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 اتفاقية الهاي املتعلقة با�جوانب املدنية لالختطاف الدو�� لألطفال 

 )1980أكتو�ر  25(املؤرخة �� 

 ،االتفاقيةإن الدول املوقعة ع�� هذه 

 بحضان��م؛ �� األمور املتعلقةصا�ح األطفال أهمية قصوى ملإذ �� ع�� قناعة تامة بأن 

من اآلثار الضارة الناتجة عن نقلهم أو  ع�� الصعيد الدو��ورغبة م��ا �� حماية األطفال 

 م�ان إ�� دولة ةالفور� إعاد��ماحتجازهم بطر�قة غ�� مشروعة، واتخاذ إجراءات تضمن 

 ؛واالتصال حماية حقوق الز�ارة باإلضافة إ�� العتيادية،اإقام��م 

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

 االتفاقية مجال –األول  الباب

 1املادة 

 :أهداف هذه االتفاقية

دولة متعاقدة  لألطفال الذين نقلوا إ�� أو احتجزوا �� أي ةالفور� ادةعاإل ضمان  -أ

 بطر�قة غ�� مشروعة؛

ال�ي ينص عل��ا القانون  واالتصال �حقوق ا�حضانة والز�ارة ضمان االح��ام الفع�� -ب

 خرى.األ  من قبل الدول املتعاقدة بإحدى الدول املتعاقدة

 2املادة 

ها، تتخذ الدول املتعاقدة �افة االجراءات الالزمة لضمان تنفيذ أهداف االتفاقية داخل حدود

 جراءات املتاحة.و�ستخدم لهذه الغاية أسرع اإل 

 3 املادة

 �عت�� نقل الطفل أو احتجازه غ�� مشروع �� ا�حاالت التالية:
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إذا �ان �� ذلك ان��اك �حقوق ا�حضانة املمنوحة ل�خص أو مؤسسة أو هيئة ما،  -أ

مقيما ال�ي ينص عل��ا قانون الدولة ال�ي �ان الطفل و سواء �ش�ل مش��ك أو فردي، 

  ؛مباشرة قبل نقلھ أو احتجازه اعتيادية�ا بصفة ف�

سواء �ش�ل مش��ك إذا �انت هذه ا�حقوق قد ُموِرست فعليا وقت النقل أو االحتجاز،  -ب

 أو فردي، أو �انت ستمارس لو لم يحدث نقل الطفل أو احتجازه.

أو  ،بموجب قانون  ع�� وجھ ا�خصوصحقوق ا�حضانة املذ�ورة أعاله �� الفقرة (أ)  قد تمنح

 أو اتفاق ذو أثر قانو�ي بموجب قانون الدولة املعنية. ،أو إداري  ،بناء ع�� قرار قضائي

 4املادة 

دولة متعاقدة مباشرة قبل أي ب اعتياديةتطبق هذه االتفاقية ع�� أي طفل �ان مقيما بصفة 

االتفاقية عند بلوغ  و�نت�ي تطبيق. واالتصال حدوث أي ان��اك �حقوق ا�حضانة أو الز�ارة

 الطفل سن السادسة عشرة.

 5املادة 

 ألغراض هذه االتفاقية:وفقا 

�وجھ خاص و الطفل �خص ا�حقوق املتعلقة برعاية : تتضمن "حقوق ا�حضانة" -أ

 ا�حق �� تحديد م�ان إقامتھ ؛

ا�حق �� اصطحاب الطفل لف��ة زمنية محدودة إ��  :"واالتصال تتضمن "حقوق الز�ارة -ب

 .عتياديةاال إقامتھ  م�انم�ان غ�� 

 السلطات املركز�ة –الثا�ي  الباب

 6املادة 

 طالع باملهام ال�ي تفرضها االتفاقية ع�� هذه السلطات.لال �َعِ�ن الدولة املتعاقدة سلطة مركز�ة 

تتاح للدول الفيدرالية أو الدول ذات األنظمة القانونية املتعددة أو الدول ذات املنظمات 

 املدىاملتمتعة با�حكم الذا�ي، حر�ة �عي�ن أك�� من سلطة مركز�ة واحدة وتحديد  اإلقليمية

 ا. سلط��قلي�ي لاإل
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فيجب أن تحدد من بي��ا تلك ال�ي يجب أن دولة أك�� من سلطة مركز�ة واحدة،  إذا عينت

 ة داخل هذه الدولة.عنيللسلطة املركز�ة امل تتلقى الطلبات لتوج��ها �عد ذلك إ��

 7املادة 

سبل التعاون ب�ن السلطات ا�ختصة �� دولها  عزز تتعاون السلطات املركز�ة فيما بي��ا و�

 لألطفال وتحقيق األهداف األخرى لهذه االتفاقية.  ةالفور� عادةاإل لضمان 

املناسبة من  اإلجراءاتتتخذ السلطات املركز�ة، سواء �ش�ل مباشر أو ع�� وسيط، جميع 

 أجل:

قل أو احتجز بطر�قة غ�� مشروعة؛ تحديد )أ
ُ
 م�ان وجود الطفل الذي ن

أو اإلضرار باألطراف املعنية نتيجة اتخاذ تداب��  ،بالطفل إضا�� ضرر أي منع إ�حاق  )ب

 مؤقتة أو التسبب �� اتخاذها؛

 ؛ة للطفل أو التوصل إ�� حل وديالطوعي ادةعضمان اإل  )ج

 عند االقتضاء؛ تعلقة با�خلفية االجتماعية للطفلاملد) تبادل املعلومات 

 رتبطة بتطبيق االتفاقية؛وامل ،هـ) توف�� املعلومات ذات الطا�ع العام املتعلقة بقانون دولها

ووضع  الطفل إعادةأو �سهيلها ��دف  اإلدار�ة وأ�� القيام باإلجراءات القضائية  بدءو) ال

 أو ضما��ا؛ واالتصال �حقوق الز�ارة ليةلتنظيم املمارسة الفعال��تيبات الالزمة 

 االستعانةبما �� ذلك  -االقتضاءعند -ا�سهيلهأو  القانونيةز) توف�� املساعدة واالستشارة 

 ا�حام�ن واملستشار�ن القانوني�ن؛ب

 ؛للطفل ةاآلمن ادةعال�ي قد ت�ون ضرور�ة ومناسبة لضمان اإل ح) توف�� ال��تيبات اإلدار�ة 

 .ذلكعقبات قد �عيق هذه االتفاقية وإزالة أي  تطبيق �شأنط) تبادل املعلومات 

 األطفال ادةعإ –الثالث  الباب

 8املادة 
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قل أو احتجز بألي �خص أو مؤسسة أو هيئة تّد  حقي
ُ
�عت��  أسلوب�� أن طفال ما قد ن

إقامة الطفل  �� م�انالتقدم بطلب سواء إ�� السلطة املركز�ة  �حقوق ا�حضانة؛ ا�ان��ا

 ضمانلمساعدة �� لي دولة متعاقدة أخرى التا�عة أل طة املركز�ة أو إ�� السل االعتيادية

  الطفل. ادةعإ

  الطلب ما ي��:يتضمن 

بنقل  ا�حتمل أنھ قاموال�خص  الطفلا�خاصة ��و�ة �ل من مقدم الطلب و املعلومات  أ)

 و احتجازه.الطفل أ

 .توفرتار�خ ازدياد الطفل إن  ب)

  .ادعاء مقدم الطلباألسس ال�ي يقوم عل��ا  ج)

 معھ.ة حول م�ان الطفل وهو�ة ال�خص املف��ض وجوده وفر �افة املعلومات املتد) 

 يمكن أن ُيرفق الطلب أو ُي�حق بما ي��:   

 .عالقة باملوضوعذو أي قرار أو اتفاق  منهـ) ��خة موثقة 

 الطفل يقيم ��ا ال�ي دولةلو) شهادة صادرة عن سلطة مركز�ة أو سلطة مختصة أخرى تا�عة ل

�� تلك باملوضوع بخصوص القانون ذو الصلة  ،�خص مؤهل أي من، أو بصفة اعتيادية

 الدولة.

 .عالقة باملوضوعأي وثائق أخرى ذات ز) 

 9املادة 

 ما يحملها ع�� االعتقاد 8السلطة املركز�ة ال�ي تتلقى طلبا �املشار إليھ �� املادة لدى  توفرإذا 

إ�� الطلب  بإرسال تأخ��أي ودون مباشرة  تقوم أن الطفل موجود �� دولة متعاقدة أخرى، ب

السلطة املركز�ة املقدمة للطلب أو  إفادةو لتلك الدولة املتعاقدة  التا�عة السلطة املركز�ة

 ا�حالة. وفقامقدم الطلب، 

 10املادة 
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لدولة ال�ي يوجد ��ا الطفل، أو �عمل ع�� اتخاذ �افة تتخذ السلطة املركز�ة التا�عة ل

 للطفل. ةالطوعي للتوصل إ�� اإلعادةاملالئمة اإلجراءات 

 11املادة 

 األطفال.عادة التا�عة للدول املتعاقدة إجراءات عاجلة إل اإلدار�ة  وأتتخذ السلطات القضائية 

سابيع منذ تار�خ �ة املعنية إ�� قرار �� ظرف ستة أإذا لم تتوصل السلطات القضائية أو اإلدار 

الطلب، قدم الطلب أو السلطة املركز�ة التا�عة للدولة املقدم إل��ا بدء اإلجراءات، يحق مل

البة أو طلب من السلطة املركز�ة التا�عة للدولة مقدمة الطلب، املط ة م��اسواء بناء ع�� مبادر 

  ببيان يتضمن أسباب التأخ��.

 رددولة املقدم إل��ا الطلب إذا تلقت السلطة املركز�ة التا�عة لل
ً
 تقوم بإرسال هذا الرد إ��، ا

 حالة.وفقا ل�السلطة املركز�ة التا�عة للدولة مقدمة الطلب أو إ�� مقدم الطلب، 

 12املادة 

قل طفل�ان إذا 
ُ
إذا �انت و ، 3�� املادة  وردتجز بطر�قة غ�� مشروعة حسب ما أو اح قد ن

 بواسطةتار�خ بدء اإلجراءات  االحتجاز غ�� املشروع وأو  املنقضية ب�ن تار�خ النقلف��ة ال

، تقل عن عام واحدالتا�عة للدولة املتعاقدة ال�ي يوجد ��ا اإلدار�ة  أوالقضائية السلطة 

 الطفل. إصدار أمر فوري بإعادة السلطة املعنية فيجب ع��

قد  اإلجراءات ح�ى إذا �انتالطفل عادة أمرا بإأيضا تصدر السلطة القضائية أو اإلدار�ة 

ِدمت ال��اه�ن ، إال إذا مدة السنة الواحدة املشار إل��ا �� الفقرة السابقة انقضاء�عد  بدأت
ُ
ق

 �� بيئتھ ا�جديدة. مستقر الطفل ع�� أن

 ما يدعولد��ا  توفرإذا  ،املقدم إل��ا الطلبللسلطة القضائية أو اإلدار�ة التا�عة للدولة  يحق

النظر �� طلب لالعتقاد بأن الطفل قد نقل إ�� دولة أخرى، استئناف اإلجراءات أو رفض 

 الطفل. إعادة

 13املادة 
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ع�� السلطة القضائية أو اإلدار�ة  ال يتحتمع�� الرغم من األح�ام الواردة �� املادة السابقة، 

ال�خص أو املؤسسة أو  نتمكالطفل إذا  عادةإصدار أمر بإ التا�عة للدولة املقدم إل��ا الطلب

 أن: من إثبات الطفل ادةالهيئة ال�ي �عارض إع

حقوق الطفل لم تكن تمارس فعال �خص أخرى تر�� هيئة ال�خص أو املؤسسة أو أي  أ)

أو فيما �عد ع��  مسبقا، أو �انت قد وافقت ادة �ش�ل فع��عا�حضانة وقت النقل أو اإل 

 ؛ الطفل عدم إعادة ع�� النقل أو

وجوده �� نف��ي أو الجسدي أو ا� قد �عرضھ لألذىالطفل  إلعادة مخاطر جسيمةثمة  ب)

 .وضع ال يطاق

الطفل إذا رأت أن الطفل يرفض  إعادةيجوز للسلطة القضائية أو اإلدار�ة رفض إصدار طلب 

 .باألخذ برأيھ الدرجة ال�ي �سمحبلغ من العمر والرشد قد وأنھ  إعادتھ

املشار إل��ا �� هذه املادة، تأخذ السلطات القضائية واإلدار�ة �ع�ن عند تقدير الظروف 

 السلطة املركز�ة تحصل عل��ا مناالعتبار املعلومات املتعلقة با�خلفية االجتماعية للطفل ال�ي 

 لدولة.هذه اي سلطة مختصة تا�عة لأو أ التا�عة للدولة ال�ي يقيم ��ا الطفل بصفة اعتيادية

 14املادة 

، 3املادة ��  وردل أو احتجاز غ�� مشروع حسب ما التحقق مما إذا �ان هناك نقمن أجل 

و�صورة  االعتبار�ع�ن  تأخذ السلطات القضائية أو اإلدار�ة التا�عة للدولة املقدم إل��ا الطلب

 والقرارات القضائية واإلدار�ة الدولة ال�ي يقيم ��ا الطفل بصفة اعتيادية، قانون  مباشرة

ون الرجوع إ�� اإلجراءات ا�حددة ، دالدولة تلك املع��ف ��ا أو غ�� املع��ف ��ا رسميا ��

 .يمكن تطبيقهاهذا القانون أو االع��اف بالقرارات األجنبية ال�ي قد ا�خاصة بصالحية 

 15املادة 

اإلدار�ة التا�عة للدولة املتعاقدة  ، يحق للسلطات القضائية أوالطفل بإعادةل إصدار أمر يقب

ع��  من سلطات الدولة ال�ي يقيم ��ا الطفل بصفة اعتيادية حصول مقدم الطلب أن تطلب

من  3�� املادة  وردحسب ما  �ان غ�� مشروع االحتجاز وأالنقل  �ش�� إ�� أنقرار أو أي حكم 
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– مقدمي الطلبات مساعدة السلطات املركز�ة التا�عة للدول املتعاقدة . و�تع�ن ع��االتفاقية

 �� ا�حصول ع�� هذه القرارات أو األح�ام.   -بقدر اإلم�ان

 16املادة 

��  وردطفل بطر�قة غ�� مشروعة حسب ما  نقل أو احتجازبحدوث عقب تلق��ا مذكرة تفيد 

قل إل��ا الطفل  يحق، ال 3املادة 
ُ
للسلطات القضائية أو اإلدار�ة التا�عة للدولة املتعاقدة ال�ي ن

يثبت أن حقوق ا�حضانة إ�� أن إصدار قرار حول ا�جوانب القانونية �أو ال�ي احتجز ف��ا، 

بموجب  يتم تقديم طلب لمإن ، أو غ�� متوفرة شروط إعادة الطفل بموجب هذه االتفاقية

 زمنية معقولة �عد تلقي املذكرة. ف��ةخالل هذه االتفاقية 

 17املادة 

والذي تم إصداره أو االع��اف بھ �� الدولة املقدم إل��ا  القرار املتعلق با�حضانة �عت��ال 

للسلطات القضائية  يمكنأنھ  غ��الطفل بموجب هذه االتفاقية،  إعادةلرفض  أساسا الطلب

أن تأخذ �ع�ن االعتبار أسباب إصدار هذا القرار اإلدار�ة التا�عة للدولة املقدم إل��ا الطلب  وأ

 �� تطبيقها لهذه االتفاقية. 

 18املادة 

من صالحية السلطة القضائية أو اإلدار�ة ��  الباب ا�حدهذا الواردة �� ح�ام لأل  يمكنال 

 الطفل �� أي وقت �ان. بإعادة أمرإصدار 

 

 19املادة 

ع�� ا�جوانب القانونية املرتبطة بموجب هذه االتفاقية  الطفل بإعادة يتعلق أي قرار  يؤثرال 

 ا�حضانة. با�حق ��

 20املادة 

املبادئ األساسية  �انتإذا  ،12بموجب أح�ام املادة  الصادر الطفل أمر إعادةرفض  يمكن

  ا�حر�ات األساسيةو بحماية حقوق اإل�سان  واملتعلقةللدولة املقدم إل��ا الطلب 
ُ
 .ج�� ذلكال ت
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 واالتصال حقوق الز�ارة –الرا�ع  الباب

 21املادة 

 واالتصال ة �حقوق الز�ارةت الالزمة لتنظيم املمارسة الفعليتقديم طلب اتخاذ ال��تيبا مكني

السلطات املركز�ة التا�عة للدول املتعاقدة بنفس طر�قة تقديم طلب  لدى ، وذلكأو ضما��ا

 الطفل.  إعادة

بتعز�ز ممارسة  ،7م السلطات املركز�ة وفق واجبات التعاون املنصوص عل��ا �� املادة تل�� 

الشروط ال�ي �ستوج��ا ممارسة هذه  ��ضمان توفو �� جو هادئ  واالتصال حقوق الز�ارة

 ا�حقوق.

تقف �� إلزالة �افة العقبات ال�ي  -بقدر اإلم�ان– تتخذ السلطات املركز�ة ا�خطوات الالزمة

 ممارسة هذه ا�حقوق. طر�ق

أو ع��  بصورة مباشرة، سواء اإلجراءات القضائية �� أو �ساعد لسلطات املركز�ةتباشر ا

ضمان اح��ام الشروط ال�ي �ستوج��ا و ��دف تنظيم هذه ا�حقوق أو حماي��ا، وسطاء، 

 ممارسة هذه ا�حقوق. 

 

 

 

 عامة أح�ام –ا�خامس  الباب

 22املادة 

ومصار�ف  سداد ت�لفةتقديم أي ضمان أو كفالة أو تأم�ن كيفما �ان، لضمان  ملزَ ال يَ 

 هذه االتفاقية.  تدخل �� مجالاإلجراءات القضائية أو اإلدار�ة ال�ي 

 23املادة 

 .شك�� مماثل أو إجراء ةمصادق أي�� إطار هذه االتفاقية  ُيطلبال 
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 24املادة 

رسل إ�� السلطة املركز�ة التا�عة للدولة تصاغ الطلبات أو املراسالت أو أي وثائق 
ُ
أخرى ت

رفق ب ،املقدم إل��ا الطلب
ُ
لرسمية أو إحدى اللغات الرسمية ��جمة إ�� اللغة اباللغة األصلية وت

 نجل��ية �� حال �عذر ذلك.إ�� اللغة الفر�سية أو اإل  ��جمةب قدم إل��ا الطلب، أولدولة املل

ورفض استخدام إحدى اللغت�ن  42بمقت��ى املادة يجوز ألي دولة متعاقدة التحفظ 

رسل إ��  املراسالت أو أي وثائق أخرى  وأ الفر�سية أو االنجل��ية، وليس كالهما، �� الطلبات
ُ
ت

 السلطة املركز�ة التا�عة لها.

 25املادة 

، فيما يتعلق اعتياديةقيم�ن ��ذه الدول بصفة يحق ملواط�ي الدول املتعاقدة واأل�خاص امل

�� أي دولة  ةواالستشارة القانوني القضائية بتطبيق هذه االتفاقية، االستفادة من املساعدة

 فةبص ال�ي تطبق ع�� مواط�ي هذه الدولة املقيم�ن ��اخرى بنفس الشروط أمتعاقدة 

 . اعتيادية

 26املادة 

 تطبيق هذه االتفاقية. ��  مصار�فهاتتحمل �ل سلطة مركز�ة 

ع��  رسوم ة أخرى تا�عة للدول املتعاقدة أيمصا�ح عموميال تفرض السلطات املركز�ة وأي 

مقدم الطلب  بصفة خاصة مطالبةلها  يحقال ت املقدمة بموجب هذه االتفاقية. كما الطلبا

حام�ن ا�ب االستعانةعن  ال�ي ت��تبأو  باإلجراءات تتعلقأو مصار�ف  أ�عابأي  �سداد

املصار�ف امل��تبة أو ال�ي ست��تب عن  �سداد املطالبةلها  يحقإال أنھ ، قانوني�نالستشار�ن املو 

 الطفل. إعادةعملية تنفيذ 

 يالتصر�ح بأ��ا لن تتحمل أو  42املادة  بموجبتعاقدة التحفظ املدولة لل يحقومع ذلك، 

االستعانة  اإلجراءات القضائية أو عن امل��تبة�املشار إل��ا �� الفقرة السابقة و مصار�ف 

��  جهاز املساعدة واالستشارة القانونية تحمل، إال إذا حام�ن أو املستشار�ن القانوني�نبا�

 .تلك املصار�فالدولة هذه 
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بموجب هذه  واالتصال ق الز�ارةصدور أمر يتعلق بحقو  الطفل أو بإعادةعند صدور أمر 

ن تفرض ع�� ال�خص أ - االقتضاءعند  –يحق للسلطات القضائية أو اإلدار�ة االتفاقية، 

 سداد، واالتصال ، أو الذي حال دون ممارسة حقوق الز�ارةالذي نقل الطفل أو احتجزه

 مصار�فنيابة عنھ، بما �� ذلك بالُسددت املصار�ف الضرور�ة ال�ي تحملها مقدم الطلب أو 

ة عن لقانونيا ومصار�ف النيابةالبحث عن الطفل،  عملية عن م��تبة مصار�فالسفر أو أي 

 الطفل. إعادة مصار�ف و ،مقدم الطلب

 27املادة 

هذه االتفاقية  شروط تطبيقعدم تحقق  ثبتقبول الطلب إذا ركز�ة املسلطة ال يتع�ن ع��ال 

و�� هذه ا�حالة، تخ�� السلطة املركز�ة مقدم الطلب  .سليمع�� أساس  ال يقومأو أن الطلب 

 . الطلب هارفض فورا بأسباب -االقتضاءعند  -الطلب ل ع��هاأو السلطة املركز�ة ال�ي أرِس 

 28املادة 

نيابة عن بالي يخول لها التصرف الطلب بتفو�ض كتا� بإرفاق املطالبةركز�ة املسلطة لل يحق

 .من يمثلھ أو �عي�نمقدمھ 

 29املادة 

حقوق �ان��اك  حدوثتد�� �خص أو مؤسسة أو هيئة أي دون قيام هذه االتفاقية  تحول ال 

مباشرة إ�� بصورة طلب بتقديم ، 21أو املادة  3كما جاء �� املادة  واالتصال الز�ارة ا�حضانة أو

أح�ام هذه  قت��ىبم�ان ذلك دولة متعاقدة، سواء  �� أيالسلطات القضائية أو اإلدار�ة 

 .أم ال االتفاقية

 30املادة 

تقبل ا�حاكم والسلطات اإلدار�ة للدول املتعاقدة الطلبات املقدمة ع�� السلطة املركز�ة أو 

واملتعلقة بتطبيق املقدمة بصورة مباشرة إ�� السلطات القضائية أو اإلدار�ة للدولة املتعاقدة 

 ، إ�� جانب أي وثائق ومعلومات أخرى مرفقة ��ا أو املرسلة من قبل أي سلطةاالتفاقيةهذه 

 .مركز�ة

 31املادة    
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��  مختلفة إقليميةوحدات املعمول ��ا �� ولة ذات نظام�ن قانون�ن أو أك�� بأي د إذا �علق األمر

 مسائل ا�حضانة:

  )أ
ُ
 م�انتلك الدولة ع�� أ��ا إشارة إ��  �� االعتياديةاإلقامة  م�ان فَسر أي إشارة إ��ت

 تلك الدولة؛��  حدى الوحدات اإلقليميةإ�� االعتيادية اإلقامة 

فَسر أي إشارة  )ب
ُ
ع�� أ��ا إشارة إ�� قانون االعتيادية اإلقامة  م�انالدولة إ�� قانون ت

 .بصفة اعتياديةالطفل  ال�ي يقيم ��التلك الدولة  ةالتا�ع الوحدة اإلقليمية

 32املادة 

ع�� فئات مختلفة من  امطبقنظام�ن قانوني�ن أو أك��  دولة ذاتب إذا �علق األمر

فَسر أي إشارة إ�� قانون تلك الدولة ع�� أ��ا إشارة إ�� 
ُ
األ�خاص �� مسائل ا�حضانة، ت

 النظام القانو�ي الذي يحدده قانون تلك الدولة.

 33املادة 

فيما  أح�ام قانونية خاصة ��ا لدى �ل م��اوحدات إقليمية مختلفة  ذاتأي دولة  تل��مال 

أي دولة ذات نظام قانو�ي  تجاهيتعلق بمسائل حضانة األطفال، بتطبيق هذه االتفاقية 

 موحد بذلك. 

 34املادة 

اكتو�ر  5ع�� اتفاقية  بمجال تطبيقها املرتبطة�� املسائل �عطى األولو�ة لهذه االتفاقية 

 وذلك طبق �� مجال حماية القاصر�ن،اختصاصات السلطات والقانون امل�شأن  1961

 �لتا االتفاقيت�ن.  �� طرافاأل  الدول  ب�ن

 مقدمة الطلب دولةالب�ن  سار�ة النفاذدولية  آليةأي  تطبيق دون  هذه االتفاقية تحول ال 

الطفل الذي نقل أو احتجز  إعادة من أجل لهذه األخ��ةخر آ قانون  أي أو املطلو�ةوالدولة 

 .واالتصال تنظيم حقوق الز�ارة من أجلبطر�قة غ�� مشروعة أو 

 35املادة 
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تطبق هذه االتفاقية ب�ن الدول املتعاقدة فقط �� حاالت النقل أو االحتجاز غ�� املشروع 

 ال�ي تتم �عد دخول االتفاقية ح�� التنفيذ �� تلك الدول.

اإلشارة  فإن، 40واملادة  39املادة  طبقا للمقتضيات املشار إل��ا ��تقديم تصر�ح  �� حالة

فسر ع�� أ��ا تعاقدة، املدولة بال ا�خاصةالواردة �� الفقرة السابقة 
ُ
إشارة إ�� الوحدة أو ت

 هذه االتفاقية.  عل��االوحدات اإلقليمية ال�ي تطبق 

 36املادة 

�عدم األخذ دولت�ن متعاقدت�ن أو أك�� التوصل إ�� اتفاق ب�ن  دون هذه االتفاقية  تحول ال 

 إعادةال�ي قد تنطوي ع�� قيود مفروضة ع�� عملية هذه االتفاقية بأي أح�ام تا�عة ل

 الطفل، وذلك ��دف ا�حد من هذه القيود.

 ختامية مقتضيات –السادس  الباب

 37املادة 

�� مؤتمر الهاي للقانون  ال�ي �انت عضواالدول  يفتح التوقيع ع�� هذه االتفاقية �� وجھ 

 دورتھ الرا�عة عشرة. عند ا�عقادالدو�� ا�خاص 

تتم املصادقة ع�� االتفاقية أو قبولها أو املوافقة عل��ا وإيداع وثائق املصادقة أو القبول 

 ملكة هولندا.افقة لدى وزارة الشؤون ا�خارجية ملأو املو 

 

 38املادة 

 ألي دولة االنضمام إ�� االتفاقية. يمكن

 هولندا. ملكةملتودع وثيقة االنضمام لدى وزارة الشؤون ا�خارجية 

ثالث شهر تدخل االتفاقية ح�� التنفيذ بالنسبة ألي دولة تنضم إل��ا، �� اليوم األول من 

 .االنضماموثيقة  هاتقو��ي ي�� تار�خ إيداع
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و الدول العالقات ب�ن الدولة املنضمة ب يتعلقي�ون االنضمام ساري املفعول فقط فيما 

 النضمام. هذا اقبولها لب ال�ي تصرح املتعاقدة 

ي دولة عضو تصادق أو تقبل أو توافق ع�� االتفاقية �عد االنضمام، التصر�ح أيجب ع�� 

 بقبولها لهذا االنضمام.

��خة  . وتبعث هذه الوزارةهولندا ملكةمليودع هذا التصر�ح لدى وزارة الشؤون ا�خارجية 

 . ، ع�� القنوات الدبلوماسيةموثقة إ�� �افة الدول املتعاقدة

ذا الدولة املنضمة والدولة ال�ي تصرح بقبولها هتدخل االتفاقية ح�� التنفيذ ب�ن 

 تقو��ي ي�� تار�خ إيداع تصر�ح قبول االنضمام.االنضمام �� اليوم األول من ثالث شهر 

 39املادة 

أو االنضمام، التصر�ح بأن ألي دولة عند التوقيع أو املصادقة أو القبول أو املوافقة  يحق

 .�افة املناطق ال�ي تمثلها دوليا، أو لتشمل منطقة واحدة أو أك��االتفاقية ستمتد لتشمل 

 ويسري مفعول هذا التصر�ح عند دخول االتفاقية ح�� التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة. 

 الحق.��ذا التصر�ح و�أي تمديد  هولندا ملكةمليجب إبالغ وزارة الشؤون ا�خارجية 

 40املادة 

أنظمة قانونية مختلفة  اأو أك�� وتطبق ف�� قليميت�نإوحدت�ن  متعاقدة تضمألي دولة  يحق

التصر�ح عند التوقيع أو املصادقة أو القبول أو  هذه االتفاقية، تتضم��ا تتعلق بمواضيع

اإلقليمية أو فقط وحدا��ا املوافقة أو االنضمام بأن هذه االتفاقية ستمتد لتشمل �افة 

لها �عديل هذا التصر�ح بتقديم تصر�ح آخر �� أي  يحقأك��، كما وحدة إقليمية واحدة أو 

 وقت.

يذكر فيھ و�جب أن  مماثل هولندا بأي تصر�ح ملكةمليجب إبالغ وزارة الشؤون ا�خارجية 

 الوحدات اإلقليمية ال�ي تطبق عل��ا االتفاقية.  ع�� وجھ التحديد

 41املادة 
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 �شريعيةقضائية و يتضمن سلطات تنفيذية و تعاقدة نظام ح�ومي املدولة إذا �ان لدى ال

توقيعها أو  فإنو أي سلطات أخرى تا�عة لتلك الدولة، مركز�ة موزعة ب�ن سلطات 

 اتمصادق��ا أو قبولها أو موافق��ا أو انضمامها إ�� هذه االتفاقية أو اصدارها أي تصر�ح

التوزيع الداخ�� للسلطات �� ب لن ي�ون لھ أي تبعات فيما يتعلق 40املادة  �� �املذ�ورة

 تلك الدولة.

 42املادة 

التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام أو  �� أي وقت ال يتعدى وقت ألي دولة يحق

�شأن أحد أو كال  هاتحفظ، إعالن 40واملادة  39�املذ�ور �� املادة عند إصدار أي تصر�ح 

. وال �سمح �عد ذلك بأي )الفقرة الثالثة( 26واملادة  24التحفظ�ن املذ�ور�ن �� املادة 

 تحفظ آخر. 

 ملكةملألي دولة �حب تحفظها �� أي وقت. و�تم إبالغ وزارة الشؤون ا�خارجية  يحق

 هولندا ��ذا ال�حب.

ي�� تار�خ اإلبالغ املشار إليھ ��  تقو��يفعول التحفظ �� اليوم األول من ثالث شهر ينت�ي م

 الفقرة السابقة.

 43املادة 

تقو��ي ي�� إيداع الوثيقة الثالثة ح�� التنفيذ �� اليوم األول من ثالث شهر تدخل االتفاقية 

 .38واملادة  37للمصادقة أو القبول أو املوافقة أو االنضمام املشار إل��ا �� املادة 

 :�عد ذلكتدخل االتفاقية ح�� التنفيذ و 

ثالث شهر ، �� اليوم األول من إل��ا تنضمأو  توافقأو  تقبلأو  تصادقدولة  ل�لبالنسبة  )1

 تقو��ي ي�� تار�خ ايداع وثيقة املصادقة أو القبول أو املوافقة أو االنضمام؛

، �� 40واملادة  39لمادة ا لشمل��ا االتفاقية وفق بالنسبة ألي إقليم أو وحدة إقليمية )2

 .هات�ن املادت�ني�� تار�خ اإلبالغ املشار إليھ �� ثالث شهر تقو��ي اليوم األول من 

 44املادة 
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خمس سنوات من تار�خ دخولها ح�� التنفيذ وفقا دة االتفاقية �� ح�� التنفيذ مل تبقى

أو وافقت أو  ، ح�ى بالنسبة للدول ال�ي صادقت أو قبلت43للفقرة األو�� من املادة 

 انضمت إ�� االتفاقية فيما �عد.

أي إشعار رس�ي  وذلك �� حالة عدم وجوداالتفاقية تلقائيا �ل خمس سنوات،  ف��ة تجدد

 بإ��ا��ا.

بأي إشعار رس�ي بإ��اء االتفاقية قبل هولندا  ملكةمليتم إبالغ وزارة الشؤون ا�خارجية 

ا�خمس سنوات. وقد يقتصر ذلك ع�� أقاليم أو ستة اشهر ع�� األقل من تار�خ ان��اء ف��ة 

 وحدات إقليمية معينة تطبق عل��ا االتفاقية.

 بينما تبقى سار�ة املفعول ، ع�� الدولة ال�ي أبلغت عنھ فقطقية إ��اء االتفايقتصر تأث�� 

 بالنسبة للدول املتعاقدة األخرى.

 45املادة 

ر والدول املنضمة وفقا املؤتمالدول األعضاء ب ملكة هولنداتبلغ وزارة الشؤون ا�خارجية مل

 بما ي��: 38للمادة 

 ؛37التوقيعات واملصادقات والقبول واملوافقات املشار إل��ا �� املادة  )1

 ؛38االنضمامات املشار إل��ا �� املادة  )2

 ؛43تار�خ دخول االتفاقية ح�� التنفيذ وفقا للمادة  )3

 ؛39�ا �� املادة املشار إل�املشمولة املناطق  )4

 ؛40واملادة  38التصر�حات املشار إل��ا �� املادة  )5

، وحاالت �حب )الفقرة الثالثة( 26واملادة  24التحفظات املشار إل��ا �� املادة  )6

 ؛42�� املادة  التحفظات املشار إل��ا

 .44اإلشعارات الرسمية بإ��اء االتفاقية املشار إل��ا �� املادة  )7

 هذه االتفاقية. ع�� بالتوقيع، وقع ا�خولون لهم ذلك و�ناء ع��
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، باللغت�ن االنجل��ية 1980ررت �� الهاي �� ا�خامس والعشر�ن من شهر أكتو�ر ُح 

محفوظات ح�ومة من ��خة واحدة تودع ب ،�� ا�حجيةمتساو�ان النصان و  ،والفر�سية

، ع�� القنوات الدبلوماسية، إ�� �ل دولة من ع��ا مملكة هولندا، وترسل ��خة موثقة

 دورتھ الرا�عة عشرة. عند ا�عقاد مؤتمر الهاي للقانون الدو�� ا�خاص�� الدول األعضاء 

 


