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 ،التنفيذ و  ،االع��اف، و القانون املطبق و  ، االختصاصب الهاي املتعلقة  اتفاقية

 حماية األطفال وإجراءات ،والتعاون �� مجال املسؤولية األبو�ة

 )1996أكتو�ر 19��  املؤرخة(
 ؛إن الدول املوقعة ع�� هذه االتفاقية

 ؛الدو�� الطا�عحماية األطفال �� األوضاع ذات  تدعيماعتبارا ملا يقتضيھ 

 ،طبـــــق، والقــــانون املالن�اعـــــات بــــ�ن نظمهــــا القانونيــــة �ـــــ� مــــادة االختصــــاص ال�ــــ�تم��ــــا �ــــ�  رغبــــةو 

 ؛ألطفال وتنفيذهاية احما بإجراءاتاالع��اف و 

 ؛اون الدو�� من أجل حماية األطفالأهمية التعب وتذك��ا

 ؛املص�حة العليا للطفل من أولو�ة تأكيدا ملا �ستوجبھو 

 ،املتعلقـــة باختصاصـــات الســـلطات 1961أكتـــو�ر  5ضـــرورة مراجعـــة اتفاقيـــة  ورعيـــا ملـــا اقتضـــتھ

 ؛�� مادة حماية القاصر�نوالقانون املطبق 

املتحـــدة  األمـــمعـــ�ن االعتبـــار اتفاقيـــة � وأخـــذا، � وضـــع مقتضـــيات مشـــ��كة لهـــذا الغـــرضورغبـــة �ـــ

 .1989نون��  20الطفل املؤرخة ��  املتعلقة بحقوق 

 : التالية األح�امع��  تاتفق

 الباب األول 

 مجال تطبيق االتفاقية

  1املادة            

 :إ�� هذه االتفاقية ��دفـ  1

م��ـــا حمايـــة �ـــخص  املتـــو��اإلجـــراءات  ��ا مختصـــة التخـــاذ ات�ـــون ســـلطتحديـــد الدولـــة ال�ـــي أ ـ  

 أموالھ؛ الطفل أو 

 ؛ه السلطات عند ممارسة اختصاصا��امن طرف هذ املطبقتحديد القانون  -ب

 املسؤولية األبو�ة؛ ع�� املطبقتحديد القانون   -ج

 ؛�� جميع الدول املتعاقدة ضمان االع��اف وتنفيذ اإلجراءات ا�حمائية -د 

 .االتفاقية هذه تحقيق أهدافمن أجل ب�ن هذه السلطات التعاون الضروري  إرساء -ه 

أو أي عالقـة سـلطة  ،األبو�ةالسلطة  :هذه االتفاقية" �� مدلول املسؤولية األبو�ةيقصد ب " ـ  2

 اتجـــــاه أو أي ممثـــــل قـــــانو�ي آخـــــر  ،أو الو�ـــــ�ي ،األبـــــو�نمشـــــا��ة تحـــــدد حقـــــوق وصـــــالحيات وال��امـــــات 

 .أموالھأو  ،�خص الطفل
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  2املادة 

 سنة. 18إ�� ح�ن بلوغهم  والد��متار�خ من  ع�� األطفال ابتداء تطبق هذه االتفاقية

  3املادة 

 ع�� ما ي��:  با�خصوص األو��نصوص عل��ا �� املادة يمكن أن �شمل اإلجراءات امل

 و�ح��ا الك�� أو ا�جزئي وتفو�ضها؛ ،منح املسؤولية األبو�ة وممارس��ا –أ 

تحديد م�ان إقامتھ، وحق ضانة الذي �شمل حق العناية ��خص الطفل، وخاصة حق ا�ح -ب

 م�ان غ�� م�ان إقامتھ االعتيادية؛ة الذي �شمل نقلھ خالل ف��ة معينة إ�� الز�ار 

 ملؤسسات القانونية املماثلة لهما؛او   ،ع�� الطفلالتقديم و الوصاية  -ج

أو  ،ھأموالو فل مؤسسة م�لفة بالعناية ��خص الط أو أي ،�عي�ن وتحديد مهام �ل �خص -د 

 أو مؤازرتھ؛ ،تمثيلھ

أو أي  بھ قانونا عن طر�ق الكفالة، ، أو التكفلأو �� مؤسسة وضع الطفل �� عائلة استقبال -ه 

 ؛مؤسسة قانونية مماثلة لها

الذي ال�خص رعاية من طرف ية ع�� ما يقدم للطفل من عناية و السلطات العمومإشراف  -و 

 ؛يوجد الطفل تحت عهدتھ

 أو التصرف ف��ا. ،أو ا�حافظة عل��ا ،الطفل أموالإدارة  -ز

  4املادة 

 �ستث�ى من مجال تطبيق هذه االتفاقية ما يتعلق ب : 

  ؛ھأو نفيالنسب ثبات إ -أ

 ؛لغاؤه أو إعادة النظر فيھإالتمهيدية لھ، و التب�ي و اإلجراءات مقرر  -ب

 ؛العائ�� و ال�خ��يالطفل سم إ -ج

 ؛ال��شيد -د

 واجبات النفقة؛ -هـ 

 ؛الودائعو املوار�ث  -و

 ؛الضمان االجتما�� -ز

مــــادة ال��بيــــة  املتخــــذة مــــن طــــرف الســــلطات العموميــــة �ــــ�الصــــبغة العامــــة ذات اإلجــــراءات  – ح

 ؛وال�حة

 ؛طفالجنائية اق��فها األ  جرائم� إثر ع� اإلجراءات املتخذة -ط

 حق ال�جوء و موضوع ال�جرة.املتعلقة ب املقررات -ي
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 الثا�ي بالبا

 االختصاص

 5املادة 

اإلقامـــة االعتياديـــة  م�ـــانتخـــتص �ـــل مـــن الســـلطات القضـــائية أو اإلدار�ـــة للدولـــة املتعاقـــدة  -1

 .و أموالھللطفل باتخاذ اإلجراءات الرامية إ�� حماية �خصھ أ

ســـلطات دولـــة اإلقامـــة االعتياديـــة ا�جديـــدة ل ، ي�ـــون االختصـــاصالســـا�عةمـــع مراعـــاة املـــادة  -2

 االعتيادية إ�� دولة أخرى متعاقدة. تھقامم�ان إ �غي��حالة �� للطفل 

  6املادة 

طفـــال الـــذين يوجـــد فـــوق ترا��ـــا األطفـــال الالجئـــون و األ  �ـــي تعاقـــدة التمـــارس ســـلطات الدولـــة امل -1

عليھ �ـ� الفقـرة األو�ـ� مـن االختصاص املنصوص  ،دوليا �سبب اضطرابات �عرفها بلدهم نقلوا

 .املادة ا�خامسة

 الفقرة السابقة ع�� األطفال الذين يتعذر تحديد م�ان إقام��م االعتيادية. تطبق مقتضيات -2

 7املادة 

قــدة ال�ــي لطات الدولــة املتعاتبقــى ســ ،غ�ــ� مشــروعة أو احتجــازه بصــورة�ــ� حالــة نقــل الطفــل  -1

حصـول الطفـل ع�ـ� مختصـة إ�ـ� حـ�ن  احتجـازهاعتيادية قبيل نقلھ أو  �ان الطفل مقيما ��ا بصفة

 : إذا وذلك ، عتيادية بالبلد اآلخراال قامة اإل

 انة ع�ـ� نقـل الطفـل أوأو أي هيئة أخرى لها حق ا�حضـ ،أو مؤسسة ،وافق �ل �خص -أ

 ؛عدم إرجاعھ

 أو أي ،تقـــــل عـــــن  ســـــنة �عـــــد حصـــــول ال�ـــــخصأقـــــام الطفـــــل بالدولـــــة األخـــــرى ملـــــدة ال  -ب

علـم، أو يف�ـ�ض فيـھ هيئة أخرى ع�� حـق ا�حضـانة، و�ـان أحـد هـؤالء � يأأو  ،مؤسسة

الطفــل الــذي تــم تقديمــھ خــالل هــذه  إعــادةالطفــل، ولــم يكــن طلــب  وجــودم�ــان ب العلــم

 اندمج �� محيطھ ا�جديد. الطفل قد و�انالف��ة قيد الدرس، 

 : غ�� مشروع إرجاعھ عدم�عت�� نقل الطفل أو  -2

إذا �ان �� ذلك ان��اك �حقوق ا�حضانة املمنوحة ل�خص أو مؤسسة أو هيئة ما، سواء  -أ

�ش�ل مش��ك أو فردي، وال�ي ينص عل��ا قانون الدولة ال�ي �ان الطفل مقيما ف��ا بصفة 

 ؛ عدم إرجاعھيادية مباشرة قبل نقلھ أو اعت

، سواء �ش�ل عدم اإلرجاعِرست فعليا وقت النقل أو إذا �انت هذه ا�حقوق قد ُمو  -ب

 .عدم إرجاعھلو لم يحدث نقل الطفل أو  مش��ك أو فردي، أو �انت ستمارس
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أو  ،لقانون إما بقرار قضائي"أ" بقوة ا فقرةيخول حق ا�حضانة املشار إليھ �� ال أنيمكن   

 الدولة.تبعا لقانون تلك  ساري املفعول أو باتفاق  ،إداري 

اإلجراءات  سوى فظ بھ تعاقدة ال�ي نقل إل��ا الطفل أو احتيمكن أن تتخذ سلطات الدولة املال  -3

، وذلك ما دامت السـلطات 11طبقا للمادة  أموالھأو  ،الطفل�خص املست�جلة الضرور�ة �حماية 

 .املشار إل��ا �� الفقرة األو�� لم تتنازل عن اختصاصها

 8املادة 

إذا مــا اعت�ــ�ت أن ســلطة  6و  5لســلطة الدولــة املتعاقــدة ا�ختصــة طبقــا للمــادت�ن  يجــوز اســتثناءً  -1

 :أن األخرى يمكن لها �� حالة معينة تقدير املص�حة العليا للطفل بصورة أفضلاملتعاقدة الدولة 

ة للموافقــة أو بواســطة الســلطة املركز�ــة  لتلــك الدولــ ،تتقــدم  إمــا بطلــب إ�ــ� هــذه الســلطة مباشــرة -

 �حماية الطفل.اإلجراءات ال�ي �عت��ها ضرور�ة  تخاذاالختصاص الع�� 

إ�ــ� تقـــديم الطلــب املـــذ�ور إ�ــ� ســـلطة طــراف وتـــدعو األ  ،أن اتخــاذ تلـــك اإلجــراءاتشـــ� تتوقــف البــ  -

 الدولة األخرى. 

وفــــق الشـــروط ا�حــــددة �ـــ� الفقــــرة ســـلط��ا  تقـــديم طلــــب إ�ـــ�الـــدول املتعاقــــدة ال�ـــي يمكــــن  تتمثـــل -2

 : ��السابقة 

 الدولة ال�ي يحمل الطفل جنسي��ا. -أ

 الطفل. أموالالدولة ال�ي توجد ��ا  -ب

 دي ألبـــوي أو االنفصـــال ا�جســـ ،�ـــ� طلـــب الطـــالق تالدولـــة ال�ـــي ت�ـــون ف��ـــا الســـلطة مختصـــة للبـــ -ج

 .الزواج إبطالأو  ،الطفل

 .وثيقاارتباطا لطفل الدولة ال�ي يرتبط ��ا ا -د

 فيما بي��ا. اآلراءت املعنية أن تتبادل يمكن للسلطا -3

يمكـــــن للســـــلطة املطلو�ـــــة طبقـــــا لشـــــروط الفقـــــرة األو�ـــــ� أن توافـــــق ع�ـــــ� أن تحـــــل محـــــل الســـــلطة   -4

 عليـــا مصـــ�حة�ـــ� ذلـــك إذا مـــا اعت�ـــ�ت أن ا�خامســـة، أو املـــادة السادســـة، ا�ختصـــة تطبيقـــا للمـــادة 

 .للطفل

 

 

  9املادة 

أ��ـا إذا مـا اعت�ـ�ت الثامنـة مـن املـادة  الثانيـةسلطات الدول املتعاقدة املشار إل��ـا �ـ� الفقـرة يمكن ل -1

 : أن �� حالة معينة فضل لتقدير املص�حة العليا للطفل�� وضعية أ
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أو بواســــطة الســــلطة املركز�ــــة  لتلــــك الدولــــة طلبــــا إ�ــــ� الســــلطة ا�ختصــــة للدولــــة  ،تقــــدم مباشــــرة  -

ارسـة االختصـاص مـن أجـل اتخـاذ السماح لها بممباملتعاقدة ال�ي توجد ��ا  اإلقامة االعتيادية للطفل، 

 ال�ي ترى أ��ا ضرور�ة؛ية جراءات ا�حماإ

تـــدعو األطـــراف إ�ـــ� تقـــديم الطلـــب املـــذ�ور إ�ـــ� ســـلطات الدولـــة املتعاقـــدة ال�ـــي توجـــد ��ـــا اإلقامـــة   -

 االعتيادية للطفل.

 فيما بي��ا.اآلراء يمكن للسلطات املعنية أن تتبادل  -2

 اإلقامـــــةمحــــل ســــلطة الدولــــة املتعاقـــــدة ال�ــــي توجــــد ��ــــا مــــارس الســــلطة الطالبــــة االختصـــــاص ال ت -3

 إال إذا وافقت هذه السلطة ع�� طل��ا. ،االعتيادية للطفل

 10املادة 

عنــــــد ممارســــــ��ا   9إ�ــــــ�  5مقتضــــــيات املــــــواد مــــــن ب دون اإلخــــــاللتعاقــــــدة امل دول الــــــيمكــــــن لســــــلطات  -1

يقــــيم زواج أبــــوي طفــــل  إبطــــالأو  ،ا�جســــدينفصــــال اال أو  ،طــــالقال�ــــ� طلــــب  تالختصاصــــها للبــــ

إذا  أموالــھأو  ،�ـخص الطفـلحمايـة  إجـراءاتأن تتخـذ  ،أخـرى متعاقـدة بصـفة اعتياديـة �ـ� دولـة 

 سمح قانو��ا بذلك إذا:

هما و�انــــت ألحــــد ،�ــــان أحــــد األبــــو�ن عنــــد بدايــــة املســــطرة يقــــيم بصــــفة اعتياديــــة بتلــــك الدولــــة -أ

 املسؤولية األبو�ة ع�� الطفل؛

ع�ـــ� الطفـــل ع�ـــ� اختصـــاص  األبو�ـــة�ـــل �ـــخص آخـــر أســـندت لـــھ املســـؤولية  وأ األبـــوانوافـــق   -ب

ملصـــ�حة يتما�ـــ�ى مـــع ا، و�ـــان ذلـــك االختصـــاص اإلجـــراءاتهـــذه الســـلطات �ـــ� اتخـــاذ مثـــل هـــذه 

 العليا للطفل.

طفــل حــ�ن يــة الحما�ــ� الفقــرة األو�ــ� مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات ينت�ــي االختصــاص املنصــوص عليــھ  -2

 ،الزواج ��ائياإبطال أو  ،ا�جسديأو االنفصال  ،يرفض طلب الطالق يصبح القرار  الذي يقبل أو

 أو إذا ان��ت املسطرة لسبب آخر.

 11املادة 

ھ أموالأو ، وجد ف��ا الطفلت�ون سلطات �ل دولة متعاقدة ي ،جال�� جميع حاالت االست� -1

 ية الضرور�ة.مختصة التخاذ إجراءات ا�حما

بصفة اعتيادية ��  تجاه طفل يقيماقا للفقرة السابقة ينت�ي سر�ان اإلجراءات املتخذة تطبي -2

السلطات ا�ختصة اإلجراءات ال�ي  اتخاذبمجرد  10إ��  5 من وفقا للمواددولة متعاقدة 

 .يقتض��ا الوضع
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تجاه طفل يقيم ادولة متعاقدة تطبيقا للفقرة األو��  ي سر�ان اإلجراءات املتخذة �� أيينت� -3

 ،بصفة اعتيادية �� دولة غ�� متعاقدة بمجرد االع��اف باإلجراءات ال�ي تقتض��ا الوضعية

 وال�ي اتخذ��ا سلطات الدولة األخرى.

  12املادة 

مختصــة  ممتل�اتــھت�ــون ســلطات الدولــة املتعاقــدة ال�ــي يوجــد ��ــا الطفــل أو ، 7مــع مراعــاة املــادة  -1

تــراب تلــك ثــر محصـور فــوق وأ ت، وال�ــي لهــا طـا�ع مؤقــأموالــھ وأ ھ�خصـحمايــة  إجــراءاتالتخـاذ 

هـــــذه اإلجـــــراءات مــــع مـــــا ســــبقها مـــــن إجـــــراءات اتخــــذت مـــــن طـــــرف تتعــــارض ال شـــــر�طة أ ،الدولــــة

 .10إ��  5السلطات ا�ختصة طبقا للمواد من 

يقـــــيم بصـــــفة الطفـــــل الـــــذي  تجـــــاهاينت�ـــــي ســـــر�ان اإلجـــــراءات املتخـــــذة تطبيقـــــا للفقـــــرة الســـــابقة  -2

�ـ�  10إ�ـ�  5السـلطات ا�ختصـة طبقـا للمـواد مـن  تـار�خ بـتمـن  �� دولة متعاقدة ابتـداء اعتيادية

 اإلجراءات ال�ي تقتض��ا الوضعية.

الـــذي طفــل ال تجـــاهاينت�ــي ســر�ان اإلجـــراءات املتخــذة �ـــ� الدولــة املتعاقـــدة تطبيقــا للفقـــرة األو�ــ�  -3

 ،جراءات ال�ـي اقتضـ��ا الوضـعيةاعتيادية �� دولة غ�� متعاقدة بمجرد االع�ـ�اف بـاإل يقيم بصفة 

 .10إ��  5طبقا للمواد من  لدولة أخرى  وال�ي اتخذت من طرف السلطات ا�ختصة

  13املادة 

 ھأموالــأو  إجــراءات حمايـة �ــخص الطفــلتمتنـع ســلطات الدولــة املتعاقـدة ا�ختصــة باتخــاذ  -1

سـلطات افتتـاح الـدعوى إ�ـ�  أثنـاءمت إذا قـد ،عـن البـت 10إ�ـ�  5مـن  قتضـيات املـوادطبقـا مل

، و ، طلبــات إجــراءات مماثلــة10إ�ــ�  5األخــرى ا�ختصــة تطبيقــا للمــواد مــن املتعاقــدة الدولــة 

 دراسة.ال قيدتلك الطلبات ما زالت �انت 

قـــد  ابتـــداءً  ال تطبـــق مقتضـــيات الفقـــرة الســـابقة إذا �انـــت الســـلطات ال�ـــي قـــدم إل��ـــا الطلـــب -2

 تخلت عن اختصاصها.

 

 

 

 14املادة 

، ح�ى لو �غ�ـ�ت 10إ��   5ما نصت عليھ املواد من تبقى اإلجراءات املتخذة سار�ة املفعول �� نطاق 

، وذلك ما دامت السلطات ا�ختصة طبقـا لهـذه االتفاقيـة ف ال�ي ارتكز عل��ا سند االختصاصالظرو 

 أو ��ح��ا. ،ضها�عو أو  ،لم �غ�� هذه اإلجراءات
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 الباب الثالث:

 القانون املطبق 

 15املادة 

طبقـا ملقتضـيات  إل��ـاتطبق سلطات الدول املتعاقـدة قانو��ـا عنـد ممارسـ��ا لالختصـاص املو�ـول  -1

 الباب الثا�ي.

لســلطات الــدول  يجــوز اســتثناءً  أموالــھ،الطفــل أو  �ــخص غ�ــ� أنــھ عنــدما يقت�ــ�ي األمــر حمايــة -2

 وضــعيةارتبــاط وثيــق الصــلة بتطبــق أو تأخــذ �عــ�ن االعتبــار قــانون الدولــة األخـرى ال�ــي لهــا  ناملتعاقـدة أ

 .الطفل

قـــانون هـــذه الدولـــة   يـــنظم ،االعتياديـــة �ـــ� الدولـــة املتعاقـــدة األخـــرى الطفـــل إقامـــة �ـــ� حالـــة �غي�ـــ�  -3

 التغي��. تار�خمن اء وذلك ابتد ،شروط تنفيذ اإلجراءات املتخذة �� دولة اإلقامة االعتيادية السابقة

  16املادة 

دون تـــــدخل الســـــلطة  حـــــد بقـــــوة القـــــانون املســـــؤولية األبو�ـــــة ال�ـــــي �ســـــند أو يوضـــــع لهـــــا تخضـــــع  -1

 االعتيادية.الطفل إقامة دولة دار�ة لقانون القضائية أو اإل 

دون  إرادة منفــــردةحـــد بمقت�ــــ�ى اتفـــاق أو لهـــا يوضــــع  أوال�ـــي �ســـند  األبو�ــــةاملســـؤولية تخضـــع  -2

ســر�ان  ابتــداء مــن تــار�خ ،االعتياديــةالطفــل  إقامــةتــدخل الســلطة القضــائية أو اإلدار�ــة لقــانون دولــة 

 .االل��ام الناتج عن اإلرادة املنفردة أو ،مفعول االتفاق

عنـــد �غي�ـــ�  ســـار�ةإقامـــة الطفـــل االعتياديـــة القائمـــة وفـــق قـــانون دولـــة  األبو�ـــةاملســـؤولية تبقـــى  -3

 دية �� الدولة األخرى.م�ان اإلقامة االعتيا

إســناد املســؤولية األبو�ــة بقــوة القــانون إقامــة الطفــل االعتياديــة، يخضــع م�ــان  �ــ� حالــة �غي�ــ�  -4

  لقانون دولة اإلقامة االعتيادية ا�جديدة للطفل. املسؤوليةل�خص لم تكن لھ هذه 

  17املادة 

 غ�� أنھ �ـ� حالـة �غي�ـ� م�ـان للطفل.خضع ممارسة املسؤولية األبو�ة لقانون دولة اإلقامة االعتيادية ت

 لقانون دولة إقامتھ االعتيادية ا�جديدة.تخضع فإ��ا  ،اإلقامة االعتيادية

  18املادة                                                     

بمقت�ــــ�ى  16شــــروط ممارســــ��ا املنصــــوص عل��ــــا �ــــ� املــــادة �ــــحب املســــؤولية األبو�ــــة أو �غي�ــــ� يمكــــن  

 تخذة تطبيقا لهذه االتفاقية.املجراءات اإل 

  19املادة 
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قـانو�ي وفـق قـانون ال التمثيـلو�ـخص لـھ صـفة ، �حة العقد امل�ـ�م بـ�ن الغ�ـ� ال تجوز املنازعة ��  -1

�جــرد عــدم تــوفر  ذلــك ال�ــخص ع�ــ� ســؤولية امل �ــا الغ�ــ�ف� يتحمــل، وال الدولــة ال�ــي أبــرم ف��ــا ذلــك العقــد

يف�ــ�ض فيـــھ �علــم أو �ــان  إال إذا �ــان، القــانون ا�حــدد بمقت�ــ�ى هــذا البــابصــفة التمثيــل القــانو�ي وفــق 

 بو�ة لهذا القانون.أل بخضوع املسؤولية ا  العلم

فــوق تــراب  موجــودينالعقــد بــ�ن أ�ــخاص  إبــرامحالــة مقتضــيات الفقــرة الســابقة إال �ــ� ال تطبــق  -2

 ولة.نفس الد

 20املادة 

 هو قانون دولة غ�� متعاقدة. �عينھهذا الباب ولو �ان القانون الذي تطبق مقتضيات          

  21املادة 

، باســتثناء قواعــد مــا املعمــول بــھ �ــ� دولــة القــانون  �ــ� مفهــوم هــذا البــاب:  "قــانون" بمصــط�حيقصــد  -1

 تنازع القوان�ن.

يخص دولة غ�� متعاقدة، و�انت قواعد  16ملقتضيات املادة  طبقاإذا �ان القانون املطبق غ�� أنھ  -2

قــدة، ق هـو قـانون دولـة أخـرى غ�ـ� متعايـتنـازع القـوان�ن لهـذه الدولـة تـنص ع�ـ� أن القـانون الواجـب التطب

 .هو الذي يتم تطبيقھ قانون هذه الدولة األخ��ة فإن

 القـانون الواجـب التطبيـق هـو القـانون ن �ـا، فـإلقانو�هـذه الدولـة غ�ـ� املتعاقـدة  �� حالة عدم تطبيـق

 .16املشار إليھ �� املادة 

  22املادة 

ذا �ــان تطبيــق مقتضــياتھ إال إ ،ابتطبيــق القــانون  املشــار إليــھ �ــ� مقتضــيات  هــذا البــ رفــضال يمكــن 

 م الذي ترا�� فيھ املص�حة العليا للطفل.االنظام الع بصورة وا�حة �عارض

 الباب الرا�ع

 والتنفيذاالع��اف 

  23املادة 

جراءات املتخــذة مــن طــرف ســلطات دولــة متعاقــدة بقــوة القــانون �ــ� الــدول املتعاقــدة بــاإل ف �ع�ــ�  -1

 .ى األخر 

 : إذا رفض االع��اف غ�� أنھ يمكن  -2

نصــوص عليــھ �ــ� مختصــاص اة لــم �عتمــد �ــ� اختصاصــها ع�ــ� ســند مــن طــرف ســلط اإلجــراءاتخــذ  -أ

 الباب الثا�ي؛
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لطفــل لدون أن تتـاح  ،سـطرة قضـائية أو إدار�ــةغ�ـ� حالـة االســت�جال �ـ� إطــار ماء �ــ� اتخـذ اإلجـر  -ب

 ولة املطلو�ة؛للمبادئ األساسية ملسطرة الد خرقا االستماعفرصة 

قد اتخـذ  هذا اإلجراء �ان ، و جراء  يمس بمسؤوليتھ األبو�ةأن اإل ب يد�� فيھتقدم �خص بطلب  -ج

 فرصة االستماع إليھ؛ن أن تتاح لھ �� غ�� حالة االست�جال، ودو 

 مـــع األخـــذ �عـــ�ن االعتبـــار ،النظـــام العـــام للدولـــة املطلو�ـــة صـــورة وا�ـــحة�عـــارض ب�ـــان االع�ـــ�اف  -د

 لطفل؛املص�حة العليا ل

ا�� مع إجـراء سـبق اتخـاذه مـن قبـل �ـ� الدولـة غ�ـ� املتعاقـدة ال�ـي يقـيم ف��ـا �ان اإلجراء املتخذ يتن -هـ

 لالع��اف بھ �� الدولة املطلو�ة؛ تضمن �ل الشروط الضرور�ة، و�ان قد الطفل بصفة اعتيادية

 .33لم تح��م املسطرة املنصوص عل��ا �� املادة  -و

  24املادة 

أن يطلـب مــن  ذي مصــ�حةيجـوز ل�ــل �ـخص ، 23دون اإلخـالل بمقتضـيات الفقــرة األو�ـ� مــن املـادة 

أو عـدم االع�ـ�اف بـھ،  ،متعاقـدة أخـرى االع��اف بإجراء اتخذ �� دولة  ،السلطات ا�ختصة لدولة متعاقدة

 لقانون الدولة املطلو�ة.�� هذه ا�حالة تخضع املسطرة و 

  25املادة                                                     

 ال�ي اتخذت اإلجـراءاملطلو�ة باملعاينات املادية ال�ي ارتكزت عل��ا سلطة الدولة سلطة الدولة تتقيد 

 .�� اختصاصها

  26املادة 

اإلجــــراءات  و�ــــان جـــزء مـــن هـــذه  ،إذا �انـــت اإلجـــراءات املتخـــذة �ـــ� دولــــة متعاقـــدة قابلـــة للتنفيـــذ -1

قصــد التنفيـــذ �ــ� هــذه الدولـــة أو ��ــجل  ،يصــرح بقابلي��ــا للتنفيـــذنفذ �ــ� دولـــة متعاقــدة أخــرى، فإنـــھ ســي

 .طلب �ل طرف ذي مص�حة بناء ع��املسطرة املنصوص عل��ا �� قانو��ا  وفق

أو  ،عنــــــد التصــــــر�ح بالصــــــيغة التنفيذيــــــةمســــــطرة ســــــريعة ومبســــــطة تطبـــــق �ــــــل دولــــــة متعاقــــــدة  -2

 الت�جيل.

ألسـباب املـذ�ورة �ـ� الفقـرة حـد اإال أل  ،بالصيغة التنفيذية أو الت�ـجيل رفض التصر�حمكن يال  -2

 .23الثانية من املادة 

 

  27ادة امل                                            

مراجعـة  بـأي -دون اإلخالل بما هو ضروري لتطبيق املواد السـابقة -  تقوم سلطة الدولة املطلو�ةال 

 .املتخذ اإلجراء�� جوهر 
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  28 املادة

قصــد التنفيــذ أو �ــجلت  ،صــرح بقابلي��ــا  للتنفيـذوال�ـي  ،اإلجــراءات املتخــذة �ـ� دولــة متعاقــدةتنفـذ 

�حـــدود وفقـــا ل اإلجــراءاتذ تنفـــو  و اتخـــذت مـــن طــرف ســـلطات هــذه الدولـــة.متعاقــدة أخـــرى كمـــا لــ�ــ� دولـــة 

 مع مراعاة املص�حة العليا للطفل. الدولة املطلو�ة املنصوص عل��ا �� قانون 

 الباب ا�خامس

 التعاون 

  29املادة 

 .االتفاقيةن ال��امات بمقت��ى هذه �ن �ل دولة متعاقدة سلطة مركز�ة تنفذ ما �عهدت بھ م�ع -1

 إقليميــة وحــدات تتــوفر ع�ــ�أو ال�ــي  ،تعــددةاملقانونيــة النظم الــالــدول ذات أو  ةالفيدراليــدول للــ -2

 �عي�ن أك�� من سلطة مركز�ة مع بيان امتداد ا�حدود ال��ابية أو ال�خصية ملهامها. صالحية  ،مستقلة

مــن أجــل  املراســالتالســلطة املركز�ــة ال�ــي توجــھ إل��ــا �ــل  الدولــة ال�ــي �ســتفيد مــن هــذه الصــالحية �عــ�نو 

 املركز�ة ا�ختصة داخل هذه الدولة.إحال��ا ع�� السلطة 

  30املادة                                               

التعــاون بــ�ن الســلطات ا�ختصــة �ــ�  و�عــزز  ،يتعــ�ن ع�ــ� الســلطات املركز�ــة أن تتعــاون فيمــا بي��ــا -1

 دولها من أجل تحقيق أهداف هذه االتفاقية.

املعلومـــات تقـــديم تتخـــذ الســـلطات املركز�ـــة �ـــ� إطـــار تطبيـــق هـــذه االتفاقيـــة ال��تيبـــات املناســـبة ل -2

 حماية الطفل. مجالتوفرة �� امل ا�خدماتحول قوان�ن دولها، وكذا حول 

  31املادة                                               

أو الهيئـات  ،أو بتعـاون مـع السـلطات العموميـة ،تتخـذ السـلطة املركز�ـة لدولـة متعاقـدة إمـا مباشـرة

 : لال��تيبات املناسبة من أج افة� ،األخرى 

 .من هذا البابالثامنة و التاسعة �� املادت�ن  املساعدة املنصوص عل��ا تقديم و االتصال�سهيل  -أ 

مماثـــل لهمـــا، �حمايـــة  أو أي شـــ�ل ،املصـــا�حةو أ ،الوســـاطة عـــن طر�ـــق التســـو�ة الوديـــة�ســـهيل  -ب 

 �� األوضاع ال�ي تطبق ف��ا هذه االتفاقية. ھأموال�خص الطفل أو 

إذا �ـــان  ،مســاعدة ســـلطة مختصـــة لدولـــة متعاقـــدة أخـــرى ع�ـــ� تحديـــد م�ـــان الطفـــل بطلـــب م��ـــا -ج

 و�ان �� حاجة ماسة إ�� ا�حماية. ،فوق تراب الدولة املطلو�ة وجودهيحتمل 

  32املادة 
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إما  -فل بصفة اعتيادية، واملتواجد ��ايمكن للسلطة املركز�ة للدولة املتعاقدة ال�ي يقيم ��ا الط            

السلطة بناء ع�� طلب معلل من طرف  -مباشرة أو بواسطة السلطات العمومية، أو أي هيئات أخرى 

 أن:  للدولة املتعاقدة ال�ي يرتبط ��ا الطفل ارتباطا وثيقا أو سلطة مختصة أخرى  ،املركز�ة

 ؛تقدم تقر�را حول وضعية الطفل   -أ

 ،حماية �خص الطفل� إجراءاتاتخاذ  نظر �� ضرورةأن تتطلب من السلطة ا�ختصة لدول��ا  -ب

 .ھأموالأو 

  33املادة 

وضــع طفـــل �ــ� عائلـــة  �م�ـــ�ع 10إ�ــ�  5ع�ـــ� مقتضــيات املـــواد مــن  بنــاءإذا �انــت الســلطة ا�ختصـــة  -1

أخـرى أي مؤسسـة قانونيـة  مـن طـرف أو ،أو التكفل بھ قانونا بمقت��ى الكفالـة ،أو �� مؤسسة ،استقبال

فإ��ــا �عمــد إ�ــ� التشــاور مســبقا مــع الســلطة  ،أخــرى متعاقــدة و�ــان هــذا الوضــع أو التكفــل بدولــة  ،مماثلــة

 ،حـــــول الطفـــــل وتوجـــــھ إل��ـــــا لهـــــذا الغـــــرض تقر�ـــــرا ،ةأو الســـــلطة ا�ختصـــــة األخـــــرى ��ـــــذه الدولـــــ ،املركز�ـــــة

 واألسباب ال�ي دعت الق��اح وضعھ أو التكفل بھ.

أو  ،ال إذا وافقــــت الســــلطة املركز�ــــةإ ،أو التكفــــل بالدولــــة الطالبــــة ،لوضــــعال يمكــــن اتخــــاذ قــــرار ا -2

 مص�حتھ العليا. مع مراعاة ،التكفل بھأو  ،ضع الطفلالسلطة ا�ختصة األخرى بالدولة املطلو�ة ع�� و 

  34املادة 

 أن ا�حمايــة مــن إجــراءات جــراءإيمكــن للســلطات ا�ختصــة بمقت�ــ�ى هــذه االتفاقيــة قبــل اتخــاذ  -1

تزودهــا ��ــا  أن ،تتــوفر ع�ــ� معلومــات مفيــدة �حمايــة الطفــل أي ســلطة �ــ� دولــة متعاقــدة أخــرى  مــنتطلــب 

 إذا اقتضت وضعية الطفل ذلك.

الطلبـــات املنصـــوص عل��ـــا �ـــ� الفقـــرة  ھ ال يمكـــن توجيـــھيمكـــن ل�ـــل دولـــة متعاقـــدة أن تصـــرح بأنـــ -2

 األو�� إال بواسطة سلط��ا املركز�ة.

  35املادة 

مـن سـلطات دولـة متعاقـدة أخـرى أن تقـدم  با�ختصـة لدولـة متعاقـدة أن تطلـيمكـن للسـلطات  -1

ضمان ممارسة  اخصوصو  ،تطبيقا لهذه االتفاقيةية املتخذة ا�حما إجراءاتلها املساعدة من أجل تنفيذ 

 باشر.مو  ستمر �ش�ل متصال االوكذا ضمان حق  ،فعالة �حق الز�ارة

أحـــد األبـــو�ن و�طلـــب مـــن  ،االعتياديـــةالطفـــل يمكـــن لســـلطات دولـــة متعاقـــدة ال توجـــد ��ـــا إقامـــة  -2

علومــات امل تجمــع أن ؛أو االحتفــاظ ��ـذا ا�حــق ،والراغـب �ــ� ا�حصــول ع�ــ� حـق الز�ــارة ،املقـيم ��ــذه الدولــة

 ووالظـروف ال�ـي يمكـن أن يمـارس ف��ـا هـذا ا�حـق. ،�� شأن أهليتھ ملمارسـة حـق الز�ـارة توأن تب ،دلةاأل أو 
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 ؛�عـ�ن االعتبـار من أجـل البـت �ـ� ممارسـة هـذا ا�حـق  10إ��  5السلطة ا�ختصة بمقت��ى املواد من تأخذ 

  االستنتاجات.، و األدلة، و املعلومات

 ،�ــ� حــق الز�ــارة ت�علــق األمــر بالبــمــا إذا  10إ�ــ�  5ســلطة مختصــة بمقت�ــ�ى املــواد مــن  �ــلل يمكــن -3

خاصــة إذا �ــان الطلــب املرفــوع ، 2أن توقــف املســطرة إ�ــ� حــ�ن ان��ــاء املســطرة املنصــوص عل��ــا �ــ� الفقــرة 

أو إلغـــاء حـــق الز�ـــارة ا�خـــول مـــن طـــرف ســـلطات دولـــة اإلقامـــة االعتياديـــة الســـابقة  ،إل��ـــا يرمـــي إ�ـــ� �غي�ـــ�

 للطفل.

ن اتخـاذ إجـراءات مـ 10إ�ـ�  5ا�ختصة بمقت��ى املواد مـن  لطةنع مقتضيات هذه املادة السال تم -4

 .املنصوص عل��ا �� الفقرة الثانيةح�ن ان��اء املسطرة  مؤقتة إ��

 36املادة 

يــة أو بصــدد ال�ــي اتخــذت ف��ــا إجــراءات ا�حما الســلطات ا�ختصــة للدولــة املتعاقــدةإذا بلــغ إ�ــ� علــم 

، فإ��ا �شـعر سـلطات و�ان معرضا �خطر جسيم ،أو وجوده  �� دولة أخرى  ،اتخاذها، �غي�� إقامة الطفل

قيـــد زالـــت  مـــاأو بـــاإلجراءات ال�ـــي  ،املتخـــذة بـــاإلجراءات و، طفـــل بـــذلك ا�خطـــر ال ال�ـــي يتواجـــد ��ـــاالدولـــة 

  الدرس.

 37املادة 

ن ذلــــك ا البـــاب إذا اعت�ــــ�ت أذال يمكـــن لســــلطة أن تطلـــب أو توجــــھ معلومـــات تطبيقــــا ملقتضـــيات هــــ

�شـــ�ل ��ديـــدا �حر�ـــة أو حيـــاة أحـــد أو ، ل�خطـــر أو أموالـــھ ،�عـــرض الطفـــل أو التوجيـــھ يمكنـــھ أن ،الطلـــب

 أفراد أسرتھ.

 38املادة 

للدولــة املتعاقـدة املصــار�ف امل��تبـة عــن  األخـرى تتحمـل السـلطات املركز�ــة والسـلطات العموميــة  -1

ومواز�ـــــة ل�خـــــدمات  معقولـــــةمصـــــار�ف بإم�انيـــــة املطالبـــــة اإلخـــــالل ب تطبيـــــق مقتضـــــيات هـــــذا البـــــاب، دون 

 املقدمة من طرفها.

ة فيمــا يخــص توزيــع و عــدة دول أخــرى متعاقـدأ ،تعاقــدة أن ت�ـ�م اتفاقــات مــع دولـةيمكـن لدولــة م -2

 املصار�ف.

 

 

 39املادة 
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ن ت�ــ�م �ــل دولــة متعاقــدة مــع دولــة أو عــدة دول متعاقــدة أخــرى اتفاقــات �ــ� إطــار عالقا��مــا يمكــن أ

االتفاقـات أن  الـدول ال�ـي أبرمـت مثـل هـذه ، وع��ع�� أحسن وجھالباب املتبادلة لتطبيق مقتضيات هذا 

 هذه االتفاقية. لد��ا ال�ي تودعالدولة توجھ  ��خة م��ا إ�� 

 سالباب الساد

 مقتضيات عامة

 40املادة 

أو للدولة املتعاقدة ال�ي  ،اعتياديةيمكن لسلطات الدولة املتعاقدة ال�ي يقيم ��ا الطفل بصفة  -1

أو ألي �خص آخر لھ  ،لھ املسؤولية األبو�ة تأن �سلم ملن أسند ،اتخذ ف��ا إجراء �حماية الطفل

ع�� طلبھ �ش�� ف��ا إ�� صفتھ والصالحيات ا�خولة  شهادة بناء أموالھأو  ،صالحية حماية �خص الطفل

 لھ.

 دليل ع�� خالفها.قم ��ا �� تلك الشهادة ثابتة ما لم يشار إلو الصالحيات امل ة�عت�� الصف -2     

 .تلك الشهادة ؤهلة إلنجازلطات امل�ع�ن �ل دولة متعاقدة الس -3

  41املادة                

وفقــــا لهــــذه االتفاقيــــة لغايــــات  توج��هــــاأو  ،ال�خصــــية ال�ــــي تــــم تجميعهــــا املعلومــــات يمنــــع اســــتغالل

 �سب��ا. أحيلتأو  ،أخرى غ�� تلك ال�ي جمعت من أجلها

  42املادة                 

 املعلومات سر���ا طبقا لقانون دول��ا. وجهت إل��اتضمن السلطات ال�ي              

 

  43املادة                

  املوجهة�عفى الوثائق 
ّ
 مماثلة. اتمة تطبيقا لهذه االتفاقية من أي مصادقة أو ش�ليأو املسل

  44املادة                                                         

ال�ــي يتوجـب عل��ـا توجيـھ الطلبـات املنصـوص عل��ـا �ــ� يمكـن ل�ـل دولـة متعاقـدة أن �عـ�ن السـلطات 

 .33و  9و  8 :املواد

  45املادة                     

�ــ� املكتــب الــدائم ملــؤتمر الهــاي للقــانون الــدو�� إ 44و  29شــار إل��ــا �ــ� املــادت�ن  تبلــغ التعيينــات امل -1

 ا�خاص.

 االتفاقية. الدولة ال�ي تودع لد��ا لدى 34من املادة  الثانية�� الفقرة  التصر�ح املشار إليھ يودع -2

  46 ادةامل       
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مـــن القواعـــد ا�ختلفـــة ال�ـــي  اتأو مجموعـــ ،الدولـــة املتعاقـــدة ال�ـــي تتـــوفر ع�ـــ� نظـــم قانونيـــةال تلـــزم 

�ــذه � فقــط املنازعــات املتعلقــة ع�ــ�االتفاقيــة بتطبيــق قواعــد هــذه  وأموالــھ ،بــق �ــ� مــادة حمايــة الطفــلتط

   القواعد. اتأو مجموع ،ا�ختلفةاألنظمة 

  47املادة                    

من القواعد لها عالقة  ةأو مجموعفأك��، ن قانوني�ن تتوفر ع�� نظام�دولة �ل بالنسبة ل         

 : مختلفة فإن وحدات إقليميةبيقها ال�ي �شمل تطئل منظمة بمقت��ى هذه االتفاقية، و بمسا

 .بوحدة إقليمية �ع�ي اإلقامة االعتيادية ،الدولة إ�� اإلقامة االعتيادية ��ذهإشارة �ل  -1

 .بوحدة إقليمية الطفل وجود�ع�ي  ،الطفل بتلك الدولة وجودإشارة إ�� �ل  -2

 .بوحدة إقليميةالطفل  أموال�ع�ي وضعية  ،الطفل بتلك الدولة أموالإشارة إ�� وضعية �ل   -3

ملشار إل��ا �� قانون االوحدة اإلقليمية �ع�ي  ،الطفل جنسي��اإشارة إ�� الدولة ال�ي يحمل �ل  -4

ال�ي يرتبط ��ا  الوحدة اإلقليمية��ا �ع�ي فإ ،باملوضوع ذات الصلة، و�� حالة غياب القواعد تلك الدولة

 .وثيقاالطفل ارتباطا 

أو  ،الطفلبوي أل  ا�جسديأو االنفصال  ،شارة إ�� الدولة ال�ي رفع إ�� سلط��ا طلب الطالقإ�ل  -5

 .الطلب املذ�ور  ال�ي قدم إ�� سلط��ا اإلقليمية�ع�ي الوحدة  ،زواجهما إلغاء

ال�ـي يـرتبط ��ـا الوحـدة اإلقليميـة �ع�ـي  ،وثيقـا اارتباطـ يـرتبط ��ـا الطفـلإشارة إ�� الدولة ال�ـي �ل  -6

 طفل.ال

ال�ـي نقـل إل��ـا الوحـدة اإلقليميـة �ع�ـي  ،��ـا احـتفظ أو ،الطفـلنقل إل��ـا �ل إشارة إ�� الدولة ال�ي  -7

 .��ا احتفظأو  ،الطفل

أو السلطات  ،�ع�ي الهيئات ،غ�� السلطات املركز�ة ،هيئات أو سلطات هذه الدولةإ�� �ل إشارة  -8

 املعنية.الوحدة اإلقليمية ا�خول لها التصرف �� 

�ع�ـــــي  ،اء�ـــــا اإلجـــــر أو إ�ـــــ� ســـــلطة الدولـــــة ال�ـــــي اتخـــــذ ف� ،ةأو إ�ـــــ� املســـــطر  ،�ـــــل إشـــــارة إ�ـــــ� القـــــانون   -9

 ال�ي اتخذ ف��ا ذلك اإلجراء.الوحدة اإلقليمية سلطة أو  ،أو املسطرة ،القانون 

أو  ،أو مسـطرة ،�ع�ـي قـانون  ،املطلو�ـةأو إ�ـ� سـلطة الدولـة  ،أو املسـطرة ،�ـل إشـارة إ�ـ� القـانون  -10

 .أو التنفيذ ،ف��ا االع��اف مسالتُ ي ال�الوحدة اإلقليمية سلطة 

 

  48 املادة           
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أو  ،فــــأك�� ، و�ــــان ل�ــــل واحــــدة م��ــــا نظامهــــا القــــانو�ي ا�خــــاص وحــــدت�ن إقليميتــــ�نإذا ضــــمت دولــــة  

 التاليــــةتطبـــق القواعـــد  ،املســـائل املنظمــــة بمقت�ـــ�ى هـــذه االتفاقيــــةب ذات الصـــلةقواعــــد ال ة مـــنعـــمجمو 

 : للباب الثالث وفقاتحديد القانون املعمول بھ ل

الواجـــب الوحـــدة اإلقليميـــة �ـــ� حالـــة وجـــود قواعـــد ســـار�ة املفعـــول �ـــ� هـــذه الدولـــة تحـــدد قـــانون  -أ

 .الوحدةقانون هذه  يطبق ،التطبيق

 .47ا�حدد تبعا ملقتضيات املادة الوحدة اإلقليمية قانون يطبق  ،�� حالة غياب هذه القواعد -ب

 49املادة           

أو مجموعـة قواعـد تطبـق ع�ـ� شـرائح مختلفـة مـن إذا توفرت دولة ع�� نظـام�ن قـانوني�ن فـأك��        

 : التاليةتطبق القواعد �� املسائل املنظمة بمقت��ى هذه االتفاقية، األ�خاص 

هـذا  ، يطبـق الواجب التطبيققواعد سار�ة املفعول �� هذه الدولة تحدد القانون �� حالة وجود  -أ

  األخ��. 

تــرتبط أو مجموعــة القواعــد ال�ــي  ،أح�ــام النظــام القــانو�ي تطبــق ،القواعــد هــذه�ـ� حالــة غيــاب  -ب

 .أوثق الطفل ارتباطا بوضعية

  50املادة 

املتعلقـة باملظـاهر املدنيـة لالختطـاف ، 1980أكتـو�ر  25مقتضيات اتفاقيـة ب هذه االتفاقية مسال ت

غ�ــ� أنــھ ال يوجــد مــا يمنــع مــن أطــراف هــذه االتفاقيــة،  بــ�ن عالقــاتالالــدو�� لألطفــال، وذلــك �ــ� مــا يخــص 

بصـــورة غ�ــــ�  احتجـــزأو  ،الطفـــل الــــذي نقـــل إلعـــادةإعمـــال مقتضـــيات هـــذه االتفاقيـــة مــــن أجـــل التوصـــل 

 أو من أجل تنظيم حق الز�ارة. ،مشروعة

  51املادة 

املتعلقــة  1961 أكتــو�ر 5تحــل هــذه االتفاقيــة �ــ� إطــار العالقــات بــ�ن الــدول املتعاقــدة محــل اتفاقيــة 

بتنظــــيم   الهــــاي املتعلقــــة اتفاقيــــةطبــــق �ــــ� مــــادة حمايــــة القاصــــر�ن، و والقــــانون امل ،باختصــــاص الســــلطات

دون املســــاس بـــــاالع��اف بــــاإلجراءات املتخــــذة تبعـــــا ، 1902يونيــــو  12الواليــــة ع�ــــ� القاصــــر�ن املوقعـــــة �ــــ� 

 املشار إل��ا. 1961أكتو�ر  5التفاقية 

 

 

 

  52ملادة ا
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 �شــــمل، وال�ــــي ت�ــــون ف��ــــا الــــدول املتعاقــــدة طرفــــا اآلليــــات الدوليــــة ال�ــــيبهــــذه االتفاقيــــة  مــــسال ت -1

تصـــــر�ح مخـــــالف مـــــن طـــــرف الـــــدول امللزمـــــة  قـــــدممـــــا لـــــم ي ،مقتضـــــيات تتعلـــــق بـــــاملواد املنظمـــــة بمقتضـــــاها

 بمقت��ى تلك اآلليات.

اتفاقـــــات فيمــــا بي��ـــــا  ،دول متعاقــــدةعــــدة أو  ،دولـــــةإبــــرام ال تحــــول هــــذه االتفاقيـــــة دون إم�انيــــة  -2

دولـة باألطفال املقيم�ن بصفة اعتيادية �ـ�  فيما يتعلقمقتضيات نظمت بمقت��ى هذه االتفاقية، �شمل 

 �عت�� طرفا �� تلك االتفاقات.

 نظمــتمــواد تعاقــدة فيمــا يتعلــق بدول معــدة أو  ،ال تحــول االتفاقــات ال�ــي ســت��م مــن طــرف دولــة -3

فيمــا يتعلــق �عالقــات هــذه الــدول مـــع دول  األخ�ــ�ةقتضــيات هــذه دون تطبيــق م ،بمقت�ــ�ى هــذه االتفاقيــة

 أخرى.متعاقدة 

تطبق مقتضيات الفقرات السـابقة ع�ـ� القـوان�ن املوحـدة املبنيـة ع�ـ� وجـود عالقـات خاصـة بـ�ن  -4

  ية. سيما م��ا ذات الطبيعة اإلقليم ال ،تعاقدةالدول امل

  53املادة              

دخـــول هـــذه االتفاقيـــة  �عـــد ال�ـــي تتخـــذها الدولـــةبالنســـبة لإلجـــراءات إال ق هـــذه االتفاقيـــة ال تطبـــ -1

 .��ا التنفيذ ح��

املتخـذة �عـد دخولهـا ح�ـ� التنفيـذ �ـ�  اإلجـراءاتتنفيـذ و  ،ذه االتفاقيـة بالنسـبة لالع�ـ�افتطبق هـ -2

 والدولة املطلو�ة. ،الدولة ال�ي اتخذت ف��ا تلك اإلجراءاتب�ن عالقات ال

  54املادة                 

ولــــة متعاقــــدة باللغــــة األصــــلية ســــلطة أخــــرى بد أو ألي ،إ�ــــ� الســــلطة املركز�ــــة مراســــلةوجــــھ �ــــل ت -1

ترفـق  ،وإذا �انت هذه ال��جمة صـعبة املنـالالرسمية.  حدى لغا��اإأو  ،هذه الدولة لغةب��جمة إ��  مرفقة

 نجل��ية.اإل  اللغة أو ،لغة الفر�سيةب��جمة إ�� ال املراسلة

من هذه االتفاقيـة  60التحفظ املنصوص عليھ �� املادة  يمكن لدولة متعاقدة �عد إبداءنھ غ�� أ -2

 .نجل��يةاإل  اللغةأو  ،�ع��ض ع�� استعمال اللغة الفر�سية نأ

  55املادة                

 : أن 60دولة متعاقدة بمقت��ى املادة ل�ل  -1

 وجد فوق ترا��ا.ممتل�ات طفل يإجراءات �حماية  االختصاص لسلطا��ا من أجل اتخاذ تبقي -أ 

طــرف ســلطا��ا �ــ�  نأو بــإجراء منــاف إلجــراء اتخــذ مــ ،تبــدي تحفظهــا �عــدم اع��افهــا بمســؤولية أبو�ــة -ب

 .األموالشأن تلك 

 .األموالالتحفظ ع�� �عض أنواع  يقتصريمكن أن  -2
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  56املادة                

�جنــــة خاصـــة مــــن أجــــل يـــدعو ال�اتــــب العـــام ملــــؤتمر الهــــاي للقـــانون الــــدو�� ا�خــــاص بصـــفة دور�ــــة             

 تدارس التطبيق العم�� لهذه االتفاقية. 

 الباب السا�ع

 مقتضيات ختامية

 57املادة 

هذه االتفاقية لتوقيع الدول ال�ي �انت عضوا �� مؤتمر الهاي للقانون الدو�� ا�خاص أثناء  تفتح-1

 دورتھ الثامنة عشرة.ا�عقاد 

 ،والقبول  ،املصادقة، وتودع وثائق أو املوافقة عل��ا ،أو قبولها ،� االتفاقيةع� تتم املصادقة-2

 املودعة لد��ا هذه االتفاقية. اهولندملكة ملالشؤون ا�خارجية  واملوافقة لدى وزارة

 58املادة                 

دولة أخرى االنضمام لهذه االتفاقية �عد دخولها ح�� التنفيذ طبقا ملقتضيات الفقرة  يجوز ألي-1

 .61املادة األو�� من 

 . ا�جهة املودعة لد��ا هذه االتفاقية تودع وثيقة االنضمام لدى -2

قدة ال�ي والدول املتعا ،هذه االتفاقية سوى ع�� عالقات الدولة املنضمةلر االنضمام �سري أث ال-3

التوصل بالتبليغ املنصوص عليھ �� الفقرة "ب"  من تار�خالستة شهر ، خالل األ تبد أي اع��اض عل��ا لم

أو املوافقة ع��  ،أو القبول  ،املصادقةدولة عند  يمكن أن يرفع االع��اض من طرف أي و .63من املادة 

 االتفاقية.جهة املودعة لد��ا هذه ، وتبلغ االع��اضات ل�قبل االنضمام هذه االتفاقية

  59املادة                    

املواد ب مختلفة فيما يتعلقنظم قانونية تطبق ف��ا فأك��  وحدت�ن إقليميت�نيمكن لدولة تضم  -1

أو  ،أو املوافقة ،أو القبول  ،املصادقةأو  ،أن تصرح أثناء التوقيع ،املنظمة بمقت��ى هذه االتفاقية

، ع�� إحداها أو �عضهافقط أو  ،�افة وحدا��ا اإلقليميةاالنضمام بأن هذه االتفاقية ستطبق ع�� 

 و�مكن لها �� أي وقت استبدال هذا التصر�ح بواسطة تصر�ح جديد.

 الوحدات اإلقليمية وتو�ح �ش�ل صر�ح ،تبلغ التصر�حات ل�جهة املودعة لد��ا هذه االتفاقية -2

 االتفاقية.ال�ي ستطبق ف��ا هذه 

فإن مقتضيات هذه االتفاقية تطبق ع��  ،إذا لم تقدم الدولة التصر�ح املشار إليھ �� هذه املادة -3

 �افة ترا��ا.

  60املادة                 
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أو  ،أو املوافقة ،أو القبول  ،املصادقةع�� أ�عد تقدير عند و يمكن ل�ل دولة متعاقدة  -1

 أو التحفظ�ن املنصوص عل��ما ،أن تبدي التحفظ، 59التصر�ح املنجز طبقا للمادة  عندأو  ،االنضمام

 .أخرى تقبل أي تحفظات وال  .55واملادة ، 54�� الفقرة الثانية من املادة 

، و�بلغ هذا ال�حب إ�� ا�جهة املودعة قدمتھيمكن ل�ل دولة �� أي وقت �حب التحفظ الذي  -2

 لد��ا هذه االتفاقية.

التبليغ املنصوص عليھ  الذي ي�� تار�خينت�ي مفعول التحفظ �� اليوم األول من الشهر الثالث  -3

 �� الفقرة السابقة.

 61املادة                  

ان��اء ف��ة الثالثة تار�خ �� من اليوم األول من الشهر الذي ي �سري مفعول هذه االتفاقية ابتداء -1

 .57أو القبول أو املوافقة املنصوص عل��ا �� املادة  للمصادقةالثالثة  الوثيقةأشهر من إيداع 

 :�� سري مفعول هذه االتفاقية �عد ذلك� -2

أو  ،وثيقة املصادقةالثالثة أشهر �عد إيداع  ف��ةان��اء تار�خ الذي ي�� اليوم األول من الشهر  -أ

 أو وافقت فيما �عد. ،أو قبلت ،أو االنضمام بالنسبة ل�ل دولة صادقت ،أو املوافقة ،القبول 

ستة أشهر الأجل  انقضاءالثالثة أشهر �عد  ف��ةان��اء  تار�خ الذي ي���� اليوم األول من الشهر  -ب

 بالنسبة ل�ل دولة منضمة إل��ا. 58من املادة  الثالثةاملنصوص عليھ �� الفقرة 

الثالثة أشهر �عد التبليغ املنصوص عليھ ��  ف��ةان��اء تار�خ الذي ي�� �� اليوم األول من الشهر  -ج           

 .59ال�ي شمل��ا هذه االتفاقية طبقا للمادة  الوحدات اإلقليميةهذه املادة بالنسبة ل�ل 

 62املادة                    

جهة املودعة لد��ا هذه االتفاقية بإشعار كتا�ي يوجھ إ�� ا� ن�ييمكن ل�ل دولة �عد طرفا أن ت -1

 ال�ي تطبق ف��ا.الوحدات اإلقليمية ع�� �عض  اإل��اء، و�مكن أن يقتصر هذا هذه االتفاقية

عشر شهرا �عد  ث�ىاإل ف��ةان��اء تار�خ الذي ي�� اليوم األول من الشهر  ذمن اإل��اء�سري مفعول  -2

مدة أطول من أجل سر�ان  حدد اإلشعارإذا و  هذه االتفاقية. شعار من طرف ا�جهة املودعة لد��اتار�خ اإل 

 املذ�ورة. الف��ةينتج أثرا إال �عد ان��اء  فإن هذا األخ�� ال اإل��اء،مفعول 

 63املادة                    

 ا�جهة املودعة لد��ا هذه االتفاقية الدول األعضاء �� مؤتمر الهاي للقانون الدو�� ا�خاص، تبلغ

 :ب 58املادة ة إل��ا طبقا ملقتضيات لدول املنضموكذا ا

 ؛57فقات املنصوص عل��ا �� املادة ، واملوااإلمضاءات، واملصادقات، والقبول  -أ
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 ؛58م املنصوص عل��ما �� املادة ع�� االنضما واالع��اضاالنضمام  -ب

 ؛61التنفيذ طبقا ملقتضيات املادة هذه االتفاقية ح��  دخول تار�خ  -ج

 ؛59و املادة ، 34فقرة الثانية من املادة التصر�حات املنصوص عل��ا �� ال -د

 ؛39اقات املنصوص عل��ا �� املادة االتف -ه

و�حب التحفظات ، 55، واملادة 54من املادة  الثانيةالتحفظات املشار إل��ا �� الفقرة  -و

 ؛60عل��ا �� الفقرة الثانية من املادة  املنصوص

 ؛62�� املادة  ��اء املنصوص عليھاإل -ز

 هذه االتفاقية. ع�� لهم قع ا�خول ، و ع�� ذلكو�ناء 

نجل��ية اللغة اإل و  ،باللغة الفر�سية 1996أكتو�ر  �� اليوم التاسع عشر من شهرالهاي ت �� حرر 

محفوظات ح�ومة مملكة  لدىو�تم إيداع النظ��  ،�ل من النص�ن نفس ا�حجيةل، و �� نظ�� واحد

إ�� �ل دولة من الدول  ةالدبلوماسي ع�� القنوات، و�سلم منھ ��خة مشهود بمطابق��ا لألصل هولندا

 دورتھ الثامنة عشرة.ا�عقاد األعضاء �� مؤتمر الهاي للقانون الدو�� ا�خاص أثناء 
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