
 

 
 
  

 الخاصة باالختصاص، 1996تشرين األول / أآتوبر19اتفاقية الهاي المؤرخة 
 فيما يتعلق بالمسئولية والقانون الواجب تطبيقه، واالعتراف، واإلنفاذ والتعاون
   األبوية وإجراءات حماية األطفال

   

   قائمة مرجعةقائمة مرجعةقائمة مرجعة
   
   

   
   

  مقدمة

  تي قد يتطلب األمر مراجعتها عند تنفيذ االتفاقيةللمسائل ال" قائمة مرجعة"

الغرض من هذه القائمة المرجعية هو إلقاء الضوء على القضايا التي قد يحتاج األمر إلى النظر فيها من قبل الدول عند تنفيذها 
  .لالتفاقية

في الدول المتعاقدة، بل تهدف إلى اإلشارة إلى تنفيذ االتفاقية ل جب إتباعهاال تسعى هذه القائمة المرجعية إلى فرض الوسيلة التي ي
مما ال شك ويتوجب الذآر أن القائمة ليست شاملة بأي حال من األحوال و.  بعض التساؤالت التي قد تثار قبل أو عند تنفيذ االتفاقية

  .  وضعها في االعتبار ستتطلبستكون هناك قضايا أخرى خاصة بكل دولة والتي فيه 

إجراءات " توجد وفي نفس الوقتينبغي النظر فيها والتي تتعلق باالتفاقية بصفة عامة، " مسائل تمهيدية"مرجعية تتضمن القائمة ال
  وتغطي . جوانب معينة من االتفاقيةتناولساعد الدول عند أيضا أن ت هاوالمالحق المرفقة باالتفاقية، التي يمكن"  محددةتنفيذ

 :المالحق المسائل التالية
 

، مثل تنفيذ إجراءات معينةخص لألحكام المنصوص عليها في االتفاقية والتي قد تتطلب مل
 . في التشريعات، قبل أن يبدأ نفاذ االتفاقيةإجراء تعديالت

 1الملحق 

) وزارة الخارجية لمملكة هولندا (رآز اإليداعها إلى مقديمملخص للمعلومات التي يجب ت
 .نون الدولي الخاصوالمكتب الدائم لمؤتمر الهاي للقا

 2الملحق 

ملخص للوظائف التي تقوم بها السلطات المرآزية والسلطات المختصة والسلطات األخرى 
 .بمقتضى االتفاقية

 3الملحق 

 . األخرى للدولفيدةممن الدول والتي يمكن أن تكون الموارد المتوفرة قائمة ب

 

 

 4الملحق 
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 .29المادة  1
 .9 و 8المادتان  2
 .35المادة  3

 

األدلة ونظر قبول في مسألة مثال القواعد المتبعة في المحاآم (القواعد أو اللوائح أو األوامر إطار في  .ج 
 ؛)3من دولة متعاقدة أخرى في اإلجراءات القضائية المتعلقة بممارسة حق الوصولالمقدمة 

مثال قواعد االختصاص التخاذ إجراءات الحماية، بما في ذلك األحكام التي  (يتشريعفي اإلطار ال .
 ؛)2مح بنقل أو تولي االختصاصتس

ب 

  ؛)1مثال تعيين سلطة مرآزية(بواسطة قرارات إدارية  .أ

وجود على أية حال  األمر تطلبسي اإلدماج أو التحويل ضروريا في نظامكم القانوني، بصرف النظر عما إذا آان
 في سياق النظم القانونية واإلدارية بشكل فعالبعض اإلجراءات التنفيذية للمساعدة في تنفيذ وإعمال االتفاقية 

  .الخاصة بكم

اعد واللوائح واألوامر والسياسات والممارسات  المحلية للتأآد من أن إجراء استعراض شامل للقوانين والقو 
  . حاليا ال تتعارض مع االتفاقيةطبـَّـقةاألحكام الم

خلق عقبات أو معوقات أمام تنفيذ وإعمال االتفاقية بالشكل الفعال، فما تؤدي إلى أية أحكام حالية وإذا آانت هناك  
 ) أدناه1 والملحق "راءات تنفيذ محددةإج"انظر ( المطلوبة؟  هي التعديالت

 :التي ستتطلب تناولها على النحو التالينظامكم القانوني الخاصة بتحديد ما هي المسائل  

 القانون الإدماج االتفاقية في القانون المحلي أو تحويلها إلى شكل من أشكيلزم  هل في نظامكم القانوني 
  ؟م هذا فبأية وسيلة سيتاألمر آذلكالمحلي؟  وإذا آان 

 أو

  هل تـُـدمج االتفاقية تلقائيا في القانون المحلي بمجرد أن يبدأ نفاذها؟في نظامكم القانوني 

 وسائل التنفيذ .2

 :يذ االتفاقية في دولتكمالتي سيتم بموجبها تنفالنظر في الوسيلة  

 وتطوير خطة لتنفيذ وإعمال االتفاقية.  

 تحديد ما هي أفضل الوسائل لتنفيذ االتفاقية؛ 

 االتفاقية؛دولة طرف في إلى تحول  أو عدم التحولاتخاذ القرار في مسألة ال 

  االتفاقية؛تحول إلى دولة طرف فيالالمترتبة على  اآلثارتحديد  

 تأمل فكرة التحول إلى دولة طرف في االتفاقية .1

 األخرى حول الفوائد العائدة من المتعاقدةدول الدولي الخاص والر الهاي للقانون استشارة المكتب الدائم لمؤتم 
  .االتفاقية

التعرف على أصحاب المصالح والخبراء في دولتكم واستشارتهم، ومنهم على سبيل المثال الوآاالت الحكومية  
 :وغير الحكومية، والقضاء، وخدمات حماية األطفال، ومهنة المحاماة، وذلك لتحقيق ما يلي
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  التوقيع والتصديق عليها أو االنضمام إليه–التحول إلى دولة طرف في االتفاقية  .3

 في اطرفلتصبح دولة أن تتبعها أية  مختلفة يمكن اتصبح دولة طرفا في االتفاقية، بيد أن هناك طرقتستطيع أية دولة أن 
 :انظر إلى الخيارين التاليين لمعرفة أي منهما يكون مناسبا لكم.  االتفاقية

 1996تشرين األول / أآتوبر19  يجوز ألية دولة آانت عضوا في مؤتمر الهاي في :التوقيع يليه التصديق 
لتحول إلى دولة وبتوقيع االتفاقية فإذ تعرب الدولة من حيث المبدأ عن نواياها ل.  4توقيع االتفاقية والتصديق عليها

 .5 في االتفاقية، ولكن التوقيع ال يلزم الدولة بالتصديق على االتفاقيةطرف
ثالثة شهور من  االتفاقية بعد ويبدأ نفاذ  .لك التصديق على االتفاقية حتى يبدأ نفاذهاذسيقتضي على الدولة بعد 

 .6التصديق عليها

م  وعلى .7االنضمام إليهافيجوز لها  في االتفاقية أن تصبح أطرافاللدول األخرى الراغبة في بالنسبة   :االنضما  
وفي خالل الستة شهور األولى .  8بعد تسعة شهور من االنضماماالتفاقية انضمامها سيبدأ نفاذ  جاريالدول ال

التسعة شهور المقررة يجوز ألية دولة متعاقدة أخرى إبداء اعتراضها على االنضمام، ولن تصبح من فترة 
.  االتفاقية نافذة بين الدولة الجاري انضمامها والدولة التي اعترضت على االنضمام إلى حين سحب االعتراض

متعاقدة األخرى التي لم تعترض ومع ذلك ستصبح االتفاقية نافذة بين الدولة الجاري انضمامها وجميع الدول ال
 .9على االنضمام

ويلخص .  10الصكوك الالزمة لدى مرآز اإليداعيقتضي على الدولة عند التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها إيداع 
ولي الخاص أو المكتب الدائم لمؤتمر الهاي للقانون الد/ المعلومات األخرى التي يجب تقديمها إلى مرآز اإليداع و2الملحق 

 .االنضمام أو في أثنائه/ قبل التصديق 

 وضع جدول زمني .4

ـر هذا التاريخ واتخذ يجب تذآـُّوعند إعداد الجدول الزمني للتنفيذ .  يبدأ فيه نفاذ االتفاقية في دولتكمأن ع ــَّوقمتتحديد التاريخ ال
  :الخطوات التالية

ل  .آز اإليداع وتقديمها إلى المكتب الدائمالصكوك والمعلومات الالزمة لدى مرتأآد من إيداع ا 

ل  االتفاقية في بحلول موعد بدء نفاذ، نافذة وأنها مـُجازة تشريعيا، أو الزمةالتأآد من وجود اإلجراءات التنفيذية ا 
  .دولتكم

 لشرطةمثل الدوائر الحكومية، ووآاالت رفاهة األطفال، والمحاآم وا(الجهات المعنية الرئيسية التأآد من أن آافة  
 في القانون واإلجراءات، وأدوار تعديالت بالموعد الذي سيبدأ فيه نفاذ االتفاقية، وأية علمعلى ) ومهنة المحاماة

 .إذا اقتضى األمر وفقا لالتفاقية اآل منه

مثل العاملين في الدوائر (التأآد من توفير التدريب الالزم لألشخاص الذين المشارآين في تطبيق االتفاقية  
 ).مية، ووآاالت رعاية األطفال، والمحاآم، والشرطةالحكو

  .نشر المعلومات عن االتفاقية  للجمهور

                                                 
تـُـفتـَح االتفاقية للتوقيع عليها من قبل الدول التي آانت أعضاًء في مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص في وقت ):  1(57المادة  4

 ).1996 أآتوبر 19(انعقاد جلسته الثامنة عشر 
 تلزم الدول فور إبداء موافقتها على االلتزام بالمعاهدة، بعدم التسبب في انتفاء الهدف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من 18المادة  5

 .والغرض من المعاهدة قبل أن يبدأ نفاذها
 الحقا، على أن يبدأ في تفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها  متعهدة بالتصديق على االيبدأ نفاذ االتفاقية لكل دولة:  )أ)  2(61المادة  6

 .اليوم األول من الشهر التالي النتهاء فترة ثالثة أشهر بعد إيداع صكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام
 .يجوز ألية دولة أخرى االنضمام إلى االتفاقية بعد بدء نفاذها):  1(58المادة  7

، على أن يبدأ في اليوم األول من الشهر التالي النتهاء فترة ثالثة النضمام بامتعهدةيبدأ نفاذ االتفاقية لكل دولة  :  )ب)  2(61المادة  8
 .أشهر بعد انتهاء فترة ستة أشهر

 إبداء اعتراضها ها أو قبولها أو الموافقة علي  االتفاقيةالتصديق علىال بد من اإلشارة إلى أنه يجوز للدول عند ).  3(58المادة  9
 .بخصوص انضمام سابق

   ).2(58؛ المادة )2(57دة الما
10 

3 



   قائمة مرجعية للتنفيذقائمة مرجعية للتنفيذقائمة مرجعية للتنفيذ
  

4 

   قائمة

4 
 

                                                 
االنضمام فتكون هناك خطورة بأن ذلك / في حالة ما إذا لم يتم تعيين سلطة مرآزية في وقت التصديق .  45؛ المادة 29المادة  11

 .نضمامقد يؤدي بدول متعاقدة أخرى إلى النظر في مسألة إبداء االعتراض على اال
 .45؛ المادة 44 المادة  12
 .144انظر التقرير اإليضاحي، الفقرة .  60؛ المادة 45 المادة 13
14  
15 

 .181انظر أيضا التقرير اإليضاحي، الفقرة .  60 المادة
60. المادة

 
 

 4انظر الملحق  ( األخرى للدولفيدةممن الدول والتي يمكن أن تكون الموارد المتوفرة قائمة ب.( 

 الخاصة باالختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، التقرير اإليضاحي حول االتفاقية "الغارد، . ب
مداوالت الجلسة ، "واالعتراف، واإلنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسئولية األبوية وإجراءات حماية األطفال

ثم  <www.hcch.net>، متوفر بالموقع SDU ،1998، الهاي، ، حماية األطفال2الثامنة عشر، تومي 
 ".التقارير اإليضاحية"ثم " مطبوعات"

 موقع مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص على شبكة اإلنترنت 
<www.hcch.net> 

   ثم " اتمطبوع" عنوان تحت متوفرة بموقع مؤتمر الهاي --نشرة القضاة الخاصة بالحماية الدولية للطفل
 ".نشرة القضاة"

 عمليات تنفيذ جارية .6

 مثال استشارة المحاآم والسلطات األخرى أصحاب فاقية،تطوير وتنفيذ آليات لمراقبة وتقييم تطبيق وأداء االت 
سوف يساعد في التعرف على الصعوبات التي قد تنشأ في التقييم المنتظم أن المسؤولية وفقا لالتفاقية، باعتبار 

  .أثناء التنفيذ ومعالجة هذه الصعوبات

والسلطات المعيـَّـنة تـُـقدَّم إلى المكتب التأآد من أن أية تغييرات الحقة في تفاصيل االتصال بالسلطات المرآزية  
 .الدائم

 : إلى الموارد التالية للحصول على المساعدةالرجوع 

أو المكتب الدائم لمؤتمر الهاي، ولكن بصفة / ملخص للمعلومات التي يجب تقديمها إلى مرآز اإليداع و2يوجد في الملحق 
 :خاصة يجب عمل اآلتي

أو على األقل قبل أن يبدأ نفاذ (االنضمام /ن أية سلطة أو سلطات مرآزية يتم في وقت التصديقالتأآد من أن تعيي 
 .11)االتفاقية

لغات االتصال تـُـقدَّم إلى أو لغة آذلك تفاصيل االتصال بكل سلطة مرآزية و من أن على سبيل األولويةالتأآد  
 .المكتب الدائم ويتم تحديثها بصورة منتظمة

نقل  (9 و 8متعاقدة تعيين السلطات التي تـُـوجـَّـه إليها الطلبات المقدمة بمقتضى المادتين يجوز للدول ال 
التأآد على سبيل األولوية من يجب و.   12)بجهة راعية طفل الخاصة بإلحاقطلبات ال (33والمادة ) االختصاص

لغات أو وآذلك لغة (إلى المكتب الدائم  االتصال بها تـُـقدَّم فورا آيفيةتعيين السلطات والمتعلقة بتفاصيل الأن 
 ). السلطاتبهذهاالتصال 

عندما يكون هناك التأمل في تنفيذ إجراء  (34 من المادة 2النظر فيما إذا آان يلزم إصدار إعالن بمقتضى الفقرة  
 .13)للحماية فيجب توصيل المعلومات ذات الصلة بحماية الطفل إلى سلطاتها فقط عن طريق السلطة المرآزية

 .14)الممتلكات (55 والمادة )لغة االتصال (54تحفظات بمقتضى المادة الالنظر فيما إذا آان يلزم إبداء  

 .15)تطبيق االتفاقية على األقاليم (59النظر فيما إذا آان يلزم إصدار إعالن بمقتضى المادة  

قد تراها التي ختيارية االتحفظات العالنات و أن تتم بمقتضى االتفاقية وآذلك اإل اإلجبارية التي يجبهناك بعض التعيينات
  .الدول ضرورية

  التعيينات واإلعالن والتحفظات .5
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انظر .  تمامااقية هي قائمة شاملة   للمسائل التي ال تنطبق عليها االتف4 على النقيض من ذلك فإن القائمة المدرجة في المادة 16

.36 إلى26التقرير اإليضاحي، الفقرات من 

خاضعة الختصاص  تعود الحالةأن في حاالت نقل االختصاص لن ب ضمانوآيفية ال ▪
 . في دولتكملسلطاتا

 إجراءات الحماية إلى السلطة التي تولـَّـت االختصاص؛المتعلقة بطلبات آيفية وصول ال ▪

 القدرة على الموافقة على فينبغي أن تكون للسلطات .  اآلليات المتاحة لنقل أو تولي االختصاص
 : في االعتبار ما يليُوِضعربما لف.  سبةا المنحاالتطلبات نقل أو تولي االختصاص في ال

 تنفيذ إجراءات داخلية، مثل: 

  تعديالت في التشريعات أو القواعد من أجل تمكين السلطات المختصة من نقل أو تولي االختصاصإجراء  .
 يكون أنبصفة خاصة يجب ات على وعي بالظروف التي قد يتم فيها النقل، و أن تكون السلطجبفيوعليه، 

 8انظر المادتين (في المصلحة العليا للطفل ومتفق عليها من قبل آلتي السلطتين المختصتين هذا النقل 
 ؛)9 و

 )9 و 8المادتان  (األحكام المتعلقة بنقل االختصاص

 و 8 لتسهيل عملية نقل االختصاص بمقتضى المادتين يلزم وجودهاالنظر في ما هي اإلجراءات التنفيذية التي قد  
 :، فعلى سبيل المثال9

 

 

   االختصاص–الفصل الثاني 

طات القضائية أو اإلدارية  في التشريعات لكي يكون للسلتعديالت إجراءالنظر فيما إذا آان من الضروري  
   ).5المادة (للطفل " اإلقامة االعتيادية" بناء على حمايةاالختصاص التخاذ ما يلزم من إجراءات 

 في الدولة ولكن ليس امتواجد  يكون طفلحيال معينة حمايةيجب أن تكون للسلطات القدرة على اتخاذ إجراءات  
 ).12 و 11، 6المواد  (مقيما فيها بصورة اعتيادية

يجب التنويه بأن االتفاقية تسمح لسلطات دولة باتخاذ إجراءات لحماية طفل يقيم بصورة اعتيادية في دولة متعاقدة  
أخرى في سياق الطلبات المقدمة للحصول على الطالق أو االنفصال القانوني أو إبطال الزواج فيما يتعلق 

 في ظروف محدودة جدا وفقط إذا آان قانون الدولة يسمح ولكن هذا ال يحدث إال.  بالعالقة الزوجية بين الوالدين
 .بذلك

 االتفاقية والتأآد من قتضىتحديد أي من السلطات القضائية أو اإلدارية ستكون مؤهلة لممارسة االختصاص بم 
   . في التشريعات أو السياسات أو الممارساتتعديالتأنها على علم بأية 

  النطاق–الفصل األول 

 باالتفاقية، وذلك ألن اإلجراءات ة بالفعل في القانون المحلي ومدى صلتهاتحديد ما هي إجراءات الحماية الموجود 
 .16اءات أخرى للحماية في دولتكم ليست شاملة وربما توجد إجر3المدرجة في المادة 

المسؤولية "النظر في أي الحقوق والمسؤوليات المنصوص عليها في القانون المحلي تعكس بالفعل مفهوم  
 ).2، الفقرة 1انظر المادة " (الوالدية
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  تنفيذ إجراءات الحماية وفقا لقانون الدولة المقدَّم إليها الطلب بقدر ما هو منصوص عليه في ذلك القانون، يتم
 ).28المادة ( المصلحة العليا للطفل مراعاةمع 

اإلعالن عن أو االعتراف مسألة حالية التي تكون خارج نطاق االتفاقية ومطبـَّـقة على المحلية القوانين المراجعة  
النظر آما ينبغي .  ي تتخذها دولة أخرىإجراءات الحماية األجنبية الت فيما يتعلق بتسجيلقابلية التنفيذ أو عملية ال

  . هذه القوانين باالتفاقيةمدى صلةفي 

 ابسيط"كون ي يجب أن  هذه اإلجراءات،اإلجراء المتبع لإلعالن عن قابلية تنفيذ إجراءات الحماية، أو تسجيل 
 ؛)26المادة  ("اوسريع

  في أو عدم االعتراف بإجراء اتـُّخـِذعتراف  االبخصوص القرارطلب ي أن "هتم باألمرشخص م"يجوز ألي 
 متواجد خارج الدولة هتم باألمرفقد يكون الحال أن ذلك الشخص الم).  24المادة (دولة متعاقدة أخرى 
 المقدّّم إليها الطلب؛

  االعتراف بإجراءات الحماية التي تتخذها دولة متعاقدة أخرى إال على األسباب المنصوص ال يجوز رفض
 ؛2، الفقرة 23عليها في المادة 

  المادة ( "بحكم القانون"  معترفا بهادولة متعاقدةأية لتي تتخذها سلطات إجراءات الحماية ايجب أن تكون
 ؛)1، الفقرة 23

  الفصل الرابع–االعتراف والتنفيذ 

 التي تتعارض ةاليحتعديل التشريعات أو اإلجراءات اللإلى أية إجراءات تنفيذية يحتاج  األمر آانالنظر فيما إذا  
 :مع األحكام التالية

 أو على األقل وضع ، بها" صلة قوية" بتطبيق قانون دولة أخرى تكون للطفل بصورة استثنائية السلطات قيام
 ).2، الفقرة 15انظر المادة  (ذلك القانون في االعتبار

  االعتراف بالمسؤولية الوالدية التي نـُـسـِبت أو أسقـِـطت بموجب قوانين دولة اإلقامة االعتيادية للطفل، أْي
 ).16المادة (قوانين دولة أخرى 

  الفصل الثالث–القانون الواجب تطبيقه 

  :لتمكن من اآلتي التشريعات الحالية، وذلك لإجراء أية تعديالت فييقتضي  األمر آانالنظر فيما إذا  

 المختصةالسلطات غير السلطات المرآزية أو (رة ألطراف أية دعوى اإلجراءات المتوف (
 امتواجدقد يكون أن أحد األطراف ينبغي الوضع في االعتبار و.  المدعوين لطلب نقل االختصاص

 .في دولة متعاقدة أخرى

 اإلجراءات الموجودة إلرسال وتلقي طلبات نقل االختصاص ودور السلطة المرآزية إن وجد  .
والسلطات األخرى في سلطاتها بين تصال الطريقة التي سيتم بها االوينبغي على الدول النظر في 

شر بين السلطات المختصة خرى، فعلى سبيل المثال عن طريق التواصل المبااألمتعاقدة الدول ال
آان النظر فيما إذا  فينبغي.  باالتصال من خالل السلطة المرآزيةأو المعنية باإلجراءات القضائية، 

بمعنى تعيين السلطات التي تـُـوجـَّـه إليها  (44من الضروري إصدار إعالن بمقتضى المادة 
 ؛)9 و 8الطلبات المقدمة بمقتضى المادتين 

 )9 و 8المادتان  (االختصاص األحكام المتعلقة بنقل تابع
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 .152 انظر التقرير اإليضاحي، الفقرة 17
18
 .7المادة  

  السلطات هذه  تعيينها مختلفة عن بعضها، فيجب التأآد من أن تقررإذا آانت السلطات المرآزية التي
، أو 18ألطفالغير المشروع لز حتجااالنقل أو التستطيع استشارة بعضها البعض في القضايا المتعلقة ب

  .الوصول/ القضايا المتعلقة بممارسة حقوق االتصال 

 ضي على السلطات المرآزية والسلطات العامة األخرى في الدول المتعاقدة أن تتحّمـل بأنفسها بينما يقت
فرض رسوم "التكاليف المطلوبة ألداء واجباتها وفقا لالتفاقية، فمع ذلك ينبغي النظر فيما إذا آان من الممكن 

 .17)38المادة " ( معينةمعقولة مقابل توفير خدمات

 ستكون السلطات المرآزية المعيـَّـنة هي هل، ف1980ي اتفاقية اختطاف الطفل لعام إذا آانت دولتكم طرفا ف 
 .نفسها لكلتي االتفاقيتين

 بهة للوصول إلى حلول متفق عليها فيما يتعلقآيف يمكن استخدام الوساطة أو المصالحة أو أية وسائل مشا 
دعم لالخدمات المتوفرة يمكن التعرف على  في هذا الصدد، و))ب، الفقرة 31المادة (إجراءات الحماية ب

 ؛وتمكينهم من المشارآة في الوصول إلى حلول توافقيةاألطراف 

 االتصال بالسلطات في دول أخرى. 

  دولتكم؛داخلاالتصال بين السلطات المرآزية والسلطات المختصة والسلطات األخرى  

 سبيل للمثالىفعل.  إرسال واستالم الطلباتسرعة  ضمانوجود إجراءات داخلية ل هل يلزم : 

 المنصوص عليها الموارد الالزمة للقيام بوظائفها  لكل سلطة الصالحيات وتأآد من أناإلجراءات المطلوبة لل
 التفاقية بصورة فعالة؛ا في

  ؛)3انظر الملحق (الوظائف التي ستقوم بها السلطات المرآزية والوظائف التي ستقوم بها سلطات أخرى  

ها فعلى سبيل المثال من الممكن أن تكون السلطة المرآزية سلطة حكومية مثل وزارة العدل أو وزارة ل
وآبديل لذلك يمكن تعيين منظمة غير حكومية منوط بها نفس المسؤوليات .  عالقة بقضايا الطفل والعائلة

 تجاه األطفال؛

 وفي غالب األمر ستكون سلطة منوطة بها .   السلطة األفضل واألنسب للقيام بوظائف سلطة مرآزيةـَنم
التعاون فيما بين وضع يسمح لها بتعزيز تكون في بغي أيضا أن وينمسؤوليات متقاربة لموضوع االتفاقية، 

حماية الطفل، وآذلك التعاون مع سلطات مرآزية أخرى في لالسلطات الوطنية المسؤولة عن جوانب مختلفة 
 .الدول المتعاقدة

وفي األحوال المثالية يتم تأسيس وإدارة السلطات المرآزية .  تلعب السلطات المرآزية دورا مهما في األداء الفعال لالتفاقية
 سلطة مرآزية، لتأسيس فعند التخطيط . لتكون نقطة اتصال وآذلك عنصرا تكميليا ألية ترتيبات محلية أو عبر حدودية قائمة

  :في االعتبار ما يليفربما وضع 

 :في االعتبار ما يليفربما وضع  سلطة مرآزية، لتأسيسعند التخطيط  

 السلطات المرآزية)  أ

  الفصل الخامس–التعاون 

7 
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 دولة متعاقدة أخرىمن  قادمةاستالم وإرسال الطلبات ال.  

النظر في تحديد الضمانات والمعايير التي ينبغي تطبيقها قبل أن تعطي السلطة المرآزية أو السلطة المختصة  
  .حاق عبر الحدودي أو توفير الرعايةاألخرى موافقتها على اإلل

يجوز للدول المتعاقدة تعيين السلطات التي تـُـوجـَّـه إليها  (44تعيين بمقتضى المادة يتطلب األمر إجراء قد  
 .)33الطلبات المقدمة بمقتضى المادة 

 إجراء عمليات اإللحاق التأآد من أن إجراءات االتصاالت تـُـنفـَّـذ داخل الدولة وفي دول متعاقدة أخرى، لتفادي 
  .بدون موافقة الدولة المتلقية

 إعداد التقارير عن الطفل  

 شارتها في مسائل اإللحاق المقترحاست 

 33 المادة –دودي لألطفال اإللحاق عبر الح)  ج
 

 فيما يتعلق بإلحاق طفل تشريعات حاليةللإجراءات تنفيذية أو تعديالت تطلب أية النظر في ما إذا آان األمر ي 
 . أو أية مؤسسة مشابهةآفالةبعائلة حاضنة أو بمؤسسة رعاية أو لتوفير الرعاية له بواسطة  

 :ألغراض التاليةيق اتحقالنظر في أي السلطات تكون األفضل واألنسب ل 

 

 

 االتصال عبر الحدودالمبادئ العامة ودليل الممارسة السليمة في يحة حول هذا الجانب من االتفاقية، انظر زيد من النصمل
أدلة "ثم " قسم اختطاف األطفال" تحت عنوان <www.hcch.net>، الموجود بالموقع )2008(فيما يتعلق باألطفال 
 .أو من المكتب الدائم" الممارسة السليمة

 

التعرف على المساعدة القانونية أو مصادر االستشارة األخرى التي قد تكون متاحة لآلباء واألمهات األجانب  
   .طفل يقيم في دولتكم بصورة اعتياديةبخصوص حق الوصول فيما يتعلق بممارسة الطالبين إجراءات الحماية 

  تمكين السلطات المضطلعة باإلجراءات القضائية المتعلقة بممارسة حقوق الوصول من النظر في المعلومات
   .مقيم في دولة أخرى) ة(صالحية والدلمتعلقة بوااآلتية لها من دولة متعاقدة أخرى 

  هنا يتوجب و  .م في دولة متعاقدة أخرىمقي) ة(لوالد" ة الفعالة لحقوق الوصولتأمين الممارس"المساعدة في
  السلطات التي ستقوم بإرسال واستالم طلبات المساعدة؛تحديد

 35 المادة –حق الوصول )  ب
 

   :وذلك من أجلحالية، التشريعات للالنظر في ما إذا آان األمر يتطلب أية إجراءات تنفيذية أو تعديالت  

  الفصل الخامس–تابع التعاون 



   قائمة مرجعية للتنفيذقائمة مرجعية للتنفيذقائمة مرجعية للتنفيذ

9 

 

 العالقة بين االتفاقية والصكوك األخرى

 آل الصكوك الدولية األخرى التي تكون دولتكم طرفا فيها، والتي تتناول قضية حماية األطفال، ثم النظر في تحديد 
والنظر أيضا، عند االقتضاء ومع األطراف األخرى في .  لتها باالتفاقية وآيف ستكون هذه الصلة مستقبالص

 ).52المادة  (1996الصكوك، فيما إذا آان من الضروري إصدار إعالن بذلك لضمان التوافق مع اتفاقية 

 

 

 

 

 )42-41المادتان (السرية 

 آانت القوانين المحلية الحالية آافية لحماية سرية المعلومات التي يتم جمعها أو نقلها بمقتضى النظر فيما إذا 
 .االتفاقية

على نوع المعلومات التي يمكن اإلفصاح عنها ألطراف ثالثة، في الوقت الحالي في دولتكم قيود إذا آانت هناك  
على أن تكون متسقة مع   معينة لتبادل معلوماتاتفلربما وضع في االعتبار ما إذا آان من الممكن عمل استثناء

  .عندما يكون الطفل بحاجة إلى الحماية العاجلةمثال أهداف االتفاقية، 

قضاة في البلدان المختلفة وتبادل المعلومات لى تسهيل االتصاالت القضائية المباشرة بين الإ شبكة الهاي الدولية للقضاة هدفت
 .فيما بينهم

أيضا القاضي المعيـَّـن ما إذا آان ينبغي أن يقوم إذا آانت دولتكم ممثلة في الشبكة، فلربما وضع في االعتبار  
تمام أو لديه اهيكون باالتفاقية، والنظر فيما إذا آان من المفيد تعيين قاٍض إضافي لها عالقة معلومات أية  نقلب

 .خبرة باالتفاقية

وإذا لم تكن دولتكم ممثلة في الشبكة، فلربما وضع في االعتبار ما إذا آان ألي عضو من أعضاء القضاء في  
ويوجد لدى المكتب الدائم لمؤتمر .   في الشبكةدولتكم اهتمام خاص بأداء االتفاقية ويكون على استعداد للمشارآة

   .لشبكةالهاي المزيد من المعلومات عن ا

 . في دولتكم9 و8النظر في الدور الذي يمكن أن تلعبه االتصاالت القضائية المباشرة في أداء المادتين  

والنظر فيما إذا آان األمر يتطلب وجود أية إجراءات تنفيذية لتوفير األساس القانوني لالتصاالت القضائية  
 .المباشرة

  االتصاالت القضائية)  د

  الفصل الخامس–تابع التعاون 
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 1الملحق 

  والتي قد تتطلب إجراء تعديالت في1996قائمة مرجعية لألحكام المنصوص عليها في اتفاقية 
 المحليةالقوانين أو اإلجراءات 

ذ وإعمال االتفاقية بشكل فعال، يقدم الجدول التالي ملخصا لألحكام التي قد تستوجب إجراء تعديالت تشريعية أو إجرائية من أجل تنفي
 . النظام القانوني تلقائياأحكام االتفاقية فيتـُـدمج أن الحاجة إلى مثل هذه التعديالت ستكون أقل في تلك الدول التي ومن الواضح 

 
 القضية الحكم المادة

االختصاص التخاذ " اإلقامة االعتيادية للطفل"لدولة  لل
  .إجراءات الحماية

 التخاذ إجراءات بناء على سلطات االختصاصهل 5المادة 
 للطفل؟ " اإلقامة االعتيادية"

هل للسلطات االختصاص التخاذ إجراءات الحماية عندما 
مقيما فيها " في الدولة ولكن ليس دامتواجيكون الطفل 

 ؟"بصورة اعتيادية

يجوز للدول المتعاقدة اتخاذ إجراءات حماية معينة 
بخصوص طفل ال يقيم فيها اعتياديا ولكنه متواجد 

 . في الدولة

 12, 11, 6  وادالم

 
هل تستطيع السلطات اتخاذ إجراءات الحماية بمقتضى المادة 

  والتي تكون وقتية ومحدودة في أثرها اإلقليمي؟12
هل توجد آليات للتأآد من أن السلطات صاحبة االختصاص 

على وعي ودراية بأن القضية هي قضية اختطاف دولي 
 لطفل؟

في حاالت اختطاف األطفال، تحتفظ سلطات الدولة 
ه التي آان يقيم فيها الطفل اعتياديا ومباشرة قبل نقل

أو احتجازه بصورة غير مشروعة، باالختصاص 
 يـُستوفى عدد من إلى حينالتخاذ إجراءات الحماية 

 .  الشروط

 7ة الماد

 
محدود بحيث في مكان تواجد الطفل لسلطات اهل اختصاص 

 ؟ذ سوى اإلجراءات العاجلةتتخال 
هل تستطيع السلطات تولي أو نقل االختصاص بما يتوافق 

 مع االتفاقية؟
يجوز نقل االختصاص بين سلطات الدول المتعاقدة 

 .بمجرد الوفاء بشروط معينة
 9، 8المادتان 

  
 هل توجد اإلجراءات الالزمة لتسهيل نقل االختصاص؟

، قد يجوز للسلطات اتخاذ عند استيفاء شروط معينة
 مقيم بصورة اعتياديةإجراءات حماية بصدد طفل 

في دولة متعاقدة أخرى حيث تـُتـَّـخذ اإلجراءات في 
إطار طلبات الطالق أو االنفصال القانوني أو إبطال 

   .  الزواج في يتعلق بالعالقة الزوجية بين الوالدين

راءات حماية إذا آان بإمكان السلطات في دولتكم اتخاذ إج 10المادة 
في إطار طلبات الطالق أو االنفصال القانوني بين الوالدين 

فيجب التأآد من أنها تفعل ذلك فقط عند استيفاء الشروط 
 .  )ب و )أ) 1(10المنصوص عليها في المادة 

مألوف للنظام القانوني " المسؤولية الوالدية"هل مفهوم 
 لديكم؟ 

) 2(1تعرِّف االتفاقية المسؤولية الوالدية في المادة 
  .منها

 ،3، 1المواد 
16-18  

 
المسؤولية "ما هي الحقوق والواجبات التي تعكس مفهوم 

  في دولتكم؟ " الوالدية
تفويض، وممارسة، واية إسناد، تشمل إجراءات الحم

  .وإنهاء أو تقييد المسؤولية الوالدية
 

هل سيكون هناك اعتراف بالمسؤولية الوالدية المسندة أو 
تهية بمقتضى قوانين اإلقامة االعتيادية للطفل، أْي قوانين المن

   دولة أخرى؟
هل إجراءات الحماية المتخذة في دولة متعاقدة أخرى 

، بمعنى أنه سيتم "بحكم القانون"معترف بها في دولتكم 
ف باإلجراء دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات االعترا

 قضائية؟ 

يجب االعتراف بإجراءات الحماية في جميع الدول 
 ".بحكم القانون"المتعاقدة 

 23المادة 

 
طلب استصدار "هتم باألمرشخص م"يجوز ألي  يستطيع 

قرار بشأن االعتراف أو عدم االعتراف بإجراء 
 .مـُتـَّـخذ في دولة متعاقدة أخرى

 أن يطلب االعتراف أو مهتم باألمرشخص أي هل 24المادة 
 أن الشخص حالكون الد يقعدم االعتراف بإجراء حماية؟  ف

 .  متواجد في دولة متعاقدة أخرىمهتم باألمرال
بسيطة " تسجيل إجراءات الحماية خطواتهل تعتبر 
 ؟"وسريعة

قابلية تنفيذ إجراءات عن عالن اإليجب أن يكون 
 ". إجراًء بسيطا وسريعا"الحماية أو تسجيلها 

 26المادة 

 
 

هل لكل سلطة الصالحيات والموارد الالزمة للقيام 39 - 30المواد  .التعاون بمقتضى االتفاقية بوظائفها 
 التفاقية بصورة فعالة؟ المنصوص عليها في ا
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  الخاصة بحماية األطفال1996المعلومات التي يجب أن تقدمها الدول األطراف في اتفاقية الهاي لعام 
 إلى مرآز اإليداع أو المكتب الدائم

 
أن تقدمها الدول المتعاقدة مباشـرة إلـى المـكتب الـدائم لمـؤتمـر الهـاي للقـانون الــدولـي الخـاص التعيينات التي يـجب 

 ))1(45 المادة(
وعلى .  على الدول المتعاقدة تعيين سلطة مرآزية للقيام بالواجبات التي تفرضها االتفاقية على مثل هذه السلطات

اصيل االتصال بالسلطات المرآزية وآذلك لغة أو لغات االتصال بها إلى المكتب سبيل األولوية ينبغي تقديم تف
 .الدائم

 29المادة 
 

للدول الفدرالية أو الدول التي لديها أآثر من نظام قانوني واحد أو الدول التي لديها وحدات إقليمية مستقلة، الحرية 
 . لتعيين أآثر من سلطة مرآزية واحدة

آزية واحدة، فعلى الدولة تعيين سلطة مرآزية واحدة لتكون النقطة التي يمكن عندما يتم تعيين أآثر من سلطة مر
 . توجيه آل االتصاالت إليها لتقوم بدورها بإرسالها إلى السلطة المرآزية المعنية في تلك الدولة

 من 33 و 9 و 8واد يجوز للدول المتعاقدة تعيين سلطات معينة تـُـوجـَّـه إليها الطلبات المقدمة بمقتضى الم 44المادة 
  . االتفاقية

 :من الموصى به أن تـُـقدَّم المعلومات التالية إلى المكتب الدائم

وينبغي تقديم تفاصيل .  40على آل دولة متعاقدة تعيين سلطات لها االختصاص إلصدار الشهادات بمقتضى المادة  40المادة 
 . تصال بها إلى المكتب الدائماالتصال بالسلطات التي يتم تعيينها ولغة أو لغات اال

 

19التبليغات التي يجب تقديمها إلى مرآز اإليداع
 

 .صكوك التصديق، والقبول، والموافقة 57المادة 
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 صكوك االنضمام  58المادة 
 يجوز للدول المتعاقدة االعتراض على انضمام دولة طالبة االنضمام في خالل .  االعتراضات على االنضمام

  .20لقي تبليغ باالنضمامستة أشهر بعد ت

  . يجوز ألية دولة طرف في االتفاقية االنسحاب من االتفاقية بالتبليغ عن ذلك إلى مرآز اإليداع 62المادة 
 

 اإلعالنات التي يجوز إصدارها والتي يجب تقديمها إلى مرآز اإليداع

يجب تقديمها عن ) 2(34معلومات بمقتضى المادة يجوز للدولة اإلعالن عن أن الطلبات المقدمة للحصول على ال 45المادة 
 . طريق السلطة المرآزية لديها

ال تؤثر االتفاقية على أي صك دولي يكون الدول المتعاقدة أطرافا فيه والذي يحتوي على أحكام تتناول مسائل  52المادة 
  .تحكمها االتفاقية، ما لم تصدر الدول األطراف في ذلك الصك إعالنا مخالفا لذلك

في حالة ما إذا آانت للدولة اثنتان أو أآثر من الوحدات اإلقليمية التي تـُـطبـَّـق فيها نظم قانونية مختلفة، فيجوز لها  59المادة 
والتي (اإلعالن عن أن االتفاقية تسري على جميع الوحدات اإلقليمية للدولة المتعاقدة أو على واحدة منها أو أآثر 

 .    ذآر أنه يجوز تعديل اإلعالنومما ي).  يجب تحديدها

 :المعلومات التي يجب تقديمها إلى مرآز اإليداع والمتعلقة باالتفاقات بين الدول المتعاقدة

ويجب إرسال صورة من أي .  يجوز للدول المتعاقدة عقد اتفاقات مع دول متعاقدة أخرى بغية تحسين أداء االتفاقية 39المادة 
  . آز اإليداعمن هذه االتفاقات إلى مر

 
 التحفظات التي يمكن إبداؤها والتي يجب تقديمها إلى مرآز اإليداع

 .يجوز للدول إبداء أي تحفظ باعتراضها على استخدام إما اللغة الفرنسية أو اإلنجليزية، ولكن ليس آالهما )2(54المادة 

ذ إجراءات الحماية الموجـَّـهة إلى ممتلكات طفل يجوز للدولة المتعاقدة االحتفاظ باالختصاص لسلطاتها التخا 55المادة 
موجودة على أراضيها، واالحتفاظ بحق عدم االعتراف بأية مسؤولية والدية أو إجراء بقدر ما يكون ذلك غير 

  .  متوافق مع أي إجراء تتخذه سلطاتها حيال تلك الممتلكات

 .سحب أية تحفظات )2(60المادة 

                                                 
 . وزارة الخارجية لمملكة هولندا19

    . إبداء اعتراضها بخصوص انضمام سابق  أو قبولها أو الموافقة عليها االتفاقيةالتصديق على للدول عند ال بد من اإلشارة إلى أنه يجوز
20 
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 3 الملحق

 لمرآزية والسلطات األخرى بمقتضى اتفاقيةوظائف السلطات ا
  الخاصة بحماية األطفال1996عام الهاي ل

 
  الواجبات المباشرة للسلطات المرآزية

 .على السلطات المرآزية التعاون مع بعضها البعض والنهوض بالتعاون فيما بين السلطات المختصة في دولها )1(30المادة 

ية اتخاذ الخطوات الالزمة لتوفير المعلومات عن القوانين المعمول بها والخدمات المتوفرة على السلطات المرآز )2(30المادة 
 .في دولتها والمتصلة بحماية األطفال

 

 )44المادة (الوظائف التي يجوز للدول المتعاقدة بموجبها تعيين سلطات محددة تـُـوجـَّـه إليها الطلبات 

تطيع سلطة الدولة المتعاقدة صاحبة االختصاص أن تطلب من سلطة في دولة متعاقدة تس:  طلبات نقل االختصاص )1(8المادة 
 .  أخرى أن تتولى االختصاص في قضية معينة، وتستطيع أيضا أن تطلب من األطراف أن يقوموا بذلك بدال منها

صاص أن تطلب من سلطة أخرى تستطيع سلطة الدولة المتعاقدة التي ال تتمتع باالخت:  طلبات تولي االختصاص )1(9المادة 
في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها اإلقامة االعتيادية نقل االختصاص في قضية معينة، وتستطيع أيضا أن تطلب 

 .من األطراف أن يقوموا بذلك بدال منها
 الدول المتعاقدة استشارة على السلطة المرآزية أو السلطة المختصة في:  الطلبات المتعلقة باإللحاق عبر الحدودي 33المادة 

السلطة المرآزية أو السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة األخرى فيما يتعلق بإلحاق طفل بعائلة حاضنة أو 
وعلى الدولة الطالبة .   أو أية مؤسسة مشابهة فيهاآفالةبمؤسسة رعاية في تلك الدولة أو توفير الرعاية له بواسطة  

 .  اق، وعلى الدولة الموجه إليها الطلب إيصال قرارها بشأن اإللحاق المقترحتقديم تقرير بأسباب اإللح
 

الوظائف األخرى التي يمكن أن تقوم بها السلطات المرآزية أو السلطات المختصة، أو السلطات العامة األخرى آما تقرره الدولة 
21المتعاقدة

 

 . ف أو عدم االعتراف باإلجراءاتاستالم وإرسال الطلبات المتعلقة باالعترا 24-23المادة 
 . اإلعالن عن قابلية التنفيذ أو التسجيل من أجل تنفيذ إجراءات الحماية المـُـتـَّـخذة في دولة متعاقدة أخرى 26المادة 
 .تنفيذ إجراءات الحماية 28المادة 
 . من الفصل الخامس9 و 8لمادتين وجود سلطات لتسهيل االتصاالت وتقديم المساعدة المنصوص عليها في ا )أ 31المادة 

 . تيسير الوصول إلى حلول متفق عليها بالتراضي بشأن اتخاذ إجراءات الحماية التي تـنطبق عليها أحكام االتفاقية )ب 31المادة 

على طلب تقديم المساعدة في تحديد أماآن األطفال المفقودين الذين بحاجة إلى الحماية على أن يتم ذلك بناء  )ج 31المادة 
   . السلطات المختصة

 .تقديم تقرير عن حالة الطفل في دولة إقامته االعتيادية )أ 32المادة 

 .   تقديم طلب إلى سلطة مختصة للنظر في اتخاذ إجراءات حماية بصدد طفل )ب 32المادة 

ويجوز للدول اإلعالن بأن الطلبات .  استالم أو إرسال طلبات الحصول على المعلومات ذات الصلة بحماية طفل )1(34المادة 
 .    تـُـقدَّم فقط من خالل السلطة المرآزية لديها) 1(34المقدمة بمقتضى المادة 

 .المساعدة في تأمين الممارسة الفعالة لحقوق الوصول )1(35المادة 
 على طلب مقدم إليها، جمع المعلومات غير الحاضن، بناء) ة(يجوز لسلطات الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الوالد )2(35المادة 

فعلى سلطات الدولة المتعاقدة التي تنظر في .  لممارسة حق الوصول) ة(والتوصل إلى نتيجة بشأن صالحية الوالد
أجنبي لممارسة حق الوصول إلى طفل، قبول ونظر المعلومات التي جمعتها سلطات ) ة(طلب مقدم إليها من والد
 .  األجنبي أو النتائج التي توصلت إليها هذه السلطات) ة(قيم فيها الوالدالدولة المتعاقدة التي ي

في حالة ما إذا تم نقل طفل وأصبح معرضا لخطر جسيم، فعلى السلطات المختصة المضطلعة باإلجراءات  36المادة 
 ).  37بصرف النظر عن المادة (القضائية إعالم الدولة التي يتواجد فيها الطفل بذلك الخطر 

 إصدار شهادة للشخص المتولي المسؤولية الوالدية أو الموآول بحماية شخص الطفل 40يجوز بمقتضى المادة  40المادة 
   .   وممتلكاته، على أن تبين هذه الشهادة الصفة التي تمنح لحاملها حق التصرف

المحاآم اإلدارية، خدمات رعاية األطفال، أخصائيو الرعاية الصحية، خدمات الرعاية االجتماعية، /الوآاالت الحكومية، المحاآم، السلطات:   على سبيل المثال21
وينبغي على الدول التأآد من أن لكل سلطة الصالحيات والموارد الالزمة .  تشارة،  خدمات المحاآم، خدمات الشرطة، والمتخصصون في الوساطةخدمات االس

اية بالمسؤوليات وقد يقتضي األمر أيضا وجود إجراءات للتأآد من أن السلطات على در.  للقيام بوظائفها المنصوص عليها في االتفاقية على نحو يتسم بالفعالية
 تؤديها السلطات المختلفة فيالوظائف التيو . الدولة
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  الموارد المتوفرة من الدول والتي يمكن أن تكون مفيدة للدول األخرى
 

 مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص
net.hcch.www  

 

  )أإلنجليزية( أستراليا

 )آومنولث( 2003لعام ) حماية األطفال(لوائح قانون األسرة 

70F256CA4659B0DB19B7EB71/0/nsf.1LegislativeInstrument/legislation/comlaw/au.gov.comlaw.www://http
OpenDocument?993E0080  

 4 القسم –) آومنولث( الخاص بقانون األسر 1975قانون 

CA5B13627D763F7D59/bytitle/current/nsf.1ActCompilation/Legislation/ComLaw/au.gov.comlaw.www://http
1=mostrecent&OpenDocument?B451A5001B2573  

  )آوينزالند (2003لعام ) اإلجراءات الدولية(قانون حماية الطفل 

pdf.03ChildProtInMA/C/CURRENT/LEGISLTN/au.gov.qld.legislation.www://http 

 )نيوساوث ويلز (2006لعام ) وليةاإلجراءات الد(قانون حماية الطفل 

International(20%Protection20%Child22=%TITLE?/1/s/inforce/scanview/au.gov.nsw.legislation.www://http
y=nohits&22%2012%No20%202006%Act20)%Measures20% 

 )تاسمانيا (2003لعام ) اإلجراءات الدولية(قانون حماية الطفل 

2008B2%EN40%BAT2%2003B2%B2%23=id_doc;=cond;p3w.index/tocview/au.gov.tas.thelaw.www://http
term;=rec;=prompt;=histon;0731230000 

 

 )اإلنجليزية، الفرنسية( االتحاد األوروبي
 لحماية الطفل، 1996ول أعضاء معينة بالتصديق على اتفاقية الهاي لعام  الذي يصرِّح لد2008حزيران / يونيو5قرار المجلس بتاريخ 

 أو االنضمام إليها، باعتبار أن ذلك في مصلحة االتحاد األوروبي
PDF:EN::0038:0036:1512008:L:OJ=uri?do.LexUriServ/riServLexU/eu.europa.lex-eur://http   
PDF:FR::0038:0036:1512008:L:OJ=uri?do.LexUriServ/LexUriServ/eu.europa.lex-eur://http 

 

 )الدانمرآية( الدانمرك
  لحماية الطفل1996القانون الخاص باتفاقية 

31721=id?aspx.0710R/Forms/dk.retsinformation.www://https  
 

 )الفرنسية (فرنسا
 )اقية الهاياتف(المسؤولية الوالدية وحماية األطفال : األطفال 

asp.parentale_responsabilite_lahaye/dossiers/13/fr.nationale-assemblee.www://http    
 

 )اإلنجليزية( ايرلندا

 2000لعام ) اتفاقية الهاي(قانون حماية األطفال 
html.index/0037/pub/act/en/2000/ie.irishstatutebook.www://http 

 
 )الهولندية (هولندا
   بشأن الحماية الدولية للطفل2006شباط / فبراير16قانون 

/0019574BWBR/nl.overheid.wetten://http 
 

 )، اإليطالية، األلمانيةفرنسيةال( سويسرا
 2007شباط / فبراير28،  نحو توفير حماية أآثر فعالية لألطفال في حاالت االختطاف الدولي–إعالن ووثائق 

 
html.281-02-2007_ref/2007/medieninformationen/dokumentation/home/fr/bj/ch.admin.bj.www://http 

 
 

 

http://www.hcch.net/
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/legislation/LegislativeInstrument1.nsf/0/71EB7B19DB0B4659CA256F700080E993?OpenDocument
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/legislation/LegislativeInstrument1.nsf/0/71EB7B19DB0B4659CA256F700080E993?OpenDocument
http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/current/bytitle/59D7F763D13627B5CA2573B5001A451B?OpenDocument&mostrecent=1
http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/current/bytitle/59D7F763D13627B5CA2573B5001A451B?OpenDocument&mostrecent=1
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/C/ChildProtInMA03.pdf
http://www.legislation.nsw.gov.au/scanview/inforce/s/1/?TITLE=%22Child%20Protection%20(International%20Measures)%20Act%202006%20No%2012%22&nohits=y
http://www.legislation.nsw.gov.au/scanview/inforce/s/1/?TITLE=%22Child%20Protection%20(International%20Measures)%20Act%202006%20No%2012%22&nohits=y
http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/index.w3p;cond=;doc_id=23%2B%2B2003%2BAT%40EN%2B20080731230000;histon=;prompt=;rec=;term
http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/index.w3p;cond=;doc_id=23%2B%2B2003%2BAT%40EN%2B20080731230000;histon=;prompt=;rec=;term
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:151:0036:0038:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:151:0036:0038:FR:PDF
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=31721
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lahaye_responsabilite_parentale.asp
http://www.irishstatutebook.ie/2000/en/act/pub/0037/index.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019574/
http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/dokumentation/medieninformationen/2007/ref_2007-02-281.html

