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 المستخمص
مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص ىو منظمػة حكومية دولػية، تنصير فييا       

خصية والعائمية والتجارية المرتبطة التقاليد القػانونية المختمفة، تقوـ بتطوير المواقف الش
بأكثر مف دولة واحدة شائعة في العالـ، وبناء الجسور بيف النظـ القػانونية المختمفة، 
عف طريق اعتماد قواعد خاصة تعرؼ باسـ قواعد "القػانوف الدولػي الخاص" والتي تمبي 

ل "التوحيد التدريجي الميمة القػانونية لممؤتمػر ىي العمل مف أج، و االحتياجات العالمية
 فيما يتعمق مف خالؿ إيجاد قواعد متفق عمييا دولػيا القػانوف الدولػي الخاص" لقواعد
 األجنبية ، والقػانوف واجب التطبيق، واالعتراؼ باألحكاـالدولػي القضائي ختصاصباال

ى القػانوف التجاري والقػانوف المصرفي إل فيوتنفيذىا في مجموعة واسعة مف المجاالت 
، اإلجراءات المدنية الدولػية، ومف حماية الطفل إلى مسائل الزواج والحالة الشخصية

ويعد العراؽ اليوـ مف احد الدوؿ التي تسعى لمحصوؿ عمى عضوية االنضماـ لمنظاـ 
 األساس لمؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص. 

 الىاي, نظاـ االساسي, القيمة القانونية الكممات المفتاحية:
Abstract 

      The Hague Conference of Private International Law is a global 

intergovernmental organization in which different legal traditions 
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are fused. It develops personal, family and business attitudes 

associated with more than one common country in the world, and 

builds bridges between different legal systems, by adopting 

special rules known as “Rules of Private International Law”. The 

conference’s legal mission is to work for the “progressive 

unification of the rules of private international law” by creating 

internationally agreed rules regarding international jurisdiction, 

applicable law, and the recognition and implementation of foreign 

judgments in a wide range of areas of law from commercial and 

banking law to international civil procedures, and from child 

protection to issues of marriage and personal status, and Iraq 

today is considered one of the countries seeking membership to 

join the basic system of the Hague Conference on Private 

International Law.  Keywords: The Hague, Statute, legal value 
 المقدمة

 ىو منظمػة مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص  أواًل: التعريف بموضوع البحث:   
حكومية في مجاؿ القػانوف الدولػي الخاص،  تدير العديد مف االتفاقيات والبروتوكوالت 

، وييتـ المؤتمػر بدراسة كيفية ايجاد طرؽ ووسائل لتوحيد قواعد القػانوف وصكوؾ القػانوف 
ي الخاص, عف طريق االعداد لمشروعات االتفاقيات الدولػية, سواًء في مجاؿ الدولػ

القواعد الموضوعية اـ قواعد االسناد, وعقد لقاءات مع الييئات والمنظمات الدولػية 
وىو ممتـز بصفة خاصة بإيجاد المناىج المختمفة وتنسيق مناىج العمل فيما بينيا، 

 واجب التطبيقوالقػانوف  لقضائي الدولػيتصاص اخاالالمتفق عمييا دولػيًا في قضايا 
نفاذىا في مجاالت كثيرة األجنبية واالعتراؼ باألحكاـ القضائية , ويوفر مؤتمػر الىػاي وا 

لمقانوف الدولػي الخاص فرصة ممتازة الكتساب فيـ أفضل لمقيمة القػانونية المحتممة 
سميـ ليذه االتفاقيات في نطاؽ العظيمة لالتفاقيات الدولػية, وفيـ الحاجة لمتنفيذ ال

االنظمة القػانونية المختمفة, وتقدير دور االتفاقيات كأساس ميـ لمزيد مف التعاوف 
تفاقية أو عقد لو اقانوف أو  الدولػي ضمف االنظمة القػانونية المختمفة حوؿ العالـ, فأي

وتتمتع  ،اميةما بيف اإللزامية المطمقة و عدـ اإللز  ذالتي قد تتخ قيمتو القػانونية
 ،قوة الزاميةبقبل الدولة ثـ المصادقة عمييا مف مف و التي يتـ التوقيع عمييا االتفاقيات 
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جزءا مف التشريع الداخمي ليا، ويمتـز االطراؼ بيا ما لـ ينص بند عمى  دبحيث تع
ىو العمل مف و  ذي يسعى المؤتمػر مف أجل تحقيقواليدؼ ال وبذلؾ يتحقق ،خالؼ ذلؾ
بدرجة عالية مف األمف  -األفراد والشركات  -مكف أف يتمتع فيو األشخاص أجل عالـ ي

 .القػانوني، عمى الرغـ مف االختالفات بيف النظـ القػانونية
 ثانيًا: أسباب اختيار موضوع البحث:

مشروع قانوف انضماـ العراؽ إلى النظػاـ األساس لمؤتمػر الىػاي لمقانوف  .1
المنعقدة في في جمستو مى ما أقره مجمس النواب ( بناًء ع52رقـ ) الدولػي الخاص

وصادؽ عميو رئيس الجميورية استنادًا الى احكاـ البند )أواًل( مف  5112/حزيراف/55
 ( مف الدستور العراقي.37( والبند )ثالثًا( مف المادة )11المادة )

اي إلى النظػاـ األساس لمؤتمػر الىػ معرفة القيمة القػانونية مف انضماـ العراؽ .5
 وماىي الفائدة القػانونية المرجوة مف ذلؾ. لمقانوف الدولػي الخاص

زيادة الوعي بيف الدوؿ باتفاقيات الىػاي وخمق فضاء حوار بيف الدوؿ    .7
االعضاء التفاقيات الىػاي والدوؿ االعضاء في المؤتمػر، فالعراؽ وغيره مف الدوؿ 

 وف الدولػي الخاص.العربية بحاجة الى تطوير التعاوف في مجاالت القػان
السيما  ,مساىمة العراؽ في التوحيد التدريجي لقواعد القػانوف الدولػي الخاص  .4

 تفاقياتوالمشاركة في اعداد الوثائق واالتفاقيات الجديدة وتطوير اال ,في المسائل المدنية
اتيا والحصوؿ عمى المساعدة والمشورة الفنية والقػانونية في تنفيذ اتفاقيات الىػاي وتطبيق

 العممية.
حاجة العراؽ الى توحيد قواعد القػانوف الدولػي الخاص عمى الصعيد الدولػي  .2

الى العديد مف االتفاقيات الدولػية في مسائل تنازع القوانيف واالختصاص  واالنضماـ
ل التعاوف يسيمما يساعد عمى تالقضائي وتنفيذ األحكاـ األجنبية واالعتراؼ بيا، 

 دوؿ.الدولػي فيما بيف ال
القيمة القػانونية موضوع بحثنا الموسوـ "  سنعتمد في ثالثًا: منهجية موضوع البحث:

 " HCCHالعراؽ إلى النظػاـ األساس لمؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص  النضماـ
عمى المنيج التحميمي مف خالؿ تحميل نصوص النظػاـ األساس لمؤتمػر الىػاي لمقانوف 
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لنصوص الخاصة باالتفاقيات الدولػية وتحميل اآلراء الفقيية الدولػي الخاص مع ا
 ونصوص القوانيف.

القيمة القػانونية سيتـ تقسيـ موضوع بحثنا الموسوـ "  رابعًا: هيكمية موضوع البحث:
"  HCCHالعراؽ إلى النظػاـ األساس لمؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص  النضماـ

 الى ما يأتي:
 مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاصالمبحث األوؿ: 

 لمقانوف الدولػي الخاصاألوؿ: الييكل التنظيمي لمؤتمػر الىػاي المطمب 
 مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاصالمطمب الثاني: تنظيـ وربط سبل التعاوف بيف 

 والمنظمات االخرى 
لمقانوف الدولػي  الىػاي ػرانضماـ العراؽ إلى النظػاـ األساس لمؤتمالمبحث الثاني:أثر 

 الخاص 
 لمقانوف الدولػي الخاص حقوؽ وواجبات الدولة العضو في مؤتمػر الىػايالمطمب األوؿ:

 لمقانوف الدولػي الخاصالمطمب الثاني: مجاالت اعماؿ مؤتمػر الىػاي 
 المبحث االول

 مؤتمـر الهـاي لمقانون الدولـي الخاص
مف ابرز ىيئات التعاوف HCCH(1 )" ػي الخاص"الىػاي لمقانوف الدولمؤتمػر  يعد   

 ,وىمزة وصل بيف النظـ القػانونية المختمفة ,القػانوني والقضائي االولييف في العالـ
 ,تحقيقًا لألماف القػانوني عمى الصعيد العالمي ,ووسيمة فاعمة لمتقريب بيف ىذه النظـ

وتمؾ المتعمقة بالقػانوف  ,ةويقوـ بدور حيوي في توحيد احكاـ القػانوف الخاص بصفة عام
, وتتطمب اإلحاطة بمؤتمػر الىػاي دراستو مف حيث الدولػي الخاص بصفة خاصة

الييكل التنظيمي لممؤتمػر، وىو ما سنوضحو في المطمب األوؿ مف ىذا المبحث ومف 

                                                           
1
 HCCH " Hague Conference on Private "ٓؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص ( (

International Law   ، ٣٘ظش ك٢ ٓٞهغ ٓؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص ٓ٘شٞس ػ٠ِ شثٌح

 82/3/8281ذاس٣خ اُض٣اسج  https://www.hcch.net/en/homeاالٗرشٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ ا٥ذ٢: 

https://www.hcch.net/en/home
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مؤتمػر الىػاي تنظيـ وربط سبل التعاوف بيف ثـ نخصص المطمب الثاني لمكالـ فيو عف 
 والمنظمات االخرى وكما يمي: لدولػي الخاصلمقانوف ا

 المطمب األول
 الهيكل التنظيمي لمؤتمـر الهـاي لمقانون الدولـي الخاص

البد لكل منظمػة او اتحاد او اي مشروع مف ىيكل تنظيمي ينظـ العمل فيو، والذي   
 يعد بمثابة حجر األساس لالنطالؽ منو واعتماده كنظاـ أساس لو، ولمؤتمػر الىػاي
لمقانوف الدولػي الخاص ىيكل تنظيمي خاص بو ينظـ العمل فيو وينظـ اجراءات 
االنضماـ لممؤتمػر، وسنحاوؿ توضيح ىذا الييكل التنظيمي لمؤتمػر الىػاي لمقانوف 

 الدولػي الخاص بشكل مفصل في الفروع الثالثة اآلتية:
 الفرع األول

 نشأة مؤتمـر الهـاي لمقانون الدولـي الخاص
داًء البد لنا مف التنويو الى اف محاوالت توحيد القواعد القػانونية بيف النظـ ابت   

ذلؾ  ,القػانونية المختمفة قد انصبت عمى توحيد قواعد القػانوف الخاص دوف القػانوف العاـ
االخير بسيادات الدوؿ والتصاقو بالنظػاـ العاـ في كل منيا وارتباطو بمصالحيا  الرتباط

وعمى العكس ، بتعدت جيود توحيد القػانوف العاـ عف دوائر االىتماـ بياوقد ا ،األساسية
مف ذلؾ فاف قواعد القػانوف الخاص التي تنظـ المصالح الخاصة بيف االفراد المتعامميف 
بيا فيي االولى بتوجيو الجيود والسعي الى توحيدىا والعمل عمى التقريب بينيا وتنسيق 

الدوافع ليذه الجيود يبرزىا السعي لحماية ىذه و  ,احكاميا عمى المستوى الدولػي
لتواصل االنساني بيف بني البشر واحترامًا لمتوقعات االخاصة، وضماف  المصالح

 المشروعة لألفراد عبر الحدود.
ىذا السعي وىذه الجيود منذ القرف التاسع عشر مف خالؿ الييئات  كانت بدايةو    

في  Gand بمدينة 1737 عاـدولػي الذي أنشئ والمجاميع العممية في مجمع القػانوف ال
منذ أنشائو بدور خالؽ في تحقيق التنسيق بيف النظـ القػانونية وتطور  الذي قاـبمجيكا 

مف خالؿ وضع المبادئ التي تصمح ألف  ,القػانوف الدولػي والتوحيد التدريجي ألحكامو
 ,تي تنصب عميياتكوف أساسًا لمعاىدات دولػية يتـ بمقتضاىا توحيد المسائل ال



 ىى(2422لعامى)ا(/04/العددى)(11)ىلمجلد/اوالسواسوةمجلةىكلوةىالقانونىللعلومىالقانونوةى

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

881 

أنشئت  ,الىػاي لمقانوف الدولػيسميت بجمعية سيس جمعية أت  ىذه الجيود الى وتطورت
بيدؼ تشجيع دراسة احكاـ القػانوف الدولػي العاـ والخاص  1737في بريطانيا عاـ 

ودراسة القػانوف المقارف واعداد المقترحات التي تيدؼ الى تسوية تنازع القوانيف وتوحيد 
 .(1)ف وتعزيز التفاىـ بيف األمـالقػانو 

الىػاي  في الىػاي اولى دورات مؤتمػر) 5) توبياس آسر عقد الدكتور 1727وفي عاـ  
، مرالعديد مف دوراتو غير المنتظمة في بداية األفيما بعد وعقد , مقانوف الدولػي الخاصل

 ساسبعد دخوؿ نظامو األ 1222 /3/ 12منظمػة حكومية اعتبارًا مف  الى اف اصبح
صبح منذ ذلؾ انشأ لو مكتب وا, النفاذ حيز 1221ـ اقراره في دورة الذي ت
تدير العديد مف  القػانوف الدولػي الخاص في مجاؿ منظمػة حكومية دولػية التاريخ

 1222عقد جمساتو منذ عاـ تو , االتفاقيات الدولػية والبروتوكوالت وصكوؾ القػانوف 
كل اربع سنوات بيدؼ التفاوض حوؿ االتفاقيات واقرار ما انتيى بصفة دورية ومنتظمة 

واتخاذ القرارات بشأف االعماؿ المستقبمية وذلؾ عمى الرغـ مما يوحى  ,التفاوض بشأنيا
 ,مسائل ثـ ينفضالمف انو مؤتمػر ينعقد لمناقشة مسألة بعينيا او بعض  االسـبو ظاىر 

اعاله منظمػة حكومية عالمية يزيد عدد  وروقد بات مؤتمػر الىػاي منذ التاريخ المذك
فضاًل عف الدوؿ غير االعضاء التي  ,اعضائيا عف ستيف دولة مف جميع قارات العالـ

يقل عف  مما جعل اعماؿ المؤتمػر تشمل ما ال ،طراؼ في اتفاقيات الىػايأـ كضتن

                                                           
1
( د. ؿغإ ػث٤ذ أُؼٔٞس١، ٓحاٝالخ اُرٞح٤ذ اُذ٢ُٝ ُِوٞاػذ اُوا٤ٗٞٗح ٝاُرلش٣ن ت٤ٖ اُ٘ظْ اُوا٤ٗٞٗح (

ٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ , ٓواٍ ٓ٘شٞس ػ٠ِ شثٌح االٗرش8، ص8216أُخرِلح، ٤ًِح اُوإٗٞ، ظآؼح ًشتالء، 

 81/3/8281ذاس٣خ اُض٣اسج  https://law.uokerbala.edu.iqا٥ذ٢:
8
( ٛٞ خث٤ش ها٢ٗٞٗ ُٛٞ٘ذ١ ُٝذ Tobias Michael Carel Asserذٞت٤اط ٤ٓخائ٤َ ًا٣َ آعش )(  (

ٝ  1268تالٛا١، دسط ت٤ٖ ػاّ  82/7/1213تأٓغرشداّ ٝذٞك٢ تراس٣خ  1232/ 82/4تراس٣خ 

ػَٔ ٓغرشاسا ُٞصاسج اُخاسظ٤ح ُٝٞص٣ش  1275ك٢ ظآؼح أٓغرشداّ، ك٢ ػاّ اُوإٗٞ اُذ٢ُٝ  1223

 Revue de droitاُذُٝح، ًٝإ أحذ ٓؤعغ٢ ٓعِح اُوإٗٞ اُذ٢ُٝ ٝاُرشش٣غ أُواسٕ )

international et de législation comparée " ّ1222, 1224, 1223(., ذشأط ك٢ ػا  ٝ

ظائضج ٗٞتَ ُِغالّ ٓغ أُلش٣ذ ٤ٛشٓإ إلٗشائٜٔا  ػ٠ِ 1211" ٓؤذٔش الٛا١, ٝحظَ ػاّ  1221

 أُحٌٔح اُذائٔح ُِرح٤ٌْ ك٢ الٛا١. ُٔض٣ذ ٖٓ اُرلظ٤َ ٣٘ظش:

 Encyclopaedia Britannicar Article Tobias Michael Carel ,أُٞعٞػح اُثش٣طا٤ٗح، 

Asser-https://www.britannica.com/biography/TobiasAsser, 2007, p.1. 

 81/3/8281ذاس٣خ اُض٣اسج

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tobias_Asser&usg=ALkJrhhkuob7rAjKHS8WVtbPuQM350qrQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tobias_Asser&usg=ALkJrhhkuob7rAjKHS8WVtbPuQM350qrQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_organization&usg=ALkJrhgylchqumYW8HteyDNdYZFkCnJeKw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_organization&usg=ALkJrhgylchqumYW8HteyDNdYZFkCnJeKw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Private_international_law&usg=ALkJrhiGv86WM0BE4U8-XB7CrxAbj4hPYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Private_international_law&usg=ALkJrhiGv86WM0BE4U8-XB7CrxAbj4hPYA
https://www.britannica.com/biography/Tobias-Asser
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ف القػانوني المؤتمػر مف ابرز ىيئات التعاو  دويع ,ف دولة عمى مستوى العالـو مائة وعشر 
ويقوـ بدور حيوي في توحيد احكاـ القػانوف الخاص بصفة , في العالـدولػي والقضائي ال

وىذا ما صرحت بو المادة  ,عامة وتمؾ المتعمقة بالقػانوف الدولػي الخاص بصفة خاصة
ىدؼ المؤتمػر العمل عمى التوحيد التدريجي "نصت عمى اف  إذ ساسمف نظامو األ (5)

مف اىـ وسائل تحقيق التوحيد التدريجي لقواعد القػانوف " و وف الدولػي الخاصلقواعد القػان
الدولػي الخاص, ىو ما يعده مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص مف اتفاقيات دولػية 
تدخل حيز النفاذ بعد تصديق عدد معيف مف االعضاء عمييا, وحتى اذا لـ تدخل حيز 

مة ادبية غير مذكورة في مختمف النظـ القػانونية, وتمثل النفاذ فيظل ليا تأثير كبير وقي
 .(1)مصدرًا الياـ لمجيود المبذولة لتوحيد القػانوف الخاص عمى المستوى االقميمي

 الفرع الثاني
 لمؤتمـر الهـاي لمقانون الدولـي الخاصالنظـام األساس 

و حاؿ اي منظمػة كما اصبح معموـ اف مؤتمػر الىػاي ىو منظمػة حكومية دولػية حال   
حكومية دولػية ال يمكف اف ينشأ اال باالتفاقيات الدولػية التي تعبر عف ارادة االطراؼ 
في تحقيق االىداؼ المنشودة مف انشائو، وتصطبغ ىذه المنظمػة بالصبغة الدائمة, ومف 
اجل تعزيز ىذه الصبغة ينبغي تزويد المؤتمػر بنظاـ أساس يوضح ىيكمية عممو 

                                                           
1
٣عة اُر٤٤ٔض ػ٘ذ اُرؼشف ػ٠ِ هٞج االذلـاه٤ح ٝطلح اُضآٜا ذعاٙ اُوـإٗٞ اُذاخ٢ِ ُِذُٝح أُٞهؼح  ( (

حوح ُِوـإٗٞ اُذاخ٢ِ، ت٤ٖ ٓا إرا ًاٗد االذلـاه٤ح الحوح أّ عاتوح ُِوـإٗٞ اُز١ ٣خِلٜا, كؼ٘ذٓا ذٌٕٞ ال

ك٢ٜ تاُ٘غثح ُِواػ٢ اُٞؽ٢٘ هـإٗٞ داخ٢ِ ٝال ٣ص٤ش األٓش اشٌاالً ذرثغ اُطش٣وح اُر٢ ٣شكغ ك٤ٜا 

اُرؼاسع ٝاُر٘اهغ ت٤ٖ اُوٞا٤ٖٗ اُذاخ٤ِح ُِذُٝح تاذثاع اُواػذج اُؼآح اُر٢ ذورؼ٢ تاٗٚ ػ٘ذ ذؼاسع 

٘اهغ ت٤ٜ٘ٔا، ٝػٔالً تٜزٙ اُواػذج كئٕ أُؼاٛذج ذشش٣ؼ٤ٖ كاُعذ٣ذ ٜٓ٘ٔا ٣٘غخ اُوذ٣ْ توذس ٓا ٣ذكغ اُر

اُالحوح ذؼذ ٗاعخح ػٔ٘ا ُِوـإٗٞ اُغاتن توذس ٓا ٣ؤد١ إ٠ُ سكغ اُخالف ت٤ٜ٘ٔا، أٓا إرا ًاٗد أُؼاٛذج 

عاتوح ُِوـإٗٞ اُز١ ٣خِلٜا، ػ٘ذئز ٣ِضّ اُرلش٣ن ت٤ٖ حاُر٤ٖ: أ. حاُح ػذّ ٝظٞد ٗض هـا٢ٗٞٗ ٣وؼ٢ 

٤حٜا، كرؼط٠ أُؼاٛذج هٞج ػ٠ِ اُوـإٗٞ ك٢ ظ٤ٔغ األحٞاٍ أٝ هذ ٣شظح اػطاء تأكؼ٤ِح أُؼاٛذج ٝذشظ

األكؼ٤ِح ُِوـإٗٞ ػ٠ِ اػرثاس إ هٞج االُضاّ ُِٔؼاٛذج اٗٔا ٢ٛ ػ٠ِ ػاذن اُذُٝح ال أُحاًْ، ٝػ٠ِ 

ح اُحاًْ إ ٣أذٔش تأٓش ٓششػٚ ٣ٝؼَٔ تاُوـإٗٞ ٣ٝطثوٚ ُٝٞ إٔ رُي ٣ؤد١ ك٢ اُٜ٘ا٣ح إ٠ُ ذحَٔ اُذُٝ

ٓغؤ٤ُٝح االخالٍ تعٜٞدٛا .ب. حاُح ٝظٞد ٗض هـا٢ٗٞٗ ٣وؼ٢ تظٞسج ػآح أٝ تظٞسج خاطح 

تأعثو٤ح أُؼاٛذج ٝأكؼ٤ِرٜا عٞاًء ًاٗد عاتوح أّ الحوح ُِوـإٗٞ، كل٢ ٛزٙ اُحاُح ٣ؼط٠ اُرلؼ٤َ 

 ُِٔؼاٛذج كرطثن أحٌآٜا ٣َٜٝٔ اُوـإٗٞ إرا ٣رؼاسع ٓؼٜا. ٣٘ظش: د. حغٖ اُٜذا١ٝ ٝد. ؿاُة

اُذاٝد١، اُوـإٗٞ اُـذ٢ُٝ اُخـاص، اُوغْ األٍٝ، اُع٘غ٤ح ٝأُٞؽٖ ٝٓشًض األظاٗة، اُطثؼح األ٠ُٝ، 

 .86، ص8225داس اتٖ األش٤ش ُِطثاػح ٝاُ٘شش، ظآؼح أُٞطَ، 
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الممنوحة ومصادر تمويل يتفق عمييا مف قبل حكومات الدوؿ المنضمة  والصالحيات
جميورية ألمانيا االتحادية، النمسا، بمجيكا، الدانمارؾ، إسبانيا، فنمندا، لو, وىي كل مف:"

فرنسا، إيطاليا، الياباف، لوكسمبورغ، النرويج، األراضي المنخفضة، البرتغاؿ، المممكة 
ويعرض النظػاـ األساس , "ايرلندا الشمالية، السويد وسويسرا ،العظمى ةبريطانيالالمتحدة 

عمى قبوؿ  (1)لمؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص الذي يتكوف مف ستة عشر مادة
حكومات الدوؿ التي شاركت في دورة أو عدة دورات لممؤتمػر، ويدخل حيز التنفيذ 

ويودع تصريح القبوؿ لممؤتمػر،  عةبمجرد ما تقبمو أغمبية الدوؿ الممثمة في الدورة الساب
وفي حالة قبوؿ سابقا، لدى الحكومة اليولندية التي تخبر بو الحكومات المشار إلييا 

( 14وفقا لممادة ) عضوية دولة جديدة يحدث نفس الشيء فيما يخص تصريح قبوليا
ظػاـ سارية المفعوؿ بالنسبة لكل ما ال يتنافى مع ىذا الن أعراؼ المؤتمػر تبقىمنو، و 
إذا وافق عمييا ثمثا يو إدخاؿ تغييرات عم ( منو،  مع امكانية11وفقا لممادة ) األساس
لكل ( مف النظػاـ األساس لممؤتمػر، مع اعطاء الحق 15استنادا لممادة ) األعضاء

بعد  لممؤتمػر نقض النظػاـ األساسب في مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص عضو
جوب و ( منو، مع 12وفقا لممادة )مف تاريخ دخولو حيز التنفيذ  فترة خمس سنوات ابتداءً 

ستة أشير عمى قبل إشعار وزارة الشؤوف الخارجية لألراضي المنخفضة بيذا النقض، 
إزاء  انتياء العاـ المالية لممؤتمػر، ويكوف لو أثر عند انتياء العاـ المذكورة مفاألقل 

  .(5)العضو الذي قاـ باإلشعار فقط

                                                           
1
 Statute of the Hague ٓٞاد اُ٘ظاّ األعاط ُٔؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص "( ٗظٞص (

Conference on Private International Law,"  ٓ٘شٞسج ػ٠ِ شثٌح االٗرشٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ

ذاس٣خ اُض٣اسج  text-https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/fullا٥ذ٢:

82/3/8281 

(
8
ٓعٔٞػح ٖٓ دٍٝ أٝسٝتا اُـشت٤ح، ٝٛزٙ اُذٍٝ ٢ٛ:  ٣ُطِن ٓظطِح األساػ٢ أُ٘خلؼح ػ٠ِ (

ً ٓا ٣غ٠ٔ تاألساػ٢ أُ٘خلؼح، ٝهذ ع٤ٔد األساػ٢  تِع٤ٌا، ُٝٛٞ٘ذا، ًُٝٞغٔثٞسؽ، إر ذشٌَ ٓؼا

أُ٘خلؼح تغثة ذٞاظذ اٌُص٤ش ٖٓ أساػ٤ٜا اُٞاهؼح ػ٠ِ ؽٍٞ عاحَ تحش اُشٔاٍ ذحد ٓغرٟٞ عطح 

 ,٣Benjamin Elisha Sawe٘ظش:  عطح اُثحش اُثحش، أٝ ػ٠ِ اسذلاع أػ٠ِ تو٤َِ ٖٓ ٓغرٟٞ

.Low Countries, 2020, p.1 -the-are-https://www.worldatlas.com/articles/what 

countries.html-low 82/3/8281ذاس٣خ اُض٣اسج 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text
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( مف النظػاـ األساس يتكوف مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي 7ًء عمى المادة )وبنا  
 الخاص مف:

أنشئت بموجب المرسوـ الممكي المؤرخ في وىي لجنة  :لجنة الدولة اليولنديةاواًل: 
وبموجب النظػاـ ، مف أجل تنشيط تدويف القػانوف الدولػي الخاص 1723 /51/5

مف قبل المجنة الحكومية اليولندية الدائمة المعنية  األساس فإف عمل المؤتمػر مكفوؿ
ىذه المجنة ىي التي تحدد رسمًيا مواعيد الجمسات العامة  ص،بالقػانوف الدولػي الخا

وبعد التطور الدستوري التدريجي أصبحت  مف الناحية العمميةو المؤتمػر,  وجدوؿ أعماؿ
، المؤتمػرعممية صنع القرار في  بشكل أكبر عمىو الدوؿ األعضاء تمارس تأثيًرا مباشًرا 

 انحصر عملوبالتالي  وكذلؾ في المسائل األخرى المتعمقة بالسياسة العامة لممؤتمػر
ـ توصيات إلى يتقدعمى المجاف الخاصة لمخبراء الحكومييف التي تجتمع بيف الدورات 

ايجاز  ؿ, ويمكفالجمسات العامة، والتي بدورىا تتخذ القرارات المتعمقة بجدوؿ األعما
( مف النظػاـ 7مياـ لجنة الدولة في مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص ووفقا لممادة )

 األساس بما يأتي:
 ؛تسيير المؤتمػر بواسطة مكتب دائـ تدير نشاطاتو .1
 ؛كل المقترحات المزمع وضعيا في جدوؿ أعماؿ المؤتمػر ةسادر   .5
 المؤتمػر؛ تبعا لمقترحات التقدير فيما يخص التدابير التي يترتب اتخاذىا  .7
وتتوجو إلى ، د تاريخ وجدوؿ أعماؿ الدورات بعد استشارة أعضاء المؤتمػريتحد .4

 ؛حكومة األراضي المنخفضة قصد استدعاء األعضاء
بعد الحصوؿ عمى تأييد األعضاء، أف و  اذا اقتضى الحاؿ يمكف لمجنة الدولة .2

، عمما ورة استثنائية لممؤتمػرتمتمس مف حكومة األراضي المنخفضة الدعوة إلى عقد د
 ؛كل أربع سنوات مبدئيا تعقد الدورات العادية لممؤتمػر اف
ف خاصة مف أجل وضع مشاريع اتفاقيات أو دراسة جميع مسائل اإنشاء لج .1

( مف النظػاـ 3وفقا لممادة ) القػانوف الدولػي الخاص التي تدخل في حيز أىداؼ المؤتمػر
عامة مف حيث المبدأ كل أربع سنوات في دورة وتجتمع  الجمسات ال, األساسي

 1211ويجوز عقد دورة استثنائية عند الحاجة، كما حدث في عامي  ,دبموماسية عادية
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تناقش الجمسات العامة وتعتمد مسودة االتفاقيات )وفي بعض األحياف و  ,1272و 
سيتـ التوصيات( التي أعدتيا المجاف الخاصة وتتخذ قرارات بشأف الموضوعات التي 

ثـ يتـ جمع جميع النصوص المعتمدة في وثيقة  ,إدراجيا في جدوؿ أعماؿ المؤتمػر
ختامية موقعة مف قبل الوفود بموجب النظػاـ الداخمي لمجمسات العامة، ويكوف لكل دولة 

تتخذ القرارات بأغمبية أصوات وفود الدوؿ األعضاء الحاضرة في و  ,عضو صوت واحد
لمشاركة عمى قدـ المساواة مع ار األعضاء المدعوة كما يحق لمدوؿ غي ,التصويت

 ويكوف التصويت وفًقا لمتقميد الذي تـ اتباعو منذ الدورة األولى، في الدوؿ األعضاء 
 .(1)لمجنة الحكومة اليولندية الدائمة الرئيس المنتخب لمجمسة العامة دائًما رئيساً 

ػر مف قبل أمانة المكتب الدائـ التي يتـ تنظيـ أنشطة المؤتمثانيًا: أمانة المكتب الدائـ: 
ينتموف أميف عاـ وامينيف  , ويتولى ادارة المكتب الدائـ لممؤتمػريوجد مقرىا في الىػاي

حكومة األراضي المنخفضة، بعد تقديميـ مف  يتـ تعيينيـ مف قبل ,لجنسيات مختمفة
معرفة فييـ ال فرويجب عمى األميف العاـ واألمينيف أف يتو اليولندية،  طرؼ لجنة الدولة

ويمكف الزيادة في عدد األمناء بعد استشارة أعضاء ، مناسبةالعممية التجربة الية و القػانون
الميمة الرئيسية لممكتب  وتتمثل ( مف النظػاـ األساس لممؤتمػر،4وفقا لممادة ) المؤتمػر
لمكتب ء ايقوـ أعضا, و في التحضير لمجمسات العامة والمجاف الخاصة وتنظيميا ,الدائـ
ويتكفل تحت  , بإجراء البحوث األساسية المطموبة ألي موضوع يتناولو المؤتمػر الدائـ

 ( مف النظػاـ األساس بما يمي:2قيادة لجنة الدولة اليولندية ووفقا لممادة )
 ؛الخاصة افاجتماعات المج لؾوتنظيـ دورات مؤتمػر الىػاي وكذ ئةتيي  .1
 ؛لمنصوص عمييا أعالهشغاؿ األمانة لمدورات واالجتماعات اا .5
 ؛مانةاألكل األعماؿ التي تدخل في نطاؽ نشاط  .7
ومع المنظمات الدولػية ذات  الييئات الوطنية لمدوؿ االعضاءالتراسل مع  .4

ومندوبي الدوؿ األعضاء والسمطات المركزية المعينة مف قبل الدوؿ  االختصاص

                                                           
1
 Rules of Procedure of the( اُوٞاػذ االظشائ٤ح ُٔؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص  (

HCCH"ِ٠ شثٌح االٗرشٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ "،ٓ٘شٞسج ػ

 82/3/8281ذاس٣خ اُض٣اسج procedure-of-www.hcch.net/en/governance/rulesا٥ذ٢:

https://www.hcch.net/en/governance/rules-of-procedure
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( مف 1وفقًا لممادة ) األطراؼ في اتفاقيات الىػاي بشأف التعاوف القضائي واإلداري 
 .(1)النظػاـ األساسي

دولة  73ثالثًا: الدوؿ األعضاء: يتكوف مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص مف 
، ويتولى ميمة تمثيل الدوؿ االعضاء الممثميف (5)ومنظمػة واحدة لمتكامل االقتصادي

ثل الطريقة الرئيسية تتمو , ( مف النظػاـ األساس لممؤتمػر2الدبموماسييف وفقًا لممادة )
المستخدمة لتحقيق الغرض مف المؤتمػر في التفاوض وصياغة المعاىدات أو 
االتفاقيات المتعددة األطراؼ في مختمف مجاالت القػانوف الدولػي الخاص بعد أف تقـو 

تقوـ المجاف الخاصة المكونة مف خبراء حكومييف و األمانة بإجراء بحث تحضيري، 
ثـ تتـ مناقشة المسودات واعتمادىا في جمسة  ,ية لالتفاقياتبوضع المسودات األول

مؤتمػر عمى اتصاؿ وثيق مع أعضائيا مف خالؿ التحافظ أمانة و الىػاي،  عامة لمؤتمػر
أجيزة االتصاؿ الوطنية أو أجيزة االتصاؿ التي يعينيا كل عضو لغرض مراقبة عمل 

يدخل المكتب الدائـ في و ي ، التي تنطوي عمى تعاوف قضائي أو إدار  تفاقياتبعض اال
اتصاؿ مباشر مف وقت آلخر مع السمطات المركزية المعينة مف قبل الدوؿ األطراؼ 

مف أجل تعزيز التعاوف الدولػي وضماف تنسيق العمل الذي تقـو بو  تفاقيات,في تمؾ اال
 .(7)مختمف الييئات

 الفرع الثالث
 لمقانون الدولـي الخاصهـاي اجراءات االنضمام الى النظـام األساس لمؤتمـر ال

ينبغي أف يتـ  الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص مف أجل انضماـ أي دولة لمؤتمػر      
، وبما مف خالؿ رئيس الدولة ورئيس الحكومة أو وزير الخارجيةطمب االنضماـ  طرح

اننا بصدد الكالـ في ىذا البحث عف انضماـ العراؽ لمنظاـ األساس لمؤتمػر الىػاي 

                                                           
1
 Rules for theهٞاػذ اٗشاء أٌُاذة االه٤ٔ٤ِح ُٔؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص"( (

Establishment of  Regional Offices".:ٓ٘شٞسج ػ٠ِ شثٌح االٗرشٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ ا٥ذ٢ 

ro-https://www.hcch.net/es/governance/establishment 82/3/8281ذاس٣خ اُض٣اسج 
8
ذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص "ٓظش، األسدٕ، ذٞٗظ ٖٓ اُذٍٝ اُؼشت٤ح االػؼاء ك٢ ٓؤ( (

 ٝأُـشب".
3
 اُوٞاػذ االظشائ٤ح ُٔؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص, ٓظذس عاتن. ((

https://www.hcch.net/es/governance/establishment-ro
https://www.hcch.net/es/governance/establishment-ro
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مقانوف الدولػي الخاص، فسنأخذ العراؽ كأنموذج لشرح اجراءات االنضماـ، ولقد تـ ل
بالفعل طرح ىذا االنضماـ في مجمس النواب العراقي وتمت القراءة االولى لمشروع 

وبعد اف تتـ  55/1/5112انضماـ العراؽ الى النظػاـ األساس لمؤتمػر الىػاي في 
طمب االنضماـ مى الحكومة العراقية تقديـ المصادقة عمى مشروع القػانوف، يجب ع

وزير مف خالؿ إرساؿ خطاب إلى  ,لمقانوف الدولػي الخاص الىػاي مؤتمػر لعضوية
الخارجية اليولندية رسالة إلى األميف  , ومف بعدىا يكتب وزيرىولندا خارجية
كتب األميف العاـ إلى الدوؿ األعضاء بالمؤتمػر، داعيا ، ومف ثـ يلمؤتمػر الىػاي العاـ

ستة  الىفترة التصويت و، تمتد كعض دولة جديدةإياىا إلى التصويت عمى انضماـ 
في المؤتمػر،  دولة معترؼ بيا واذا ما تـ التصويت ايجابيا, يصبح العراؽشير، ا

ويتـ تبميغ  لمؤتمػر الىػاي إليداع صؾ قبوؿ النظػاـ األساس العراؽدعوة يتـ  وبعدىا
 ,الىػاي بمؤتمػر ميا عضواضحى رسينفذ فيو ذلؾ اإليداع، يأنو في اليوـ الذي س العراؽ

، لمحصوؿ عمى صؾ قبوؿ النظػاـ األساسخطابا لمعراؽ رسل األميف العاـ لممؤتمػر يو 
لممشاركة كػ "مراقب" في االجتماع السنوي لمجمس الشؤوف  ومف ثـ يتـ دعوة العراؽ

 . (1)لمؤتمػر الىػاي العامة والسياسة التابع
ومركز المراقب ىو مركز ُيمنح لمدولة قبل اف تصبح عضوا في المؤتمػر مف اجل  

( مف النظػاـ األساس 1/5وفقا لممادة ) (5)تحقق شرط المشاركة في احد دورات المؤتمػر
أعضاء مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص ىـ , التي تنص عمى اف "لمؤتمػر الىػاي

الدوؿ التي سبق ليا أف شاركت في دورة أو عدة دورات لممؤتمػر والتي تقبل ىذا النظػاـ 
ويتمتع المراقبيف ببعض الصالحيات ومنيا يرسل االميف العاـ دعوات كافية  ."األساس

اعد االجرائية المعموؿ بيا في االجتماع, وعند لممراقبيف قبل االجتماع  تتضمف القو 
االقتضاء يتـ ارساؿ ىذه الدعوات بالتشاور مع رئيس االجتماع، ويجوز لألعضاء في 

                                                           
1
. ٓواٍ ٓ٘شٞس ػ٠ِ شثٌح 1، ص8217( س٣ي ٓرش١، ٤ًق ذٌرَٔ ػؼ٣ٞح ُث٘إ ك٢ ٓؤذٔش الٛا١, (

 https://www.lebanon24.com/docs/297346 االٗرشٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ ا٥ذ٢:
8
ٗث٤َ ظؼلش ػثذ اُشػا ٝ تاعٔح ًضاس حغٖ، االشاس االهرظاد٣ح أُرحووح ٝأُحرِٔح ُرحش٣ش اُرعاسج ( (

اُخاسظ٤ح ك٢ اُؼشام, تحس ٓ٘شٞس ك٢ ٓعِح االداسج ٝاالهرظاد، ٓعِح ذظذس ػٖ ٤ًِح االداسج 

 .52، ص8212رظاد ك٢ ظآؼح ًشتالء ، أُعِذ األٍٝ، اُؼذد اُشاتغ، ٝااله

https://www.lebanon24.com/entity/2963896097/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2963896097/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47742/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47742/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2963896097/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2963896097/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2963896097/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2963896097/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2963896097/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2963896097/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/docs/297346
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مؤتمػر الىػاي االعتراض عمى مشاركة المراقبيف قبل عقد االجتماع، وفي الوقت نفسو 
مقواعد االجرائية يجوز لممراقبيف المشاركة والتدخل خالؿ االجتماع, مع االمتثاؿ ل

والتعميمات التي يضعيا رئيس االجتماع, وفي حالة عدـ االمتثاؿ ليذه القواعد يتـ 
استبعاد المراقب, وقد يوصي رئيس االجتماع بإزالة اسـ ىذا المراقب مف قائمة 

 .(1)المراقبيف، عمما اف المراقبوف ال يشاركوف في عممية صنع القرار
 المطمب الثاني

والمنظمات  مؤتمـر الهـاي لمقانون الدولـي الخاصل التعاون بين تنظيم وربط سب
 األخرى 

يحافظ مؤتمػر الىػاي عمى اتصاالت مستمرة مع عدد مف المنظمات الدولػية، بما في    
وال سيما لجنة القػانوف التجاري الدولػي التابعة ليا )األونستراؿ(  ةذلؾ األمـ المتحد

 وربياألمجمس والالمفوض السامي لشؤوف الالجئيف واليونيسيف ولجنة حقوؽ الطفل و 
تحاد األوربي ومنظمػة الدوؿ األمريكية وأمانة الكومنولث والمنظمػة االستشارية لال

، والمعيد الدولػي لتوحيد القػانوف الخاص )اليونيدروا( وغيرىا القػانونية اآلسيوية األفريقية
الخدمة االجتماعية الدولػية، ة منظمػبعض المنظمات غير الحكومية  مثل فضال عف 

ف الدولػية، ييوالجمعية الدولػية لقانوف األسرة، وغرفة التجارة الدولػية، ورابطة المحام
ف، واالتحاد الدولػي لكتاب العدؿ الالتينييف، واالتحاد الدولػي يواالتحاد الدولػي لممحامي

صاؿ وثيق بالمكتب عمى ات وغيرىـ ممف يبقوف  لضباط الشرطة والموظفوف القضائيوف 
رساؿ مراقبيف بانتظاـ لحضور اجتماعات مؤتمػر الىػاي لمؤتمػر الىػاي, الدائـ مف  وا 

 إذ قد ,مراقبة التطبيق العممي لالتفاقيات القائمةعف  فضالأجل تطوير اتفاقيات جديدة، 
يناشد المكتب الدائـ المنظمات الدولػية األخرى التي لدييا معرفة محددة بالموضوع 

، ومف أىـ سبل التعاوف المنظـ لمؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص ىو معنيال
لجنة و  المعيد الدولػي لتوحيد القػانوف الخاص )اليونيدروا(االتحاد األوربي و التعاوف مع 

ويشارؾ رؤساء الييئات الثالث األخيرة  (القػانوف التجاري الدولػي التابعة ليا )األونستراؿ

                                                           
1
 اُوٞاػذ االظشائ٤ح ُٔؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص, ٓظذس عاتن.( (
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، اعات تنسيقية, ُعقد اثناف منيا حتى اآلف وكانت مثمرة لمغايةشخصيا في اجتم
 وسنحاوؿ توضيح ىذا التعاوف في الفروع اآلتية:

 الفرع األول
االتحاد و  مؤتمـر الهـاي لمقانون الدولـي الخاصتنظيم وربط سبل التعاون بين 

 األوربي
لة تأسس بناًء عمى ( دو 53االتحاد األوربي ىو جمعية دولػية لمدوؿ األوربية يضـ )   

، وتعد االتفاقيات  1225اتفاقية معروفة باسـ "اتفاقية ماستر سميث" الموقعة عاـ 
الموقعة بيف الدوؿ االعضاء فيو مصدر التشريع الرئيسي لالتحاد األوربي, ويتـ عقد 
اجتماعات البرلماف األوربي الرئيسية في مدينة ستراسبورغ "فرنسا", بينما تعقد 

االخرى في بروكسل "بمجيكيا", ولالتحاد األوربي نشاطات عديدة ومنيا االجتماعات 
االتفاقيات الدولػية التي تصدر عنو, ومف اىـ االتفاقيات التي ابرمت في نطاؽ القػانوف 

" بشأف القػانوف واجب التطبيق عمى االلتزامات 1الدولػي الخاص ىي اتفاقية "روما
" بشأف القػانوف واجب التطبيق عمى االلتزامات 5ما واتفاقية "رو  (1)1271التعاقدية لعاـ 

, كذلؾ اتفاقية بروكسل بشأف االختصاص القضائي (5)5113غير التعاقدية لعاـ 
 (7)وتعديالتيا 1217الدولػي وتنظيـ االحكاـ االجنبية في المسائل المدنية والتجارية لعاـ 

 وغيرىا مف االتفاقيات.
األوربي االنضماـ الى مؤتمػر الىػاي لمقانوف ولقد قرر المجمس الخاص باالتحاد 

وبعد موافقة  5112تشريف الثاني  عاـ  2الدولػي الخاص في القرار الصادر منو في 
( مف النظػاـ األساسي لمؤتمػر الىػاي 5البرلماف األوربي وذلؾ بناًء عمى المادة )

                                                           
1
تشإٔ اُوإٗٞ ٝاظة اُرطث٤ن ػ٠ِ االُرضآاخ  1222د. ػ٢ٗٞ دمحم اُلخش١، اذلاه٤ح سٝٓا ُؼاّ ( (

 .ٝٓا تؼذٛا 13، ص8227اُرؼاهذ٣ح, تـذاد، 
8
د. دمحم اُشٝت٢، ذ٘اصع اُوٞا٤ٖٗ ك٢ ٓعاٍ االُرضآاخ ؿ٤ش اُرؼاهذ٣ح، دساعح ذأط٤ِ٤ح ذح٤ِ٤ِح ٓواسٗح ( (

" تشإٔ اُوـإٗٞ ٝاظة اُرطث٤ن ػ٠ِ االُرضآاخ ؿ٤ش اُرؼاهذ٣ح 8ٝكوا ُٔششٝع اُر٘ظ٤ْ األٝست٢ "سٝٓا

 ٝٓا تؼذٛا 11، ص8225واٛشج، ٝػِْ ذ٘اصع اُوٞا٤ٖٗ ٝاالذلاه٤اخ اُـذ٤ُٝح، داس اُٜ٘ؼح اُؼشت٤ح، اُ
3
د. ٓاٛش اتشا٤ْٛ ه٘ثش اُؼضا١ٝ، ػاتؾ اُخؼٞع اإلساد١ ُٔحاًْ اُذُٝح ك٢ اؽاس ػالهاخ اُوـإٗٞ  ((

اُـذ٢ُٝ اُخـاص، دساعح ٓواسٗح، اُطثؼح األ٠ُٝ، أُشًض اُو٢ٓٞ ُإلطذاساخ اُوـا٤ٗٞٗح، اُواٛشج، 

 .876-875, ص8212
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امل اقتصادي لمقانوف الدولػي الخاص, التي تخوؿ المجموعة األوربية كمنظمػة تك
اقميمية اف تصبح عضوًا فيو، وعف طريق اعالف النظػاـ األساس لممفوضية السامية 
لحقوؽ االنساف تنضـ الجماعة األوربية الى مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص, 
وصدر صؾ االنضماـ مف قبل االميف العاـ لمؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص 

(Jhavanloonفي ىول ) ندا وذلؾ بقبوؿ الجماعة األوربية رسميًا وبدوف تحفظ عمى
االلتزامات الناشئة عف عضويتيا في مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص عمى النحو 
المنصوص عميو في النظػاـ األساس، وتتعيد رسميًا بالوفاء بااللتزامات الواقعة عمييا 

وربية في مؤتمػر الىػاي لمقانوف وقت انضماميا، اما مف حيث اختصاص الجماعة األ
الدولػي الخاص، فقد تـ تحديد المسائل التي تـ نقل االختصاص بشأنيا مف قبل الدوؿ 

 :(1)االعضاء وكما يأتي
لمجماعة األوروبية اختصاص داخمي العتماد تدابير عامة ومحددة تتعمق   .1

يما يتعمق ف ،بالقػانوف الدولػي الخاص في مختمف المجاالت في دوليا األعضاء
تتمتع الجماعة و  ،بالمسائل التي تقع ضمف اختصاص المحكمة العميا لحقوؽ اإلنساف

األوروبية عمى وجو الخصوص باالختصاص بموجب الباب الرابع مف معاىدة الجماعة 
األوروبية العتماد تدابير في مجاؿ التعاوف القضائي في المسائل المدنية التي ليا آثار 

 وتشمل ىذه التدابير: ما ىو ضروري لمتشغيل السميـ لمييئةعابرة لمحدود بقدر 
تحسيف وتبسيط نظاـ الخدمة عبر الحدود لموثائق القضائية وغير القضائية؛  . أ

نفاذىا في القضايا المدنية والتجارية، بما  ،التعاوف في جمع األدلة االعتراؼ بالقرارات وا 
 في ذلؾ القرارات في القضايا خارج نطاؽ القضاء؛

ز توافق القواعد المطبقة في الدوؿ األعضاء بشأف تنازع القوانيف تعزي . ب
 واالختصاصات؛

                                                           

(
1

 Council Decisionا٠ُ ٓؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص  ( هشاس اٗؼٔاّ االذحاد األٝست٢

of 5 October 2006 on the accession of the Community to the Hague 

Conference on Private International Law  (2006/719/EC ٓ٘شٞس ػ٠ِ شثٌح ،)

lex.europa.eu/legal-https://eur- االٗرشٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ ا٥ذ٢:

content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006D0719 82/3/8281ذاس٣خ اُض٣اسج  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006D0719
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006D0719
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006D0719
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إزالة العقبات التي تحوؿ دوف حسف سير اإلجراءات المدنية، إذا لـز األمر، مف  . ج
 ؛خالؿ تعزيز التوافق بيف قواعد اإلجراءات المدنية المطبقة في الدوؿ األعضاء

الحصري، ال تتخذ الجماعة  في المجاالت التي ال تقع ضمف اختصاصيا .5
لمبدأ التبعية، إال بقدر ما ال يمكف تحقيق أىداؼ اإلجراء  األوروبية إجراءات، وفقاً 

يمكف تحقيقو بشكل أفضل مف قبل فالمقترح بشكل كاٍؼ مف قبل الدوؿ األعضاء، 
 الجماعة األوروبية. 

األخرى عالوة عمى ذلؾ، تتمتع المجموعة األوروبية بالكفاءة في المجاالت  .7
، كما ىو الحاؿ في الىػاي لمقانوف الدولػي الخاصالتي يمكف أف تخضع التفاقيات 

 ؛مجاؿ السوؽ الداخمية
 إف مدى االختصاص الذي نقمتو الدوؿ األعضاء إلى المجموعة األوروبية وفقاً  .4

تضمف المجموعة , لمعاىدة المجموعة األوروبية ىو بطبيعتو عرضة لمتطوير المستمر
والدوؿ األعضاء فييا أف أي تغيير في اختصاصات المجموعة سيتـ إخطاره األوروبية 

عمى النحو  مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاصعمى الفور إلى األميف العاـ ل
 .مف النظػاـ األساسي (5/4)المنصوص عميو في المادة 

 الفرع الثاني
 واألونسترال ي الخاصمؤتمـر الهـاي لمقانون الدولـتنظيم وربط سبل التعاون بين 

لمقانوف الدولػي ىناؾ مجموعة مف االعماؿ واألنشطة التنسيقية ما بيف مؤتمػر الىػاي    
وعدد مف المنظمات والمجاف الدولػية, ولعل مف اىـ األنشطة التنسيقية في  الخاص

مجاؿ التعاوف الدولػي ىي التنسيق بما يضطمع بو مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي 
ولجنة األمـ المتحدة لمقانوف  والمعيد الدولػي لتوحيد القػانوف الخاص )اليونيدروا( الخاص

 . التجاري الدولػي ) األونستراؿ(
 واليدؼ مف ىذه األنشطة التنسيقية ىو: 

 ضماف تكامل الشروط الموضوعية لما رعاه مف صكوؾ؛  -1
 تجنب تداخل الصكوؾ وتضاربيا؛ -5
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ر صكوؾ يكمل بعضيا البعض اآلخر, وُيّمكف الدوؿ ويقضي ىذا التنسيق الى اصدا
مف اف تنظر فييا وتنفذىا اما في اطار اصالحي منيجي شامل او عمى نحو 

وتقدـ أمانة مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص المساعدة الى لجنة األمـ  ,(1)مستقل
الدولػي الخاص بما المتحدة لمقانوف التجاري الدولػي بشأف الجوانب المتعمقة بالقػانوف 

لمقانوف ويجري المكتب الدائـ لمؤتمػر الىػاي تضطمع بو المجنة مف مشاريع مختمفة، 
استعراضًا التفاقيات الىػاي في سياؽ واليتو العامة بشأف دراسة قواعد  الدولػي الخاص

ت, القػانوف الدولػي الخاص في اطار التجارة الدولػية وبالذات التجارة في مجتمع المعموما
وذلؾ بدعوة مف لجنة األمـ المتحدة لمقانوف التجاري الدولػي )األونستراؿ ( لتحديد 
الصكوؾ الدولػية ذات الصمة بالتجارة, وذلؾ ببياف عنواف ومصدر اي صؾ يمكف اف 
يعد ذا صمة بمشروع األونستراؿ, ومف اجل تيسير عمل أمانة األونستراؿ يقدـ المكتب 

اي بشأف التعاوف االداري والقضائي التي ليا تأثير عمى تقارير لوصف اتفاقيات الىػ
المتعمقة  1224التجارة االلكترونية والتجارة العامة, وىي تحديدًا اتفاقية الىػاي لعاـ 

الالغية لشرط التصديق القػانوني عمى  1211باإلجراءات المدنية واتفاقية الىػاي لعاـ 
بشأف تبميغ الوثائق القضائية وغير  1212لعاـ الوثائق العامة االجنبية، واتفاقية الىػاي 

القضائية مف الخارج فيما يتعمق بالمسائل المدنية والتجارية واتفاقيات اخرى ذات صمة 
بالتجارة، والذي يبدو مف خالؿ ىذه االتفاقيات اف ىناؾ بعض التوافق الدولػي في اآلراء 

يتعمق بمعايير التجارة االلكترونية,  بشأف الشروط المسبقة لمتجارة الدولػية، وتحديدًا فيما
فمنطاؽ التجارة وبالذات االلكترونية منيا عناصر قانونية وتكنولوجيًا تتطمب تعاونًا دولػيًا 
مف الجيات الفاعمة في القطاعيف العاـ والخاص, بيد اف المعايير التزاؿ في بداية 

بي تحقيق شرطيف إال انيا تتوافق عمى اف تم الظيور في كل مف ىذيف الميدانيف
 : (5)أساسييف عمى األقل وىما

 التوثيق وىو وسيمة التحقق مف اف البيانات تمثل بالفعل ما تقّيد بو؛ -أ
                                                           

(
1

( ٗظٞص ُع٘ح األْٓ أُرحذج ُِوإٗٞ اُرعاس١ اُذ٢ُٝ "األٝٗغرشاٍ" ٝٓؤذٔش الٛا١ ٝأُؼٜذ اُذ٢ُٝ 

 .  1، ص 8218ص "ا٤ٗٞ٤ُذسٝا" ، ٌٓرة األْٓ أُرحذج، ٣ٞ٤ٗٞسى ، ُرٞح٤ذ اُوإٗٞ اُخا

(
8

( ُع٘ح األْٓ أُرحذج ُِوإٗٞ اُرعاس١ اُذ٢ُٝ، اُلش٣ن اُؼآَ أُؼ٢٘ تاُرعاسج االٌُرش٤ٗٝح، اُذٝسج 

 . 4-1، ص  8223اُحاد٣ح ٝاالستؼٕٞ، األْٓ أُرحذج ،
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األمف وىو وسيمة لحماية البيانات مف التشويو اثناء نقميا, وكفالة أال يصل إلييا  -ب
 إال االطراؼ المأذوف ليـ بذلؾ.

ـ التقارير التي صدرت مؤخرًا التقرير التفسيري كما تتشارؾ في اعداد التقارير ومف اى
بشأف اتفاقية الىػاي الخاصة بالقػانوف واجب التطبيق عمى بعض الحقوؽ المتعمقة 

 . (1) 5111باألوراؽ المالية المودعة لدى وسيط عاـ 
 الفرع الثالث

 واليونيدروا مؤتمـر الهـاي لمقانون الدولـي الخاصتنظيم وربط سبل التعاون بين 
معيد ” ػأو ب”  UNIDROITمعيد ”  ػالمعيد الدولػي لتوحيد القػانوف الخاص بيعرؼ  

وىو منظمػة حكومية دولػية تيتـ بتوحيد مسائل القػانوف الخاص عمى مستوى ” روما
وذلؾ بغية الوصوؿ الى قانوف خاص موحد ومقبوؿ مف جميع أعضاء المجتمع  ،العالـ

التوافق والتنسيق فيما بيف القوانيف الخاصة  الدولػي عف طريق دراسة وسائل تحقيق
ولقد كاف لممعيد الدولػي لتوحيد القػانوف الخاص دورًا ايضًا في األنشطة ، (5)لمدوؿ

التنسيقية والتعاوف مع مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص, وذلؾ مف خالؿ العديد 
ألمـ المتحدة لمقانوف مف االعماؿ التي كاف آخرىا اتفاؽ االمانات الثالث "لجنة ا

التجاري ) األونستراؿ( ومؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص والمعيد الدولػي لتوحيد 
القػانوف الخاص ) اليونيدروا(" عمى تنسيق التشاور مع الجيات المعنية بشأف مشروع 

يز النص عمى اعداد وثيقة توجييية في مجاؿ قانوف العقود التجارية الدولػية مع الترك
عمى عقود البيع، وقد جرى التواصل مع اشخاص مف ذوي الخبرة لتنفيذ المشروع, 
ووافق خمسة خبراء عمى االضطالع بمثل ىذا العمل، وعقد اوؿ اجتماع في تشريف 

مف اجل اطالؽ المشروع رسميًا وتـ االتفاؽ فيو عمى جدوؿ  5113االوؿ عاـ 
الية ) مقدمة ، تحديد القػانوف الساري المحتويات التي تضمنت فصواًل عف المواضيع الت

                                                           

(
1
اُرطث٤ن ػ٠ِ تؼغ اُحوٞم أُرؼِوح تاألٝسام اُخاطح تاُوإٗٞ ٝاظة  8226اذلاه٤ح الٛا١  ُؼاّ  (

 Convention of 5 July 2006 on the Law Applicable toأُا٤ُح أُٞدػح ُذٟ ٝع٤ؾ "

Certain Rights in Respect of Securities held with an Intermediary. " 
8
ِوح تاُؼوٞد اُرعاس٣ح، اُطثؼح ( أُؼٜذ اُذ٢ُٝ ُرٞح٤ذ اُوإٗٞ اُخاص ٤ٗٞ٣ذسٝا، ٓثادا ٤ٗٞ٣ذسٝا أُرؼ(

 ٝٓا تؼذٛا. 18، ص8224األ٠ُٝ، سٝٓا، 



ى"HCCH"الـعـراقىإلىىالنظـامىاألسـاسىلمـؤَتمرىالهـايىللقانونىالـَدولـيىالخاصىىالقومةىالقـانونوةىإلنضمـام

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

811 

عمى العقود التجارية الدولػية ، القػانوف الموضوعي لعقود البيع، المسائل القػانونية 
المتكررة الناشئة ذات الصمة بعقود البيع، وتوجييات لقطاعات اعماؿ محددة", ويقتضي 

ثـ تعميـ  5117 االطار الزمني المتفق عميو اتاحة مشروع نص اوؿ بنياية آذار عاـ
، ثـ تقديـ مشروع منقح  5117المشروع االوؿ عمى الجيات المعنية بنياية آيار عاـ 

لنظر فيو  5112الى مجمس ادارة المعيد الدولػي لتوحيد القػانوف الخاص في آذار عاـ 
لمقانوف وتقديـ مشروع منقح آخر الى مجمس مؤتمػر الىػاي  5112في آيار عاـ 

لمموافقة عميو، يتبعو تقديـ نص آخر الى مجمس  5151آذار عاـ الدولػي الخاص في 
لمموافقة الرسمية عميو، ثـ االعتماد الرسمي  5151ادارة المعيد الدولػي في آيار عاـ 

لمنص في اطار احتفاالت الذكرى األربعينية التفاقية األمـ المتحدة بشأف عقود البيع 
وتوفير  5151مسيف لألونستراؿ في تموز عاـ الدولػي لمبضائع خالؿ الدورة الثالثة والخ

 .(1)مزيد مف التفاصيل في تقرير شفيي يقدـ الى المجنة في دورتيا الحادية والخمسيف
ويمثل ىذا مف ارقى سبل التعاوف بيف المنظمات والمجاف والمعاىد الدولػية والتي    

يما يتعمق باألطفاؿ تنعكس بشكل ايجابي عمى توحيد قواعد القػانوف الدولػي الخاص، وف
واألسر يعمل المؤتمػر مع مجموعة مف الييئات منيا منظمػة األمـ المتحدة لمطفولة 
)اليونيسيف( ومفوضية األمـ المتحدة لشؤف الالجئيف وينصب التركيز ىنا بشكل خاص 
عمى اتفاقيات الىػاي بشأف االختطاؼ الدولػي لألطفاؿ وبشأف تبني االطفاؿ وحمايتيـ، 

مى ذلؾ يعمل المكتب الدائـ لممؤتمػر بوصفو األمانة التي تقدـ الخدمات عالوة ع
، ويعكف حاليًا عمى 1221التفاقية األمـ المتحدة لتحصيل النفقة في الخارج لعاـ 

وضع اتفاقية جديدة بشأف التحصيل الدولػي لنفقة االطفاؿ وغيرىا مف اشكاؿ اعالة 
متكاماًل لمتعاوف الدولػي في قضايا نفقة الطفل األسرة, مف شأنيا اف تؤسس نظامًا حديثًا 

واألسرة, اضافة الى اىميتيا في سياؽ االستثمار في التنمية, وفيما يتعمق بيذا المجاؿ 
برمتو بما في ذلؾ اتفاقيات االعتراؼ بالطالؽ والزواج والمواريث ايضا، ىناؾ امكانيات 

دة والمؤتمػر, ونظرًا ألف مختمف لمزيد مف التعاوف المنيجي والمبرمج بيف األمـ المتح
                                                           

(
1

( ُع٘ح األْٓ أُرحذج ُِوإٗٞ اُرعاس١ اُذ٢ُٝ، اُذٝسج اُحاد٣ح ٝاُخٔغٕٞ، ٣ٞ٤ٗٞسى، األْٓ 

 3-8، ص8212أُرحذج،
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اتفاقيات الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص ال تيدؼ الى توحيد القػانوف الموضوعي فيي 
تشكل في الواقع جسورًا تربط االنقسامات الثقافية وااليدلوجية، وتجدر االشارة في ىذا 

لمختمفة لمجمع الصدد الى الجيود الناجحة التي يبذليا المؤتمػر مف خالؿ المؤتمػرات ا
بيف قضاة ومسؤوليف مف بعض بمداف ذات نظـ قانونية دينية وأخرى ذات نظـ عممانية، 
وبالنظر الى الطريقة التي تطور بيا عمل المؤتمػر واحتياجات الدوؿ االعضاء في 
األمـ المتحدة ومواطنييا في الوقت الحاضر وفي المستقبل, فإف ىناؾ ما يدعو الى 

الكفيمة بجعل التعاوف بيف األمـ المتحدة ومؤتمػر الىػاي لمقانوف التفكير في السبل 
الدولػي الخاص يستجيب بشكل أفضل الحتياجات مواطني الدوؿ، ويقترح مؤتمػر 

تشريف الثاني عاـ  11الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص وفقًا لالتفاؽ العاـ المؤرخ في 
المراقب في الجمعية العامة لألمـ  بيف األمـ المتحدة والمؤتمػر بأف يمنح مركز 1227

المتحدة, وذلؾ لغرض تحقيق مزيد مف التكامل وتوسيع االمكانيات إلقامة اشكاؿ مف 
 .(1)التعاوف تتسـ بطابع منيجي وبرنامجي شامل

 المبحث الثاني
 لمقانون الدولـي الخاص إلى النظـام األساس لمؤتمـر الهـاي انضمام الدولأثر 

الدوؿ الى مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص مف خالؿ  يتضح أثر انضماـ   
معرفة الحقوؽ والواجبات الناشئة عف ىذا االنضماـ كأثر مباشر لو، ومف خالؿ 
توضيح ومعرفة مجاالت اعماؿ مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص الواسعة االنتشار 

ؿ بياف تفصيل ذلؾ في كأثر غير مباشر عمى الدولة العضو في المؤتمػر، وسنحاو 
 المطالب الثالثة اآلتية:

 
                                                           

(
1

( ؽِة ادساض ت٘ذ اػاك٢ ك٢ ظذٍٝ اػٔاٍ اُذٝسج اُغر٤ٖ ٝٓ٘ح ٓؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ 

. ٝهذ 4-8، ص  8225خاص ٓشًض أُشاهة, اُذٝسج اُغرٕٞ ، األْٓ أُرحذج ، اُعٔؼ٤ح اُؼآح ، اُ

 8225ظاء ك٤ٚ ٗض ٓششٝع هشاس ٓ٘ح ٓؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص ٓشًض أُشاهة ك٤ٚ ػاّ 

اُعٔؼ٤ح  تشعاُح ٓٞظٜح ا٠ُ سئ٤ظ اُعٔؼ٤ح اُؼآح ُِٔٔصَ اُذائْ ٌُِٔٔح ُٛٞ٘ذا ُذٟ األْٓ أُرحذج "إ

. ذوشس 1اُؼآح ار ذشؿة ك٢ ذؼض٣ض اُرؼإٝ ت٤ٖ األْٓ أُرحذج ٝٓؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص ، 

إ ذذػٞ ٓؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص ا٠ُ أُشاسًح ك٢ دٝساخ اُعٔؼ٤ح اُؼآح ٝك٢ ػِٜٔا 

 ز ٛزا اُوشاس".. ذطِة ا٠ُ اال٤ٖٓ اُؼاّ إ ٣رخز االظشاءاخ اُالصٓح ُر٘ل8٤ًٔشاهة . 
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 المطمب االول
 حقوق وواجبات الدولة العضو في مؤتمـر الهـاي لمقانون الدولـي الخاص

تتمتع الدولة العضو في مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص بعد انضماميا بعدد    
قياـ بيا بحكـ انضماميا مف الحقوؽ تقابميا مجموعة مف الواجبات تقع عمى عاتقيا ال

 لممؤتمػر وتتمثل ىذه الحقوؽ والواجبات بما سيتـ عرضو في الفرعيف اآلتييف:
 الفرع األول

 حقوق الدولة العضو في مؤتمـر الهـاي لمقانون الدولـي الخاص
لمدولة العضو في مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص مجموعة مف الحقوؽ تأتي   

تتمثل اىـ حقوؽ الدولة العضو في مؤتمػر الىػاي لمقانوف تمػر، و بعد انضماميا لممؤ 
 :(1)الدولػي الخاص بما يمي

ال تتخذ القرارات في مؤتمػر الىػاي  أواًل: التصويت عمى القرارات في االجتماعات:
واجتماعات  ,ممثمي الخدماتلمقانوف الدولػي الخاص سوى مف ثالث جيات، وىـ 

، وتتخذ جميع القرارات بتوافق اآلراء، لكف اذا لـ اإلعمارومجمس اإلنماء و  (5)سيجاب
يكف مف الممكف التوصل الى التوافق في اآلراء, فيتـ اتخاذ القرارات, وبشكل استثنائي 

 بالتصويت, ويكوف القرار متخذ بأغمبية اصوات الدوؿ االعضاء؛
مقانوف الدولػي لبإمكاف الدوؿ االعضاء في مؤتمػر الىػاي  ثانيًا: تقديم المقترحات:

تقديـ المقترحات لممشاريع المستقبمية بشكل مكتوب او شفاىا اثناء االجتماع،  الخاص
ويجوز ألي دولة االعتراض بشأف مقترح قيد المناقشة او اتخاذ قرارا بشأنو، كما بإمكاف 

 اي دولة اف تقدـ مقترحا إلعادة النظر في اعتماد او رفض المقترح؛
                                                           

1
 اُوٞاػذ االظشائ٤ح ُٔؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص، ٓظذس عاتن. ((

8
"  ٢ٛ ششاًح ػا٤ُٔح ذؼْ CGAP "Consultative Group to Assist the Poorع٤عاب( (

ٓ٘ظٔـح سائذج ذغؼ٠ إ٠ُ ذؼض٣ض خذٓاخ اُشٍٔٞ أُا٢ُ. ٝذؼَٔ ع٤عاب ػ٠ِ ذط٣ٞش  32أًصش ٖٓ 

٢ٓ اُخذٓاخ أُا٤ُح ٝٝاػؼ٢ حٍِٞ ٓثرٌشج ٖٓ خ وذ ِّ ُٓ الٍ اُثحٞز اُؼ٤ِٔح ٝاُحٞاس اُ٘شؾ ٓغ 

ُٜط ػ٠ِ ٗطام ٝاعغ. ٝذعٔغ ع٤عاب، اُر٢ ٣وغ ٓوشٛا ك٢  اُغ٤اعاخ ٝٓؤعغاخ اُر٣َٞٔ ُرطث٤ن ذِي اُُ٘

اُث٘ي اُذ٢ُٝ، ت٤ٖ ٜٗط ػ٢ِٔ ُر٤ٔ٘ح األعٞام أُغؤُٝح ٝتشٗآط ذٞػ٤ح ٣غر٘ذ إ٠ُ األدُح ٝاُشٞاٛذ 

حظٍٞ اُلوشاء ػ٠ِ اُخذٓاخ أُا٤ُح اُر٢ ٣حراظٕٞ إ٤ُٜا ُرحغ٤ٖ أحٞاُْٜ أُؼ٤ش٤ح. ٣٘ظش ك٢ ُض٣ادج 

تٞاتح ع٤عاب ٓ٘شٞسج ػ٠ِ شثٌح االٗرشٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ 

 32/3/8281ُض٣اسج ذاس٣خ اwww.findevgateway.org/ar/organization/cgapا٥ذ٢:

https://www.findevgateway.org/ar/organization/cgap
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يجوز ألي دولة عضو اف تثير نقطة نظاـ في اي وقت، وعمى  :ثالثًا: نقاط النظـام
الرئيس البت في ىذه النقطة دوف اي تأخير، كما يجوز ألي دولة الطعف بقرار صادر 
عف الرئيس, وعمى المجتمعيف اف يتخذوا قرارا بشأف االستئناؼ عمى الفور ويبقى حكـ 

 الرئيس قائما مالـ يقرر المجتمعوف تأييد االستئناؼ؛
يجوز ألي دولة اف تقترح تأجيل مناقشة اي بند,  رابعًا: تأجيل المناقشة واقفالها:

ويستأنف الرئيس مناقشة ىذا البند اذا رأى اف استئناؼ المناقشة في وقت الحق قد 
يساعد عمى الوصوؿ الى االجماع في الرأي، كذلؾ اقفاؿ باب المناقشة في ىذا البند, 

 .(1)ا المقترح فيعمف الرئيس غمق المناقشةواذا قرر المجتمعوف تأييد ىذ
يساعد االنضماـ الى مؤتمػر الىػاي لمقػانوف الدولي  خامسًا: االنضمام الى االتفاقيات:

الخاص في الدولة التي  الخاص االنضماـ الى اتفاقيات مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي
لدييا الرغبة في االنضماـ الى مثل ىذه االتفاقيات المتنوعة والميمة لقدرتيا عمى توحيد 
العديد مف المسائل المتعمقة بالقػانوف الدولػي الخاص، سواًء في مجاؿ توحيد القواعد 

اص الموضوعية اـ قواعد االسناد في مجاؿ تنازع القوانيف او توحيد قواعد االختص
القضائي الدولػي وتنفيذ االحكاـ األجنبية واالعتراؼ بيا وغيرىا مف مسائل القػانوف 

 بمؤتمػر الىػاي عضودولة أي الدولػي الخاص، وبالمقابل وىو ما يميز االنضماـ اف 
، فقد تكوف النضماـ إلى أية اتفاقيات محددةارتبط بالتزاـ تال  لمقانوف الدولػي الخاص

ظروؼ الدولة السياسية او االقتصادية او غيرىا مف الظروؼ ال تسمح لمدولة لالنضماـ 
لمؤتمػر  الى احد االتفاقيات او جميعيا، وىي في الوقت نفسو منضمة لمنظاـ األساس

الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص, فعدـ انضماميا لالتفاقيات التي تصدر عف المؤتمػر لف 
 .(5)يعيق انضماميا لممؤتمػر والسير في اعمالو

 
 

                                                           
1
ؽِة ادساض ت٘ذ اػاك٢ ك٢ ظذٍٝ اػٔاٍ اُذٝسج اُغر٤ٖ ٝٓ٘ح ٓؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ  ((

 .4-8اُخاص ٓشًض أُشاهة اُذٝسج اُغرٕٞ، ٓظذس عاتن، ص
8
 اُوٞاػذ االظشائ٤ح ُٔؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص، ٓظذس عاتن. ((

https://www.lebanon24.com/entity/2963896097/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/2963896097/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A/ar/
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 الفرع الثاني
 واجبات الدولة العضو في مؤتمـر الهـاي لمقانون الدولـي الخاص

ىػاي لمقانوف الدولػي الخاص كما يكوف لمدولة المنضمة لمنظاـ األساس لمؤتمػر ال  
حقوؽ فعمييا اف تتحمل جزء مف االلتزامات والواجبات التي يفرضيا عمييا النظػاـ 

وتتمثل أىـ واجبات الدولة العضو في مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي األساس لممؤتمػر, 
 الخاص بما يمي:

المؤتمـر والمكتب من أجل تسهيل االتصاالت بين أعضاء  تعيين هيئة وطنيةأواًل: 
في مؤتمػر الىػاي لمقانوف األعضاء  الدوؿ مفدولة يجب عمى حكومة كل  :الدائم

مف أجل تسييل االتصاالت بيف أعضاء المؤتمػر  تعييف ىيئة وطنية الدولػي الخاص
ويجوز لممكتب الدائـ التراسل مع جميع الييئات الوطنية المعينة ومع  والمكتب الدائـ،
( مف النظػاـ األساس لمؤتمػر الىػاي 1وفقا لممادة ) ػية ذات االختصاصالمنظمات الدول

وأف  الدائـ, المكتب اإلقميمي جزء مف المكتب السياسيلمقانوف الدولػي الخاص, ويعد 
تنسيق الشؤوف ل الدولػية موظفيو يقدموف تقاريرىـ حصرًيا إلى األميف العاـ لمجنة

بما في ذلؾ  ل العممية كاممة لممكتب اإلقميميويتـ تموي ،ويخضع لتوجيياتو اإلنسانية
انشاء  السفر مف قبل الدولة التي تقدـ اقتراحو تكاليف التوظيف واإلقامة والمعدات 

 .(1)المكتب
تتمثل النفقات بالتزامات مالية تقع عمى عاتق الدولة العضو في  :(2)ثانيًا: النفقات

 يمي: مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص وتتمثل بما
تستحق االشتراكات المقررة مف الدوؿ األعضاء بالكامل في بداية كل عاـ  .1

 ؛مالية، ويمـز دفعيا في أقرب وقت ممكف
ساىـ الدوؿ األعضاء في نفقات المؤتمػر عمى أساس فئة اشتراكيا في نظاـ ت .5

فة باإلضا ال ُيطمب مف المنظمػة العضوو االتحاد البريدي العالمي )االشتراكات المقررة( 
                                                           

1
 Rules for theؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص"هٞاػذ اٗشاء أٌُاذة االه٤ٔ٤ِح ُٔ( (

Establishment of  Regional Offices". 
8
 Rules of( اُِٞائح أُا٤ُح ٖٓ اُوٞاػذ االظشائ٤ح ُٔؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص  "(

Procedure of the HCCH." 
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في الميزانية السنوية لممؤتمػر، ولكف يتعيف عمييا المساىمة إلى الدوؿ األعضاء فييا 
 العضو لتغطية المصاريف اإلدارية دولةدفع مبمغ يحدده المؤتمػر بالتشاور مع ال

 ؛ـاإلضافية الناشئة عف عضويتي
فع مساىمة عف العاـ المالية التي تصبح د دديتعيف عمى الدوؿ األعضاء الج .7
يتـ احتساب المساىمة عمى أساس تناسبي، عمى أساس األشير و  ،أعضاء يا دوالً في

 العضوية؛ المتبقية في العاـ المالية مف تاريخ قبوؿ
تقسـ بيف أعضاء المؤتمػر مصاريف التسيير والصيانة المتعمقة بالمكتب الدائـ  .4

قامة المندوبيف لدى المجاوالمج الخاصة التي  فاف الخاصة، باستثناء تعويضات تنقل وا 
 ليا؛ تتحمميا الحكومات الممثمة

ف الخاصة عمى موافقة "الممثميف اتعرض كل عاـ ميزانية المكتب الدائـ والمج .2
ويحدد ىؤالء الممثموف التقسيـ بيف األعضاء ، الدبموماسييف"  لألعضاء بالىػاي

موف وليذا الغرض، يجتمع الممث، لممصاريف التي تضعيا ىذه الميزانية عمى عاتقيـ
تتحمل  , والدبموماسيوف تحت رئاسة وزير الشؤوف الخارجية لألراضي المنخفضة

وفي ، حكومة األراضي المنخفضة المصاريف المترتبة عف الدورات العادية لممؤتمػر
وفي كل ، حالة دورة استثنائية تقسـ المصاريف بيف أعضاء المؤتمػر الممثميف في الدورة

قامة مندوبيياألحواؿ، تتحمل، الحكومات تعو   ا.يضات تنقل وا 
 المطمب الثاني

 مؤتمـر الهـاي لمقانون الدولـي الخاصمجاالت اعمال 
مجاال واسعا لمغاية يمكف تقسيمو الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص يشػمل عمػل مؤتمػر   

القػانوف وثانييما:  وشؤوف االسرة لألطفاؿالحماية الدولػية  اوليا: إلى ثالثة عناويف
واعتمد المؤتمػر في كل ة، االجراءات المدنية الدولػيثالثيما: و  ػي التجاري والماليالدول

ات المتعددة األطػراؼ مع تقػديـ مػا تفاقيعددا مف اال عمى التاجلممجاؿ مف ىذه ا
يػذه االتفاقيػػات ل وفير الخػدماتاف توالواقػع  ،ػا مػف المسػاعدة والرصػد والػدعـبييتصػل 

، والذي سنبيف تفاصيمو بمجاالتو اليػػوـ جػػزءا رئيسػػيا مػػف نشػػاط المؤتمػر أصػػبح يشػػكل
 الثالثة وفق الفروع التالية:
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 الفرع االول
 الحماية الدولـية لألطفال وشؤون االسرة

بذؿ مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص جيودًا كبيرة مف اجل الحماية الدولػية   
وف بيف الدوؿ عمى المستوى القضائي واالداري وتشجيع الدوؿ لمطفل وذلؾ بتجسيد التعا

عمى مساعدة بعضيا البعض في ىذا المجاؿ، ويظير نطاؽ ىذا المجاؿ في االتفاقيات 
 التي تـ ابراميا في مؤتمػر الىػاي والخاصة بحماية االطفاؿ وىي كل مف : 

تتضح الفوائد مف ابراـ :  (1)الخاصة باختطاف الطفل 1891أواًل : اتفاقية الهـاي لعام 
بوجود اطار قانوني لحل قضايا   الخاصة باختطاؼ الطفل 1271اتفاقية الىػاي لعاـ 

االختطاؼ الدولػي لألطفاؿ والمنازعات المتعمقة بحضانة االطفاؿ وحقيـ في االتصاؿ 
بآبائيـ ، كذلؾ تطوير اآلليات والوسائل الالزمة لموساطة ألىميتيا في حل المنازعات 

سرية واالستعانة بدليل الممارسات السممية في الوساطة التي تضمنتيا اتفاقية الىػاي اال
 .(5)1271لعاـ 

يعد نطاؽ اتفاقية الىػاي  :الخاصة بحماية الطفل 1881ثانيًا : اتفاقية الهـاي لعام 
واسع جدًا، اذ انو يعطي نطاقًا عريضًا جدًا  الخاصة بحماية الطفل 1221لعاـ 

حماية المدنية لألطفاؿ التي تبدأ مف األوامر الخاصة بالمسؤولية األبوية إلجراءات ال
واالتصاؿ، الى االجراءات العمومية لمحماية والعناية، ثـ مسائل التمثيل وحماية 
ممتمكات االطفاؿ، فوظيفة اتفاقية الىػاي ىذه تتمثل في تجنب النزاعات القػانونية 

ف الدولػي الفعَّاؿ بيف مختمف النظـ في مجاؿ حماية واالدارية، وبناء اطار قانوني لمتعاو 
االطفاؿ وىكذا تبني االتفاقية جسورًا بيف النظـ القػانونية التابعة عف خمفيات ثقافية 

 .(3)ودينية متنوعة

                                                           

(
1

 ذ٢ُٝ ُألؽلاٍ.اُخاطح تاُعٞاٗة أُذ٤ٗح ُالخرطاف اُ 1222( اذلاه٤ح الٛا١ ُؼاّ 
8
( أٗغاّ هاعْ حاظْ ٝ أحٔذ ًاظْ ٓح٤ثظ اُغاػذ١، اُؼذاُح اُع٘ائ٤ح ك٢ ػٞء ذؼش٣غ األؽلاٍ (

ُِخطش "دساعح ٓواسٗح"، تحس ٓ٘شٞس ك٢ ٓعِح تاتَ ُِؼِّٞ االٗغا٤ٗح، ٓعِح ذظذس ػٖ ظآؼح تاتَ، 

 ٝٓا تؼذٛا. 64، ص8282أُعِذ اُصآٖ ٝاُؼششٕٝ، اُؼذد اُراعغ، 

(
3

أُرؼِوح تاالخرظاص، ٝ اُوإٗٞ أُطثن، ٝ االػرشاف،  1226( ٖٓ اذلاه٤ح الٛا١ ُؼاّ 1) ( أُادج

 ٝ اُر٘ل٤ز، ٝاُرؼإٝ ك٢ ٓعاٍ أُغؤ٤ُٝح األت٣ٞح، ٝإظشاءاخ حٔا٣ح األؽلاٍ.
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اما األساس المثالي لمتعاوف القػانوني الدولػي في مسائل حماية االطفاؿ فيتمثل بوجود   
رات المتخذة التي تقوـ عمى اسس مشتركة لالختصاص االعتراؼ المتبادؿ بالقرا

واالعتراؼ، فبناًء عمى قواعد االختصاص ىذه التي تتفادى احتماالت التضارب في 
القرارات, تعطي المسؤولية األساسية لسمطات الدولة التي يوجد فييا محل االقامة 

ل متواجدًا فييا اف االعتيادية لمطفل، ولكنيا تسمح في نفس الوقت ألية دولة يكوف الطف
 1221تتخذ االجراءات االحترازية او المستعجمة الالزمة، وتحدد اتفاقية الىػاي لعاـ 

القػانوف الواجب تطبيقو، فضال الى ذلؾ فاالتفاقية تتيح آلية قانونية لحل القضايا 
المتعمقة بالحضانة واالتصاؿ التي قد تنشأ عندما يعيش الوالداف المنفصالف في دولتيف 
مختمفتيف, فتتفادى االتفاقية بذلؾ حل المشاكل التي قد تحدث اذا كاف لممحاكـ في اكثر 
مف دولة واحدة االختصاص القضائي, لمبت في ىذه المسائل، كذلؾ عبور القاصريف 
غير المصحوبيف "الجئيف ، طالب المجوء ، شخص نازح ، او مراىق ىارب" الحدود 

والتي يمكف اف يقعوا فييا ضحايا  (1)لمخطر الدولػية ووجودىـ في احواؿ تعرضيـ
لالستغالؿ ومخاطر اخرى, وتتحقق المساعدة بالنص في االتفاقية عمى التعاوف في 
العثور عمى الطفل، وذلؾ بتحديد الدولة التي تكوف سمطاتيا مختصة التخاذ االجراءات 

ة ودولة المنشأ في الالزمة لحمايتيا, والتعاوف بيف السمطات الوطنية في الدولة المتمقي
, فاتفاقية الىػاي لعاـ (5)تبادؿ المعمومات الضرورية بينيما واتخاذ التدابير الوطنية

                                                           

(
1

( ٗرائط ٝذٞط٤اخ أُؤذٔش اُوؼائ٢ أُـشت٢ حٍٞ اُحٔا٣ح ػثش اُحذٝد اُذ٤ُٝح ُألؽلاٍ ٝاُؼائِح 

 . 3، ص  TAIEXؤذٔش الٛا١ ُِوإٗٞ اُذ٢ُٝ اُخاص ٝ تاُرؼإٝ ٓغ ٓ

(
8

( ٖٓ اذلاه٤ح الٛا١ أُرؼِوح تاالخرظاص، ٝ اُوإٗٞ أُطثن، ٝ االػرشاف، ٝ 52( ذ٘ض أُادج )

اُر٘ل٤ز، ٝاُرؼإٝ ك٢ ٓعاٍ أُغؤ٤ُٝح األت٣ٞح، ٝإظشاءاخ حٔا٣ح األؽلاٍ تإٔ" ال ذٔظ ٛزٙ االذلاه٤ح 

، أُرؼِوـح تأُظـاٛش أُذ٤ٗـح ُالخرطـاف اُـذ٢ُٝ ُألؽلـاٍ، 1222ٞتش أًرـ 85تٔورؼ٤اخ اذلاه٤ـح 

ٝرُـي ك٤ٔا ٓـا ٣خـض اُؼالهـاخ ت٤ٖ أؽـشاف ٛـزٙ االذلاه٤ـح، ؿ٤ش اٗٚ ال ٣ٞظـذ ٓـا ٣ٔ٘ـغ ٓـٖ إػٔــاٍ 

ــٞسج ٓورؼــ٤اخ ٛــزٙ االذلاه٤ــح ٓــٖ أظــَ اُرٞطــَ إلػــادج اُطلــَ اُــز١ ٗوــَ، أٝ احرعــض تظ

 ُحٔا٣ح اُطلَ". 1226ؿ٤ش ٓششٝػح، أٝ ٖٓ أظَ ذ٘ظ٤ْ حن اُض٣اسج. ٖٓ اذلاه٤ح الٛا١ ُؼاّ 

(
8

اُخاطح تاُوإٗٞ ٝاظة اُرطث٤ن ػ٠ِ ػوذ اُث٤غ اُذ٢ُٝ ُِثؼائغ  1226( اذلاه٤ح الٛا١ ُؼاّ 

"Convention of 22 December 1986 on the Law Applicable to Contracts for 

the International Sale of Goods" .االذلاه٤ح الصاُد ؿ٤ش ٗاكزج ، 

اُخاطح تاُوإٗٞ ٝاظة اُرطث٤ن ػ٠ِ ػوذ اُث٤غ اُذ٢ُٝ ُِثؼائغ  1226( اذلاه٤ح الٛا١ ُؼاّ 3) 

"Convention of 22 December 1986 on the Law Applicable to Contracts for 

the International Sale of Goods" صاُد ؿ٤ش ٗاكزج.، االذلاه٤ح ال 
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وذلؾ بالتأكيد عمى الدور  1271مف شأنيا اف تعزز اتفاقية الىػاي لعاـ  1221
الرئيسي الذي تمعبو سمطات دولة االقامة االعتيادية لمطفل مف اية قرارات تتخذ بشأف 

ات التي قد تقتضي الظروؼ اتخاذىا لحماية الطفل عمى المدى الطويل, كما اف االجراء
تدعـ فعالية أية تدابير حمائية يتخذىا القاضي المختص  1221اتفاقية الىػاي لعاـ 

وذلؾ بأمر ارجاع الطفل الى الدولة التي ُأِخَذ منيا, وذلؾ بجعل مثل ىذه األوامر نافذة 
حماية السمطات المختصة ىناؾ مف اتخاذ االجراءات في تمؾ الدولة الى حيف تمكف 

 الالزمة لحمايتو.
 الفرع الثاني

 القـانون الدولـي التجاري والمالي
نظـ مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص في مجاؿ القػانوف التجاري وفي اطار    

اتفاقية الىػاي  توحيد األنشطة المتعمقة بو العديد مف االتفاقيات الدولػية كاف مف ابرزىا
الخاصة بالقػانوف واجب التطبيق عمى نقل حق الممكية في المبيعات  1227لعاـ 

الخاصة بالقػانوف واجب التطبيق عمى  1271الدولػية لمبضائع, واتفاقية الىػاي لعاـ 
, وقد ادرج مؤتمػر الىػاي تحديثات عمى القػانوف واجب عقد البيع الدولػي لمبضائع

التجارة الدولػية وكاف اخرىا المبدأ الذي جاء بو فيما يتعمق باختيار  التطبيق عمى عقود
, كاف اليدؼ منو ىو (1)5112القػانوف المنطبق عمى العقود التجارية الدولػية لعاـ 

تعزيز استقاللية االطراؼ مف المعامالت التجارية الدولػية وضماف تطبيق القػانوف الذي 
ؽ ممكف في اطار حدود واضحة, كما يوجو ىذا تختاره تمؾ االطراؼ عمى اوسع نطا

المبدأ المستخدميف في انشاء انظمة اختيار القوانيف او اصالحيا او تفسيرىا عمى 
الصعيد الوطني او االقميمي او الدولػي, وىي متصمة بالعقود الدولػية المتعمقة بحقوؽ 

مكية الفكرية, ويؤدي الممكية الفكرية مثل عقود تراخيص الممكية الفكرية وعقود نقل الم
ىذا المبدأ الى استقاللية االطراؼ بإنفاذ االختيار الذي تتفق عميو ىذه االطراؼ في 

                                                           
1
 Principles on" 8215اخر٤اس اُوإٗٞ ٝاظة اُرطث٤ن  ػ٠ِ اُؼوٞد اُرعاس٣ح اُذ٤ُٝح ُؼاّ  ٓثذأ( (

Choice of Law in International Commercial Contracts Approval: 19-III-

2015". 
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معاممة تجارية فيما يتعمق بالقػانوف الذي يحكـ عالقتيما التعاقدية, وتعد مبادئ الىػاي 
ف الذي غير ممزمة تسترشد بيا الدوؿ ألجل تعزيز مبدأ ارادة االطراؼ مف اختيار القػانو 

يحكـ عقود التجارة الدولػية, وذلؾ مف اجل اف تطور ىذه الدوؿ ىذا المبدأ وفقًا ألفكار 
حديثة، وتعدؿ تشريعاتيا الداخمية بطريقة مف شأنيا توسيع مجاؿ ارادة االطراؼ في 
اختيار القػانوف, وكذلؾ حث الدوؿ التي ال تكرس ىذا المبدأ عمى االخذ بو واعتماده في 

وذلؾ مف خالؿ اختيار القػانوف واجب التطبيق مف منظور مؤتمػر الىػاي  تشريعاتيا,
 .(1)لمقانوف الدولػي الخاص

 الفرع الثالث
 االجراءات المدنية الدولـية

عند بدء اجراءات التقاضي يواجو االطراؼ غالبًا صعوبات في تعييف الوالية    
عمل مؤتمػر الىػاي لمقانوف  القضائية واالعتراؼ باألحكاـ االجنبية وتنفيذىا، ويرمي

الدولػي الخاص الى وضع القواعد والمعايير في ىذا المجاؿ, وذلؾ بتوفير درجة اعمى 
 .(5)مف اليقيف القػانوني والقدرة عمى التنبؤ فيما يخص التقاضي

وعميو تـ ابراـ العديد مف االتفاقيات في مجاؿ االجراءات المدنية الدولػية, ومنيا ما    
كاتفاقية الىػاي لعاـ  ,(7)لخضوع االختياري لعقد االختصاص القضائي الػدولػيايتعمق ب
, التي تقـو عمى االختيار الحصري التفاقات المحاكـ المبرمة في المسائل 5112

المدنية او التجارية, إذ تتضمف المحكمة ثالثة التزامات رئيسية وىي اف عمى المحكمة 
مى اي محكمة غير مختارة اف تعمق او ترفض المختارة اف تسمع النزاع, ويتعيف ع

االجراءات التي ينطبق عمييا اتفاؽ اختيار المحكمة الحصري, ويجب االعتراؼ بالحكـ 
الصادر عف المحكمة المختارة وتطبيقو في الدوؿ المتعاقدة االخرى، وبيذه الطريقة 

                                                           
1
ن ػ٠ِ ػوٞد اُرعاسج ( ص٣اد خ٤ِق اُؼ٘ض١ ، ٓثذأ حش٣ح االؽشاف ك٢ اخر٤اس اُوإٗٞ اُٞاظة اُرطث٤(

اُذ٤ُٝح ٝكواً ُٔثادا ٓؤذٔش الٛا١ ، تحس ٓ٘شٞس ك٢ ٓعِح اُشاسهح ُِؼِّٞ اُششػ٤ح ٝاُوا٤ٗٞٗح ، ٓعِح 

 ٝٓا تؼذٛا. 371، ص  8216ذظذس ػٖ ظآؼح اُشاسهح ، أُعِذ اُصاُس ػشش ، اُؼذد اُصا٢ٗ ، 

(
8

 .4، ص  8217ػشش ، ظ٤٘ق  ، اُذٝسج اُصا٤ٗح WIPO( اُِع٘ح االعرشاس٣ح أُؼ٤٘ح تاإلٗوار 
3
( د. ٓاٛش اتشا٤ْٛ ه٘ثش اُؼضا١ٝ، ػاتؾ اُخؼٞع اإلساد١ ُٔحاًْ اُذُٝح ك٢ اؽاس ػالهاخ اُوـإٗٞ (

اُـذ٢ُٝ اُخـاص، دساعح ٓواسٗح، اُطثؼح األ٠ُٝ، أُشًض اُو٢ٓٞ ُإلطذاساخ اُوـا٤ٗٞٗح، اُواٛشج، 

 .77-76، ص8212
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ية المرتبط بأنشطة تضمف االتفاقية درجة اكبر مف اليقيف القػانوني بشأف االعماؿ التجار 
وتعد اتفاقية اختيار المحكمة لعاـ  عبر الحدود وتيسير التجارة الدولػية واالستثمار الدولػي

الخاصة باالعتراؼ باألحكاـ االجنبية  1231مكممة التفاقية الىػاي لعاـ 5112
 .(1)وتنفيذىا في المسائل المدنية والتجارية

ائية وغير القضائية لألطراؼ القائمة في الخارج كذلؾ فيما يتعمق بتبميغ الوثائق القض   
والتي تعد مف العوامل الميمة في سياؽ التقاضي المدني او التجاري عبر الحدود, مما 

الخاصة بتبميغ الوثائق القضائية وغير  1212ادى الى ابراـ اتفاقية الىػاي لعاـ 
يط االجراءات وتشريعيا القضائية في الخارج في المسائل المدنية والتجارية مف اجل تبس

فيما يخص ذلؾ, وىذا االمر يبسط نقل الوثائق لمتبميغ في الخارج وتقميل الوقت 
وتشكل اتفاقيات الىػاي بشأف الغاء التصديق المستغرؽ في اكماؿ التبميغ في الخارج, 

وخدمة الوثائق واخذ االدلة في الخارج، والوصوؿ الى العدالة, صكوكًا أساسية لمتعاوف 
ػانوني في سياؽ تزايد العولمة، ومف شأنيا اف تسيل كثيرًا االتصاالت القػانونية عبر الق

الحدود الوطنية في مجاؿ العالقات الخاصة والمعامالت التجارية في جميع األمـ التي 
 ليا ىيكل حكومي فاعل.

و يتبيف مف خالؿ كل االعماؿ التي يضطمع بيا مؤتمػر الىػاي الى اىمية االنضماـ الي 
مف خالؿ األنشطة التنسيقية مع الييئات والمنظمات والمجاف الدولػية, ومف اىميا 
االتحاد األوربي, فإذا انضـ العراؽ الى النظػاـ األساس ليذا المؤتمػر فسيكوف في 
مطاؼ الدوؿ المتقدمة, ويكوف بإمكانو ابداء الرأي والمناقشة في االتفاقيات التي تبـر 

بإمكانو االنضماـ الى مثل تمؾ االتفاقيات, وىذا ما فعمتو  في المؤتمػر، كما يكوف 
بالفعل بعض الدوؿ العربية ومنيا الكويت, التي انضمت الى ثالث اتفاقيات دولػية 

                                                           

(
1

 Convention of 30 June 2005 on Choice of" 8225( اذلاه٤ح أُحٌٔح أُخراسج ُؼاّ 

Court Agreements." 

(
8

اُخاطح ترث٤ِؾ اُٞشائن اُوؼائ٤ح ٝؿ٤ش اُوؼائ٤ح ك٢ اُخاسض ك٢ أُغائَ  1265( اذلاه٤ح الٛا١ ُؼاّ 

 Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad ofأُذ٤ٗح ٝاُرعاس٣ح "

Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters" . 
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تتعمق بالقضايا المدنية والتجارية واالعتراؼ باألحكاـ االجنبية وتطبيقيا في القضايا 
 ثل ىذه االتفاقيات فإف ذلؾ سيساعد عمى: المدنية والتجارية, فإذا ما انضـ العراؽ الى م

تسييل االجراءات القضائية وتنفيذ العدالة وتوفير الجيد وتذليل العقبات المتصمة  -أ
 باالنضماـ الى االتفاقيات عمى المستوى الدولػي.

االنضماـ الى االتفاقيات المتعمقة باالعتراؼ باألحكاـ االجنبية وتنفيذىا في  -ب
والتجارية والتي مف شأنيا اف تعود بالنفع الى دولة العراؽ ورعاياىا في المسائل المدنية 

 الخارج, خاصة فيما يتعمق بالدخوؿ في اتفاقيات دولػية وثنائية مع دوؿ أخرى.
االنضماـ الى اتفاقيات مؤتمػر الىػاي يغني عف االنضماـ الى اتفاقيات ثنائية مع  -ج

 الدوؿ االعضاء فيو.

ي نوعية االتفاقيات الي يرغب العراؽ باالنضماـ الييا, بما في ذلؾ التحكـ المطمق ف -د
االتفاقيات المتعمقة باألطفاؿ وقوانيف األسرة, فبإمكاف العراؽ اف يصبح عضو في 
المؤتمػر ومف ثـ يسيل عميو التقرير وبشكل حر أي مف االتفاقيات التي يرغب 

 باالنضماـ الييا حسب مالئمتيا لقوانينو ومجتمعو.
 لخاتمةا

العراؽ إلى النظػاـ األساس  النضماـالقيمة القػانونية  بعد كتابة بحثنا الموسـو "  
"  توصمنا إلى مجموعة مف النتائج HCCHصلمؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخا

 والتوصيات كاف مف أىميا:
 أواًل: النتائج:

ا في الىػاي، مقرىمؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص ىو منظمػة دولػية  .1
بيدؼ  ,بصفة دورية ومنتظمة انشأ لو مكتب يعقد جمساتو، مركز العدالة الدولػية

التفاوض حوؿ االتفاقيات واقرار ما انتيى التفاوض بشأنيا واتخاذ القرارات بشأف 
يتـ إعداد االتفاقيات مف قبل المجاف الخاصة أو مجموعات العمل , و االعماؿ المستقبمية
كما يتـ تنظيـ , رات في العاـ بشكل عاـ في قصر السالـ في الىػايالتي تعقد عدة م

االتفاقيات واعتماد توصيات بيدؼ تحسيف فعالية االتفاقيات  نفيذلجاف خاصة لمراجعة ت
 وتشجيع الممارسات والتفسير المتسقيف.
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، وتضاربياالتفاقيات تنسيق ما تضطمع بو مف أنشطة تحقيقا لتجّنب تداخل ا .5
التي تصدر عف مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولي الخاص واالتفاقيات التي ات تمؾ االتفاقي

تصدر عف غيره مف المنظمات كاالتحاد األوربي لوجود تداخل كبير ما بيف عناويف 
ومضاميف االتفاقيات وتعمل أنشطة التنسيق فيما بيف المنظمات عمى معالجة مثل ىذا 

بعض، ويمّكف الدوؿ، الؾ يكّمل بعضيا ويفضي ىذا التنسيق إلى إصدار صكو  التداخل
 .مف أف تنظر فييا وتنّفذىا، إما في إطار إصالح منيجي شامل أو عمى نحو مستقل

كأساس ميـ لمزيد مف التعاوف الدولػي ضمف األنظمة  تفاقياتتقدير دور اال .7
ي مؤتمػر الىػا القػانونية المختمفة حوؿ العالـ، وفيـ دور واحتماالت المكتب الدائـ في

في  تقديـ الدعـ والمساعدة المختصة لمدوؿ التي تطمبيا لمقانوف الدولػي الخاص في
 مجاؿ التعاوف القػانوني العابر لمحدود في المسائل التي تناولتيا اتفاقيات الىػاي.

في اضطالعو بميمتو، مركًزا لمتعاوف القضائي واإلداري  أصبح المؤتمػر .4
لخاص، ال سيما في مجاالت حماية األسرة والطفل ا الدولػي الدولػي في مجاؿ القػانوف 

 .يةواإلجراءات المدنية والتجارية القػانون
 ثانيًا: التوصيات:

المصادقة عمى مشروع قانوف انضماـ العراؽ إلى النظػاـ األساس لمؤتمػر  .1
في جمستو ( بناًء عمى ما أقره مجمس النواب 52رقـ ) الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص

وصادؽ عميو رئيس الجميورية استنادًا الى احكاـ البند  5112/حزيراف/55ي المنعقدة ف
لما في ىذا  ( مف الدستور العراقي.37( والبند )ثالثًا( مف المادة )11)أواًل( مف المادة )

ستجابتو لكثير مف التطورات الو  االنضماـ مف اثار ايجابية ومنافع تعود لمعراؽ،
 .العالمية

ات الىػاي في مؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي الخاص حتى االنضماـ الى اتفاقي .5
واف لـ يتـ المصادقة عمى مشروع انضماـ العراؽ الى النظػاـ األساس الخاص 

 بالمؤتمػر.
تشكيل لجنة مختصة بالقػانوف الدولػي الخاص لتتولى تقديـ الدراسات في مجاؿ  .7

ؤتمػر الىػاي لمقانوف الدولػي القانوف الدولي الخاص وابداء الرأي وتمثيل العراؽ في م
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 الخاص.
 قائمة المصادر

 أوالً: الكتب:

د. حغٖ اُٜذا١ٝ ٝد. ؿاُة اُذاٝد١، اُوـإٗٞ اُـذُٝـ٢ اُخـاص، اُوغْ األٍٝ، اُع٘غ٤ح  .1

 .8225ٝأُٞؽٖ ٝٓشًض األظاٗة، اُطثؼح األ٠ُٝ، داس اتٖ األش٤ش ُِطثاػح ٝاُ٘شش، ظآؼح أُٞطَ، 

تشإٔ اُوـإٗٞ ٝاظة اُرطث٤ن ػ٠ِ  1222لاه٤ح سٝٓا ُؼاّ د. ػ٢ٗٞ دمحم اُلخش١، اذ .8

 .8227االُرضآاخ اُرؼاهذ٣ح, تـذاد، 

د. ٓاٛش اتشا٤ْٛ ه٘ثش اُؼضا١ٝ، ػاتؾ اُخؼٞع اإلساد١ ُٔحاًْ اُذُٝح ك٢ اؽاس ػالهاخ  .3

 اُوـإٗٞ اُـذُٝـ٢ اُخـاص، دساعح ٓواسٗح، اُطثؼح األ٠ُٝ، أُشًض اُو٢ٓٞ ُإلطذاساخ اُوـا٤ٗٞٗح،

 .8212اُواٛشج، 

د. دمحم اُشٝت٢، ذ٘اصع اُوٞا٤ٖٗ ك٢ ٓعاٍ االُرضآاخ ؿ٤ش اُرؼاهذ٣ح، دساعح ذأط٤ِ٤ح ذح٤ِ٤ِح   .4

" تشإٔ اُوـإٗٞ ٝاظة اُرطث٤ن ػ٠ِ االُرضآاخ ؿ٤ش 8ٓواسٗح ٝكوا ُٔششٝع اُر٘ظ٤ْ األٝست٢ "سٝٓا

 .8225اُؼشت٤ح، اُواٛشج،  اُرؼاهذ٣ح ٝػِْ ذ٘اصع اُوٞا٤ٖٗ ٝاالذلاه٤اخ اُـذُٝـ٤ح، داس اُٜ٘ؼح

 ثانياً: البحوث والمقاالت:

أٗغاّ هاعْ حاظْ ٝ أحٔذ ًاظْ ٓح٤ثظ اُغاػذ١، اُؼذاُح اُع٘ائ٤ح ك٢ ػٞء ذؼش٣غ األؽلاٍ  .1

ُِخطش "دساعح ٓواسٗح"، تحس ٓ٘شٞس ك٢ ٓعِح تاتَ ُِؼِّٞ االٗغا٤ٗح، ٓعِح ذظذس ػٖ ظآؼح تاتَ، 

 .8282، أُعِذ اُصآٖ ٝاُؼششٕٝ، اُؼذد اُراعغ

ص٣اد خ٤ِق اُؼ٘ض١ ، ٓثذأ حش٣ح االؽشاف ك٢ اخر٤اس اُوـإٗٞ اُٞاظة اُرطث٤ن ػ٠ِ ػوٞد  .8

ً ُٔثادا ٓؤذٔـش الٛـا١، تحس ٓ٘شٞس ك٢ ٓعِح اُشاسهح ُِؼِّٞ اُششػ٤ح  اُرعاسج اُذُٝـ٤ح ٝكوا

 .8216ٝاُوـا٤ٗٞٗح، ٓعِح ذظذس ػٖ ظآؼح اُشاسهح، أُعِذ اُصاُس ػشش، اُؼذد اُصا٢ٗ، 

٤َ ظؼلش ػثذ اُشػا ٝ تاعٔح ًضاس حغٖ، االشاس االهرظاد٣ح أُرحووح ٝأُحرِٔح ُرحش٣ش ٗث .3

اُرعاسج اُخاسظ٤ح ك٢ اُؼشام, تحس ٓ٘شٞس ك٢ ٓعِح االداسج ٝاالهرظاد، ٓعِح ذظذس ػٖ ٤ًِح االداسج 

 .8212ٝاالهرظاد ك٢ ظآؼح ًشتالء ، أُعِذ األٍٝ، اُؼذد اُشاتغ، 

،. ٓواٍ ٓ٘شٞس ػ٠ِ شثٌح ٣8217ح ُث٘إ ك٢ ٓؤذٔـش الٛـا١, س٣ي ٓرش١، ٤ًق ذٌرَٔ ػؼٞ .4

 االٗرشٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ ا٥ذ٢:

 https://www.lebanon24.com/docs/297346 

٘ظْ د. ؿغإ ػث٤ذ أُؼٔٞس١، ٓحاٝالخ اُرٞح٤ذ اُذُٝـ٢ ُِوٞاػذ اُوـا٤ٗٞٗح ٝاُرلش٣ن ت٤ٖ اُ .5

, ٓواٍ ٓ٘شٞس ػ٠ِ شثٌح االٗرشٗد ٝػ٠ِ 8216اُوـا٤ٗٞٗح أُخرِلح، ٤ًِح اُوـإٗٞ، ظآؼح ًشتالء، 

 أُٞهغ ا٥ذ٢:

https://law.uokerbala.edu.iq 

 ثالثاً: االتفاقيات الدولـية:

ة اُرطث٤ن ػ٠ِ ٗوَ حن ا٤ٌُِٔح ك٢ اُخاطح تاُوـإٗٞ ٝاظ 1252اذلاه٤ح الٛـا١ ُؼاّ  .1

 . "Convention of 15 April 1958 on the law"أُث٤ؼاخ اُذُٝـ٤ح ُِثؼائغ

اُخاطح ترث٤ِؾ اُٞشائن اُوؼائ٤ح ٝؿ٤ش اُوؼائ٤ح ك٢ اُخاسض ك٢  1265اذلاه٤ح الٛـا١ ُؼاّ  .8

 Convention of 15 November 1965 on the Serviceأُغائَ أُذ٤ٗح ٝاُرعاس٣ح "

Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial 

Matters" . 

 اُخاطح تاُعٞاٗة أُذ٤ٗح ُالخرطاف اُذُٝـ٢ ُألؽلاٍ. 1222اذلاه٤ح الٛـا١ ُؼاّ  .3

اُخاطح تاُوـإٗٞ ٝاظة اُرطث٤ن ػ٠ِ ػوذ اُث٤غ اُذُٝـ٢ ُِثؼائغ  1226اذلاه٤ح الٛـا١ ُؼاّ  .4

"Convention of 22 December 1986 on the Law Applicable to Contracts for 

the International Sale of Goods"  .ؿ٤ش ٗاكزج ، 

https://www.lebanon24.com/docs/297346
https://law.uokerbala.edu.iq/
https://law.uokerbala.edu.iq/
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تاالخرظاص، ٝ اُوـإٗٞ أُطثن، ٝ االػرشاف، ٝ  خاطحاُ 1226اذلاه٤ح الٛـا١ ُؼاّ  .5

 اُر٘ل٤ز، ٝاُرؼإٝ ك٢ ٓعاٍ أُغؤ٤ُٝح األت٣ٞح، ٝإظشاءاخ حٔا٣ح األؽلاٍ.

 Convention of 30 June 2005 on Choice" 8225أُحٌٔح أُخراسج ُؼاّ اذلاه٤ح  .6

of Court Agreements ." 

اُخاطح تاُوـإٗٞ ٝاظة اُرطث٤ن ػ٠ِ تؼغ اُحوٞم أُرؼِوح  8226اذلاه٤ح الٛـا١ ُؼاّ  .7

 Convention of 5 July 2006 on the Lawتاألٝسام أُا٤ُح أُٞدػح ُذٟ ٝع٤ؾ "

Applicable to Certain Rights in Respect of Securities held with an 

Intermediary"  .governing transfer of title in international sales of goods"  ،

 ؿ٤ش ٗاكزج.

 Principles" 8215اخر٤اس اُوـإٗٞ ٝاظة اُرطث٤ن ػ٠ِ اُؼوٞد اُرعاس٣ح اُذُٝـ٤ح ُؼاّ  ٓثذأ .2

on Choice of Law in International Commercial Contracts Approval: 19-III-

2015." 

 رابعاً: المؤتمـرات واللجان الدولـية:

ٓٞهغ ٓؤذٔـش الٛـا١ ُِوإٗٞ اُذُٝـ٢ اُخاص, ٓؤذٔـش الٛـا١ ُِوإٗٞ اُذُٝـ٢ اُخاص،  .1

Hague Conference on Private International Law  (HCCH) ٓ٘شٞس ػ٠ِ شثٌح .

 ٥ذ٢:االٗرشٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ ا

Asser-https://www.britannica.com/biography/Tobias 

ُع٘ح األْٓ أُرحذج ُِوإٗٞ اُرعاس١ اُذُٝـ٢ "األٝٗغرشاٍ" ٝٓؤذٔـش الٛـا١ ٝأُؼٜذ اُذُٝـ٢   .8

 .8218ْ أُرحذج، ٣ٞ٤ٗٞسى ، ُرٞح٤ذ اُوـإٗٞ اُخاص "ا٤ٗٞ٤ُذسٝا" ، ٌٓرة األٓ

ٗرائط ٝذٞط٤اخ أُؤذٔـش اُوؼائ٢ أُـشت٢ حٍٞ اُحٔا٣ح ػثش اُحذٝد اُذُٝـ٤ح ُألؽلاٍ  .3

 . TAIEXٝاُؼائِح تاُرؼإٝ ٓغ ٓؤذٔـش الٛـا١ ُِوإٗٞ اُذُٝـ٢ اُخاص ٝ 

ؽِة ادساض ت٘ذ اػاك٢ ك٢ ظذٍٝ اػٔاٍ اُذٝسج اُغر٤ٖ ٝٓ٘ح ٓؤذٔـش الٛـا١ ُِوإٗٞ اُذُٝـ٢  .4

 .8225اُخاص ٓشًض أُشاهة اُذٝسج اُغرٕٞ ، األْٓ أُرحذج ، اُعٔؼ٤ح اُؼآح ، 

ُع٘ح األْٓ أُرحذج ُِوإٗٞ اُرعاس١ اُذُٝـ٢، اُلش٣ن اُؼآَ أُؼ٢٘ تاُرعاسج االٌُرش٤ٗٝح،  .5

 .8223اُذٝسج اُحاد٣ح ٝاالستؼٕٞ، األْٓ أُرحذج ،

سج اُحاد٣ح ٝاُخٔغٕٞ، ٣ٞ٤ٗٞسى، األْٓ ُع٘ح األْٓ أُرحذج ُِوإٗٞ اُرعاس١ اُذُٝـ٢، اُذٝ .6

 .8212أُرحذج، 

 .8217، اُذٝسج اُصا٤ٗح ػشش ، ظ٤٘ق  WIPOاُِع٘ح االعرشاس٣ح أُؼ٤٘ح تاإلٗوار  .7

https://www.hcch.net/en/home 

ذسٝا أُرؼِوح تاُؼوٞد اُرعاس٣ح، أُؼٜذ اُذُٝـ٢ ُرٞح٤ذ اُوـإٗٞ اُخاص ٤ٗٞ٣ذسٝا، ٓثادا ٤ٗٞ٣ .2

 .8224اُطثؼح األ٠ُٝ، سٝٓا، 

"  تٞاتح ع٤عاب CGAP "Consultative Group to Assist the Poorع٤عاب  .2

 ٓ٘شٞسج ػ٠ِ شثٌح االٗرشٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ ا٥ذ٢:

ay.org/ar/organization/cgaphttps://www.findevgatew 

 Encyclopaedia Britannicar Article Tobias Michael ,. أُٞعٞػح اُثش٣طا٤ٗح، 12

Carel Asser, 2007. 

 خامساً: القواعد والقرارات الدولـية:

 Rules of Procedure ofاُوٞاػذ االظشائ٤ح ُٔؤذٔـش الٛـا١ ُِوإٗٞ اُذُٝـ٢ اُخاص   .1

the HCCH"،" ػ٠ِ شثٌح االٗرشٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ ا٥ذ٢: ٓ٘شٞسج 

procedure-of-https://www.hcch.net/en/governance/rules 

 Rules for theهٞاػذ اٗشاء أٌُاذة االه٤ٔ٤ِح ُٔؤذٔـش الٛـا١ ُِوإٗٞ اُذُٝـ٢ اُخاص" .8

Establishment of  Regional Offices" :ٓ٘شٞسج ػ٠ِ شثٌح االٗرشٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ ا٥ذ٢ 
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ro-https://www.hcch.net/es/governance/establishment 

 Councilهشاس اٗؼٔاّ االذحاد األٝست٢ ا٠ُ ٓؤذٔـش الٛـا١ ُِوإٗٞ اُذُٝـ٢ اُخاص  .3

Decision of 5 October 2006 on the accession of the Community to the Hague 

Conference on Private International Law  (2006/719/EC ٓ٘شٞس ػ٠ِ شثٌح ،)

 االٗرشٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ ا٥ذ٢:

lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006D07-https://eur 

 Statute of the Hague اُ٘ظـاّ األعاط ُٔؤذٔـش الٛـا١ ُِوإٗٞ اُذُٝـ٢ اُخاص " .4

Conference on Private International Law,"  ٓ٘شٞسج ػ٠ِ شثٌح االٗرشٗد ٝػ٠ِ أُٞهغ

 ا٥ذ٢:

text-https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full 

5.Benjamin Elisha Sawe, Low Countries, 2020. 

countries.html-low-the-are-w.worldatlas.com/articles/whathttps://ww  
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