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 اتفاقية الهاي �شأن إلغاء إلزامية املصادقة ع�� الوثائق العمومية  

 األجنبية

 "أبوستيل"

 )1961أكتو�ر  5(املؤرخة �� 

 

 إن الدول املوقعة ع�� هذه االتفاقية،

 ع�� الوثائق العمومية األجنبية،ورغبة م��ا �� إلغاء إلزامية املصادقة 

 قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت ع�� األح�ام التالية:

 1املادة 

تطبق هذه االتفاقية ع�� الوثائق العمومية املنجزة �� إقليم دولة متعاقدة واملراد اإلدالء ��ا 

 فوق إقليم دولة متعاقدة أخرى. 

 التالية وثائق عمومية:�عت�� �� مفهوم هذه االتفاقية الوثائق 

أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تا�ع �حاكم الدولة، بما �� ذلك الوثائق الصادرة عن 

 النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو األعوان (املفوض�ن) القضائي�ن؛

 ب) الوثائق اإلدار�ة؛

 ج) العقود التوثيقية؛

ش��ات محددة األجل، واملصادقات ع�� د) التصر�حات الرسمية كبيانات الت�جيل والتأ

 املضمنة بالعقود العرفية. التوقيع،

 ال تطبق هذه االتفاقية ع��:

 أ) الوثائق الصادرة عن األعوان الدبلوماسي�ن أو القنصلي�ن؛

 ب) الوثائق اإلدار�ة ذات الصلة املباشرة باملعامالت التجار�ة أو ا�جمركية.

 2املادة 

الوثائق ال�ي تدخل ضمن اختصاص هذه االتفاقية، واملراد اإلدالء  �عفي �ل الدول املتعاقدة

 ��ا فوق إقليمها من املصادقة.

�� مفهوم هذه االتفاقية، ُيقصد باملصادقة فقط: اإلجراء الشك�� الذي يثبت بھ األعوان 

فة الدبلوماسيون والقنصليون التا�عون للدولة املراد اإلدالء ف��ا بالوثيقة، �حة التوقيع، وص

 نوع ا�ختم، أو الطا�ع الذي تحملھ الوثيقة. -وعند االقتضاء -املوقع 
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 3املادة 

الصادرة عن السلطة ا�ختصة التا�عة للدولة  4�عد إضافة ش�لية أبوستيل املذ�ورة �� املادة 

ال�ي أصدرت الوثيقة، اإلجراء الشك�� الوحيد املطلوب إلثبات �حة التوقيع، وصفة املوقع ع�� 

 نوع ا�ختم أو الطا�ع الذي تحملھ الوثيقة. -وعند االقتضاء-ة الوثيق

ال �ش��ط اإلجراء الشك�� املذ�ور �� الفقرة السابقة إذا تم إلغاء، أو تبسيط، أو إعفاء 

الوثيقة من املصادقة بموجب القوان�ن، أو الضوابط، أو التطبيقات سار�ة املفعول �� الدولة 

 ، أو �� حالة وجود اتفاق ب�ن دولت�ن متعاقدت�ن أو أك��. ال�ي يجب اإلدالء ف��ا بالوثيقة

 4املادة 

��  ، أواألساسية ع�� الوثيقة 3توضع ش�لية أبوستيل املذ�ورة �� الفقرة األو�� من املادة 

 ��ا.  ترفقوثيقة 

 و�جب أن تطابق النموذج املرفق ��ذه االتفاقية. 

يمكن أن تصاغ ش�لية أبوستيل باللغة الرسمية للسلطة ال�ي تصدرها. كما يمكن أن تصاغ 

 ��ا بلغة ثانية. املضمنةالبيانات 

 �عنون الش�لية باللغة الفر�سية وجو�ا �اآل�ي: 

 « Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) »  . 

 5املادة 

 ب ال�خص املوقع ع�� الوثيقة، أو أي حامل لها.توضع ش�لية أبوستيل بناء ع�� طل

-تثبت ش�لية أبوستيل عند مل��ا �ش�ل �حيح، �حة التوقيع وصفة املوقع، ع�� الوثيقة 

 نوع ا�ختم، أو الطا�ع الذي تحملھ الوثيقة. -وعند االقتضاء

 �عفى التوقيع، وا�ختم ، والطا�ع املوجود ع�� ش�لية أبوستيل من أي مصادقة. 

 6 املادة

�ع�ن �ل دولة متعاقدة السلطات ا�ختصة، حسب وظيف��ا الرسمية، إلصدار ش�لية 

 .3أبوستيل املشار إل��ا �� الفقرة األو�� من املادة 

تبلغ الدول املتعاقدة وزارة الشؤون ا�خارجية الهولندية ��ذا التعي�ن عند إيداعها وثيقة 

ا تبلغها أيضا بأي �غي�� �� �عي�ن السلطات املصادقة، أو االنضمام، أو التصر�ح بالتمديد، كم

 املعنية.

 7املادة 

�ِجل فيھ ش�ليات أبوستيل ال�ي  6تحتفظ �ل سلطة تم �عيي��ا وفقا للمادة 
ُ
��جل أو ملف �

 ي��: فيھتم إصدارها، وتحدد 

 أ) الرقم ال��تي�ي لش�لية أبوستيل وتار�خها؛
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أو إسم السلطة ال�ي وضعت ا�ختم ب) إسم ال�خص املوقع ع�� الوثيقة العمومية وصفتھ، 

 أو الطا�ع إذا �علق األمر بوثائق غ�� موقعة.

تتحقق السلطة ال�ي أصدرت ش�لية أبوستيل، بناء ع�� طلب ال�خص املع�ي، مما إذا �انت 

 �جل أو امللف.البيانات ال�ي يتضم��ا تتطابق مع البيانات ال�ي يتضم��ا ال

 8املادة 

إذا تضمنت معاهدة، أو اتفاقية، أو اتفاق ب�ن دولت�ن متعاقدت�ن أو أك��، أح�اما �ستوجب 

املصادقة ع�� التوقيع، أو ا�ختم، أو الطا�ع ع�� إجراءات ش�لية معينة، فال تطبق هذه 

لش�لية املشار إل��ا �� االتفاقية إال إذا �انت هذه اإلجراءات الش�لية أك�� صرامة من اإلجراءات ا

 .4، واملادة 3املادة 

 9املادة 

اإلجراءات الالزمة ملنع أعوا��ا الدبلوماسي�ن أو القنصلي�ن من  الدول املتعاقدةتتخذ 

 املصادقة ع�� الوثائق املعفاة من املصادقة طبقا لهذه االتفاقية. 

 10املادة 

للقانون �� الدورة التاسعة ملؤتمر الهاي  يفتح التوقيع ع�� هذه الوثيقة �� وجھ الدول املمثلة

  الدو�� ا�خاص، وكذا آ�سلندا، وإيرلندا، وليشتنشتاين، وتركيا. 

 يتم التصديق ع�� االتفاقية وتودع وثائق املصادقة لدى وزارة الشؤون ا�خارجية الهولندية.

 11املادة 

إيداع وثيقة املصادقة  تدخل هذه االتفاقية ح�� التنفيذ �� اليوم الست�ن الذي ي�� تار�خ

 .10الثالثة املشار إل��ا �� الفقرة الثانية من املادة 

تدخل االتفاقية ح�� التنفيذ بالنسبة للدول املوقعة ال�ي صادقت فيما �عد �� اليوم الست�ن 

 الذي ي�� تار�خ إيداع وثيقة مصادق��ا.

 12املادة 

إ�� هذه االتفاقية �عد دخولها ح�� التنفيذ االنضمام  10يحق للدول غ�� املشار إل��ا �� املادة 

 ، وتودع وثيقة االنضمام لدى وزارة الشؤون ا�خارجية الهولندية.11وفقا للفقرة األو�� من املادة 

ي�ون االنضمام ساري املفعول فقط فيما يخص العالقات ب�ن الدولة املنضمة وتلك الدول 

تلق��ا البالغ املشار إليھ تة أشهر ال�ي ت�� تار�خ املتعاقدة ال�ي لم �ع��ض ع�� انضمامها خالل الس

 .15�� الفقرة الفرعية (د) من املادة 

 يتم إبالغ وزارة الشؤون ا�خارجية الهولندية بأي اع��اض مماثل. 

تدخل االتفاقية ح�� التنفيذ ب�ن الدولة املنضمة والدول ال�ي لم �ع��ض ع�� انضمامها، �� 

 خ ان��اء ف��ة الستة أشهر املذ�ورة �� الفقرة السابقة. اليوم الست�ن الذي ي�� تار�
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 13املادة 

يحق ألي دولة عند التوقيع أو املصادقة أو االنضمام، التصر�ح بأن هذه االتفاقية ستمتد 

لتشمل �افة املناطق ال�ي تمثلها دوليا، أو لتشمل منطقة واحدة أو أك��، ويسري مفعول هذا 

 تفاقية ح�� التنفيذ بالنسبة للدولة املعنية.التصر�ح عند تار�خ دخول اال

 يتم إبالغ وزارة الشؤون ا�خارجية الهولندية ��ذه التمديدات �� أي وقت �عد ذلك.

�� حالة تصر�ح أي دولة وقعت وصادقت ع�� االتفاقية بالتمديد، تدخل هذه االتفاقية ح�� 

 . 11التنفيذ بالنسبة للمناطق املعنية وفقا للمادة 

تصر�ح أي دولة منضمة بالتمديد، تدخل االتفاقية ح�� التنفيذ بالنسبة للمناطق  �� حالة

 .12املعنية وفقا للمادة 

 14املادة 

�خمس سنوات من تار�خ دخولها ح�� التنفيذ وفقا للفقرة األو�� من �سري هذه االتفاقية 

 ، ح�ى بالنسبة للدول ال�ي صادقت أو انضمت فيما �عد.11املادة 

 فاقية تلقائيا �ل خمس سنوات، إذا لم يصدر أي إشعار رس�ي بإ��ا��ا.تجدد االت

يتم إبالغ وزارة الشؤون ا�خارجية ململكة هولندا بأي إشعار رس�ي بإ��اء االتفاقية قبل ستة 

أشهر ع�� األقل من تار�خ ان��اء ف��ة ا�خمس سنوات، وقد يقتصر ذلك ع�� مناطق معينة تطبق 

 عل��ا االتفاقية.

ري مفعول اإلشعار الرس�ي بإ��اء االتفاقية إال ع�� الدولة ال�ي أبلغت عنھ، �� ح�ن ال �س

 �سري االتفاقية بالنسبة للدول املتعاقدة األخرى.

 15املادة 

والدول املنضمة  10تبلغ وزارة الشؤون ا�خارجية ململكة هولندا الدول املشار إل��ا �� املادة 

 بما ي��: 12وفقا للمادة 

 ؛6التبليغات املشار إل��ا �� الفقرة الثانية من املادة أ) 

 ؛10ب) التوقيعات واملصادقات املشار إل��ا �� املادة 

 ؛11ج) تار�خ دخول هذه االتفاقية ح�� التنفيذ وفقا للفقرة األو�� من املادة 

 االنضمام؛وتار�خ سر�ان مفعول  12واالع��اضات املشار إل��ا �� املادة  االنضمام د)

 وتار�خ سر�ان مفعولها؛ 13ه) التمديدات املشار إل��ا �� املادة 

 .14و) اإلشعارات الرسمية بإ��اء االتفاقية املشار إل��ا �� الفقرة الثالثة من املادة 

 و�ناء ع�� ذلك، وقع ا�خول لهم ع�� هذه االتفاقية. 

 نجل��ية والفر�سية.، باللغت�ن اإل 1961حررت �� الهاي �� اليوم ا�خامس من شهر أكتو�ر 

 �� حالة وجود �عارض ب�ن النص�ن، يرجح النص الفر���ي. 
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رسل ��خة موثقة، ع�� القنوات الدبلوماسية، إ�� 
ُ
تودع ��خة واحدة لدى ح�ومة هولندا، وت

للقانون الدو�� ا�خاص، وكذا إ�� آ�سلندا ملؤتمر الهاي �ل الدول املمثلة �� الدورة التاسعة 

 تاين وتركيا.وايرلندا وليشتنش
 


