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التعاون الدولي في المادة المدنية والتجارية من خالل اتفاقيات الهاي

4102نوفمبر  00إلى  01من 

الرباط، المغرب

توصياتلاوالنتائج 

شمال أفريقيا من  اخبيرا 56في العاصمة المغربية الرباط ما يقارب  4102 نوفمبر 00و 01يومي لتقى إ

وكذلك  –يا وموريتان البحرينونس ومصر واألردن وتو يةالمغربالممملكة والشرق األوسط، من 

مشاركون من ألمانيا والسويد وفنلندا والمملكة المتحدة وكندا، وذلك لمناقشة أهمية وإمكانية تنفيذ بعض 

اختطاف إالخاصة ب 0891اتفاقية عام ل )اطفألاتفاقيات الهاي المختارة في مجال الحماية الدولية ل

ومجال  (الطفل نفقةبالخاصة  4112الخاصة بحماية الطفل واتفاقية عام  0885واتفاقية عام  األطفال 

ة اختيار واتفاقي 0821واتفاقية األدلة لعام  0856اإلجراءات المدنية الدولية )اتفاقية الخدمات لعام 

من بين  وشارك1 .مجال استخراج الوثائق والمستندات بالخارج )اتفاقية أبوستيل(و (4116 المحكمة لعام

ن من الوزارات وقضاة ومجموعة من األكاديميين وكذا أعضاء من المكتب الدائم والخبراء مسؤول

 الدولي المؤسسة األلمانية للتعاون القانوني اممثلوو )مؤتمر الهاي( لمؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص

(IRZ) . 

كما عبروا على كرم الضيافة.  ووزارة العدل المغربية وقد توجه المشاركون بالشكر إلى محكمة النقض

على تنظيم هذا الحدث والمكتب  (IRZ) من المؤسسة األلمانية للتعاون القانوني الدولي لعن امتنانهم لك

كافة المعلومات القّيمة التي توافرت من خالل هذا الحدث. علي و لقّيمار الهاي على الدعم الدائم لمؤتم

 1 لمزید م انلمعلوما ات عنلبرنامج وقائمة المتحدثين، برجاء مراجعة المرفا قألول. 
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رحب  كماالثرية بالمعلومات واإلفادة. محاضراتهم على  اجميعكما شكر المشاركون المتحدثين 

لجهات المعنية وا ا؛ وحثّ المشاركون كثيراً بانضمام تونس مؤخراً لتصبح عضواً جديداً في مؤتمر الهاي

وبالتالي تزيد من النضمام لأن تسعى علي التي ال تتمتع بعضوية مؤتمر الهاي حتى اآلن لة للدول الممث  

 الفعالة في عمل مؤتمر الهاي.  ومساهمتها مشاركتها

 

 المشاركون باإلجماع النتائج والتوصيات التالية: اعتمدوقد 

مؤتمر الهاي في خلق االنسجام فيما بين قواعد القانون الدولي الخاص . أدرك المشاركون أهمية عمل 1

وشمال أفريقيا. كما أدرك المشاركون قيمة  على نطاق عالمي، وكذا أهمية العمل لمنطقة الشرق األوسط

عمل مؤتمر الهاي في تعزيز التعاون الدولي في الجوانب المدنية والتجارية. وبذلك يؤسس مؤتمر الهاي 

مثل تلك المنصوص عليها في اتفاقية األمم المتحدة إطاراً من شأنه المساعدة في تطبيق حقوق اإلنسان )

نه يعمل على تسهيل التجارة العابرة للحدود واالستثمار األجنبي كما أ، (1191لحقوق الطفل لعام 

  وكذلك تبسيط اإلجراءات اإلدارية.  الواضحة الرؤيةون القانوني المباشر من خالل توفير نوع من األم

ل لمحتويات المقدمة والمناقشات التي تلتها قد أتاحت لهم الفهم األفض المحاضراتأقر المشاركون بأن . 2

كما رحب المشاركون بهذا المزيج وأهداف االتفاقيات، بما في ذلك التطبيق العملي في الدول المتعاقدة. 

بين المحاضرات المقدمة من جانب المكتب الدائم لمؤتمر الهاي وكذا المحاضرات المقدمة من جانب 

لالتفاقية والمسائل التي   مامهمضسباب إنأبعض الخبراء من الدول المتعاقدة والتي أوضحوا من خاللها 

 من أجل تنفيذها والخبرات المتعلقة بالتطبيق العملي. أُخذت في االعتبار 

المكتسبة في الندوة مع السلطات والجهات  الخبراتكما اتفق المشاركون على تبادل المعلومات و. 3

 ة النظر في االتفاقيات وتقييم إمكانية االنضمام إليها. المختصة في دولهم، وذلك من أجل مواصل

أكد المشاركون على أهمية المعلومات التي توفرها الدورات التدريبية للمسؤولين الحكوميين وللقضاة . 4

وذلك من أجل المساعدة على نحو فعال في التنفيذ والتطبيق السليم وللممارسين وغيرهم من المختصين، 

براء الخا أقر المشاركون بقيمة مثل هذه المساعدة التي يقدمها المكتب الدائم بالتعاون مع كم .اتلالتفاقي

  المختصين من الدول المهتمة والدول المتعاقدة والجهات الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية.  

الستفادة من عبر المشاركون عن اهتمامهم بندوات )إقليمية( أخرى من هذا النوع مستقبالً، وذلك ل. 5

بالسعي تجاه العضوية في مؤتمر الهاي و/ أو االنضمام إلى واحدة أو أكثر من التطورات ذات الصلة 

 اتفاقيات الهاي. 
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