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 ... منظمة عالمية 
 

دولي الخاص   انون ال اي للق ؤتمر اله ذي  م دد أعضائه ال سبعينبع ارب ال ة والجماعة 68 ( عضوايق  دول
 من آافة قارات العالم هو منظمة حكومية عالمية تسعى إلى الجمع بين التقاليد القانونية المختلفة،                )األوروبية

 . وتضمن متابعتهاطراف التي تلبي االحتياجات العالميةمتعددة األال القانونية الصكوكوإلى تطوير وخدمة 
 

ال       إن أعم اي، ف ات اله ي اتفاقي أطراف ف ضًا آ ضم أي ي تن ضاء الت ر األع دول غي دد ال اع ع ة الرتف ونتيج
 .دولة من مختلف أنحاء العالم 130 من  ما يقربالمؤتمر تشمل حاليًا 

 
 

 ...همزة وصل بين النظم القانونية المختلفة 
 

بحت ا          أص ي عالمن ًا ف رًا مألوف ة أم ن دول أآثر م ق ب ي تتعل ة الت رية أو التجاري صية واألس سائل الشخ  الم
ك     . وقد تتأثر هذه المسائل باالختالفات بين النظم القانونية في الدول المعنية  . الحاضر ل تل وبهدف تجاوز مث

 ".دولي الخاصالقانون ال"االختالفات، قامت الدول بإقرار قواعد خاصة ُتعرف باسم قواعد 
 

ذه القواعد،   " االستمرار في التوحيد"إن مهمة المؤتمر التي ُيمليها نظامه األساسي هي العمل من أجل          بين ه
ذي             انون ال اآم والق ددة آاختصاص المح سائل متع ًا للتعامل مع م ا دولي وذلك بواسطة إيجاد سبل متفق عليه

ك في م              ا، وذل ام وإنفاذه راف باألحك ه واالعت انون              يجب تطبيق انون التجاري وق د من الق ددة تمت جاالت متع
وك  ى وصوالالبن ة إل ات المدني ة للمحاآم زواج واألحوال األصول الدولي ور ال ى أم ل إل ة الطف ، ومن حماي

 .الشخصية
 

زداد وجوده آمرآز                        ه، ي ى عاتق اة عل ة الملق ؤتمر في االضطالع بالمهم ومع مرور السنوات واستمرار الم
ل،                    للتعاون القضائي واإل   ة األسرة والطف ادين حماي انون الخاص، وخاصة في مي داري الدولي في مجال الق

 . والقانون التجاريأصول المحاآمات المدنيةو
 
 

 وتعزيز التيقن القانوني واألمن... 
 

وا                  راد أو شرآات ـ أن ينعم ه لألشخاص ـ سواء أف اخ يمكن في اد من ة هو إيج إن الهدف الجوهري للمنظم
 . األمن القانوني، وذلك على الرغم من االختالفات بين النظم القانونيةبدرجة عالية من

 
 

 ...منظمة ذات تاريخ عريق 
 

سالم        (آسر  . ك.م. وذلك بمبادرة من ت    1893َعقد المؤتمر أول اجتماع له في عام         ل لل ائزة نوب الذي حاز ج
ام             )1911في عام    ة في ع ة دائم د دخو      1955، ثم أصبح منظمة حكومي ك بع ز        وذل ه األساسي حي ل نظام
 .التنفيذ
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 ُتدار وُتمول بواسطة دولها األعضاء... 
 

ة            ة دورة عام د المنظم ة    (من حيث المبدأ، َتعق اوض            ) دورة دبلوماسية عادي ة أعوام بهدف التف ا آل أربع له
ات لج     . ، واتخاذ القرارات بشأن األعمال المستقبلية      وإقرارها حول االتفاقيات  ان خاصة   وتقوم بإعداد االتفاقي
سالم في الهاي                     عملأو مجموعات    ام في قصر ال ة   ( تجتمع عدة مرات خالل الع صفة عام أو في دول    ) ب

ة  ادة (أعضاء مختلف ي الزي ذ ف دأت تأخ صورة ب ات  ). ب ة أداء االتفاقي ان خاصة لمراجع شكيل لج تم ت ا ي آم
 .والتفسيرات المتسقةولتبني التوصيات التي تهدف إلى تحسين فعالية االتفاقيات وتعزيز الممارسات 

 
دول           يين لل ين الدبلوماس س الممثل ق مجل ضاء، ويواف ا األع طة دوله ية بواس صورة أساس ة ب َول المنظم ُتم

شاريع                   . األعضاء آل عام على ميزانيتها     ى م اق عل ل لإلنف ى بعض التموي ة للحصول عل سعى المنظم آما ت
 .خاصة وذلك من مصادر أخرى

 
 

 ليمن الهاي، مرآز العدل الدو... 
 

ؤتمر       اي، ولغات الم تقوم بتنسيق أنشطة المؤتمر أمانة متعددة الجنسيات ـ المكتب الدائم ـ من مقرها في اله
 .الرسمية هي اإلنجليزية والفرنسية

 
تقوم األمانة باإلعداد للدورات العامة واللجان الخاصة، آما تقوم باألبحاث األولية الضرورية ألي موضوع     

 .تنفيذ وأداء االتفاقياتفعالية اإلضافة إلى قيامها بمختلف األنشطة الالزمة لدعم هذا ب. يختاره المؤتمر
 

وم باالتصال مباشرة                       ة تق إن األمان دا، ف دة في هولن  من   بأعضائها عالوة على الممثليات الدبلوماسية المعتم
دوبي      آما تقوم أيضًا باتصاالت دائمة بكل من        .  يتم تحديدها   وهيئات اتصال  خالل أجهزة وطنية   راء ومن  خب

ة، و            ذلك   األعضاء، والسلطات الوطنية المرآزية التي يتم تعيينها بمقتضى اتفاقيات معين ة    آ المنظمات الدولي
ة، و  ر الحكومي ة وغي اطالحكومي ة األوس ةالمهني ن      .  واألآاديمي ا م ي تتلقاه ات الت ة الطلب ي األمان ا تلب آم

 .صلةمستخدمي االتفاقيات للحصول على المعلومات ذات ال
 
 

 اتفاقيات الهاي
 

 بصكوك  سبع اتفاقيات دولية تم استبدالها فيما بعد         1904 إلى عام    1893أقر المؤتمر خالل الفترة من عام       
 .حديثة

 
رة من  ى 1951وخالل الفت ؤتمر 2008 إل ر الم ة األداء 38 أق وم لجان خاصة بمراجع ة، تق ة دولي  اتفاقي

ى                   وحتى ت . العملي للعديد منها بصورة منتظمة     أثير عل ا ت إن له ا، ف تم المصادقة عليه م ي لك االتفاقيات التي ل
ر األعضاء  دول األعضاء وغي ن ال ل م ي آ ة ف نظم القانوني ود  . ال ام للجه ضًا مصدر إله ر أي ا تعتب ا أنه آم

ة            الدولي القانون الالرامية إلى توحيد  ال ـ منظم ى سبيل المث خاص على المستوى اإلقليمي، من خالل ـ عل
 .الدول األمريكية أو االتحاد األوروبي
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 :ت بأآبر عدد من المصادقات األمور التاليةي االتفاقيات التي حظتتناولو
 
 حاشية التصديق( إلغاء التصديق( 
 التبليغ الرسمي 
 الحصول على األدلة في الخارج 
 الةالوصول إلى العد 
 االختطاف الدولي للطفل 
 التبني عبر الدول 
 الوصايا القوانين المتعلقة بشكل تنازع 
 التزامات النفقة 
 االعتراف بالطالق 
 

انون               ة باالختصاص والق راف،    ال الواجب أما أآثر تلك االتفاقيات حداثة، فهي االتفاقية المعني ق، واالعت تطبي
سئولية ال ق بالم ا يتعل اون فيم اذ، والتع ال واإلنف ة األطف ة وإجراءات حماي ة الخاصة )1996(والدي ، االتفاقي

ة   ال الواجب، واالتفاقية الخاصة بالقانون     )2000 (بالغينبالحماية الدولية لل   تطبيق على بعض الحقوق المتعلق
ة األوراق المالي يط ب دى وس ة ل ة الخاصة )2006 ( المودع ار ب، االتفاقي ات اختي ة اتفاق ، )2005( المحكم

 ة الخاصة واالتفاقي
ل واأل   ة الطف دولي لنفق صيل ال كالبالتح رة  ش ة األس ن نفق رى م ول  ، األخ ى البروتوآ افة إل ق  باإلض المتعل

 .)2007( على التزامات النفقة تطبيقواجب الالقانون الب
 

ى  المتعلقة ب الوساطة عبر الحدود في المسائل  ويتضمن أيضًا جدول أعمال المؤتمر     ار  األسرة عالوة عل اختي
تطوير صك إلى   المحتملةالحاجة وةن األجنبيانيالقونصوص عقود الدولية وآذلك الوصول إلى   في ال ون  القان

االت،   ذه المج ي ه المي ف سرد      . ع ي ال ة ف اة األولوي ة، دون مراع وعات التالي ى الموض افة إل ذا باإلض : ه
ات،        المتعلقة  االستفسارات   ا مجتمع المعلوم دم به ي َتق دولي الخاص والت ة     بالقانون ال ك المتعلق ا تل  ومن بينه

ة،     انون       بالتجارة اإللكتروني ازع االختصاصات والق دولي          الواجب تن اون القضائي واإلداري ال ه والتع  تطبيق
اذ  اإلاالختصاص واالعتراف و  المسائل المتعلقة ب  فيما يتعلق بالمسئولية المدنية في مجال اإلضرار بالبيئة،          نف

ة              لقرارات الخاصة باألمور المتعلقة بال    ل دولي الخاص المتعلق انون ال ئلة الخاصة بالق اة واألس د الوف ة بع وراث
ة                  . بشخصين يعيشان معًا دون زواج     ة المتعلق ة الدولي ل الموضوعات القانوني يم وتحلي ى تقي ذا باإلضافة إل ه

ار ، مع  فيها والمحتفظ بها بصورة غير مباشرةالملكيةوحصص  باألوراق المالية صفة   األخذ بعين االعتب  ـ ب
 .خاصة ـ األعمال التي قامت بها المنظمات الدولية األخرى

 
 

 تعليم وتبادل
 

ي          شارآة ف يم، والم ي تنظ ساعدة ف يم، والم ة بتنظ وم األمان ة، تق صورة متوافق ات ب ذ االتفاقي ل تنفي ن أج م
ى        دولي  المستوى المؤتمرات والندوات التي تقام عل ل مختلف األشخاص           واإلقليمي   ال وطني بهدف تأهي  وال

ضًا  و السلطات المرآزية والقانونيموظفولعاملين في مجال تنفيذ االتفاقيات بما في ذلك القضاة و     ا ن، وتقوم أي
انيين    . بإعداد نشرة قضائية حول الحماية الدولية للطفل   ين آالبرلم آما تقوم مجموعات من األشخاص المعني

دائم  ب ال ة للمكت ارات منتظم ة بزي ا . والطلب ة زي شهد األمان ذا وت وظفي ه دربين وم داد المت ي أع رة ف  دة آبي
ارين الخدمة المدنية    ة          المع رات معين ديها لفت اتهم، للعمل ل ل حكوم دائم       .  من قب وم أعضاء المكتب ال ا يق آم
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االت في         شر مق ة     بانتظام بن ضًا في إعداد الكتب والمطبوعات              المجالت العلمي ساهمة أي المتخصصة، والم
 .األخرى ذات الصلة

 
 

 ت يتم تحديثها باستمرارمصدر لمعلوما
 

ات                      أداء اتفاقي ة ب ضاحية المتعلق ات والكتب اإلي ينشر المكتب الدائم بصفة منتظمة ويحتفظ بمجموعة االتفاقي
داوالت     آما يحرر    . معينة ائع وم ة من                وق ًا مجموعة قيم ي تتضمن حالي ة   "آل دورة، والت ال القانوني األعم

 .ي شكل قرص مدمج أو ميكروفيلم، والتي يمكن الحصول على بعضها ف"والوثائق
 

ة  ات الدولي بكة المعلوم ى ش المؤتمر عل ع الخاص ب دم الموق ة حول (www.hcch.net)ويق ات عام  معلوم
ات،     ذه االتفاقي ضمن نصوص ه اي، تت ات اله ة عن اتفاقي صيلية وُمَحدَّث ات تف ذا معلوم اي، وآ ؤتمر اله م

صلة       ع المت ا، والمراج ل منه ع آ ول وض ة ح ارير آامل ة    وتق سلطات الُمعين ة بال ات المتعلق ا، والمعلوم به
 .بمقتضى االتفاقيات الخاصة بالتعاون القضائي واإلداري، وتقارير إيضاحية، وغيرها

 
وفير      (www.incadat.com)وتعتبر قاعدة البيانات الدولية لألطفال المختطفين        ى ت  مبادرة خاصة تهدف إل

ضائية     رارات الق ى الق الع عل ة لالط يلة متاح دول      وس ة ال ي آاف ة ف اآم الوطني ن المح صادرة ع ة ال الهام
 . الدولي للطفلالخاصة باالختطاف 1980والمتعلقة باتفاقية الهاي لعام 

 
 

 2008آب /أغسطس 
 2008 محفوظة لمؤتمر الهاي تأليف والنشرحقوق ال


	منظمة عالمية ... 

