
 ) االستجابة وإجراءات التحقیق.8
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ل عن أطفا بالغات تقبل –لطة إنفاذ القانون أو المنظمات غیر الحكومیة س -یكون لدى أي وكالة ن أیجب 
ر ال تقتص لكنھامفقودین سیاسات أو إجراءات تشغیل قیاسیة تحدد استجابتھا وإجراءات التحقیق. تشمل ھذه، و

 على: 
قوم بھا بغي أن ینجراءات الفوریة التي یمفقود، بما في ذلك ماھیة اإلالطفل العن  البالغالتعامل مع  •

 ؛ البالغالذي یسجل  صالشخ
 جراء مقابالت مع المشتبھ بھم، وأفراد األسرة، واألصدقاء، والشھود؛ إ •
 تطویر استراتیجیة التحقیق؛ •
  ؛المتاحة للبحث عن الطفل المفقود تحدید الموارد الالزمة وتحدید الموارد •
 جمع وإدارة األدلة الجنائیة؛ •
 ألطفال المفقودین في الخارج؛باإجراءات خاصة  وضع •
 تحدید كیفیة ووقت لتفعیل بروتوكوالت االستجابة؛  •
 اإلعالم.  لوسائإدارة إشراك  •

 
 ینبغي تدریب الموظفین األساسیین بشكل منتظم على ھذه االستجابات واإلجراءات. 

 
فتراض بة بااالستجا اقترانطفل مفقود،  حالة من المھم، عند وضع سیاسات وإجراءات لإلبالغ والتحقیق في

ود فل مفقعن ط بالغالقانون أي  قأن الطفل في خطر حتى یتم تأكید العكس. یجب أن ال ترفض سلطات تطبی
ك، من . لذلجراء تحقیق، بغض النظر عن السن أو العرق أو الجنس، أو ظروف االختفاءإوأن تبدأ مباشرة ب

 فل مفقودعن ط باحث حول كیفیة التعامل مع اإلبالغالمھم أن یتم تدریب جمیع ضباط الشرطة والمحققین والم
 قاء)، أواألصدو(مثل، ما الذي یتم البحث عنھ ونوعیة األسئلة التي تطرح على المشتبھ، واألسرة والجیران 

 .الفوري تحقیقللوحدة متخصصة  ھناك أن تكون
  

شكل ألطفال بایة ال المفقودین وحم) اتفاقات رسمیة بین الوكاالت المعنیة العاملة في مجال تحقیقات األطفا9
 عام. 

ت كل ینبغي أن تتضمن ھذه االتفاقیات توضیح أدوار ومسؤولیات كل منظمة، فضال عن اختصاص وواجبا
 وكالة أو منظمة للقضاء على االزدواجیة في الجھود وضمان استجابة شاملة. 

 
ألطفال ل مع اوالمنظمات غیر الحكومیة التي تعمینبغي أن تشمل ھذه االتفاقیات أیضا الوكاالت الحكومیة 

 و/أو الدفاع عن حقوق الطفل.
 

 . قودین) برامج المشاركة المجتمعیة لتوعیة الجمھور حول مجموعة متنوعة من حاالت األطفال المف10
ودة راض عأولیاء األمور لإلبالغ عن الطفل المفقود في أسرع وقت ممكن وعدم افتینبغي تشجیع اآلباء/

 لطفل إلى المنزل وحده، حتى لو كان قد فعل ذلك في الماضي. ا
 

ومات ور، ومعلطفالھم، بما في ذلك الصأأحدث المعلومات حول ب لالحتفاظأولیاء األمور ینبغي نصح اآلباء/
لحكومة، رھا ااالتصال بالطبیب العام وطبیب األسنان الذین یحتفظون بسجالت أطفالھم، والوثائق التي تصد

 والتي یمكن تقدیمھا إلى وكالة التحقیق في الساعات القلیلة األولى بعد فقدان الطفل. 
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ذ طات إنفاركة سلعلى علم بمسؤولیات سلطات إنفاذ القانون. مشاینبغي على اآلباء/أولیاء األمور أن یكونوا 
دید تح سرعة فيحاسمة ھذه المشاركة نجاح البرامج المجتمعیة وغالبا ما تكون  القانون مع المجتمع مفتاح

لمدارس طفال اعروضا تقدیمیة أل في العدید من البلدان،، مكان الطفل المفقود. یقدم ضباط إنفاذ القانون
، رة حدیثةھویة الطفل، والتي تشمل صوب تساعد على االحتفاظمواد ة حول الوقایة، ویمكن توزیع محلیال

مر في زم األلالنووي إذا  للحمضوبصمات األصابع، وربما عینة بیولوجیة  ،والبیانات األساسیة حول الطفل
 وقت الحق. 

 
، نوننفاذ القاإلسلطات  الفاعلة الرسمیةاالستجابة بكامل، یسمح إشراك المجتمع  تنفیذ ذلك بشكلیتم عندما 

 لنظر فياعند وضع ھذه السیاسات نتیحة سریعة وناجحة. من المھم  الحصول علىوبالتالي تعزیز احتمال 
ة لحكومیاالمنظمات غیر  وطرق تعاونماھیة دور القطاع الخاص، وكذلك قدرات المنظمات غیر الحكومیة، 

أو تثقیف  مع سلطات إنفاذ القانون (مثل تلقي مساعدة من الجمھور، أو توزیع صور لألطفال المفقودین،
 الجمھور حول ھذه القضیة). 

 
 ) نظام تنبیھ الطوارئ السریع الخاص باألطفال.11

ة لحالة الستجابالمكونات األساسیة لبمجرد وجود  الطوارئ السریع الخاص باألطفال ینبغي تنفیذ نظام تنبیھ
 .فقدان طفل

 
لوالیات ئ في اتنبیھ حول المفقودین في أمریكا: بث االستجابة لحاالت الطوارالعلى سبیل المثال، برنامج 

وغیرھم  لنقل،عبارة عن شراكة طوعیة بین سلطات إنفاذ القانون والمذیعین، ووكاالت ا ؛ والذي ھوالمتحدة
دو "مفقو باألطفال المفقودین (تصدر تبیھات ة في الحاالت األكثر خطورة المتعلقةلتفعیل نشرات عاجل

حدة) . الھدف فقط من جمیع ھذه الحاالت في الوالیات المت %1أمریكا: بث االستجابة لحاالت الطوارئ: في 
توفیر  خالل نمتحفیز الفوري للمجتمع بأكملھ للمساعدة في البحث والعثور على الطفل المفقود سالما الھو 

 خ. م، أللة عن األطفال المفقودین، والخاطف المشتبھ بھ، وسیارة الخاطفین المشتبھ بھمعلومات مفصّ 
 

 یجب أن یخضع نظام تنبیھ الطوارئ السریع الخاص باألطفال لمعاییر صارمة، مثل: 
 عاما؛ 18الطفل المفقود أصغر  من  أنسلطات إنفاذ القانون  تعتقدالحاالت التي  •
 ھناك خطر وشیك لحدوث إصابات بدنیة خطیرة أو الموت؛اختطاف الطفل المفقود أو  •
 أو المختطف المشتبھ بھ لیتعرف علیھ الناس. لطفل و/ا حول وصف كاف توفر •

 
ن أبمكان  ألھمیةال یكفي وحده. من امن المھم التأكید على أن نظام تنبیھ الطوارئ السریع الخاص باألطفال 

لشریكة كاالت اسلطات إنفاذ القانون والوة لإلبالغ عن طفل مفقود أوال من استجابة شاملیكون البدء بوضع 
 فل. قدان طفظام تنبیھ الطوارئ السریع الخاص باألطفال االستجابة الشاملة عند نذات الصلة، وأن یكمل 
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نبغي أن . یالفي ھذا المجعمل للوقایة الشاملة والمتكاملة في جمیع المجاالت والممارسات ینبغي وضع إطار
حلي وى المعلى المستاطار العمل ھذا بفھم واضح بقضیة األطفال المفقودین واختطاف األطفال  وضع یستند

 ، فضال عن آثار التجربة على األطفال والكبار على حد سواء. والمستوى اإلقلیمي
 

ویشمل  ،اسیةلناحیة المثالیة، ینبغي أن یتضمن إطار عمل الوقایة مجموعة متنوعة من المكونات األسمن ا
 : ذلك



 لألطفال المفقودین والمستغلینالمركز الدولي 
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 الوعي وإطالع المجتمع على الخدمات والموارد المتاحة؛  لرفعحملة توعیة  •
 یات؛طالب والمعلمین في جمیع المدارس على جمیع المستوالحملة تثقیفیة وتوعیة تستھدف  •
 الختطافالحدود وغیرھم من المكلفین بإنفاذ القانون على المؤشرات المحتملة لضباط تدریب  •

  ؛ا في ذلك مواصفات الضحیة والجانيواالتجار، بم
طرف  فر مندوات القضائیة مثل قرارات الحضانة، والحمایة واالحتفاظ بجوازات الساآللیات/األ •

 ن.والدیاألطفال من قبل أحد ال محاید. یمكن لھذه األدوات أن تساعد على منع وردع اختطاف
 

ول حیر مواد المخاطر المحتملة من خالل تطوعلى إدراك البالغین واألطفال  حمالت التوعیة العامة تساعد
 من ابتداء، لمعنیةاومواد القراءة واأللعاب التعلیمیة. من المفید جدا لجمیع األطراف  الملصقاتالسالمة مثل 

 لة حمایةیم رساوكاالت إنفاذ القانون، تشكیل نھج تعاوني وتقدووصوال إلى  المجتمع المدنيالقطاع الخاص و
نب أمان وتجقاء بمتسقة ومتجانسة للمجتمع. ینبغي لھذه المواد تقدیم نصائح لآلباء واألطفال حول كیفیة الب

أو إعطاء  ،رباءالضرر، بما في ذلك ممارسات السالمة األساسیة مثل عدم فتح الباب أو قبول الھدایا من الغ
 ك، ینبغيلى ذلمعلومات شخصیة عبر الھاتف أو اإلنترنت، أو االقتراب من المركبات في الشارع. باإلضافة إ

لطبیة لسجالت افال، بما في ذلك امحدثة وھویات التعریف باألط معلوماتب لالحتفاظتشجیع اآلباء واألمھات 
. ربما خإل ر،وثائق التي تصدرھا الحكومة، والصووالسجالت الخاصة بطبیب األسنان (حیثما أمكن ذلك)، وال

فالھم اعدة أطسجالت البصمات والعینات البیولوجیة. یجب على اآلباء مسبن توفرت، إیمكن االحتفاظ أیضا، 
أخرى  لوماتعلى حفظ اسمھم الكامل وعنوان المنزل، واسم الوالدین الكامل، ومعلومات االتصال، وأیة مع

ق مثل للقل ت الطوارئ. یمكن تقدیم نصائح إضافیة لمعالجة مجاالت محددة مثیرةیمكن استخدامھا في حاال
 لقضایا.اا من الھاربین، التحرش باألطفال عبر اإلنترنت، واالتجار باألطفال، واالختطاف، والدیة، وغیرھ

 
 


