
 اتفاقية الهاي الخاصة بالجوانب المدنية لالختطاف الدولي للطفل. 28
 )1980 أآتوبر 25تم إقرارها في (
 
 

 إن الدول الموقعة على هذه االتفاقية
 

 إذ هي على قناعة تامة بأن لمصالح األطفال أهمية قصوى في األمور المتعلقة بحضانتهم،
 

ال دوليًا من التأ             ة األطف نها في حماي بة م ثيرات الضارة لنقلهم أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة،        ورغ
ة مقر إقامتهم االعتيادية، باإلضافة إلى ضمان                   ى الدول ة إل م الفوري اذ اإلجراءات التي تضمن عودته واتخ

 حماية حقوق الزيارة واالتصال،
 

 :قررت أن تقر اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على األحكام التالية
 
 

 االتفاقيةمجال : الباب األول
 

 1المادة 
 

 :أهداف هذه االتفاقية
 

ُتجزوا في أي دولة متعاقدة بطريقة غير                         .أ وا من أو اح ن ُنقل ال الذي ة لألطف ادة الفوري ضمان اإلع
 .مشروعة

 
دى     .ب انون إح يها ق نص عل ي ي زيارة واالتصال الت وق الحضانة وال ي لحق ترام الفعل ضمان االح

 . األخرىالدول المتعاقدة من قبل الدول المتعاقدة
 

 2المادة 
 

تعاقدة آافة اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ أهداف االتفاقية داخل حدودها، وتستخدم من                  دول الم تخذ ال ت
 .أجل تحقيق ذلك أآثر الوسائل المتاحة فاعلية

 
 3المادة 

 
 :ُيعتبر نقل الطفل أو احتجازه عمًال غير مشروعًا في األحوال التالية

 
ك ا         .أ ندما يكون في ذل نوحة لشخص أو مؤسسة أو هيئة سواء بصورة            ع وق الحضانة المم تهاآًا لحق ن

ردية، والتي ينص عليها قانون الدولة التي آان الطفل يقيم بها بصفة اعتيادية قبل نقله أو         مشترآة أو ف
 احتجازه مباشرة، و

 
، أو إن آانت قد إذا آانت هذه الحقوق ُتمارس فعليًا وقت النقل أو االحتجاز بصورة مشترآة أو فردية  .ب

 .جرت ممارستها وإنما قبل النقل أو االحتجاز



 
ورة أعاله في الفقرة               وق الحضانة المذآ نح حق د ُتم بصفة خاصة بمقتضى قانون أو بناًء على قرار   ) أ(وق

 .قضائي أو إداري، أو تسوية قانونية بموجب قانون الدولة المعنية
 

 4المادة 
 

ان ي            ل آ ى أي طف ية عل ة متعاقدة قبل أي انتهاك لحقوق الحضانة أو        ُتطبق االتفاق يادية بدول يم بصفة اعت ق
 . عامًا16وينتهي تطبيق االتفاقية عندما يبلغ عمر الطفل . الزيارة واالتصال مباشرة

 
 5المادة 

 
 :وفقًا لهذه االتفاقية

 
وق الحضانة   "تتضمن    .أ ل، وبوجه خاص الحق في تعيين                 " حق رعاية شخص الطف تعلقة ب وق الم الحق

 .كان إقامتهم
 
زيارة واالتصال     "تتضمن    .ب وق ال الحق في اصطحاب الطفل لفترة زمنية ُمحددة، إلى مكان غير            " حق

 .مكان إقامته االعتيادية
 
 

 السلطات المرآزية: الباب الثاني
 

 6المادة 
 

 .السلطاتُتعين الدولة المتعاقدة سلطة مرآزية إلنجاز المهام التي ُتلقي بها االتفاقية على عاتق مثل تلك 
 

للدول الفيدرالية أو الدول ذات النظم القانونية المتعددة أو الدول ذات المنظمات اإلقليمية التي تتمتع بحكم                
د المدى اإلقليمي لسلطاتها                     زية وتحدي ثر من سلطة مرآ ن أآ إذا َعينت دولة ما أآثر من      . ذاتي حرية تعيي

ك التي                   نها تل زية واحدة، فيجب أن تحدد من بي تلقى الطلبات لتوجيهها بعد ذلك إلى    سلطة مرآ  يجب أن ت
 .السلطة المرآزية المعنية داخل هذه الدولة

 
 7المادة 

 
ا لضمان      ي دوله ية ف لطات المعن ن الس تعاون بي بل ال جع س نها وتش يما بي زية ف لطات المرآ تعاون الس ت

 .اإلعادة الفورية لألطفال ولتحقيق األهداف األخرى لهذه االتفاقية
 

ه خاص راءات    وبوج زية اإلج لطات المرآ تخذ الس يط، ت ن خالل أي وس رة أو م واء بصورة مباش ، س
 :المالئمة من أجل

 
 .الكشف عن مكان وجود الطفل الذي ُنقل أو احُتجز بصورة غير مشروعة .أ

 
نع إلحاق أي ضرر إضافي بالطفل، أو اإلضرار باألطراف المعنية نتيجة اتخاذ أو التسبب في       .ب م

 .ةاتخاذ إجراءات شرطي



 
 .ضمان اإلعادة الطوعية للطفل، أو التوصل إلى حل سلمي للمسائل المعنية .ج
 
 .تبادل المعلومات المتعلقة بالخلفية االجتماعية للطفل، عندما يقتضي األمر ذلك .د
 
 .توفير المعلومات ذات الصبغة العامة المتعلقة بدولها والخاصة بتطبيق االتفاقية .ه
 
راءات الق  .و هيل اإلج ي أو تس بدء ف بات   ال ل، ووضع الترتي ادة الطف دف إع ة به ائية أو اإلداري ض

 .الالزمة لتنظيم أو لضمان الممارسة الفعلية لحقوق الزيارة واالتصال
 
ير أو تسهيل شرط المساعدة القانونية واالستشارة بما في ذلك          .ز ك؛ تدب نما اقتضت الظروف ذل أي

 . مشارآة المحامين والمستشارين القانونيين
 
 .ات اإلدارية التي قد تكون ضرورية ومناسبة لضمان اإلعادة اآلمنة للطفلتوفير الترتيب .ح
 
أداء هذه االتفاقية، وبقدر المستطاع إزالة أي عقبات تقف في طريق                   .ط تعلقة ب بادل المعلومات الم ت

 .تطبيقها
 
 

 إعادة األطفال: الباب الثالث
 

 8المادة 
 

د   ًال ق ئة َتدَّعي أن طف ة أو هي وق يحق ألي شخص أو مؤسس تهاآًا لحق بر ان لوب ُيعت ُتجز بأس ل أو اح ُنق
لطة         ى الس يادية أو إل ل االعت ة الطف ان إقام ي مك زية ف لطة المرآ ى الس واء إل ب س تقدم بطل انة؛ ال الحض

 .المرآزية بأي دولة متعاقدة أخرى للمساعدة في ضمان إعادة الطفل
 

 :يتضمن مثل هذا الطلب ما يلي
 

ة آل من مُ       .أ قدم الطلب والطفل والشخص المدعى عليه بنقل أو احتجاز المعلومات الخاصة بهوي
 .الطفل

 
 .تاريخ ميالد الطفل إذا آان ذلك متوافرًا .ب
 
 .األسس التي يقوم عليها ادعاء مقدم الطلب .ج
 
 .آافة المعلومات المتوافرة حول مكان وجود الطفل وهوية الشخص المفترض وجوده معه .د

 
 :لييمكن أن ُيرفق بالطلب أو ُيلحق به ما ي

 
 .صورة موثقة من أي قرار أو اتفاق ذو عالقة بالموضوع .ه
 



ة مختصة أخرى في الدولة التي يقيم بها الطفل                       .و زية أو أي جه شهادة صادرة عن السلطة المرآ
ك         ي تل وع ف لة بالموض انون ذو الص ل، بخصوص الق خص مؤه ن أي ش يادية، أو م فة اعت بص

 .الدولة
 

 .أي وثائق أخرى ذات عالقة بالموضوع .ز
 
 9لمادة ا
 

بًا آالمشار إليه في المادة                      تلقى طل زية التي ت دى السلطة المرآ ر ل  ما يحملها على االعتقاد بأن      8إذا تواف
ل موجود في دولة متعاقدة أخرى، تقوم مباشرة ودون أي تأجيل بإرسال الطلب إلى السلطة المرآزية                 الطف

 .لطلب أو مقدم الطلب، وفقًا للحالةلتلك الدولة المتعاقدة وإفادة السلطة المرآزية الُمقدمة ل
 

 10المادة 
 

ة       راءات المالئم ة اإلج اذ آاف ى اتخ ل عل ل، أو تعم ا الطف د به ي يوج ة الت زية للدول لطة المرآ تخذ الس ت
 .للتوصل إلى اإلعادة الطوعية للطفل

 
 11المادة 

 
 .ة إلعادة األطفالتتخذ السلطات القضائية أو اإلدارية في الدولة المتعاقدة إجراءات قضائية عاجل

 
م تتوصل السلطة القضائية أو اإلدارية المعنية إلى قرار خالل ستة أسابيع من تاريخ بدء اإلجراءات                   إذا ل
القضائية، فإنه يحق لُمقدم الطلب أو للسلطة المرآزية للدولة الُمقدم إليها الطلب بناًء على مبادرتها الخاصة                

ة           ة ُمقدم زية للدول يان يتضمن أسباب التأخير          أو طلب السلطة المرآ بة بب ب؛ المطال إذا تلقت السلطة   .  الطل
زية للدولة المقدم إليها الطلب ردًا؛ تقوم بإرسال هذا الرد إلى السلطة المرآزية للدولة المقدمة للطلب                  المرآ

 .أو لمقدم الطلب ذاته، وفقًا للحالة
 

 12المادة 
 

ل أو احُتجز بصورة غير مشروعة                د ُنق ل ق ان طف ، وإذا آانت الفترة المنقضية بين 3 بمفهوم المادة    إذا آ
لطة القضائية أو  دء اإلجراءات القضائية بواسطة الس اريخ ب تجاز غير المشروع وت نقل أو االح اريخ ال ت
ا الطفل تقل عن عام واحد، فيجب على السلطة المعنية إصدار أمر         تعاقدة التي يوجد به ة الم ة للدول اإلداري

 .فوري بإعادة الطفل
 

ُتصدر السلطة القضائية أو اإلدارية أيضًا أمرًا بإعادة الطفل حتى إذا آانت اإلجراءات القضائية قد بدأت      
ام الواحد المشار إليها في الفقرة السابقة، إال إذا ُقدمت البراهين على أن الطفل مستقر        ترة الع د انقضاء ف بع

 .في بيئته الجديدة
 

ي ة ف لطة القضائية أو اإلداري تقاد أن  يحق للس ا يدعو لالع ا م ر لديه يها الطلب إذا تواف دم إل ة المق  الدول
 .الطفل قد تم نقله إلى دولة أخرى؛ استئناف اإلجراءات القضائية أو رفض النظر في طلب إعادة الطفل

 
 13المادة 

 



ام الواردة في المادة السابقة، إال أنه ال يتحتم على السلطة القضائية أو ا        رغم من األحك ى ال إلدارية في عل
يها الطلب إصدار أمر بإعادة الطفل إذا تمكن الشخص أو المؤسسة أو الهيئة األخرى التي              دم إل ة المق الدول

 :تعارض إعادته من إثبات أن
 

ع تمارس                .أ م تكن في الواق ل ل رعى شخص الطف ئة األخرى التي ت الشخص أو المؤسسة أو الهي
نقل أو االحتجاز، أو آا               وق الحضانة في وقت ال يما بعد على               حق ى، أو وافقت ف د وافقت عل نت ق

 النقل أو االحتجاز، أو
 
ة مخاطر جسيمة إلعادة الطفل قد تعرضه لألذى الجسدي أو النفسي، أو وجوده في وضع ال                 .ب ثم

 .يطاق
 

رفض     ل ي ل إذا رأت أن الطف ادة الطف ر بإع ة رفض إصدار أم لطة القضائية أو اإلداري ًا للس يحق أيض
 . من العمر والرشد الدرجة التي تسمح باألخذ بوجهة نظرهإعادته وأنه قد بلغ 

 
لطات القضائية أو      ى الس ه يجب عل بار، فإن ن االعت ادة بعي ذه الم ي ه يها ف ار إل ذ الظروف المش ع أخ م
ن    يها م ي تحصل عل ل والت ية للطف ية االجتماع تعلقة بالخلف ات الم بانها المعلوم ي حس ة أن تضع ف اإلداري

 .لة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية أو أي سلطة معنية أخرى في هذه الدولةالسلطة المرآزية بالدو
 

 14المادة 
 

ادة        وم الم روع بمفه ير مش تجاز غ ل أو اح نالك نق ان ه ا إذا آ تحقق مم ل ال ن أج لطات  3م أخذ الس ؛ ت
دم إليها الطلب بعين االعتبار وبصورة مباشرة قانون                    ة المق ة في الدول الدولة التي يقيم   القضائية أو اإلداري

بها الطفل بصفة اعتيادية، والقرارات القضائية أو اإلدارية التي تم أو لم يتم إقرارها رسميًا في تلك الدولة،               
رارات األجنبية                 انون، أو االعتراف بالق ذا الق ى اإلجراءات المحددة الخاصة بصالحية ه رجوع إل دون ال

 .التي قد يمكن تطبيقها
 

 15المادة 
 

يل إصدا    ل، يحق للسلطات القضائية أو اإلدارية للدولة المتعاقدة أن تطلب من مقدم                   قب ادة الطف ر أمر بإع
الطلب حصوله من سلطات الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية على قرار أو حكم آخر يشير إلى أن                     

ادة              وم الم ان غير مشروعًا بمفه نقل أو االحتجاز آ ية  3ال لسلطات المرآزية في ويتعين على ا.  من االتفاق
 .الدول المتعاقدة مساعدة مقدمي الطلبات ـ بقدر اإلمكان ـ في الحصول على مثل هذه القرارات واألحكام

 
 16المادة 

 
ل بصورة غير مشروعة بمفهوم المادة                      ل أو احتجاز طف يد نق رة تف يها مذآ ؛ ال يحق للسلطات   3عقب تلق

تعاقدة الت  ة الم ة للدول ب   القضائية أو اإلداري ول الجوان رار ح ا إصدار ق ُتجز به ل أو اح يها الطف ل إل ي ُنق
ل بموجب هذه االتفاقية، أو إن لم                             ادة الطف دم إع رار يقضي بع اذ ق تم اتخ وق الحضانة حتى ي ية لحق القانون

 .يعترض مقدم الطلب بموجب هذه االتفاقية خالل فترة زمنية معقولة بعد تلقي المذآرة
 

 17المادة 
 



ذه االت     تعلق بالحضانة والذي تم إصداره أو االعتراف به في الدولة                 بمقتضى ه رار الم بر الق ية؛ ال ُيعت فاق
دم إليها الطلب أساسًا لرفض إعادة الطفل، وإنما يمكن للسلطات القضائية واإلدارية بالدولة المقدم إليها               المق

 .تفاقيةالطلب أن تأخذ في الحسبان أسباب إصدار مثل هذا القرار في تطبيقها لهذه اال
 

 18المادة 
 

باب الحد من صالحية السلطة القضائية أو اإلدارية في إصدار قرار          ذا ال واردة في ه ام ال ال يمكن لألحك
 .بإعادة الطفل في أي وقت آان

 
 19المادة 

 
رار يصدر بموجب هذه االتفاقية ويتعلق بإعادة الطفل، آُحكم على الجوانب القانونية ألي                    أي ق ال ُيوخذ ب

 .اصة بالحضانةقضية خ
 

 20المادة 
 

 إذا آانت المبادئ األساسية للدولة المقدم 12يمكن رفض أمر إعادة الطفل الصادر بموجب أحكام المادة    
 .إليها الطلب والمتعلقة بحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ال ُتجيز ذلك

 
 

 حقوق الزيارة واالتصال: الباب الرابع
 

 21المادة 
 

م ط     بات الالزمة لتنظيم أو ضمان الممارسة الفعلية لحقوق الزيارة واالتصال،      يمكن تقدي اذ الترتي لب اتخ
 .وذلك لدى السلطات المرآزية للدول المتعاقدة وبنفس طريقة تقديم طلب إعادة الطفل

 
ادة                    يها الم تعاون التي تنص عل زية بواجبات ال تزم السلطات المرآ وق الزيارة        7تل تعزيز ممارسة حق  ل

د تكون ممارسة هذه الحقوق خاضعة لها                    واالت تيفاء أي شروط ق ادئ، واس تتخذ السلطات  . صال في جو ه
بات التي تقف في طريق ممارسة مثل هذه                          ة العق ة آاف ان ـ إلزال در اإلمك ة ـ بق زية الخطوات الالزم المرآ

 .الحقوق
 

زية أو تساعد في اإلجراءات القضائية، سواء بصورة مباشر      بدأ السلطات المرآ ة أو بواسطة الوسطاء، ت
ذه الحقوق                               د تكون ممارسة ه وق وضمان احترام الشروط التي ق ك الحق ة تل ك بهدف تنظيم أو حماي وذل

 .خاضعة لها
 
 

 أحكام عامة: الباب الخامس
 

 22المادة 
 

ات اإلجراءات                              ة ونفق داد تكلف ك، لضمان س ابه ذل ا ش ن أو م ة أو تأمي م أي ضمان أو آفال ن ُيطلب تقدي ل
 .ة أو اإلدارية التي تقع في مجال هذه االتفاقيةالقضائي



 
 23المادة 

 
 .لن ُتطلب في إطار هذه االتفاقية أية تصديقات أو أمور رسمية أخرى مماثلة

 
 24المادة 

 
يها      دم إل ة المق ي الدول زية ف لطة المرآ ى الس ل إل رى ُترس ائق أخ بات أو مراسالت أو وث ُتصاغ أي طل

رفق        ة األصلية وُت ة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية للدولة المقدم إليها                  الطلب باللغ ا باللغ رجمة له ا ت  به
 .الطلب، أو ـ عندما يكون ذلك غير ممكنًا ـ ترجمة إلى اللغة الفرنسية أو اإلنجليزية

 
تحفظ بمقتضى المادة                تعاقدة ال ة الم ك، يحق للدول  ورفض استخدام إحدى اللغتين الفرنسية أو  42ومع ذل

يزية لطتها           اإلنجل ى س ل إل ي ُترس رى الت ائق األخ الت أو الوث بات أو المراس ي الطل ا، ف يس آالهم ، ول
 .المرآزية

 
 25المادة 

 
ية؛ يحق لمواطني الدول المتعاقدة واألشخاص المقيمين                     ذه االتفاق يق ه األمور الخاصة بتطب تعلق ب يما ي ف

ية واالست   اعدة القانون ى المس دول الحصول عل تلك ال يادية ب رى  بصفة اعت تعاقدة أخ ة م ي أي دول ارة ف ش
 .وبنفس الشروط التي تطبق على مواطني هذه الدولة والمقيمين بها بصفة اعتيادية

 
 26المادة 

 
 .تتحمل آل سلطة مرآزية النفقات الخاصة بها في تطبيق هذه االتفاقية

 
تعاقدة أي رسوم ع             ة الم ة أخرى في الدول زية أو أي مصالح عام لى الطلبات ال تفرض السلطات المرآ

ة بموجب هذه االتفاقية     آما ال يجوز لها بصفة خاصة مطالبة مقدم الطلب بسداد أي أتعاب أو نفقات          . المقدم
ن             ن أو مستشارين قانونيي تعانة بمحامي ى االس تعلق باإلجراءات القضائية، أو تترتب عل إال أنه يحق لها . ت

 .ة الطفلالمطالبة بسداد النفقات المترتبة على تنفيذ عملية إعاد
 

 والتصريح بأنها لن تتحمل أي نفقات آالمشار        42ومع ذلك، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بموجب المادة          
ابقة والمترتبة على اإلجراءات القضائية أو االستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين،             رة الس يها في الفق إل

 .لك النفقاتإال إذا تحمل جهاز المساعدة القانونية في هذه الدولة ت
 

ند صدور أمر بإعادة طفل أو صدور أمر يتعلق بحقوق الزيارة واالتصال بموجب هذه االتفاقية؛ يحق                   ع
للسلطات القضائية أو اإلدارية ـ أينما آان مالئمًا ـ أن تفرض على الشخص الذي نقل أو احتجز الطفل، أو      

نفقات                   داد ال زيارة واالتصال، س وق ال ذي حال دون ممارسة حق الضرورية التي تحملها مقدم الطلب أو       ال
ل، ونفقات التمثيل                           ى البحث عن الطف بة عل ات مترت ات السفر وأي نفق ك نفق ا في ذل نه، بم يابة ع ددت ن ُس

 .القانوني لمقدم الطلب، ونفقات إعادة الطفل
 

 27المادة 
 



ن على السلطة المرآزية قبول الطلب إذا ثبت عدم االلتزام بمتطلبات هذه ا         التفاقية أو أن الطلب ال ال يتعي
ليم        ى أساس س وم عل زية إفادة مقدم الطلب أو السلطة         . يق ى السلطة المرآ ورًا عل ة، يجب ف ذه الحال وفي ه

 .المرآزية التي ُقدم الطلب بواسطتها ـ وفقًا الحالة ـ بأسبابها لرفض الطلب
 

 28المادة 
 

أن ُيرَفق بالطلب تفويض آت         بة ب زية المطال ابي يخولها في التصرف نيابة عن مقدمه، يحق للسلطة المرآ
 .أو في تعيين ممثل للقيام بذلك

 
 29المادة 

 
ن تحول هذه االتفاقية دون قيام أي شخص أو مؤسسة أو هيئة َتدَّعي بحدوث انتهاك لحقوق الحضانة أو               ل

ن     وم المادتي ال بمفه زيارة واالتص ائي     21 و3ال لطات القض ى الس رة إل ورة مباش ٍب بص تقديم طل ة أو ؛ ب
 .اإلدارية في أي دولة متعاقدة سواء آان ذلك بمقتضى أحكام هذه االتفاقية أم ال

 
 30المادة 

 
تعاقدة أي طلب ُيقدم إلى سلطاتها المرآزية أو مباشرة إلى سلطاتها القضائية أو اإلدارية                     ة م بل أي دول تق

ائق ومعلومات أخرى مرفقة بت                 ية، وأيضًا أي وث ذه االتفاق ام ه ًا ألحك لك الطلبات أو مرسلة من قبل أي       وفق
 .سلطة مرآزية

 
 31المادة 

 
فيما يتعلق بأي دولة ذات نظامين قانونيين أو أآثر مما يمكن تطبيقها في وحدات إقليمية مختلفة في مجال  

 :حضانة األطفال
 

ارة إلى مكان اإلقامة االعتيادي في تلك الدولة، تعني اإلشارة إلى مكان اإلقامة االعتيا                .أ دي أي إش
 .في إحدى الوحدات اإلقليمية في تلك الدولة

 
ى قانون الدولة مقر اإلقامة االعتيادي، تعني اإلشارة إلى قانون الوحدة اإلقليمية في                  .ب ارة إل أي إش

 .تلك الدولة والتي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية
 

 32المادة 
 

ثر مما يمكن تطب                   ن أو أآ ن قانونيي ة ذات نظامي أي دول تعلق ب يما ي يقها على فئات مختلفة من األشخاص      ف
ي اإلشارة إلى النظام القانوني الذي                             ة تعن ك الدول انون تل ى ق ارة إل إن أي إش ال، ف في مجال حضانة األطف

 .يحدده قانون هذه الدولة
 

 33المادة 
 

دى آل منها أحكامها القانونية الخاصة بحضانة األطفال                      تلفة ل ية مخ ة ذات وحدات إقليم تزم أي دول  ال تل
 .بتطبيق هذه االتفاقية في أي دولة ذات نظام قانوني موحد قد ال تلتزم بذلك

 



 34المادة 
 

ة في إطار اختصاصها على اتفاقية                    ة في األمور الواقع ية األولوي ذه االتفاق  الخاصة  1961 أآتوبر   5له
دول األطراف بكل من  ن ال ك بي ر، وذل ة الُقصَّ انون المطبق لحماي نبصالحيات السلطات والق . االتفاقيتي

يق أي آلية دولية تكون سارية النفاذ في دولة المنشأ والدولة المعنية         ية تطب ذه االتفاق يد ه ك، ال ُتق بخالف ذل
ادة الطفل الذي ُنقل أو احُتجز بصورة غير مشروعة أو لتنظيم                         ية بهدف إع ة المعن انون آخر للدول أو أي ق

 .حقوق الزيارة واالتصال
 

 35المادة 
 

ذه      تعاقدة فقط في حاالت النقل أو االحتجاز غير المشروع التي تمت بعد          ُتطبق ه دول الم ن ال ية بي االتفاق
 .دخول االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول

 
ن     ي المادتي يه ف ار إل م التصريح المش م تقدي نما ت ابقة   40 و39أي رة الس ي الفق واردة ف ارة ال إن اإلش ، ف

 . اإلشارة إلى الوحدة و الوحدات اإلقليمية التي تطبق فيها هذه االتفاقيةالخاصة بالدولة المتعاقدة تعني
 

 36المادة 
 

ال يوجد في هذه االتفاقية ما يمنع دولتين متعاقدتين أو أآثر من التوصل إلى اتفاق بينها لتفادي أي أحكام                  
 .فادي مثل تلك القيودلهذه االتفاقية قد تنطوي على قيود مفروضة على عملية إعادة الطفل، وذلك بهدف ت

 
 

 مواد ختامية: الباب السادس
 

 37المادة 
 

يمكن للدول التي آانت أعضاء في مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة     
 .التوقيع على االتفاقية

 
يها وإيداع آليات التصديق أو القبول أ                    ة عل بولها أو الموافق يها أو ق تم التصديق عل و الموافقة لدى وزارة  ي

 .الشئون الخارجية لمملكة هولندا
 

 38المادة 
 

 .يمكن ألي دولة أخرى االنضمام لالتفاقية
 

 .ُتودع  آلية االنضمام لدى وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا
 

ية حيز التنفيذ بالنسبة ألي دولة تنضم إليها في اليوم األول من ثالث شهر تقويمي      يلي تاريخ تدخل االتفاق
 .إيداعها آلية االنضمام

 
يكون االنضمام ساري المفعول فقط فيما يتعلق بالعالقات بين الدولة الُمنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي             

يجب على أي دولة عضو تصادق على أو تقبل أو توافق على االتفاقية             . تصرح عن قبولها لذلك االنضمام      



 
ية حيز التنفيذ فيما يتعلق بالدولة المنضمة وتلك التي تصرح بقبولها لهذا االنضمام ف                 ي اليوم  تدخل االتفاق

 .األول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداع تصريح القبول
 

 39المادة 
 

يحق ألي دولة عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام؛ التصريح بأن االتفاقية سوف                  
ناطق للعالقات الدولية المسئولة عنها، أو واحدة منها أو أآثر                 ة الم تد لتشمل آاف مفعول مثل هذا   يسري  . تم

 .التصريح لدى دخول االتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة
 

 .يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح وبأي إضافة تالية
 40المادة 

 
يها نظم قانونية مختلفة تتعلق بمو               ثر ُتطبق ف ن أو أآ ن إقليميتي تعاقدة تضم وحدتي ة م اضيع يحق ألي دول

ذه     أن ه ة أو االنضمام ب بول أو الموافق يع أو التصديق أو الق ند التوق ية، التصريح ع ذه االتفاق تتضمنها ه
ية سوف تشمل آافة وحداتها اإلقليمية أو فقط واحدة منها أو أآثر، آما يحق لها تعديل هذا التصريح                     االتفاق

 .بتقديم تصريح آخر في أي وقت آان
 

ادة وزارة الشئون         الخارجية لمملكة هولندا بمثل هذا التصريح الذي يجب أن ُيذآر فيه على وجه          يجب إف
 .التحديد الوحدات اإلقليمية التي ُتطبق فيها االتفاقية

 
 41المادة 

 
ن   ة بي ريعية موزع يذية وقضائية وتش لطات تنف يًا يتضمن س ًا حكوم تعاقدة نظام ة الم دى الدول ان ل إذا آ

ل    رى داخ لطات أخ زية وس لطات مرآ تها أو   س بولها أو موافق ديقها أو ق يعها أو تص إن توق ة، ف ك الدول تل
ية أو إصدارها ألي تصريحات آالمذآورة في المادة       ذه االتفاق ى ه  لن يكون له أي تبعات  40انضمامها إل

 .فيما يتعلق بالتوزيع الداخلي للسلطات في تلك الدولة
 

 42المادة 
 

تعدى وقت التص                 ة في أي وقت ال ي ديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام أو عند إصدار          يحق ألي دول
ن    ي المادتي المذآور ف ريح آ ي      40 و39تص ن ف ن المذآوري ال التحفظي د أو آ أن أح ا بش الن تحفظه  إع

 .ولن ُيسمح بعد ذلك بأي تحفظات أخرى.  الفقرة الثالثة26 و24المادتين 
 

د أعلنت عنه                     ة في أي وقت سحب أي تحفظ تكون ق يجب إفادة وزارة الشئون الخارجية     . يحق ألي دول
 .لمملكة هولندا بهذا السحب

 
ادة المشار إليها في الفقرة                              اريخ اإلف ي ت يوم األول من ثالث شهر تقويمي يل تحفظ في ال ينتهي مفعول ال

 .السابقة
 



 43المادة 
 

يذ في اليوم األول من ثالث شهر تقويمي يلي تاريخ إيداع اآل                   ية حيز التنف لية الثالثة للتصديق   تدخل االتفاق
 .38 و37أو القبول أو الموافقة أو االنضمام، والمشار إليها في المادتين 

 
 :، تدخل االتفاقية حيز التنفيذمن ذلك الحين فصاعدًاو
 

بالنسبة لكل دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إليها؛ في اليوم األول من ثالث شهر تقويمي        (1)
 .تصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضماميلي تاريخ إيداعها آللية ال

 
نطقة أو وحدة إقليمية تكون االتفاقية قد شملتها طبقًا للمادتين               (2) ؛ في اليوم 40 و39بالنسبة ألي م

 .األول من ثالث شهر تقويمي بعد تاريخ اإلفادة المشار إليها في هاتين المادتين
 

 44المادة 
 

دة خم            ية سارية المفعول لم بقى االتفاق ا حيز التنفيذ وفقًا للفقرة األولى من           ت اريخ دخوله س سنوات من ت
ادة  ي وقت  43الم يها ف يها أو انضمت إل تها أو وافقت عل يها أو قبل ي صدقت عل دول الت بة لل ، حتى بالنس
 .الحق

 
 .ُتجدد فترة االتفاقية تلقائيًا آل خمسة أعوام، وذلك في حالة عدم وجود إشعار رسمي يفيد بإنهائها

 
تم    ة هولندا بأي إشعار رسمي بإنهاء االتفاقية وذلك قبل ستة أشهر          ي ادة وزارة الشئون الخارجية لمملك إف

ترة الخمس سنوات                تهاء ف اريخ ان ل من ت ى األق د يكون ذلك قاصرًا على مناطق أو وحدات إقليمية       . عل وق
 .معينة تشملها االتفاقية

 
ية فقط على الدولة التي              اء االتفاق ير إنه  أفادت بذلك، بينما تبقى سارية المفعول بالنسبة للدول          يقتصر تأث

 .المتعاقدة األخرى
 

 45المادة 
 

دول األعضاء بالمؤتمر والدول المنضمة وفقًا للمادة                     ندا ال ة هول يد وزارة الشئون الخارجية لمملك  38تف
 :بما يلي

 .37التوقيعات والتصديقات، القبول والموافقات المشار إليها في المادة  (1)
 

 .38الت االنضمام المشار إليها في المادة حا (2)
 

 .43تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ وفقًا للمادة  (3)
 

 .39المناطق المشمولة المشار إليها في المادة  (4)
 

 .40 و38التصريحات المشار إليها في المادتين  (5)
 



ن            (6) يها في المادتي تحفظات المشار إل ت المشار   الفقرة الثالثة، وحاالت سحب التحفظا     26 و 24ال
 .42إليها في المادة 

 
 .44اإلشعارات الرسمية بإنهاء االتفاقية المشار إليها في المادة  (7)

 
 .للشهادة بذلك، وقع على هذه االتفاقية الموقع أدناه والمفوض في ذلك بالكامل

 
توبر         هر أآ ن ش رين م امس والعش ي الخ اي ف ي اله ررت ف ية   1980ُح يزية والفرنس ن اإلنجل  باللغتي

اويان في الحجية؛ من نسخة واحدة ُتودع بمحفوظات حكومة مملكة هولندا، وُترسل صورة       والنصا  ن متس
ة من الدول األعضاء بمؤتمر الهاي للقانون الدولي                     ى آل دول نوات الدبلوماسية إل نها بواسطة الق ة م موثق

 .الخاص عند انعقاد دورته الرابعة عشرة
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