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دليل إرشادي لتســـوية النـــزاع في قضايا العـــنف األســـري 62019

تمهيد وشكر
تعد الت�شوية يف الق�شايا اجلزائية عمومًا ويف اجلرائم املتعلقة بالعنف الأ�شري اأ�شول الآليات احلديثة والفعالة لإنهاء املنازعات اجلزائية 
والت��ي اخ��ذت مكان��ة متي��زه بالإج��راءات اجلنائي��ة احلديث��ة، لذل��ك تبين��ى امل�ش��رع الأردين ه��ذا املفهوم كو�ش��يلة حلل النزاع��ات اجلزائية يف 

ق�شايا العنف الأ�شري.

وجند اأن امل�شرع الأردين اأوىل اإدارة حماية الأ�شرة اإجراء الت�شوية بني اأطراف النزاع كونها اأول جهة تت�شل بق�شايا العنف ال�شري، والهدف 
من ذلك حماولة انهاء النزاع والعنف ر�شائيا بني الطرفني للحفاظ على كينونة ال�شرة من خال الوقوف على اأ�شباب النزاع احلقيقية للو�شول 
اىل ت�ش��وية لرتمي��م العاق��ة ب��ني الطرف��ني، فاله��دف من حل النزاع بهذه الو�ش��يلة هو منع حدوث العنف وتكراره م��رة اأخرى خ�شو�شا اإذا تعلق 
الن��زاع باأم��ور ق��د ل ي�ش��تدركها الق�ش��اء م��ن خ��ال اإ�ش��دار الحكام، وعلى الرغم من اأن الت�ش��وية تت��م من خال اإدارة حماية ال�ش��رة ال اأن هذا 

ل مينع من رقابة الق�شاء على نتيجة الت�شوية من خال ت�شديق قا�شي الت�شوية عليها وفقا لأحكام القانون.

ونظرًا لأهمية تلك الو�ش��يلة يف التعامل مع ق�شايا العنف الأ�ش��ري ورغم مرور اأكرث من ثاث �ش��نوات على �ش��ريان قانون احلماية من العنف 
الأ�ش��ري رق��م )15( ل�ش��نة 2017 اإل اأن تل��ك الآلي��ة مل يت��م تف�شيله��ا وتطبيقه��ا رغ��م اأنه��ا الأ�ش��ل يف التعام��ل يف ق�شاي��ا العنف الأ�ش��ري ليكون 
دلي��ًا ا�شرت�ش��اديًا وتطبيق��ًا يت�شم��ن اآلي��ة تطبي��ق الت�ش��وية واإجراءاته��ا ومهاراته��ا وفنياته��ا م��ن قبل مت��ويل اأمر الت�ش��وية ويك��ون اأداة مرجعيته 
ومنهجيته قابلة للتطبيق امليداين من خال اعتماد النهج الت�شاركي وال�شتفادة من خربات العاملني يف امليدان وبالعتماد على اأدبيات اإعداد 
الأدلة الإر�شادية الإجرائية القابلة للمراجعة الاحقة عند احلاجة  ومن هنا جاء اإعداد الدليل وقد مت اإعداد هذا الدليل من قبل اخلبريين:

القاضي الدكتورة نوال الجوهري
القاضي علي المسيمي

ومن خال مراجعة ومتابعة من جلنة فنية مكونة من ممثلني عن املجل�س الق�شائي:
القاضي أيوب السواعير.

القاضي أيمن الغزاوي.
القاضي الدكتور ناصر السالمات.

-  ممثلني عن ادارة حماية ال�شرة:
العقيد قيس الغرايبة.

النقيب مهند الدبايبة.
النقيب آن الطوال.

-  ممثلني عن وزارة التنمية الجتماعية:
السيد محمود الهروط.
السيد عايش العواملة.

-  ممثلني عن م�شت�شفى املركز الوطني لل�شحة النف�شية / وزارة ال�شحة:
الدكتور احمد المصري.
السيدة مها ابو عالية.

-  ومت اإجراء املراجعة القانونية لهذا الدليل من قبل رئي�س ديوان الت�شريع والراأي ف���داء احلم���ود.ف���داء احلم���ود.
-  وقد مت تقدمي الدعم اللوج�شتي لإعداد هذا الدليل.

ال�ش��بكة القانونية للن�ش��اء العربيات ممثلة برئي���س ال�ش��بكة للن�ش��اء العربيات القا�شي الدكتور �ش��هري الطوبا�ش��ي �ش��هري الطوبا�ش��ي واملديرة التنفيذية لل�ش��بكة 
ممثلة بال�ش��يدة �شماح مرم�س.بال�ش��يدة �شماح مرم�س.
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مقدمة
م��ن اأه��م الأ�ش��باب الت��ي ت��وؤدي اإىل العن��ف الأ�ش��ري ه��و ع��دم الق��درة عل��ى التوا�ش��ل ب��ني املجن��ي علي��ه  وب��ني مرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري يف حالة 
ن�ش��وب ن��زاع بينهم��ا، ويلج��اأ اح��د الطرف��ني للعن��ف كنتيج��ة حتمي��ة لفقده املقدرة على حل الن��زاع بالطرق الودية وال�ش��لمية، مما ي�شعب معه 
عل��ى الطرف��ني لحق��ا ح��ل الن��زاع بط��رق ت�شم��ن ال�ش��تمرارية والإبقاء على متا�ش��ك الأ�ش��رة، ويزداد الأمر �ش��وءا اإذا جلاأ اح��د الطرفني اإىل 
املحكمة لغايات القت�شا�س من الآخر نتيجة اجلرم املرتكب، حيث ثبت يف الواقع العملي  حتمية وقوع العنف الاحق لاإجراءات القانونية 
املتبعة، وب�شورة جتاوز اأطرافه؛ ليمتد اىل  اأ�شرة الطرف الآخر يف بع�س احلالت، فعقب وقوع  العنف واتخاذ الإجراءات القانونية، يحل 

اخل��وف حم��ل الثقة وال�ش��عور بالأمان، كما حت��ل الكراهية حمل التواد.

جاء قانون احلماية من العنف الأ�ش��ري رقم )15( ل�ش��نة 2017 باأحكام خا�شة لبيان كيفية التعامل مع ق�شايا العنف الأ�ش��ري بهدف وقف 
العنف ودرء اآثاره ال�ش��لبية عن الأ�ش��رة وت�شمن اأحكاما تهدف اإىل تاأهيل مرتكب العنف، وحماية كينونة الأ�ش��رة، واحلفاظ على متا�ش��كها؛ 
لكي يبقى اأفرادها يف جو نف�شي �شحي ي�شوده الوئام، بعيدا عن العنف وبطريقة ياأمن فيه اأفراد الأ�شرة على اأنف�شهم من اأي اعتداءات اأو 

انتهاكات حلقوقهم وحرياتهم واإن�شانيتهم م�شتقبا. 

وق��د اأدت امل�ش��اكل املعا�ش��رة لنظ��ام العدال��ة اجلزائي��ة اىل تع��ذر الو�ش��ول اىل العدال��ة الناج��زة، وه��و م��ا اأدى اىل توجي��ه انتق��ادات 
اىل منظوم��ة العدال��ة اجلزائي��ة،  ودف��ع جان��ب م��ن الفق��ه اىل املن��اداة ب�ش��رورة تطبي��ق نظ��ام الو�ش��اطة والت�ش��وية اجلزائي��ة، حي��ث يتم 
م��ن خالهم��ا تر�شي��ة املجن��ي علي��ه وتعوي�ش��ه يف نط��اق اجلرائ��م الت��ي يغل��ب عليه��ا الطاب��ع ال�ش��خ�شي عل��ى الطاب��ع الجتماع��ي، ب��ل 
اأن منظم��ة الأمم املتح��دة ق��د اأو�ش��ت �شم��ن قواع��د الأمم املتح��دة الدني��ا النموذجي��ة للتداب��ري غ��ري الحتجازي��ة املعروف��ة ب »قواع��د 
طوكي��و« ب�ش��رورة تطبي��ق انظم��ة الت�ش��وية، م��ن خ��ال ال�ش��ماح لأجه��زة ال�ش��رطة والدع��اء الع��ام او الجه��زة املعنية باإنه��اء املنازعات 

والق�شاي��ا اجلزائي��ة، بعي��دًا ع��ن الج��راءات اجلزائي��ة العتيادي��ة.

حتقيق��ا له��ذه الأه��داف وم��ن اأج��ل احلف��اظ عل��ى متا�ش��ك الأ�ش��رة والبتع��اد ع��ن الإج��راءات الق�شائي��ة التقليدية م��ا اأمكن، فقد اأف��رد قانون 
احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري ن�شو�ش��ا خا�ش��ة توف��ر طرق��ًا بديل��ة حل��ل الن��زاع خ��ارج اإط��ار املحاك��م، وتعم��ل تل��ك الن�شو���س على توف��ري بيئة 
مائمة تتنا�شب وهذا النوع من النزاعات، �شريطة ان يتم ذلك مبوافقة الطرفني اإل اأنها مل تت�شمن تف�شيا لاإجراءات التي يتوجب اأن 

يتبعه��ا مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية يف اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة لإمت��ام عملي��ة الت�ش��وية اأو الق�شاة املخت�شني بالت�شديق على الت�ش��وية.

ج��اء ه��ذا الدلي��ل ا�ش��تكمال للدلي��ل ال�ش��ادر ع��ن ال�ش��بكة القانوني��ة للن�ش��اء العربي��ات "الإط��ار القان��وين للتعام��ل م��ع ق�شاي��ا العنف الأ�ش��ري" 
ال��ذي ت�شم��ن الإط��ار القان��وين لعملي��ة الت�ش��وية ب�ش��ورة مف�شلة، وجاء هذا الدلي��ل لغايات تف�شيل الإجراءات الت��ي يتوجب اأن يتبعها متويل 
الت�ش��وية م��ن الناحي��ة الفني��ة والواقعي��ة يف ه��ذا الن��وع م��ن الق�شاي��ا، نظ��را خلطورته��ا وخ�شو�شيته��ا، ومل�ش��اعدة تل��ك اجله��ات يف تفعيل تلك 

الإج��راءات، واللج��وء اليه��ا كاأ�ش��ل ع��ام من �ش��اأنه احّلد من العن��ف او العودة له.
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أهداف الدليل
يهدف هذا الدليل اإىل حتقيق الأمور التالية: 

1-  �شرح عملية الت�شوية من الناحية الإجرائية والواقعية والوقوف على فنيات واإجراءات تلك العملية. 
2-  متك��ني مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية م��ن الإمل��ام باأه��م ال�شف��ات وامله��ارات الت��ي يج��ب علي��ه التمت��ع به��ا واإتقانه��ا حت��ى يتمك��ن م��ن امت��ام عملي��ة 

الت�ش��وية بي�ش��ر واإتقان.
3-  بيان املق�شود مبوافقة الطرفني على اإجراءات الت�شوية واآلية التثبت من �شامة املوافقة والإجراءات املتخذة بهذا ال�شدد.

4-  حتديد كل مرحلة من مراحل الت�شوية واأهم التحديات التي تواجه متويل اأمر الت�شوية فيها وكيفية التعامل مع تلك التحديات.
5-  اإظهار دور الخ�شائي النف�شي والجتماعي والطبيب النف�شي يف عملية الت�شوية وعاقة متويل اأمر الت�شوية بهم.

النصوص الناظمة لتسوية النزاع في قانون الحماية من العنف االسري1
ت�شمن قانون احلماية من العنف الأ�شري ن�شو�شا خا�شة تتعلق بالت�شوية على النحو التايل: 

ن�شت املادة )7( من قانون احلماية من العنف الأ�شري على: 

"اأ.  على الرغم مما ورد يف اأي ت�ش��ريع اآخر، تتوىل اإدارة حماية الأ�ش��رة ت�ش��وية النزاع يف ق�شايا العنف الأ�ش��ري يف اجلنح �ش��ريطة موافقة 
الطرفني اأو من ميثلهما قانونًا على اإجراء الت�شوية وح�شور جل�شاتها على اأن تنح�شر الت�شوية يف الفعل اجلرمي وال�شكوى املتعلقة به.

ب.  ميتن��ع عل��ى اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة اإج��راء الت�ش��وية يف ح��ال كان الفع��ل ي�ش��كل جناي��ة وعليه��ا يف ه��ذه احلال��ة اإحالت��ه اإىل املدع��ي الع��ام 
املخت���س لإج��راء املقت�ش��ى القان��وين. 

ج.   لغايات اإجراء الت�ش��وية املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، تتوىل املحكمة ال�ش��رعية املخت�شة بناء على طلب اإدارة حماية 
الأ�شرة تعيني من ميثل فاقد الأهلية اأو ناق�شها يف حال تعار�شت م�شلحة اأي منهم مع م�شلحة من ميثله" 

ون�شت املادة )8( من القانون ذاته على:

" تلتزم اإدارة حماية الأ�شرة عند ت�شوية النزاع بني الأطراف بالإجراءات التالية:
اأ.   ا�شتدعاء الأطراف وعقد جل�شة الت�شوية وتثبيت ذلك يف امللف. 

ب. مراعاة و�شع الأ�شرة وظروفها. 
ج. تثبيت الت�شوية املوقعة من اأطراف النزاع، واإعداد تقرير بذلك مرفقة به درا�شة اجتماعية يعدها الأخ�شائي الجتماعي والنف�شي. 

د. النته��اء م��ن اإج��راءات الت�ش��وية خ��ال اأربع��ة ع�ش��ر يوم��ًا م��ن تاري��خ عق��د اأول جل�ش��ة وله��ا متدي��د ه��ذه امل��دة مل��رة واح��دة وملدة مماثل��ة اإذا 
كان��ت اإمكاني��ة الت�ش��وية متواف��رة بعد ال�شتئنا���س ب��راأي الأخ�شائي الجتماعي والنف�ش��ي.

 اأما املادة )9( من القانون فتن�س على: 

اأ .   بع��د انته��اء امل��دة امل�ش��ار اإليه��ا يف الفق��رة )د( م��ن امل��ادة )8( م��ن ه��ذا القان��ون، يح��ال مل��ف الت�ش��وية اإىل املحكم��ة املخت�ش��ة �ش��واء مت��ت 
الت�ش��وية اأم مل تتم.

ب. للمحكم��ة املخت�ش��ة امل�شادق��ة عل��ى ق��رار الت�ش��وية دون ا�ش��رتاط ح�ش��ور الأط��راف خ��ال مدة ل تتجاوز �ش��بعة اأيام م��ن تاريخ ورود ملف 
الت�ش��وية لقلم املحكمة ويكون قرارها بامل�شادقة على الت�ش��وية قطعيا." 

1. انظر الإطار القانوين لعملية الت�شوية تف�شيا يف دليل "الإطار القانوين للتعامل مع ق�شايا العنف ال�شري" ال�شبكة القانونية للن�شاء العربيات �س41 وما بعدها.
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كما تن�س املادة )10( من القانون ذاته على اأنه: 

" اأ . يف ح��ال ع��دم م�شادق��ة املحكم��ة املخت�ش��ة عل��ى ق��رار الت�ش��وية اأو ع��دم �ش��دور ق��رار عنه��ا برف���س الت�ش��وية بق��رار معل��ل خ��ال امل��دة 
املن�شو���س عليه��ا يف الفق��رة )ب( م��ن امل��ادة )9( م��ن ه��ذا القان��ون تعت��رب الت�ش��وية مرفو�ش��ة. 

ب . يح��ق لأط��راف الن��زاع ا�ش��تئناف ق��رار املحكم��ة املخت�ش��ة ال�ش��ادر وفق��ًا لأح��كام الفق��رة )اأ( م��ن هذه املادة خال ع�ش��رة اأي��ام من اليوم 
الت��ايل لتاري��خ �ش��دور الق��رار، وعل��ى حمكم��ة ال�ش��تئناف النظ��ر يف ال�ش��تئناف والف�ش��ل فيه خال مدة ل تتجاوز ع�ش��رة اأي��ام من تاريخ 

ورود امللف لقلم املحكمة، ويكون قرارها بهذا ال�ش��اأن قطعيا." 

وقد جاء يف املادة )11( من القانون: 

" اأ.  للمحكم��ة املخت�ش��ة بن��اء عل��ى تقري��ر الأخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي اتخ��اذ اأي م��ن التداب��ري التالي��ة عل��ى اأن يت��م ت�شمينه��ا يف ق��رار 
امل�شادقة على الت�ش��وية:

1.   اإل��زام مرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري القي��ام بخدم��ة للمنفع��ة العام��ة مل��دة ل تزيد على اأربعني �ش��اعة عمل يف اأحد املراف��ق العامة اأو اجلمعيات 
التي يعتمدها الوزير ومبوافقة الأطراف.

2.  احلظر على مرتكب العنف الأ�شري ارتياد اأي مكان اأو حمل ملدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر.
3.  اإحل��اق اأط��راف الن��زاع بربام��ج اأو بجل�ش��ات تاأهي��ل نف�ش��ي اأو اجتماع��ي تنظمه��ا ال��وزارة اأو اأي جمعي��ة اأو اأي جه��ة اأخ��رى يعتمده��ا الوزي��ر 

ملدة ل تزيد على �ش��تة اأ�ش��هر.

ب. يعاق��ب كل م��ن ل ينف��ذ اأي��ا م��ن التداب��ري املن�شو���س عليه��ا يف الفق��رة )اأ( م��ن ه��ذه امل��ادة، ب�ش��كل كل��ي اأو جزئ��ي، باحلب���س م��دة ل تزي��د 
على ثاثة اأ�ش��هر.  

ج.  تنظم جميع الإجراءات وال�شوؤون املتعلقة بالتدابري املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة مبوجب نظام ي�شدر لهذه الغاية.  

د.  للمحكمة املخت�شة وبناء على الطلب اإعادة النظر يف اأي من التدابري الواردة يف الفقرة )اأ( من هذه املادة" 

مصطلحات ومفاهيم الدليل اإلجرائي الخاص بإجراءات التسوية 
لغاي��ات ال�ش��ري باإج��راءات الت�ش��وية كطري��ق بدي��ل حل��ل النزاع��ات يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري ُيق�ش��د بالكلم��ات وامل�شطلح��ات اأينم��ا بالكلم��ات وامل�شطلح��ات اأينم��ا 

وردت م��ا يلي: وردت م��ا يلي: 

الط��رق البديل��ة لت�ش��وية الن��زاع: الط��رق البديل��ة لت�ش��وية الن��زاع: اآلي��ات قانوني��ة بديل��ة لإج��راءات التقا�ش��ي التقليدي��ة ميك��ن م��ن خاله��ا لاأط��راف يف الأح��وال الت��ي يجي��ز 
القان��ون ت�ش��وية خافاته��م بتل��ك الطريق��ة، ويف طائف��ة معين��ة م��ن اجلرائ��م املح��ددة نظ��را لطبيعته��ا حيث يت��م التفاق والتفاو���س بينهم يف 

اإنه��اء الإج��راءات اجلزائية ب�ش��كل ودي.

ت�ش��وية النزاع��ات يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري:ت�ش��وية النزاع��ات يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري: و�ش��يلة غ��ري ق�شائي��ة طوعي��ة ور�شائي��ة حل��ل املنازع��ات املتعلقة بق�شاي��ا العنف الأ�ش��ري، يقوم 
به��ا �ش��خ�س موؤه��ل وحماي��د وفق��ا لل�ش��روط والأح��كام التي حددها قانون احلماية من العنف الأ�ش��ري من اأجل تفعي��ل التوا�شل بني الطرفني 

�شم��ن اإج��راءات �ش��رية تكف��ل للطرفني الو�شول اإىل ح��ل ر�شائي وطوعي بينهما.

مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية:  مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية:  اأح��د اأف��راد اأو �شب��اط اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة الذي��ن يتم اختيارهم من قبل الإدارة ممن يتمتع��ون ب�شفات مهنية معينة 
وميلكون مهارات حمددة متكنهم من تويل عملية ت�شوية النزاعات الأ�شرية.

الإخ�شائ��ي النف�ش��ي: الإخ�شائ��ي النف�ش��ي: ال�ش��خ�س املتخ�ش���س بعل��م النف���س الع��ام اأو الإر�ش��اد النف�ش��ي اأو عل��م النف���س العي��ادي، ويعم��ل عل��ى درا�ش��ة النف���س 
الب�ش��رية وامل�ش��اكل وال�شطراب��ات الت��ي ت�شيبه��ا.
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الإخ�شائ��ي الجتماع��ي: الإخ�شائ��ي الجتماع��ي: ال�ش��خ�س املتخ�ش���س يف عل��م الجتم��اع واملوؤه��ل للعم��ل يف اأي جم��ال م��ن املج��الت الجتماعي��ة، عل��ى اخت��اف 
اأهدافه��ا التنموي��ة والوقائي��ة والعاجي��ة.

الطبي��ب النف�ش��ي:  الطبي��ب النف�ش��ي:  ال�ش��خ�س املتخ�ش���س يف الط��ب النف�ش��ي او التخ�ش���س الطب��ي النف�ش��ي ال��ذي يعم��ل عل��ى عملي��ة رب��ط الدم��اغ كع�شو من 
اأع�شاء ج�شم الإن�شان مع العلوم النف�شية، واآلية تفاعلها مع بع�شها، ومدى م�شاهمتها يف تكوين وخلق الأمناط ال�شخ�شية التي مُتّيز الأفراد 

بع�شهم البع�س.

النزاع: النزاع: عدم الوفاق بني الطرفني الذي قد يوؤدي اإذا مل يعالج اىل العدائية والعنف.

قا�ش��ي ت�ش��وية الن��زاع: قا�ش��ي ت�ش��وية الن��زاع: القا�ش��ي املخت���س وامل�ش��مى م��ن املجل���س الق�شائ��ي قا�شي ت�ش��وية نزاع وال��ذي حتال الي��ه اتفاقية الت�ش��وية للم�شادقة 
على اإجراءاتها وفر�س التدبري املنا�ش��ب.

تقري��ر الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي: تقري��ر الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي: الدرا�ش��ة الجتماعي��ة والنف�ش��ية الت��ي يعده��ا الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي الت��ي ترف��ق 
باتف��اق الت�ش��وية.

ال�ش��رية: ال�ش��رية: ع��دم ج��واز تب��ادل اأي معلوم��ات يت��م الإدلء به��ا يف جل�ش��ات الت�ش��وية او م�ش��اركتها او توثيقه��ا او ا�ش��تعمالها لحق��ا لأي غر���س 
م��ن الغرا���س او الحتج��اج به��ا يف مواجه��ة ال�ش��خ�س ال��ذي �ش��درت عن��ه ال م��ع املوؤ�ش�ش��ات الت��ي �ش��تقدم م�ش��اعدة او تدخ��ا وبالق��در 

املطل��وب معرفته.

الختياري��ة: الختياري��ة: ان الطرف��ني اخت��ارا الت�ش��وية وقب��ا به��ا طريق��ا حل��ل الن��زاع بر�شاهم��ا وان لأي منهم��ا الن�ش��حاب م��ن الت�ش��وية يف اي 
مرحل��ة م��ن مراحله��ا.

اجلل�ش��ات املنف�شلة: اجلل�ش��ات املنف�شلة: اإحدى تقنيات الت�ش��وية التي يلجاأ اليها متويل امر الت�ش��وية، حيث يجتمع بكل فريق على حده اأثناء اإجراءات الت�ش��وية؛ 
اإم��ا بطل��ب من��ه اأو بطل��ب م��ن اأح��د الأط��راف واله��دف م��ن ذل��ك ت�ش��جيع الأط��راف عل��ى الإدلء مبعلوم��ات ت�ش��اهم بتحلي��ل الن��زاع ومناق�ش��ة 

خي��ارات احلل وتطويرها.



المحــور  األول
النزاع كمحل للتسوية
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اإن ع��دم عل��م مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية بطبيع��ة الن��زاع واأ�ش��بابه ومكامن��ه �ش��يوؤدي حتم��ا اإىل ح��ل الن��زاع ب�ش��ورة �ش��طحية، مم��ا يجع��ل 
احتمالي��ة ح��دوث العن��ف م��رة اأخ��رى كب��رية؛ لذل��ك كان ل ب��د م��ن تعريف مب�ش��ط ملاهي��ة النزاع، وطبيعته، وب��اأي طريقة ميك��ن التعامل 
مع��ه، وكي��ف تتط��ور النزاع��ات؟ وم��ا ه��ي الأبع��اد الت��ي ميكن للن��زاع اأن يتخذها؟ وكي��ف نتحدث عن��ه؟ ونتفاو�س ب�ش��اأنه؟ فالإجابة على 
الأ�ش��ئلة املحورية تلك ت�ش��اعد متويل اأمر الت�ش��وية يف ت�ش��يري الإجراءات نحو حل النزاع بال�ش��كل الأمثل، و�ش��وف نتناول اأي�شا اأ�ش��باب 
النزاع��ات الت��ي تعت��رب اأ�شا�ش��ا للعن��ف الأ�ش��ري والت��ي يتوج��ب عل��ى مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اأن يك��ون ملم��ا بها حت��ى يتمكن م��ن الو�شول اإىل 

اأ�ش��ل الن��زاع ملعاجلت��ه بطريق��ة تر�ش��ي الطرفني. 

تساؤل:

      

ق��د ي��وؤدي ذل��ك اإىل وق��وع العن��ف م��رة اأخ��رى، لأن اله��دف الأ�شا�ش��ي م��ن اللجوء اإىل الت�ش��وية هو ح��ل النزاع من جذوره منع��ا من حدوثه مرة 
اأخ��رى وبطريق��ة تر�ش��ي الطرف��ني، ول يتحق��ق ه��ذا الأم��ر اإذا مل يك��ن مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية متمكن��ا معرفيا باأ�ش��باب الن��زاع ومراحله، وطرق 
الت�ش��دي ل��ه م��ن قب��ل الأط��راف، فمعرف��ة ذل��ك، والوع��ي بتلك الأم��ور، يعطي متويل اأمر الت�ش��وية الأدوات الازمة للخو���س معمقا يف النزاع 
املط��روح و�ش��وؤال الطرف��ني م��ن اأج��ل احل�ش��ول عل��ى املعلومات الت��ي تعطيه القدرة على بحث اأ�شل النزاع وال�ش��ري قدما يف املفاو�شات و�شوًل 

اإىل ح��ل مر�س للطرفني. 

اواًل - تعريف النزاع 
الإن�ش��ان بطبيعته كائن اجتماعي ويتوا�شل مع غريه من خال التفاعل الإن�ش��اين اليومي مبحيطه، ومن الطبيعي اأن تن�ش��اأ عن هذا التفاعل 
خاف��ات ونزاع��ات، وه��ي اأم��ر ل منا���س من��ه، وتظه��ر هذه اخلافات على ال�ش��طح يف حال تعار�س امل�شالح ب��ني الطرفني املتنازعني، لذلك 
ل يوجد تعريف مانع وحمدد للنزاع اإذ يختلف باختاف طبيعته واأ�شبابه والأ�شخا�س املتورطني فيه، ولذلك ميكن تعريفه باأكرث من اجتاه:

اوًل - اوًل - الن��زاع املبن��ي عل��ى اأ�ش��باب اقت�شادي��ة، و�ش��ببه اخلاف عل��ى امل�شادر املحدودة واملتاحة، كخاف الزوج��ني على النفقة، او خافهما 
على ملكية البيت.  

ثاني��ًا - ثاني��ًا - الن��زاع املبن��ي عل��ى النطباع��ات، و�ش��ببه اخت��اف الطرف��ني يف وجهات النظ��ر كاخلاف املبني على الغرية، كانطب��اع الأب اأن الفتاة 
الت��ي ت�ش��تخدم الهات��ف يف غرف��ة مغلق��ة ل ب��د واأن تك��ون عل��ى عاقة م��ع اأحد ما.

بالنتيجة:
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والأغلبية تنظر اإىل النزاع على اأنه اأمر �شلبي فهو:

1-  يدمر العاقات ويفرق الأ�شر.
2-  يوؤدي اإىل القطيعة وانهيار التوا�شل.

لكن ميكن ان ننظر اىل النزاع على اأنه اأمر اإيجابي من خال:لكن ميكن ان ننظر اىل النزاع على اأنه اأمر اإيجابي من خال:

1-  اإذا مت ت��ويل الن��زاع والتعام��ل مع��ه بطريق��ة حكيم��ة ته��دف اإىل الإبق��اء عل��ى العاق��ة وتفادي تك��رار النزاع م�ش��تقبا، اإل اأن نتائج النزاع 
ق��د تكون اإيجابية اأي�شا فكيف يكون ذلك؟ 

2-  عندم��ا ي��وؤدي الن��زاع اىل تغي��ري العاق��ة ايجابي��ا خ�شو�شا عندما تبحث موا�شيعه بحرفية ومهنية عالية، ويتم حتديد امل�ش��كلة وو�شفها 
ومعاجلته��ا وتفاديه��ا يف امل�ش��تقبل. 

توضيح 

ثانيًا - أسباب النزاع
لك��ي يق��وم مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ب��دوره بال�ش��كل الأمث��ل ف��ا ب��ّد له من اأن ي�ش��تظهر �ش��بب النزاع احلقيقي ب��ني الطرفني وهذا يتطل��ب اأن يكون 

على معرفة بالأ�ش��باب املختلفة للنزاع واأن ي�ش��تخدم مهاراته كافة يف ا�ش��تظهاره، وعدم الكتفاء بالأ�ش��باب الظاهرية للنزاع.

ولتو�شيح ذلك ل بد من عر�س بع�س المثلة:ولتو�شيح ذلك ل بد من عر�س بع�س المثلة:
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اإذا اأحي��ل ه��ذا الن��زاع اإىل الت�ش��وية ف��اإّن �ش��ببه ووفق��ًا للظاه��ر يتعل��ق بتخل��ف الب��ن ع��ن ح�ش��ور الدر���س واإذا نهج مت��ويل اأمر الت�ش��وية يف حله 
للن��زاع تبع��ًا لذل��ك ف��ا ب��ّد اأن يق��وم باإفه��ام الب��ن اأن الب يري��د م�شلحت��ه، ويق��وم بحل اخلاف بينهما على اأ�شا���س ذلك، ف��اإن هذا لن مينع 

من ن�ش��وب الن��زاع مرة اأخرى. 

لك��ن ال��دور الفع��ال ملت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اأن يتعم��ق يف معرف��ة �ش��بب الن��زاع م��ن خ��ال مهاراته، واأن يع��ي اأن هناك خافات قد يكون اأ�شا�ش��ها 
اأم��را غ��ري ملمو���س وغ��ري ظاه��ر، ف��اإذا تعم��ق مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية يف فه��م الن��زاع امل�ش��ار اإلي��ه، ومعرف��ة اأ�ش��بابه من خ��ال اإجراءات الت�ش��وية 
واملهارات التي �شنبينها لحقا يف هذا الدليل، فقد يت�شح له اأن الب يعامل ابنه كاأنه طفل �شغري ل يتحمل امل�شوؤولية، واأن مقاومة البن ملا 
يفر�شه الب هي حماولة لإثبات هويته ك�شخ�س ي�شتطيع حتمل امل�شوؤولية مبفرده، واأن هذه امل�شاعدة التي يقدمها الب لي�شت هي املطلوبة 

واإمن��ا يج��ب اأن يتفه��م الب ق��درات الب��ن العقلية والتح�شيلية ويكون �ش��بب النزاع احلقيقي متعلق��َا مبحاولة اإثبات البن لهويته. 

يف حني اإذا قام متويل اأمر الت�شوية بحل النزاع وفقا ل�شببه الظاهر فاإن هذا لن مينع جتدد العنف مرة اأخرى، بينما اإذا تو�شل متويل اأمر 
الت�ش��وية اإىل اأ�شا���س اخلاف في�ش��تطيع من خال تطوير اخليارات اأن يو�شح لاب �ش��بب ت�شرف البن وهنا اإذا تفهم الأب �ش��بب ت�شرف 
الب��ن وع��رف الب��ن اأن الب اأدرك م��ا يحت��اج اإلي��ه الب��ن م��ن اأن يتفه��م وال��ده قدراته واأن يغ��ري طريقة معاملته له، ففي هذه احلالة ا�ش��تطاع 
مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اأن يو�ش��ل الطرف��ني اإىل تفاه��م مر���س لهم��ا ب�ش��كل مين��ع تك��رار الن��زاع، وبالت��ايل العن��ف م��رة اأخ��رى، وه��ذا ه��و الهدف 

الأ�شا�ش��ي الذي يهدف اإليه قانون احلماية من العنف الأ�ش��ري من خال اإدراجه ملفهوم الت�ش��وية يف القانون.

ومل�ش��اعدة متويل اأمر الت�ش��وية على فهم النزاع ب�شورة �شحيحة فابّد اأن يكون على دراية باأ�ش��باب العنف لأنها �شت�ش��اعده عند ا�ش��تخدام 
مهاراته حلل النزاع، لذلك �شن�ش��ري اىل عدد من اأ�ش��باب النزاع، والتي قد تكون اأ�شا�ش��ا لق�شايا العنف ال�ش��ري، مع الإ�ش��ارة اىل ان النزاع 

قد يت�شمن اأكرث من �شبب ول بد من النتباه اىل ذلك.

1-  النزاع االقتصادي: 
قد يكون اأ�شا���س النزاع الذي اأدى اإىل العنف الأ�ش��ري اقت�شاديا عندما يكون النزاع على امل�شادر املحدودة اأو ب�ش��بب رغبة اأحد الأطراف 

للح�ش��ول عل��ى تل��ك امل�ش��ادر اأو ال�ش��تئثار به��ا، والت��ي ق��د تك��ون مال، اأو اأر�شا، اأو بيتا، اأو نفقة، اأو غريها م��ن امل�شادر ذات الطابع املايل.

مثال: 
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2-  النزاع القيمي: 
قد يكون النزاع النطباعي يف ا�شا�شه م�شتندا اإىل قيم معينة، فاإذا تبني ملتويل اأمر الت�شوية ان النزاع الذي ن�شاأ بني الطرفني �شببه اإميان 

اأحد الأطراف بقيم معينة، وحماولته فر�س تلك القيم على الطرف الآخر.

مثال: 

3-  النزاع السلطوي:
اإذا تب��ني ملت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اأن �ش��بب اخل��اف ه��و حماول��ة اأح��د الأطراف فر�س �ش��لطته على الط��رف الآخر واأن الط��رف الآخر يبدي ردة 

فعل راف�شة هذه ال�ش��لطة وين�ش��ب النزاع ويح�شل العنف فيكون �ش��ب النزاع هو �ش��لطوي. 

مثال )1(: تسلط الزوج 

مثال )2(: تسلط االب
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ثالثًا - مراحل النزاع 
ل��كل ن��زاع دورة حياتي��ة ل ب��د نتيج��ة ذل��ك اأن ت�ش��ل اإىل ح��ل، فقد يجد البع�س اأن معرفة ه��ذه املراحل غري �شرورية خ�شو�شا واأن النزاع قد 
ظه��ر عل��ى ال�ش��طح، واله��دف ه��و ح��ل ه��ذا الن��زاع، يف الواقع ان معرفة مراحل النزاع متكن متويل اأمر الت�ش��وية م��ن  حتليل النزاع املعرو�س 
اأمام��ه، وكيفي��ة تط��وره، فه��و ل��ن ي�ش��تطيع الو�ش��ول اإىل اأ�شا���س الن��زاع م��ا مل يتعرف على تل��ك املراحل هذا من ناحية، وم��ن ناحية اأخرى فاإن 
قبول الطرفني اإجراءات الت�شوية ل يجعل هذه العملية مبناأى عن ح�شول خاف بينهما اأمام متويل اأمر الت�شوية لذا فاإن ن�شوء خاف بني 

الطرفني اأمام متويل اأمر الت�ش��وية ميكنه من التدخل الفوري لحتواء النزاع قبل اأن يت�شعد وت�شعب ال�ش��يطرة عليه. 

وهذه املراحل هي:  

11-  مرحلة النزاع الكامن )الدفني(:                                                                  -  مرحلة النزاع الكامن )الدفني(:                                                                  

يف هذه املرحلة ل تظهر على الطرفني بوادر النزاع وهي مرحلة يتعمق فيها الإح�شا���س لدى اأحد الطرفني بعدم امل�ش��اواة، او عدم العدالة، 
اأو اأن ال�ش��لطة املفرو�ش��ة غ��ري م��ربرة، واأن القي��م الت��ي يقتن��ع الط��رف الآخ��ر به��ا تعي��ق تق��دم العاقة، ويبق��ى الطرف املتاأث��ر يف هذه املرحلة 

ي�ش��تجمع يف ذاكرته املواقف كافة التي تدعم انطباعاته وتعمقها اإىل اأن يح�شل موقف ينفجر فيه النزاع ويظهر على ال�ش��طح. 
فف��ي املث��ال "�ش��خ�س اأردين مت��زوج بزوج��ة م��ن جن�ش��ية غ��ري اأردني��ة كلم��ا قام��ت بتح�ش��ري الطع��ام يق��وم بانتقادها ب��اأن الطعام ال��ذي تطهوه 
والدت��ه اأف�ش��ل، او يتح��دث اأمامه��ا با�ش��تهزاء ع��ن ا�ش��خا�س م��ن جن�ش��يتها نف�ش��ها مم��ا اأ�ش��عرها بع��دم امل�ش��اواة وبالدوني��ة، وتعمق��ت ه��ذه 

النطباع��ات لديه��ا كلم��ا انتقده��ا ال��زوج اأم��ام اأهله. 
هن��ا يكم��ن �ش��بب الن��زاع الرئي�ش��ي يف معامل��ة ال��زوج للزوج��ة بدوني��ة وه��ذا يتوج��ب اأن يتحق��ق من��ه مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية م��ن خ��ال 

مه��ارات الت�ش��ال لدي��ه.  

22-  مرحلة ا�شتعال الفتيل اأو ن�شوب النزاع: -  مرحلة ا�شتعال الفتيل اأو ن�شوب النزاع: 
يف ه��ذه املرحل��ة يظه��ر الن��زاع عل��ى ال�ش��طح وتب��دو للجمي��ع الفع��ال الت��ي قام به��ا الطرفان ويبداأ من حولهم بتف�ش��ري اأ�ش��باب النزاع وتخطئة 

اأح��د الطرف��ني على الفعل الذي قام به.
فف��ي املث��ال املط��روح �ش��ابقا ويف اأثن��اء ح�ش��ور الزوج��ني ماأدب��ة عن��د اأق��ارب ال��زوج بح�ش��ور والدت��ه، عل��ق ال��زوج ب��اأن زوجت��ه عل��ى الرغ��م م��ن 
وجوده��ا يف الردن من��ذ �ش��نني اإل انه��ا مل تفل��ح ب��اأن ت�شن��ع طعام��ا بج��ودة طع��ام والدت��ه، طلب��ت الزوج��ة م��ن ال��زوج تغي��ري املو�ش��وع وع��دم 

اخلو���س في��ه، اإل اأن��ه ا�ش��تمر يف ذل��ك �شاح��كا وم�ش��تهزئا فقام��ت الزوج��ة بال�ش��راخ علي��ه فق��ام ب�شربها اأم��ام امل�شيفني. 
 ق��د يت��م حتلي��ل الن��زاع بظاه��ره م��ن خ��ال املب��ادئ الجتماعي��ة ب��اأن اخلطاأ على الزوجة ب�ش��بب �شراخها عل��ى زوجها وهذا فعلي��ا ما يراه اأي 
�ش��خ�س تواج��د حلظ��ة وق��وع الن��زاع، لك��ن الأم��ر ينط��وي عل��ى اأك��رث م��ن ذل��ك، وه��و الإح�شا���س املتعم��ق ل��دى الزوج��ة ب��اأن زوجه��ا ينظ��ر اليها 
بدونية رغم اجلهد الذي تبذله، لكن هذه النتيجة بالن�شبة ملتويل اأمر الت�شوية تختلف اإذ اأنه يعمل على حتليل النزاع ومرحلة ما قبل ظهوره 
من خال ال�شتف�ش��ار من الطرفني عن عاقاتهما ال�ش��ابقة حتى ي�ش��تجلي �ش��بب النزاع احلقيقي،ويتمكن من م�ش��اعدة الطرفني على فهم 

م��ا ج��رى وحتليل��ه من اأجل الو�شول اىل حل.

33-  مرحلة الت�شعيد:-  مرحلة الت�شعيد:
يف ح��ال ظه��ور الن��زاع اىل ال�ش��طح ف��اإن كل ط��رف م��ن اأط��راف الن��زاع يب��داأ با�ش��تخدام تكتي��كات ته��دف اإىل اإزع��اج الط��رف الآخ��ر من اجل 
التف��وق علي��ه وار�شاخ��ه مل��ا يري��د، وه��ذه التكتي��كات ت��رتاوح م��ن اخلفي��ف اىل الثقي��ل. ويك��ون الت�شعي��د ع��ادة عنقودي��ا مبعن��ى ان كل تكتي��ك 

ي�ش��تخدم مقابل��ه تكتي��ك اأعنف. 

م��ن خ��ال املث��ال ال�ش��ابق ف��اإن الزوج��ة قام��ت بال�ش��راخ عل��ى ال��زوج، فا�ش��تخدم ال��زوج تكتي��كا عنيف��ا لغاي��ات اإ�ش��كاتها، حي��ث ق��ام ب�شربها. 
جلاأت الزوجة اىل تكتيك اأعنف يهدد الأ�شرة بكاملها حيث تركت بيتها وطفلها البالغ من العمر ا�شبوعني وجلاأت اإىل ال�شفارة فقام الزوج 
با�ش��تخدام تكتي��ك اأعن��ف مم��ا قام��ت ب��ه الزوج��ة ب�ش��كل يوؤدي اىل تدمري ال�ش��رة م�ش��تغا خم��اوف الزوجة من زواجه من اخ��رى، حيث قام 

بال��زواج عليه��ا لإرغامه��ا عل��ى الن�شي��اع اىل م��ا يري��د، وي�ش��تمر ه��ذا الت�شعي��د اىل ان ي�ش��ا اىل مرحلة ال�ش��تنزاف.  
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44-  مرحلة ال�شتنزاف:-  مرحلة ال�شتنزاف:
يف ه��ذه املرحل��ة ي�ش��تنفذ كا الطرف��ني كل ال�ش��بل والتكتي��كات وامل�ش��ادر، وتنه��ار ط��رق التوا�ش��ل م��ن اأج��ل اإخ�ش��اع الط��رف الآخ��ر. 

فف��ي املث��ال ال�ش��ابق، مل تتمك��ن الزوج��ة م��ن اإب��داء �ش��عورها وانطباعاته��ا نتيج��ة ا�ش��تهزاء ال��زوج براأيه��ا والنظ��ر اليه��ا بدوني��ة، ولذل��ك فق��د 
وج��دت ان التفاه��م م��ن منظوره��ا ل ميك��ن ان يح��ل اخل��اف، ورف�س الزوج �ش��ماع اأي تربيرات واأخذ يتحا�ش��ى البحث يف اخلاف لعتقاده 
اأنه اإذا قام بذلك ف�ش��يتفاقم اخلاف مرة اأخرى. يف هذه املرحلة اإذا مل يتمكن الطرفان من حل نزاعهما فهما بحاجة اىل �ش��خ�س ثالث 

مل�ش��اعدتهما عل��ى ذل��ك، حي��ث ياأتي دور متويل اأمر الت�ش��وية من خ��ال اإجراء املفاو�شات. 

55-  مرحلة املفاو�شات:-  مرحلة املفاو�شات:
ه��ي املرحل��ة الت��ي ع��ادة تتطل��ب تدخ��ل ال�ش��خ�س الثال��ث م��ن اج��ل تفعي��ل ط��رق الت�ش��ال وحماولة و�ش��ع اليد على مف�ش��ل النزاع و�ش��ببه كي 

يق��وم الطرف��ان بالتو�شل اىل حل للم�ش��كلة.
مث��ال: اأب وابن��ه اختلف��ا عل��ى مو�ش��وع ال�ش��يارة، حي��ث يق��وم الب��ن يف كل م��رة بقي��ادة ال�ش��يارة خل�ش��ة دون موافق��ة وال��ده، ونظ��را ل�ش��تكاء 
اجل��ريان ب��اأن الب��ن يق��وم مبمار�ش��ات خاطئ��ة يف ا�ش��تخدام ال�ش��يارة، طل��ب الب م��ن ابنه عدم القي��ام بذلك، ال ان المر تك��رر عدة مرات، 
ف�شرب الب ابنه. دور ال�ش��خ�س الثالث من خال مهارات الت�شال هو الو�شول اىل ال�ش��بب احلقيقي للنزاع، هل هو قيادة البن ال�ش��يارة 

دون موافق��ة الب؟ ام ع��دم اح��رتام الب��ن لرغب��ة اأبيه؟ 

66-  اإعادة ال�شام وبناوؤه:-  اإعادة ال�شام وبناوؤه:
ي�ش��جع الط��رف الثال��ث الطرف��ني عل��ى ا�ش��تخدام م��ا يتعلمون��ه يف املفاو�ش��ات م��ن اأج��ل ا�ش��تدامة ال�ش��ام بينهم��ا، ومنع��ًا لتخ��اذ تداب��ري يف 

امل�ش��تقبل نتيج��ة تك��رر اخل��اف والنزاع.

رابعًا -  أساليب التصدي للنزاع: 
اإن املق�ش��ود هن��ا باأ�ش��اليب الت�ش��دي للن��زاع ه��ي "الآلي��ة الت��ي يتبعه��ا اأط��راف الن��زاع ع��ادة يف ح��ال مواجهته��م لن��زاع، حي��ث تختل��ف ردة 

الفع��ل م��ن �ش��خ�س لآخ��ر، ويتبن��ى كل �ش��خ�س طريق��ا معينا م��ن اأجل الت�ش��دي للنزاع". 

تساؤل

اإن معرف��ة ط��رق الأط��راف يف الت�ش��دي للن��زاع م��ن قب��ل مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية م��ن ال�ش��رورة مبكان نظرا ملا ل��ه من اأثر على �ش��ري املفاو�شات؛ 
فمعرفتها ت�ش��جع ا�ش��تمرار التوا�شل، ومتنع املفاو�شات من الو�شول اىل طريق م�ش��دود ومتكن متويل اأمر الت�ش��وية من ا�ش��تخدام الأ�ش��لوب 

الأمث��ل ل�ش��ري عملي��ة الت�ش��وية ب��ني الطرف��ني، وجتن��ب بع�س الأمور التي ق��د ل تتفق مع الكيفية التي يت�شدى م��ن خالها الأطراف للنزاع.



19 دليل إرشادي لتســـوية النـــزاع في قضايا العـــنف األســـري 2019

وفيما يلي نعر�س للطرق التي قد ي�شتخدمها الأطراف عادة يف الت�شدي للنزاعوفيما يلي نعر�س للطرق التي قد ي�شتخدمها الأطراف عادة يف الت�شدي للنزاع

11. طريقة التحا�شي: . طريقة التحا�شي: 
وهي حالة اإنكار وجود اخلاف وحتا�ش��ي البحث يف مو�شوعه، مثل تغيري املو�شوع، اأو الن�ش��حاب منه، اأو حماولة ت�ش��خيفه، وت�ش��تخدم هذه 

الطريقة عادة يف احلالت التي يرغب فيها الطرف املحافظة على عاقته بالطرف الآخر.

سؤال:

اإن تبن��ى اأح��د الأط��راف يف مرحل��ة املفاو�ش��ات اأثناء الت�ش��وية اأ�ش��لوب التحا�ش��ي يعّد اأم��رًا خطريا، فمثا اإذا قام البن ب�ش��رد النزاع ب�شوت 
فيه عدائية اأمام متويل اأمر الت�شوية ومل يبد الب اأي ماحظة، اأو جتاهل اأن هناك خافًا اأو حاول تغيري املو�شوع، فهذا اأمر ل يخدم �شري 

املفاو�شات والو�شول اإىل ت�شوية؛ لإن هذا ال�شمت اأو التجاهل ل يعني عدم تاأثره بالنزاع.

يف هذه احلالة على متويل اأمر الت�شوية ت�شجيع الطرف الذي يلجاأ اإىل هذا ال�شلوب على التفاعل معه، للو�شول اىل احلل، واإن عدم انتباه 
متويل اأمر الت�شوية اىل ذلك قد يو�شل املفاو�شات اىل طريق م�شدود، فقدان فر�شة ت�شجيع الطرفني حلله. 
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22. طريقة املواجهة:. طريقة املواجهة:

ه��ذا الأ�ش��لوب م��ن اأ�ش��اليب الت�ش��دي للن��زاع تت��م في��ه ممار�ش��ة ال�ش��لطة والق��وة بطريق��ة ت�ش��ل يف بع���س الأحي��ان اإىل العدائي��ة، ويك��ون ه��ذا 
ال�ش��خ�س غ��ري متع��اون، ويح��اول اأن يك�ش��ب النقا���س ب��اأي و�ش��يلة، حم��اول يف ذل��ك تدمري خي��ارات الطرف الآخر، وفيها ي�ش��تخدم ال�ش��خ�س 

األفاظ��ًا اأو وقائ��ع ح�شل��ت يف ال�ش��ابق، اأو يلج��اأ اىل رف��ع ال�ش��وت اأو ال�ش��خرية او ال�ش��تهزاء م��ن الط��رف الآخر.

مثال: 

يعط��ي ه��ذا املث��ال موؤ�ش��را ملت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اأن ه��ذا الأخ ي�ش��تخدم طريق��ة املواجه��ة يف الت�ش��دي للن��زاع وعلي��ه اأن يراع��ي ذل��ك يف 
اإجراءات الت�ش��وية.

عليه اأن يح�ّش��ن من طريقة التوا�شل بينهما واأن مينع اأحد الطرفني من التهجم على الآخر من خال و�شع قواعد اإجرائية �ش��يتم الإ�ش��ارة 
اإليها لحقا، وعليه اأن ي�شعى بت�شجيع التوا�شل البناء لتو�شيح جمريات اخلاف لغايات حله.
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33. احللول الو�شط: . احللول الو�شط: 

يعتم��د ه��ذا ال�ش��لوب عل��ى تخل��ي الأط��راف ع��ن اأه��داف مهم��ة مقاب��ل احل�شول عل��ى اأهداف اأخ��رى، ويعتمد هذا الأ�ش��لوب على الت�ش��اركية، 
وع��ادة يك��ون مي��زان الق��وى مت�ش��اويًا ب��ني الطرف��ني، لذل��ك ي�ش��تطيع الط��راف التو�ش��ل اإىل نتيج��ة عل��ى الرغ��م م��ن اخل�ش��ارة، ق��د تب��دو ه��ذه 
الطريق��ة جي��دة للتو�ش��ل حل��ل اخلاف��ات، اإل اأن خطورته��ا تكم��ن فيم��ا اإذا ا�شت�ش��عر اأح��د الطرف��ني اأن��ه اأق��وى م��ن الط��رف الآخ��ر انقل��ب 

الأ�ش��لوب اإىل مواجه��ة وتف�ش��ل بذل��ك الت�ش��وية الت��ي تو�ش��ل اإليه��ا الطرفان.

مثال:

يج��ب علي��ه التاأك��د م��ن اأن الطرف��ني ق��د تو�ش��ا اإىل حل مر�س بنتيجة الت�ش��وية واأن اخلاف من اأ�شا�ش��ه مت حله واإن خ�ش��ائر الطرفني قليلة، 
وه��ذا الأم��ر لب��د م��ن الأخ��ذ ب��ه يف حال كانت ت�ش��وية النزاع اأمام متويل امر الت�ش��وية.
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55-  الأ�شلوب ال�شتيعابي: -  الأ�شلوب ال�شتيعابي: 

يعتم��د ه��ذا الأ�ش��لوب م��ن اأ�ش��اليب الت�ش��دي للن��زاع عل��ى اهتم��ام الط��رف باحتياجات الط��رف الآخر، وع��ادة ل ي�ش��تطيع اأن يعرت�س على ما 
يجري؛ لأنه يعتقد باتباع هذا الأ�شلوب انه يحقق �شعادة الآخرين.  ويف هذه الطريقة يكون حل النزاع على ح�شاب هذا ال�شخ�س وقد يبقى 

اأ�ش��لوبه ه��ذا متبع��ا اإىل اأن يح�ش��ل موق��ف مع��ني ي��وؤدي اإىل النفج��ار. 

مثال: 

عل��ى مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية التاأك��د م��ن اأن ه��ذا ال�ش��تيعاب م��ن ط��رف ل يوؤث��ر عل��ى �ش��امة الت�ش��وية وحتقي��ق اأهدافه��ا ونتائجه��ا، وان ي�ش��جع 
الأط��راف ب��دل م��ن ذل��ك عل��ى التوا�ش��ل بطريق��ة تعاوني��ة ت�شم��ن ان يح�شل الطرف��ان عل��ى احتياجاتهما. 

66-  الأ�شلوب التعاوين:-  الأ�شلوب التعاوين:

يعت��رب م��ن اأجن��ع الط��رق للت�ش��دي للن��زاع وفيها يحرتم الطرفان بع�شهما، ويوظفان مه��ارات الت�شال لديهم لكي يت�شدوا للخاف، وعادة 
ما تاأخذ تلك الطريقة وقتا وُيبذل فيها جهد اأكرب؛ لأن الطرفني يحاولن مبا اأوتيا من قوة اأن يحا اخلاف. 

اإن مهم��ة مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اإي�ش��ال الأط��راف الت��ي ت�ش��تخدم الط��رق الخ��رى اىل ه��ذه املرحل��ة من التع��اون من اجل حل اخل��اف، وعليه 
اأن ي�ش��جع الطرفني على ذلك؛ لأنه بنتيجة الت�ش��وية �ش��يجد الطرفان حا ير�شيهما.
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المحـــور الثاني
التســوية كطريــق

بديــل لحــل النزاعــات
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يع��د اللج��وء اإىل الق�ش��اء طريق��ًا ر�ش��ميًا معت��ادًا املعت��اد حل��ل النزاع��ات، ونظ��را لك��رثة ع��دد الق�شاي��ا الت��ي ت��رد اىل املحاك��م يومي��ا؛ الأم��ر 
الذي �ش��كل عبئا على الأنظمة الق�شائية واأطال اأمد التقا�شي ب�شورة توؤدي اإىل م�شيعة الوقت وخ�ش��ارة املال للخ�شوم، ولأن الق�شاء يبني 
حكم��ه عل��ى م��ا يقدم��ه اخل�ش��وم م��ن بين��ات، يف جو ر�ش��مي �شمن اإج��راءات قانونية حمددة فا بد اأن يكون هناك طرف خا�ش��ر، مما يخلق 
حال��ة م��ن ع��دم الر�ش��ا ل��دى املتخا�شم��ني. كم��ا اأن هذا الأمر ل ين�ش��جم كثريا م��ع بع�س النزاعات ذات الطبيعة اخلا�شة املرتبطة بامل�ش��اعر 

والحا�شي���س، ويرتب��ط اطرافه��ا بعاق��ات اأ�ش��رية الأمر ال��ذي يتطلب طريقا خا�شا حل��ل تلك النزاعات.

اإن وجود طرق بديلة عن التقا�شي حلل النزاعات كال�شلح والو�ش��اطة اأو الت�ش��وية وجلان الوفاق الأ�ش��ري من �ش��اأنه اأن يراعي اخل�شو�شية 
ملثل تلك النزاعات، ويراعي العاقات فيها، ويخت�شر اجلهد والوقت واملال بني املتخا�شمني، بحيث ي�شل الطرفان اىل ت�شوية حتقق ربحا 

لكل منهما بعيدا عن اجواء الر�شمية، ودون ان يفر�س ال�شخ�س الثالث حا عليهما. 

نظ��رًا للخ�شو�شي��ة يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري، كونه��ا مت���س كينون��ة الأ�ش��رة وُيرتك��ب معظمه��ا مبع��زل ع��ن الكاف��ة، الأم��ر ال��ذي دف��ع امل�ش��رع 
اإىل �ش��ن جمموعة من الجراءات اخلا�شة، ومنها الت�ش��وية كو�ش��يلة للحوار، وطريقة ذات نزعة اإن�ش��انية يف ظل الأطر القانونية التي تكفل 

حماية اأفراد الأ�ش��رة. 

ُتع��د اأح��كام الت�ش��وية يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري طريق��ًا بدي��ًا ع��ن اللج��وء اإىل اإجراءات التقا�شي الر�ش��مية، بهدف مراع��اة خ�شو�شية تلك 
الق�شايا، ومب�شاعدة �شخ�س ثالث حمايد هو متويل اأمر الت�شوية الذي ل يفر�س حا وامنا ي�شاعد اأطراف النزاع يف الو�شول اىل حل، من 
خ��ال ُح�ش��ن اإدارت��ه جلل�ش��ات الت�ش��وية وت�ش��هيل التوا�ش��ل ب��ني الطرف��ني باأ�ش��لوب علمي يراع��ي خ�شو�شية كل نزاع ومبا يحق��ق احلفاظ على 

كينونة الأ�ش��رة دون النتقا�س من حقوق ال�شحية. 

أواًل: ماهي التسوية في قضايا العنف األسري؟
ميك��ن تعري��ف ت�ش��وية املنازع��ات يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري عل��ى اأنه��ا "و�ش��يلة غ��ري ق�شائي��ة طوعي��ة ور�شائي��ة حل��ل املنازع��ات املتعلق��ة 
بق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري، يق��وم به��ا �ش��خ�س موؤه��ل وحماي��د وفقا لل�ش��روط والأح��كام التي حددها قان��ون احلماية من العنف الأ�ش��ري ترتكز 

عل��ى التوا�ش��ل ب��ني الطرف��ني �شم��ن اإج��راءات �ش��رية تكف��ل لهم��ا الو�ش��ول اإىل ح��ل ر�شائ��ي وطوع��ي". 

ثانيًا: المبادئ التي تقوم عليها التسوية.
تقوم الت�شوية على عدد من املبادئ والأ�ش�س تتمثل مبا يلي:تقوم الت�شوية على عدد من املبادئ والأ�ش�س تتمثل مبا يلي:

اأ -    الر�شائي��ة: اأ -    الر�شائي��ة: يحك��م مب��داأ الر�شائي��ة مراح��ل الت�ش��وية جميعه��ا من��ذ دخ��ول الأط��راف يف عملي��ة الت�ش��وية وانته��اًء بتوقي��ع اتفاقي��ة الت�ش��وية 
النهائية. فالطواعية واملوافقة امل�شبقة من املبادئ التي تقوم عليها الت�شوية، كون الهدف الأ�شا�شي هو الو�شول اإىل حل ودي ور�شائي 

ومقب��ول م��ن الطرف��ني، ف��ا ُيج��رب الأطراف عليها، بعك���س الق�شاء، حيث يجرب اأحد اخل�شم��ني الآخر على اللجوء اليه.

ب -  احلي��اد: ب -  احلي��اد: ي�ش��تطيع الط��راف ال�ش��يطرة عل��ى نتيج��ة الت�ش��وية، فال�ش��خ�س املحاي��د ل يفر���س ح��ا بخ��اف التحكي��م والق�شاء، فمت��ويل اأمر 
الت�ش��وية �ش��خ�س حمايد يقوم بت�ش��هيل التفاعل بني الطرفني لكي ي�شا اىل احلل الذي يرت�شيانه. 

ج -  املرون��ة:  ج -  املرون��ة:  تتمي��ز اإج��راءات الت�ش��وية باملرون��ة حي��ث ميل��ك الأط��راف تطويعه��ا مب��ا يتنا�ش��ب م��ع نزاعهما وطبيعته فهي غ��ري حمكومة بقواعد 
قانونية كقواعد الإجراءات، واإمنا يتفق على قواعدها وطريقة اإجراءاتها بطريقة تنا�شبهم وتنا�شب طبيعة النزاع فمثا اإذا كان ال�شحية 

ل يقبل التواجد مع املعنف يف املوقع نف�شه فبالإمكان اإجراء اجلل�شات يف غرف منف�شلة اأو عن طريق التقنية احلديثة.

د-  ال�ش��رية: د-  ال�ش��رية: اإجراءاتها �ش��رية ل يطلع عليها �ش��وى اأطراف النزاع، مما يتيح لاأطراف املتنازعة حرية احلوار، والإدلء مبا لديهم من اأقوال، 
وتقدمي التنازلت اأثناء املفاو�شات بحرية تامة دون اأن ت�ش��تخدم اأقوال اأي منهما �شد الآخر اأمام الق�شاء اأو اأي جهة اأخرى. 
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ثالثًا: متى نلجأ الى التسوية؟

اأ -     وجود النية والرغبة لدى الطرفني املتنازعني حلل النزاع. 

ب -  رغبة الطرفني يف حت�شني العاقة الآنية وامل�شتقبلية بينهما. 

ج -  العتياد على توجيه عبارات جارحة اأو الغ�شب. 

د -   عدم اتفاق الطرفني على العديد من الأمور حمل اخلاف. 

ه�-  وجود م�شالح ل ميكن الت�شالح عليها بينهما. 

و -   وجود اختاف يف النظام الأخاقي والقيمي بني الطرفني املتنازعني

ز -   اإن وجود الطرف املحايد حلل النزاع مينع ت�شعيد النزاع وي�شمح بتهدئة امل�شاعر ويزيل العدوانية يف التعامل. 

ح -  ال�شخ�س الثالث يح�شن من طرق التوا�شل بني الطرفني املتنازعني فيجعلهما اأكرث و�شوحا ويزيل عقبات التوا�شل.

ط - ي�ش��جع ال�ش��خ�س الثال��ث الأط��راف عل��ى اأن يقدم��وا حل��ول تر�شيه��م م��ن اج��ل حت�ش��ني عاقته��م م��ن ناحي��ة، وم��ن ناحي��ة اأخ��رى يتعل��م 
الأط��راف كيفي��ة التعام��ل م��ع خافاتهم م�ش��تقبا. 

ي - اإمكانية الو�شول اإىل حل حقيقي حلل اخلاف ومنعه من التفاقم ومنع حدوثه مرة اأخرى.



المحـــور الثالث
متولي أمر التسوية
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وفقا للمادة )7( من قانون احلماية من العنف الأ�ش��ري، فقد اأناط  القانون اإجراءات الت�ش��وية باإدارة حماية الأ�ش��رة، بعّدها اجلهة الأقدر 
يف هذه املرحلة على التعامل مع هذه الق�شايا وبعّدها كذلك اجلهة التي تتعامل ابتداء مع النزاع وتتوىل اي�شا التن�شيق لإدارة حالة العنف 
ال�ش��ري، وتق��دمي احلماي��ة واخلدم��ات الأولي��ة لل�شحي��ة، وحيث اإن النزاع يبداأ ل��دى الإدارة وكون كوادرها متخ�ش�شة يف التعامل مع ق�شايا 
العنف ال�ش��ري فقد ا�شطلح على ت�ش��مية ال�ش��خ�س الذي يتوىل اإجراءات الت�ش��وية "مبتويل اأمر الت�ش��وية" والذي لبد ان تتوافر فيه �شفات 
معينة ومهارات متكنه من اإدارة عملية الت�شوية مبا يتفق والنهج الذي انتهجه القانون والغاية املتوخاة من نظام الت�شوية كو�شيلة بديلة عن 

اإجراءات التقا�شي حتقق غايات قانون احلماية من العنف واأهدافه.

تن���س امل��ادة ال�ش��ابعة م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري:  تن���س امل��ادة ال�ش��ابعة م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري:  )اأ-  عل��ى الرغ��م مم��ا ورد يف اأي ت�ش��ريع اآخ��ر، تت��وىل اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة 
ت�شوية النزاع يف ق�شايا العنف الأ�شري يف اجلنح �شريطة موافقة الطرفني اأو من ميثلهما قانونًا على اجراء الت�شوية وح�شور جل�شاتها على 

اأن تنح�شر الت�ش��وية يف الفعل اجلرمي وال�ش��كوى املتعلقة به.....(.

يج��ب ان يت��م تعي��ني مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية وفق��ا لإج��راءات وا�شح��ة حم��ددة ومعتم��دة م��ن قب��ل اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة يراع��ى فيه��ا التاأهي��ل، 
والكف��اءة، والخت�شا���س، وال�ش��مات ال�ش��خ�شية املائم��ة لعملي��ة للت�ش��وية، ل��ذا �ش��نعر�س يف ه��ذا املح��ور ال�شف��ات الأ�شا�ش��ية الت��ي يج��ب ان 
تتواف��ر يف مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية، وامله��ارات الت��ي متكن��ه م��ن القي��ام بعمله، واملهام املنوطة به لت�ش��كل اأداة  ت�شرت�ش��د  بها اإدارة حماية الأ�ش��رة 
عن��د اختي��ار الك��وادر الت��ي �ش��وف تت��وىل مهام الت�ش��وية لإعداد قائمة بالأفراد القادرين على القيام بتل��ك املهمة وتوفري التدريب املتخ�ش�س 

له��م على مهارات الت�ش��وية.

أواًل - صفات متولي أمر التسوية
 ولك��ي يت��م حتقي��ق اله��دف املن�ش��ود م��ن الت�ش��وية يف ق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري يج��ب اأن تتواف��ر �شفات �ش��خ�شية ومهنية يف متويل اأمر الت�ش��وية 

متكن��ه م��ن القيام مبهمته مبهنية عالية.

ومن اأهم تلك ال�شفات ما يلي: ومن اأهم تلك ال�شفات ما يلي: 

1-  القدرة على التوا�شل ويت�شمن ذلك:
-  القدرة على التوا�شل الب�شري -  القدرة على التوا�شل الب�شري 
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-  ا�شتخدام اأمثل لتعابري الوجه-  ا�شتخدام اأمثل لتعابري الوجه

1-  ثبات امل�شاعر والحتفاظ بالهدوء، وذلك يف احلالت التي تثري امل�شاعر اأثناء اجراءات الت�شوية وحتت ال�شغط.

2-  احلي��اد، وذل��ك اأّل يك��ون ملت��ويل اأم��ر الت�ش��وية عاق��ة بالأط��راف، واإل يك��ون عل��ى عل��م م�ش��بق بالق�شي��ة، اأو اإعط��اء الأح��كام واأن يبا�ش��ر 
اإج��راءات الت�ش��وية دون اأن يك��ون لدي��ه حك��م م�ش��بق على اأط��راف النزاع.

3-  اأن يك��ون متفتح��ا ويتقب��ل وجه��ات نظ��ر الأط��راف حل��ل الن��زاع حت��ى ل��و كان��ت تخال��ف معتقدات��ه اإذا كان��ت ه��ذه الوجه��ات �شم��ن نط��اق 
املقب��ول واملعقول. 

4-  اإن عملي��ة الت�ش��وية عملي��ة م�شني��ة وتت�شم��ن توت��را يف امل�ش��اعر، ف��ا ب��د ان يك��ون مت��ويل ام��ر الت�ش��وية �شب��ورا حليم��ا يف كاف��ة الإج��راءات 
الت��ي يق��وم به��ا، ف��ا يج��وز ل��ه الن�ش��غال باأم��ور اأخرى اأو التذرع ب��اأن لديه اأعمال اأخرى ويجب اأن يويل متويل اأمر الت�ش��وية اهتمامه فقط 
لعملية الت�شوية، وان يوؤكد على ذلك للطرفني. فيحاول متويل اأمر الت�شوية قدر الإمكان عدم الن�شغال يف هذه الثناء باأعمال الإدارة، 

وف�شل نف�ش��ه عن اأجواء العمل بالإدارة.

5-  اأن يكون ودودًا يتفهم التعدد والتنوع الجتماعي واختاف الثقافات.  

6-  اأن يكون ذا خربة ومعرفة يف ق�شايا العنف الأ�شري.                      

7-  يتمتع بالذكاء و�شرعة البديهية.

8-  الهتمام والتعاطف الذي ل يخرجه عن حياده.  

ول ي�ش��رتط يف مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ان يك��ون متخ�ش�ش��ا يف القان��ون او عل��م الجتم��اع، ول ان يك��ون م��ن رتب��ة معين��ة، فامله��م تواف��ر ال�ش��مات 
ال�ش��خ�شية واملهاري��ة الت��ي يت��م تنميته��ا م��ن خ��ال التدري��ب، وان يتم تدريبه على الإط��ار القانوين العام للتعامل مع ق�شايا العنف ال�ش��ري.

ثانيًا -  مهـــام متولي أمر التسوية                                            

ان خ�شو�شي��ة املهم��ة الت��ي يق��وم به��ا مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية تتطل��ب م��ن �شب��اط واأف��راد اإدارة حماية الأ�ش��رة الذين يتم اختياره��م لهذه املهمة 
عن��د قيامه��م باإج��راءات الت�ش��وية ان يتج��رد ذهني��ا م��ن  الذهني��ة الوظيفي��ة النمطي��ة  فه��و لي���س حمقق��ا، ول يج��وز ل��ه ا�ش��تخدام ال�ش��لوب 
التحقيقي املعتاد، لذا على من يتوىل امر الت�شوية اأن يغري من منطية تفكريه وثقافته  وتعامله مع النزاع  نف�شه، فا بد اأن يذكر نف�شه دائما 
ان��ه مت��ويل اأم��ر ت�ش��وية ولي���س حمقق��ا  وان��ه ط��رف حماي��د يف الن��زاع، واأن دوره يختل��ف ع��ن وظيفت��ه املعت��ادة لك��ي يتمك��ن م��ن القي��ام بامله��ام  

املطلوب��ة من��ه  كمت��ويل امر الت�ش��وية واأهم ه��ذه املهام ما يلي :
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1-  اختيار منهج الت�شوية املائم للنزاع ح�شب طبيعته وطبيعة الأطراف فيه.

2-  جم��ع املعلوم��ات بطريق��ة تختل��ف ع��ن طريق��ة التحقي��ق؛ فم��ن اأه��م الأدوات الت��ي يتمك��ن م��ن خاله��ا مت��ويل امر الت�ش��وية القي��ام مبهمته 
الت��ي ته��دف اليه��ا الت�ش��وية واإنه��اء الن��زاع ه��ي املعلوم��ات التي ترتكز على ر�ش��م م�ش��ار الت�ش��وية والتقري��ب بني وجهات النظر، وم�ش��اعدة 
الطراف يف الو�شول اىل احللول اخلاقة ولعل اهم مهام الو�ش��يط بعد احل�شول على املعلومات بدقه من الأطراف ان ي�ش��هل تبادلها 

بينه��م، وحتليله��ا وو�ش��ع الط��راف يف امل�ش��ار الذي ميكنهم من مناق�ش��ة احللول والبدائل.

3-  م�ش��اعدة الأط��راف يف تقيي��م م��ا يت��م اقرتاح��ه م��ن حل��ول وبدائ��ل، وم�ش��اعدتهم يف الو�شول اإىل حلول خاقة لنزاعه��م من خال تركيز 
انتباه الأطراف على امل�شكلة والتفكري بامل�شالح بدل من املواقف التي يتمرت�شون خلفها.   

4-  ت�شهيل عملية التوا�شل بني الأطراف عن طريق اإتاحة الفر�شة لكل طرف باأن يخرب الآخر عن وجهة نظره للنزاع دون مقاطعة. 

5-  بناء جو من الثقة بينه وبني الأطراف وبني الأطراف اأنف�شهم، بو�شع قواعد ا�شا�شية متهد لذلك.

6-  العمل على توازن القوى بني الطرفني عن طريق اعطاء كل من الطرفني فر�شة مت�ش��اوية للتعبري عن اأنف�ش��هم وو�شع قواعد من �ش��اأنها 
ان ت�شيطر على الو�شع يف حال الهيجان.

7-  م�شاعدة الأطراف على اإدراك مدى معقولية مواقفهم والنتائج التي ترتتب على خياراتهم يف امل�شتقبل.

8-  م�شاعدة الأطراف على جتاوز العقبات التي تعرت�س عملية الت�شوية.   

9-  ت�شهيل التفاق بال�شكل النهائي وم�شاعدة الأطراف على �شياغة التفاق النهائي.

بع��د درا�ش��ة الإدارة لاأف��راد العامل��ني لديه��ا، وم��ن خ��ال التدري��ب والتاأهي��ل يت��م و�ش��ع قائم��ة باأ�ش��ماء جمموع��ة م��ن مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية 
ل�شمان احلياد، وقيام متويل اأمر الت�شوية باأكرب عدد من ق�شايا الت�شوية لغايات اكت�شاب اخلربة.  ويف�شل اأن ي�شتمر من يتم تعيينه متويل 

اأم��ر الت�ش��وية يف ت��ويل الت�ش��وية من��ذ بدايتها وحتى انتهاء اإجراءات الت�ش��وية كافة. 

اإل انه ميكن تغيري متويل اأمر الت�شوية يف حالت ا�شتثنائية معتمدة من قبل اإدارة حماية الأ�شرة، منها:
1-  انتقال متويل اأمر الت�شوية، اأو عزله، اأو انتهاء خدماته، اأو وفاته، اأو اأي اأمر اآخر يتعذر معه ال�شتمرار مبهمته. 

2-  بناء على طلب اأطراف النزاع جمتمعني. 
3-  تنحي متويل اأمر الت�شوية من تلقاء نف�شه.





المحـــور الرابع
متطلبات إحالة النزاع

الى التسوية
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يج��ب قب��ل اإحال��ة الن��زاع اىل الت�ش��وية التحق��ق م��ن اأن امل�ش��األة املعرو�ش��ة ت�ش��كل حال��ة عن��ف اأ�ش��رى وفق��ا لأح��كام قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف 
الأ�ش��ري، والتثبت من اأن النزاع املعرو�س ي�شلح للت�ش��وية من الناحيتني الواقعية والقانونية، والتعامل مع احلالة وفقا للمتطلبات القانونية 
املن�شو���س عليه��ا يف امل��ادة )6( م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري، والتي اأو�شحه��ا دليل )الإط��ار القانوين للتعامل م��ع ق�شايا العنف 

الأ�ش��ري( ونحي��ل عليه��ا، حي��ث نخ�ش���س ه��ذا املح��ور لإج��راءات اإحال��ة الن��زاع اىل الت�ش��وية.

اواًل - االجراءات المتعلقة باإلحالة الى التسوية: 

1-  بعد �شماع اأقوال الأطراف وتنظيم املحا�شر وفقا ملتطلبات املادة )6( من القانون يتم اإحالة الوراق اىل ق�شم ت�شوية النزاعات لبيان 
ما اإذا كان النزاع من حيث املبداأ ي�شلح لإجراء الت�شوية من عدمها والتحقق يكون من وجهتني، قانونية وواقعية.  

2-  حُتال الوراق كافة اإىل ق�ش��م ت�ش��وية النزاع لإجراء تقييم "�شاحية النزاع للت�ش��وية" وتت�شمن تلك الوراق تقرير التقييم املبدئي املعد 
وفق��ا ملنهجي��ة اإدارة احلال��ة وحما�ش��ر الأق��وال وال�شبوطات والتقارير الطبي��ة اإذا كان الفعل يتطلب مثل هذه التقارير. 

3-  حتديد متويل اأمر الت�شوية الذي �شيقوم باإجراء التقييم ومبا�شرة اإجراءات الت�شوية اإذا كان النزاع قابا للت�شوية بنتيجة التقييم. 
4-  ت�شجيل الأوراق يف �شجل خا�س للت�شوية ويكون هذا ال�شجل ورقيا والكرتونيا ويت�شمن البيانات التالية:

رقم الق�شية الأ�شا�س / الت�شل�شل.
ا�شم امل�شتكي و�شفته )ابن/ ابنة / زوجه/ حفيد...(.

ا�شم امل�شتكى عليه و�شفته.
نوع الفعل. 

ا�شم متويل الت�شوية املحالة اإليه عليه الق�شية.
عدد ال�شاعات التي ا�شتغرقتها الت�شوية وعدد اجلل�شات.

تاريخ انتهاء الت�شوية. 
تاريخ اإحالة الق�شية اإىل قا�شي الت�شوية. 

تاريخ اإحالة الق�شية اإىل اجلهة املعنية يف اإدارة الأ�شرة لإحالتها اإىل املحكمة يف حال عدم التفاق على الت�شوية.
نتيجة التقييم املبدئي ل�شاحية النزاع للت�شوية والتي تتلخ�س وفق الر�شم التايل: 
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1-  لبّد اأن يكون العنف املدعى به من اجلرائم الواقعة على الأ�ش��خا�س التي يرتكبها اأحد اأفراد الأ�ش��رة يف مواجهة اأي من اأفرادها وفقا 
للتعري��ف ال��وارد يف امل��ادة )2( م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري، ووفق��ا للم��ادة الثالثةووفق��ا للم��ادة الثالثة منه والتي ح��ددت اأفراد الأ�ش��رة )لغايات 

هذا القانون(.

2-  اأن يك��ون العن��ف املدع��ى ب��ه م��ن اجلرائ��م الواقع��ة عل��ى ال�ش��خا�س م��ن ن��وع اجلنح��ة ولي���س اجلناي��ة وفق��ا لن���س امل��ادة )7( م��ن قان��ون 
احلماية من العنف ال�ش��ري التي ح�شرت الق�شايا التي جتوز فيها الت�ش��وية بالق�شايا اجلنحوية وهي اجلرائم املعاقب عليها باحلب���س 
بني ا�ش��بوع اىل ثاث �ش��نوات او بالغرامة من خم�ش��ة دنانري اىل مائتي دينار ال اإذا ن�س القانون على خاف ذلك، اما العقوبات التي 

تق��ل ع��ن هذا احلد فهي تن��درج �شمن املخالفة.

عل��ى الرغ��م م��ن ان هذي��ن الأمري��ن يت��م التثب��ت منهم��ا ابت��داًء قب��ل ت�ش��جيل الق�شي��ة يف ال�ش��جل الع��ام ولك��ن لب��د م��ن التثب��ت اي�ش��ا من تلك 
ال�ش��روط من قبل متويل اأمر الت�ش��وية اي�شا لأن ت�ش��وية النزاع املمنوحة لإدارة حماية ال�ش��رة ترتبط وجودا وعدما كونها ق�شية من ق�شايا 

العنف الأ�شري.

تساؤالت

- هل يجوز إجراء التسوية في المخالفات؟ 
 تعت��رب املخالف��ات اأق��ل خط��ورة م��ن اجلن��ح م��ن حي��ث طبيع��ة الفع��ل والعقوب��ة وخط��ورة مرتكبه��ا ومثاله��ا بع���س اأن��واع التهدي��د التي ميار�ش��ها 
ال��زوج بح��ق زوجت��ه، واإذا كان امل�ش��رع ق��د اأج��از اللج��وء اإىل ت�ش��وية الن��زاع يف اجلنح وهي ا�ش��د خط��ورة حتقيقا مل�شلحة الأ�ش��رة فاإن انطباق 

الت�ش��وية على املخالفات يكون من باب اوىل لاأ�ش��باب التالية:  

-  لي���س من العدالة اإجازة الت�ش��وية يف اجلنح دون املخالفات والتي هي اأقل خطورة وهذا يتعار�س مع احلكمة التي من اأجلها 
متت اإجازة الت�شوية يف النزاعات الأ�شرية.

-  ان اله��دف م��ن الن���س عل��ى ت�ش��وية الن��زاع يف اجلن��ح الواقع��ة عل��ى الأ�ش��خا�س ه��و الن��اأي بالأ�ش��رة ع��ن اأج��واء املحاكم��ات 
التقليدي��ة وبالت��ايل ح��ل الن��زاع خ��ارج اإط��ار الق�ش��اء يف جمي��ع اجلن��ح، وكذل��ك فلي���س من هذه الفل�ش��فة اإحال��ة املخالفات يف 

الق�شاي��ا الأ�ش��رية اإىل الق�ش��اء.

-  هل يجوز إجراء التسوية في الجناية؟ 
ميتنع على اإدارة حماية الأ�شرة اإجراء الت�شوية يف اجلنايات وعليها اإحالتها اإىل املدعي العام املخت�س.

-  كيف يتم التحقق من أن العنف من نوع اإليذاء هو جنحة وليس جناية؟
يتحقق متويل اأمر الت�شوية من ذلك من خال التقرير الطبي القطعي لغايات حتديد اأن الق�شية من نوع اجلنح ل اجلنايات. 

-  هل يشترط أن يكون هناك اعتراف من قبل المشتكى عليه في التحقيقات االولية؟
اإن م��ن اه��داف الت�ش��وية ت�ش��هيل التوا�ش��ل ب��ني الطرف��ني وح��ل الن��زاع بينهم��ا، وته��دف اج��راءات العدال��ة الت�شاحلي��ة ب�ش��كل ا�شا�ش��ي اىل ان 
ي�ش��عر مرتك��ب اجل��رم بالذن��ب يف مواجه��ة املجن��ي علي��ه واملجتم��ع وق��د ل يتواف��ر ه��ذا ال�ش��عور ابت��داء ال ان ه��ذا ال�ش��عور هو نتيج��ة من نتائج 

اج��راءات الت�ش��وية، وبالت��ايل ل ي�ش��رتط تواف��ر ه��ذا الع��رتاف ابت��داء حتى يت��م الدخول يف اإجراءات الت�ش��وية. 



37 دليل إرشادي لتســـوية النـــزاع في قضايا العـــنف األســـري 2019

عن��د البح��ث يف م��دى �شاحي��ة الن��زاع للت�ش��وية م��ن الناحي��ة الواقعي��ة ناأخ��ذ بع��ني العتب��ار عددا م��ن العوامل ولي���س عاما واح��دا، حيث اإن 
لكل نزاع خ�شو�شيته ويتوجب التعامل مع كل ق�شية على حدة واأن تتم الإجراءات يف كل ق�شية بطريقة تتنا�شب معها للو�شول اإىل النتيجة 

املرج��وة ومن تلك العوامل:

-  مدى الأذى اجل�شدي والنف�شي والجتماعي الذي �شببه العنف.
-  طبيع��ة ه��ذا العن��ف وم��داه وتك��رار العن��ف �ش��ابقا. )يف ح��ال كان هن��اك متابعة اجتماعية �ش��ابقة دون املتابعة ب�ش��كوى يوؤخ��ذ بعني العتبار 

امللف الجتماعي(.
-  اأ�شباب العنف واحلالة النف�شية للمعنف وامل�شاء له.

-  اإذا كان هناك نوع من العتداء املمنهج بالعنف.

-  وجود اأطفال يف النزاع واعمارهم واحتياجاتهم.
-  مدى وجود حالة من الهيمنة من مرتكب العنف على املعنف من الناحية اجل�شدية العاطفية والقت�شادية.

ان اأف�شل طريقة هي ال�شتعانة مبوظف م�شوؤول عن ال�شحة النف�شية لتقييم احلالة.

الخ�شائي النف�شي الذي يقرر فيما اإذا كان هناك حاجة لعر�س احلالة على الطبيب النف�شي اإذا تبني له وجود حالة قد تكون مر�شية.

 

1-  حتدي��د �ش��بب العن��ف عل��ى �ش��بيل املث��ال اإذا كان مر�شي��ًا اأو قيمي��ًا؛ ف��اذا كان �ش��بب العن��ف مر�ش��ا نف�ش��يا فهن��ا ل��ن جت��دي الت�ش��وية ب��ل ل 
ب��د م��ن معاجل��ة نف�ش��ية، اأم��ا اإذا كان ال�ش��بب م��ن الناحي��ة النف�ش��ية؛ �ش��لوكيًا فيعت��رب ه��ذا الن��زاع قاب��ا للت�ش��وية لإمكاني��ة تعدي��ل ال�ش��لوك. 

2-  يعطي التقييم النف�شي الويل و�شفا لل�شلوك وحتديدا لنوع ال�شخ�شية التي يتمتع بها اأطراف النزاع وو�شفا لل�شمات ال�شخ�شية.

3-  بن��اء عل��ى التقيي��م النف�ش��ي وعوام��ل اخلط��ورة يتوج��ب التفك��ري بالطريق��ة املثل��ى لتوف��ري احلماي��ة الازم��ة للط��رف املعن��ف اأثن��اء انعق��اد 
جل�ش��ات الت�ش��وية واآلي��ة التعام��ل الأمث��ل م��ع الط��راف لتوجي��ه الت�ش��وية نح��و احل��ل، وي�شرت�ش��د مت��ويل اأمر الت�ش��وية بتوجيه��ات الخ�شائي 

النف�ش��ي يف ه��ذا ال�شدد.   
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4-  يعط��ي التقيي��م النف�ش��ي ملت��ويل اأم��ر الت�ش��وية موؤ�ش��رات عل��ى كيفي��ة الت�ش��رف يف بع���س امل�ش��ائل الت��ي ق��د تعر���س له��ا اإج��راءات الت�ش��وية 
وكيفي��ة التعام��ل م��ع الطراف وم��ع نزاعهم.

يوع��ز مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اإىل م�ش��وؤول ال�شح��ة النف�ش��ية )الخ�شائ��ي النف�ش��ي( يف الإدارة الت�ش��ال بال�شحي��ة اأو اللتق��اء به��ا يف اإدارة 
حماية الأ�ش��رة.

هن��اك معلوم��ات مهم��ة تفي��د يف التثب��ت م��ن �شاحي��ة الن��زاع للت�ش��وية ميك��ن ملتويل اأم��ر الت�ش��وية او الخ�شائي النف�ش��ي حت�شيلها من خال 
ال�شئلة التالية:  

 -  ماهية اأعمال العنف التي اعتادها مرتكب العنف؟

 -  الفرتة التي امتد فيها العنف؟ 

 -  فيما اإذا كان العنف ي�شتمر على الوترية ذاتها اأو انه يتم ا�شتخدام و�شائل خمتلفة يف اإيقاعه وكيف ترتاوح �شدته؟ 

 -  يف اأي مرحلة اأو اأي احلالت يتم فيها اإيقاع العنف؟ 

 -  ما هي الو�شائل امل�شتخدمة يف اإيقاع العنف وهل كان من �شمنها التهديد بال�شاح؟ 

 -  من �شاحب القرار يف تقرير م�شري الأ�شرة؟ 

 -  ما هي طبيعة مرتكب العنف؟ )هل ياأخذ الأمور بالقوة دائما، ويرف�س التنازل، ل بد وان يح�شل على كل �شيء مهما كلف الأمر، عدم 
ال�شتعداد لديه لتحمل م�شوؤولية العنف الذي اأوقعه وعدم العرتاف به، يعترب ما قام به اأمرا طبيعيا ومن حقه(.

 -  ماهي طبيعة طرق التوا�شل التي ي�شتخدمها؟ )اأمثلة: هل يعتمد ال�شراخ، يتحا�شى احلديث، يرف�س النقا�س(.

 -  مدى رهبة ال�شحية من مرتكب العنف؟ )مثال: هل تخ�شى ال�شحية من مواجهته اأو م�شادفته اأو من التواجد معه يف املكان نف�شه(.

 -  ما مدى اإمكانية الو�شول اإىل ت�شوية مع مرتكب العنف؟ وهل يتقبل النتيجة؟

 -  هل هناك اأطراف اأخرى لها تاأثري على مرتكب العنف؟ ومن هم؟ 

 -  طبيعة عاقة ال�شحية مع هذه الأطراف وتوافقها معها؟

 -  يف حال اإجراء الت�شوية هل يرغب /ترغب يف متثيلها من قبل حماٍم؟ 

اإذا مل يج��د الخ�شائ��ي النف�ش��ي ان هن��اك حاج��ة ل��راأي الطبيب النف�ش��ي يق��وم باإعداد تقرير باحلالة املعرو�شة واملعلومات املطلوبة وين�ش��ب 
من خاله فيما اإذا كان النزاع قابا للت�شوية وبيان فيما اإذا كان هناك حاجة لتخاذ بع�س الإجراءات او الحتياطات.
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اأول: اأول: ت�شنيف احلالت اىل اأنواع وفق الر�شم البياين التايل:

ثانيًا:  ثانيًا:  اإذا تبني من خال الإجابات اأن ال�شحية تخ�شى من مقابلة مرتكب العنف يتم اتخاذ عدد من الجراءات اأهمها:

1-  تهيئة املكان املائم ل�شمان �شامة ال�شحية، كاأن يتم الف�شل بني مرتكب العنف وال�شحية يف اأماكن النتظار.

2-  تاأمني و�شولهم يف اأوقات خمتلفة.

3-  و�شع كل منهم يف غرفة م�شتقلة وانتقال متويل اأمر الت�شوية بينهما.

4-  اإذا وافق��ت ال�شحي��ة عل��ى الجتم��اع م��ع املعن��ف يف ذات الغرف��ة فيج��ب ان يك��ون توزي��ع م��كان اجللو���س بطريق��ة تف�ش��ل م��ا ب��ني الطرف��ني 
بفوا�ش��ل اآمن��ه متن��ع و�ش��ول املعن��ف اإىل ال�شحي��ة واإزال��ة كاف��ة الأم��ور اخلطرة كاملكاب���س، ومناف�س ال�ش��جائر، والأدوات احل��ادة التي قد 

ت�ش��تخدم يف حالة خروج الأمر عن ال�ش��يطرة وكذلك ت�ش��هيل خروج ال�شحية من مكان م�ش��تقل يقع بالقرب منها يف حالة التهجم.

ثالث��ًا: ثالث��ًا: احل��الت الت��ي يت�ش��ح م��ن اأق��وال ال�شحي��ة اأن مرتكب العنف لديه حالة نف�ش��ية او من النوع امل�ش��يطر او العدواين يف طريقة تعامله، ول 
يتقب��ل الط��رف الآخ��ر ول يقب��ل ب��اأي ط��رح م��ن املمك��ن ان يق��دم، ول يتقب��ل اخل�ش��ارة، ف��اإن ه��ذه احل��الت ل ت�شل��ح للت�ش��وية وال�ش��بب يف ذلك 
اأن الت�شوية تقوم على تفعيل وت�شجيع التوا�شل لغايات حل اخلاف مبا ير�شي الطرفني، وان هذه ال�شخ�شية لي�شت على ا�شتعداد للو�شول 

اىل هذه النتيجة. 
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-  الحصول على الموافقة: 
تطبيق��ا لأح��كام امل��ادة )7( م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري فا بّد من موافقة الطرف��ني اأو من ميثلهما قانونا على اإجراء الت�ش��وية.  
ول ب��د اأن يتنب��ه مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ب��اأن يح�ش��ل عل��ى املوافق��ة دون اللج��وء اإىل ال�شغ��ط والتخجي��ل، ويج��ب اأن تك��ون موافق��ة الطرفني حتى 
ل تتعر���س اإج��راءات الت�ش��وية لأي عوائ��ق م�ش��تقا، كم��ا يج��ب اأن يتنب��ه مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اإىل اأن الطرف��ني عندم��ا وقع��ا التفاقية من اجل 
اإحال��ة الن��زاع اإىل الت�ش��وية مل يتعر�ش��ا لأي اإك��راه اأو �شغ��ط اأو تهدي��د م��ن اأي ط��رف عليهم��ا، اأو اخل��وف م��ن الع��وز القت�ش��ادي اأو الع��ادات 

الجتماعي��ة، وذل��ك بالتاأكي��د الدائ��م عل��ى ال�شحي��ة ان��ه بالإمكان وقف الت�ش��وية اإذا تنامت م�ش��اعر اخلوف لدي��ه اأو لديها.

وتتلخ�س اجراءات احل�شول على املوافقة مبا يلي: وتتلخ�س اجراءات احل�شول على املوافقة مبا يلي: 

1-   بعد اأن يتم اتخاذ القرار ب�شاحية النزاع للت�ش��وية؛ يبداأ متويل امر الت�ش��وية بدعوة الأطراف وافهامهم ان امامهم خيار اإتاحة القانون 
وهو ت�ش��وية النزاع بينهم عن طريق طرف حمايد هو متويل امر الت�ش��وية وي�ش��رد لهم اأهم ميزات الت�ش��وية واإجراءاتها ب�ش��كل موجز فاذا 

ح�شل مبدئيا على موافقتهما يتم تنظيم حم�شر بذلك ويف�شل ان يتم توقيع اتفاقية الإحالة اىل الت�شوية ح�شب )النموذج املرفق(. 

2-  يج��ب توقي��ع التفاقي��ة بالإحال��ة اىل الت�ش��وية يف جل�ش��ة جتم��ع الطرف��ني؛ لك��ي يفه��م كل منهم��ا املطل��وب من��ه اإن اأمك��ن ذل��ك، ويف ح��ال 
تع��ذر ذل��ك عل��ى مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية وقب��ل توقي��ع التفاقية من اأي منهما ان يفهم الطرف ما له وم��ا عليه وما هو وارد يف التفاقية، وان 
يتاأكد باأن هذا الطرف قد فهم املطلوب، كل ذلك بلغة �شل�شة ب�شيطة، واإذا كان لدى اأحد الطرفني اإعاقة �شمعية اأو ب�شرية فيف�شل اأن 

يح�شر معه من ي�ش��اعده. 

م�شمون التفاقية:م�شمون التفاقية:
تكم��ن اأهمي��ة اتفاقي��ة الحال��ة اىل الت�ش��وية ب��ني الطرف��ني باأنه��ا ت�شع القواعد العامة التي �شت�ش��ري على الطرفني خال عملية ت�ش��وية النزاع 

وتت�شمن تلك التفاقية:
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اأ -  هدف التفاقية اأ -  هدف التفاقية 
 يج��ب اأن تت�شم��ن اق��رار الط��راف ب��اأن مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ق��ام باإفهامهم��ا عملية الت�ش��وية وم��ا يرتتب عليه��م مبوجبها، واأنه��م يتفهمون اأن 

ه��ذه التفاقي��ة ت�ش��ع القواع��د العام��ة لعملي��ة الت�ش��وية واأنهم يحرتمون ما جاء فيها ويتعهدون بالتقيد بها خال عمليه الت�ش��وية. 

ب -  دور متويل اأمر الت�شوية ب -  دور متويل اأمر الت�شوية 
تت�شمن التفاقية اأن دور متويل الت�شوية لي�س ق�شائيًا اأو حتكيميًا اأو تقييميًا واإمنا هو و�شيط يفعل التوا�شل بني الطرفني من اجل الو�شول 

اإىل حل مر�س للطرفني. 

ج-  ال�شرية ج-  ال�شرية 
م��ن ال�ش��روري اأن تت�شم��ن التفاقي��ة اأن مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية �ش��يحافظ عل��ى ال�ش��رية وان م��ا يتم تداوله م��ن ات�شالت اأو معلوم��ات، اأو وثائق 
تخ�ش��ع لل�ش��رية، ول��ن ياأخ��ذ اأي��ا م��ن الأط��راف ه��ذه املعلوم��ات �ش��د الطرف الآخ��ر يف املحكمة، وان الأم��ر الوحيد الذي ل يخ�شع لل�ش��رية هو 

التف��اق ال��ذي يت��م التو�ش��ل اإليه، والذي �ش��يتم امل�شادقة عليه من قا�شي الت�ش��وية وفق��ا لأحكام القانون.

د -  طوعية التفاقيةد -  طوعية التفاقية
اإن التفاقية التي �شتتم هي اتفاقية طوعية وان متويل اأمر الت�شوية ل يعترب م�شوؤول عّما يتو�شل اإليه الطرفان من اتفاق. 

ه -  احلياده -  احلياد
يج��ب عل��ى مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ان يفه��م الطرف��ني اأن��ه حماي��د واأن دوره لغاي��ات تفعي��ل الت�ش��وية. اإل اأن ه��ذا يج��ب اأن ل يفه��م من��ه يف ح��ال 
كان اأح��د الطرف��ني غ��ري منطق��ي يف طرح��ه اأن يعلم��ه بذل��ك، وباإمكان متويل اأمر الت�ش��وية تقدمي القرتاح��ات والبدائل لتمكني الأطراف من 

الو�ش��ول اإىل حل. 

و -  ح�شن النية يف اإجراءات الت�شوية و -  ح�شن النية يف اإجراءات الت�شوية 
يج��ب اأن تت�شم��ن التفاقي��ة الت��زام الط��راف بح�ش��ن الني��ة واملرون��ة خ��ال اإجراءات الت�ش��وية وبذل املجهود وامل�ش��اركة يف اإيج��اد احللول من 

اأجل الو�شول اإىل حل من�شف وعادل ير�شي الطرفني، اأما يف حال عدم التقيد بذلك فلمتويل اأمر الت�ش��وية اأن يوقف عملية الت�ش��وية. 

ز-  اإنهاء الت�شويةز-  اإنهاء الت�شوية
يجب اأن تت�شمن التفاقية التاأكيد على حق اأي من الطرفني يف اإنهاء الت�شوية دون اإبداء الأ�شباب، ويجب اأن تكون الرغبة باإنهائها خطيا، 
مع التاأكيد على عدم ا�شتخدام املعلومات واملحافظة على ال�شرية، مع اإعام الطرفني انه ل ميكن ملتويل اأمر الت�شوية اأن ُيدعى ك�شاهد يف 

ه��ذه الق�شي��ة اإذا مت��ت اإحالته��ا اإىل املحكم��ة. 

ح-  م�شاهدة اإجراءات الت�شوية ح-  م�شاهدة اإجراءات الت�شوية 
التاأك��د م��ن موافق��ة الأط��راف بال�ش��ماح حل�ش��ور اأي �ش��خ�س معهم��ا عملي��ة الت�ش��وية، �ش��واء مم��ن يعرفونه��م اأو م��ن غريه��م )كاملتدرب��ني اأو 
املهتمني بحل نزاعات العنف الأ�شري( مع اإمكانية التحدث مع اأبناء الطرفني الق�شر اأو البالغني اأو اأي �شخ�س اآخر له اأهمية يف حل النزاع 

م��ن اأج��ل توفري البدائل وتقيي��م املقرتحات واأثرها على هذه الأطراف.

ط -  ال�شتثناءات على ال�شرية:ط -  ال�شتثناءات على ال�شرية:
يف ح��ال و�ش��ول اأي معلوم��ات ملت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ب��ان اأح��د الطرف��ني اأوق��ع اأذى ج�ش��مانيًا اأو ه��دد بالإ�ش��رار بالط��رف الآخ��ر �ش��واء خ��ال 

اجلل�ش��ات اأو خارجه��ا ف��ان مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية �ش��يمتنع ع��ن اإكم��ال الت�ش��وية وان��ه �ش��يعمل عل��ى تبلي��غ اجله��ة املخت�شة.
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تساؤالت حول االتفاقية
1-  ما املق�شود مبوافقة الأطراف )اأو من ميثلهما قانونا(؟

اأن يبدي جميع اأطراف النزاع الأ�شري رغبتهم باإنهاء النزاع بينهم ت�شوية.

2-  ما املق�شود بعبارة )او من ميثلهما قانونا(؟
يق�شد بذلك التمثيل القانوين يف كافة الت�شريعات النافذة.

3-  اإذا تبني باأن املعنف او املعنفة لديه او لديها اأحد عوار�س الأهلية فمن ميلك املوافقة عنه او عنها؟ 
وفق��ا للم��ادة )7/ج( م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري ف��اإن م��ن ميل��ك املوافق��ة ابت��داء عل��ى اإحال��ة الن��زاع اىل الت�ش��وية يك��ون املمث��ل 

القان��وين، ويف حال��ة تعار���س م�شلح��ة املمث��ل القان��وين م��ع م�شلح��ة فاق��د الأهلي��ة او ناف�شه��ا نق��وم املحكم��ة ال�ش��رعية بتعي��ني م��ن ميثله.



المحـــور الخامس
السرية في إجراءات التسوية 
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تق��وم ت�ش��وية الن��زاع يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري عل��ى جمموع��ة م��ن املب��ادئ م��ن �ش��رية واختياري��ة ومرون��ة وحي��اد وم�ش��اركة الأط��راف ونظ��رًا 
لأهمي��ة ال�ش��رية يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري وخط��ورة الآث��ار املرتتب��ة عل��ى خرقها وملا لها من دور يف عملية الت�ش��وية حتدي��دًا يف ق�شايا العنف 
ال�شري كونها ت�شكل احد ال�شمانات الهامة يف احل�شول على املعلومات من الأطراف، مما ي�شهل عملية الت�شوية ويدفع بها لاأمام، اإ�شافة 
اىل انه��ا تب��دد خم��اوف الط��راف عن��د التعب��ري ع��ن م�ش��اعرهم ومواقفه��م وم�شاحله��م، مم��ا يعط��ي مت��ويل ام��ر الت�ش��وية الق��در ال��كايف من 
احلرية يف اإدارة احلوار وال�ش��ري بالأطراف قدمًا نحو حل النزاع لذلك ارتاأينا اأن نفرد لها حمورا خا�شًا كون مفهوم ال�ش��رية يف اجراءات 
الت�ش��وية يختلف عن مفهومها ب�ش��كل عام يف ق�شايا العنف الأ�ش��ري، وحتى يف اإجراءات الت�ش��وية ذاتها تختلف قواعد ال�ش��رية بني اجلل�ش��ات 

امل�ش��رتكة واجلل�شات املنف�شلة.

1-  مفهوم السرية في إجراءات التسوية
يق�شد بال�شرية عدم جواز الإف�شاح عن املعلومات التي يتم الإدلء بها اأو التو�شل اإليها اأثناء اإجراءات الت�شوية خارج نطاق جل�شة الت�شوية، ول يحتج 

باأي اإجراءات اأو اعرتافات اأو تنازلت متت خالها، وهذا ي�شبغ عليها حماية تتمثل بتحميل من يخرق قواعدها امل�شوؤولية. 

ويكم��ن ال�ش��بب ال��ذي فر�ش��ت لأجل��ه قاع��دة ال�ش��رية ان اإدراك الأط��راف لتل��ك القاع��دة �ش��وف ي�ش��جعهم على ذك��ر كل ما لديهم دون خ�ش��ية 
اأن يحتج عليهم به، المر الذي مينح متويل اأمر الت�شوية الكم الأكرب من املعلومات التي ل توفرها الجراءات العادية وت�شاعد بذلك متويل 

اأمر الت�شوية من معرفة ال�شبب احلقيقي للنزاع، ومينحه م�شاحات او�شع لتطوير اخليارات والبدائل واحللول.  

2-  النتائج المترتبة على السرية
اأ-   ل يج��وز احل�ش��ور اإل لاأط��راف اأوم��ن ميثله��م قانون��ًا وم��ن ي�ش��مح ل��ه الأط��راف باحل�ش��ور لت�ش��يري اإج��راءات الت�ش��وية، وكل م��ن يح�ش��ر 

يخ�ش��ع لقاع��دة ال�ش��رية، ومُين��ع اأي �ش��خ�س ل عاق��ة قانوني��ة ل��ه باإج��راءات الت�ش��وية م��ن الط��اع عل��ى اأي م��ن الإج��راءات.

ب-  ل يج��وز توثي��ق م��ا ي��دور يف جل�ش��ات الت�ش��وية اأو اللق��اءات الت��ي تت��م ب��ني اأط��راف الن��زاع، خوف��ًا م��ن الط��اع عليه��ا من قب��ل الغري، وقبل 
الو�ش��ول لاتف��اق النهائ��ي، وم��ا يتم تدوين��ه هو و�شف عام لاإجراءات فق��ط دون التفا�شيل. 

ج-    عدم جواز الحتجاج باأي اعرتافات اأو تنازلت ح�شلت من قبل الأطراف اأثناء اإجراءات الت�شوية يف اأي اجراءات قانونية اأو ق�شائية لحقة. 

د-  ل يجوز ملتويل اأمر الت�ش��وية ان يف�شح يف اجلل�ش��ات امل�ش��رتكة مبا متت مناق�ش��ته او الإف�شاح به يف اجلل�ش��ات املنفردة دون اأن ياأذن له 
بذل��ك الط��رف ال��ذي اأدىل به��ا، حت��ى واإن راأى مت��ويل اأمر الت�ش��وية اأن ذلك من �ش��اأنه اأن ي�ش��اهم يف تطوير احللول.

ه-  على متويل اأمر الت�شوية املحافظة على �شرية املعلومات التي ح�شل عليها خال جل�شات الت�شوية ول يجوز له م�شاركتها مع اأي �شخ�س 
او اإعطاء اأي معلومات حول الكيفية التي جرت بها الت�شوية.

3-  كيف نضمن السرية في اجراءات التسوية في قضايا العنف االسري؟
اأوًل: اأوًل: التعه��د امل�ش��تقل ُيف�ش��ل اأن يك��ون هن��اك -بالإ�شاف��ة اإىل م��ا ورد يف اتفاقي��ة الإحال��ة اإىل الت�ش��وية م��ن بن��ود تتعل��ق بال�ش��رية واملحافظ��ة 
عليها - تعهد م�ش��تقل يوقع من متويل اأمر الت�ش��وية ومن اأطراف الت�ش��وية وكل من ي�ش��رتك باإجراءات الت�ش��وية لحقا يت�شمن املحافظة على 

ال�ش��رية، عاوة عل��ى الأمور التالية: 

1-  اأن الطرفني فهما ما ورد يف التفاقية حول ال�شرية. 
2-  اأن متويل اأمر الت�شوية ل يحتفظ باأية وثائق ول يتم توثيق كل ما يجري يف جل�شات الت�شوية. 

3-  مراعاة ال�شرية يف الإجراءات كافة مبا يف ذلك الإقرارات والعرتافات واملعلومات املتبادلة.
4-  ع��دم ح�ش��ور اإج��راءات الت�ش��وية اإل مل��ن يواف��ق الطرف��ان علي��ه، كاملمثل��ني القانون��ني لهم��ا، ح�ش��ب مقت�ش��ى احل��ال وطبيع��ة الن��زاع، واإذا 
كان��ت ال�شحي��ة اأو املعن��ف م��ن ذوي الحتياج��ات اخلا�ش��ة ول ب��د م��ن ح�ش��ور اأح��د مل�ش��اعدته ف��ا ب��د م��ن اأخ��ذ تعه��د م��ن هذا ال�ش��خ�س 

اي�شًا بعدم اإف�ش��اء �ش��رية ما يح�شل يف جل�ش��ات الت�ش��وية.
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ح��ق مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية با�ش��تخدام املعلوم��ات الت��ي يح�ش��ل عليه��ا م��ن قب��ل اأح��د الأط��راف يف اجلل�ش��ات النفرادي��ة اإذا راأى اأن ذل��ك   -5
يفّع��ل ت�ش��وية الن��زاع من��وط مبوافق��ة الط��رف الآخر. 

ثاني��ًا: ثاني��ًا: متت��د ال�ش��رية -  مب��ا فيه��ا التعه��د املوق��ع ل�شمانه��ا -لت�ش��مل املرتجم��ني والخ�شائ��ي النف�ش��ي والجتماع��ي والطبي��ب باعتب��ار اأن اأي 
تقاري��ر اأو تقايي��م تت��م م��ن قبله��م تعت��رب ج��زءا م��ن العم��ل املتعل��ق بق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري، وكذل��ك الج��راءات الت��ي تت��م اأمامه��م يف ح��ال 

ح�شوره��م ج��زءا م��ن اإج��راءات الت�ش��وية وفق��ا للقاع��دة اخلا�ش��ة بال�ش��رية يف الت�ش��وية. 

ثالثًا: ثالثًا: اإن من اأهم ال�شمانات للحفاظ على ال�شرية فر�س اجلزاءات على كل من يخالف قواعد ال�شرية وعلى النحو التايل:

-  اإذا كان الإخ��ال م��ن قب��ل مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية او الإخ�شائ��ي النف�ش��ي اأو الجتماع��ي-  اإذا كان الإخ��ال م��ن قب��ل مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية او الإخ�شائ��ي النف�ش��ي اأو الجتماع��ي باإف�ش��اء بع���س الأم��ور الت��ي مت��ت يف لق��اءات ت�ش��وية 
الن��زاع فالأث��ر املرتت��ب عل��ى خمالفة قواعد ال�ش��رية، ميك��ن اأن يكون: 

    اأ-  جزائي��ا     اأ-  جزائي��ا وفق��ا للم��ادة )3/355( م��ن قان��ون العقوب��ات حي��ث يعت��رب كل منه��م مرتكب��ا جل��رم اإف�ش��اء الأ�ش��رار حيث ن�ش��ت الفقرة الثالثة 
من املادة 355 من قانون العقوبات )يعاقب باحلب���س مدة ل تزيد على ثاث �ش��نوات كل من ................... كان بحكم مهنته على علم 

ب�ش��ر واأف�شاه دون �شبب م�شروع.( 

    ب-  تاأديبي��ا     ب-  تاأديبي��ا اإذا كان الإخ��ال م��ن قب��ل اأح��د مرتب��ات اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة او م��ن اأح��د موظف��ي وزارة التنمي��ة الجتماعي��ة اأو ال�شح��ة اأو 
مم��ن كان ل��ه م�ش��اركة بالإج��راءات بحك��م وظيفت��ه الر�ش��مية فاإن��ه يخ�شع لاإجراءات التاأديبية وفقا للت�ش��ريعات التي يخ�ش��ع لها قانونًا.

-  يف حال كان الإخال ممن ح�شر الإجراءات بحكم مهنته -  يف حال كان الإخال ممن ح�شر الإجراءات بحكم مهنته كاملحامي  واملرتجم اأو اخلبري فاإنه يخ�شع للم�شوؤولية اجلزائية وفقا لأحكام 
الفقرة الثالثة من املادة 355 من قانون العقوبات ويخ�شع املحامي للم�شوؤولية التاأديبية وفقا لأحكام املادة 60 من قانون نقابة املحامني.

-  يف ح��ال اإن كان الخ��ال م��ن احل�ش��ور كم�ش��اعد لأي م��ن الطرف��ني مكل��ف م��ن اح��دى اجله��ات الر�ش��مية -  يف ح��ال اإن كان الخ��ال م��ن احل�ش��ور كم�ش��اعد لأي م��ن الطرف��ني مكل��ف م��ن اح��دى اجله��ات الر�ش��مية كاأن يك��ون منتدب��ا م��ن 
قب��ل املجل���س الأعل��ى ل�ش��وؤون الأ�ش��خا�س ذوي الإعاق��ة مل�ش��اعدة �ش��خ�س م��ن ذوي الإعاقة فاإن��ه يخ�شع اي�ش��ا للم�ش��وؤوليتني اجلزائية 

والتاأديبي��ة وفق��ا مل��ا ورد اأعاه.

-  ام��ا اإذا كان الإخ��ال بال�ش��رية م��ن قب��ل الأط��راف اأنف�ش��هم اأو احل�ش��ور امل�ش��اعدين  -  ام��ا اإذا كان الإخ��ال بال�ش��رية م��ن قب��ل الأط��راف اأنف�ش��هم اأو احل�ش��ور امل�ش��اعدين  ف��اإن القان��ون مل يرت��ب ج��زاًء عل��ى اإخاله��م بال�ش��رية 
ول يبق��ى اإل امل�ش��وؤولية املدني��ة على الطرف ال��ذي اأخل بهذا اللتزام.

4-  افتراضات أثناء التسوية وعالقتها بالسرية
هناك عدد من الفرتا�شات قد تقع اأثناء اإجراءات الت�شوية �شنعر�س لها هنا ولكيفية التعامل معها:

اإذا ق��ام امل�ش��تكى علي��ه بالع��رتاف بارت��كاب اجل��رم مو�ش��وع الن��زاع فه��ذا الع��رتاف ل يعت��د ب��ه اإطاق��ا ول يج��وز ال�ش��تناد اإلي��ه يف اأي   -1
مرحل��ة م��ن مراح��ل التحقي��ق اأو املحاكم��ة �ش��واء مت��ت اإج��راءات الت�ش��وية اأو مل تت��م.

يف ح��ال تفاق��م النتيج��ة اجلرمي��ة بع��د مت��ام اإج��راءات الت�ش��وية ف��ا يج��وز ال�ش��تناد اىل الع��رتاف ال��ذي اأدىل به امل�ش��تكى عليه لي�ش��مل   -2
الفعل بع��د تفاقمه.

الع��رتاف بجرمي��ة غ��ري اجلرمي��ة حم��ل الت�ش��وية كاأن يع��رتف اأح��د الطرف��ني بارتكاب��ه جلرمي��ة اخ��رى، فطامل��ا اأن اإج��راءات الت�ش��وية   -3
�ش��رية وقاع��دة ع��دم ج��واز الحتج��اج ب��كل م��ا ي��دىل ب��ه اأثن��اء اإج��راءات الت�ش��وية ي�ش��مل كل م��ا يذك��ر وي��دىل ب��ه م��ن اأق��وال فيه��ا، فه��ذا 
العرتاف ل يعتد به يف اجلرائم الب�ش��يطة او املتوقفة على ال�ش��كوى او اتخاذ �شفة الدعاء باحلق ال�ش��خ�شي ال ان هذا المر يختلف 
عندما يكون العرتاف بجرمية خطرية مثل هتك العر�س او القتل، فهنا وا�شتنادا اىل قاعدة امل�شلحة الأعم والأهم ت�شتثنى القاعدة 

م��ن التطبيق يف ه��ذه احلالة. 

�شهادة اأحد الأطراف باأنه �شاهد الطرف الآخر يرتكب جرمية اأخرى اأو اأن الطرف الآخر اأقر بارتكابه جلرمية اأخرى اأمامه فهنا نرجح   -4
امتداد قاعدة ال�شرية لتلك ال�شهادة؛ لأن الأمر ل يتعدى ان يكون توجيه اتهامات بني الطراف مل ي�شهدها متويل اأمر الت�شوية بنف�شه. 



المحـــور السادس
إجراءات التسوية
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يت�شمن هذا املحور الكيفية التي يجب اأن تدار بها عملية الت�شوية، والتي ت�شتند ب�شكل كبري على اإدارة متويل اأمر الت�شوية للمفاو�شات بني 
الطرفني وتوجيه احلوار على نحو منتج وفعال يف خلق احللول واإنهاء النزاع، و�شمان عدم تكرار العنف، وذلك بحل جذور النزاع، وتت�شمن 
هذه الإجراءات التح�شري من قبل متويل اأمر الت�شوية لعملية الت�شوية، واإعداد املكان والرتتيب املنا�شب للجل�شة والكلمة الفتتاحية وكلمات 

الط��راف واإدارة احل��وار واجلل�ش��ات املنف�شل��ة و�شول اىل التف��اق و�شياغة التفاقية.

وقبل التخطيط لإجراءات الت�شوية وال�شتعداد لها ل بد ان ي�شع متويل اأمر الت�شوية
جمموعة من الأمور يف ذهنه، منها: 

1-  يجب التعامل مع اإجراءات الت�شوية ومتطلباتها بطريقة مرنة وفقا ملا يتطلبه النزاع.

2-  طبيع��ة اإج��راءات الت�ش��وية ت�ش��تلزم خ��روج مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية عن الر�ش��مية خللق جو مائ��م لاأطراف لاإدلء بدلوه��م وهم مطمئنون 
ويف اأجواء مريحة.

3-  ال�شيافة جزء من هذه الأجواء.

4-  ع��ادة يجه��ل الأط��راف ماهي��ة جل�ش��ات الت�ش��وية حي��ث يح�شره��ا الأط��راف حت��ت �شغ��ط نف�ش��ي نتيج��ة طبيع��ة الن��زاع والتخ��وف م��ن 
الإج��راءات لذل��ك يج��ب التاأكي��د عل��ى الأط��راف ب��اأن اأمانه��م ل��ه اأولوي��ة عل��ى اأي �ش��يء اآخ��ر.

5-  ان يحر���س مت��ويل ام��ر الت�ش��وية عل��ى اأن يك��ون طلق الوجه مرحبا ولقاوؤه لاأطراف اإيجابيا ب�ش��كل ي�ش��اهم يف رف��ع معنوياتهم وطماأنتهم 
واأن يتعامل مع الو�شع بجدية وحزم واحرتام خ�شو�شا يف الأوقات التي يت�شم و�شع الأطراف فيه باخلطورة والقلق.

6-  يتوجب على متويل اأمر الت�ش��وية ان ي�شع يف ذهنه ان هناك مددًا لت�ش��وية النزاع، ويجب التقيد باملدد املحددة قانونا، املتعلقة بت�ش��وية 
النزاعات الأ�شرية ومنها: 

اأ .   اأن تتم اإجراءات الت�شوية خال مدة اأربعة ع�شر يوما من تاريخ عقد اأول جل�شة ت�شوية بني الأطراف. 
ب .  يح��ق ملت��ويل اأم��ر الت�ش��وية متدي��د تل��ك امل��دة مل��دة مماثل��ة ومل��رة واح��دة، بع��د ال�شتئنا���س ب��راأي الأخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي، ويلج��اأ 
مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اىل التمدي��د اإذا كان هن��اك موؤ�ش��رات ب��اأن املفاو�ش��ات حتق��ق تقدم��ا يف ح��ل امل�ش��ائل العالق��ة، واأن الأط��راف يب��دون 

تعاون��ا يف هذا ال�شدد.
ج .   ل يرتت��ب البط��ان عل��ى ع��دم مراع��اة امل��دة املح��ددة قانون��ا اأو اإذا ق��ام مت��ويل ام��ر الت�ش��وية بتمدي��د اإج��راءات الت�ش��وية دون ال�شتئنا���س 
براأي الأخ�شائي الجتماعي او النف�شي، اإل اأن ذلك ل مينع قا�شي الت�شوية من عدم امل�شادقة على الت�شوية اإذا وجد اأي جتاوزات من 

متويل الت�ش��وية يف املدد املحددة قانونا من �ش��اأنها التاأثري على نتيجة الت�ش��وية.

اأول - ال�شتعدادات لإجراء الت�شوية:اأول - ال�شتعدادات لإجراء الت�شوية:

 يبداأ متويل اأمر الت�شوية بجمع املعلومات املتعلقة بطبيعة النزاع من خال الأوراق التي حتال اليه وكذلك التعرف على معلومات �شخ�شية 
ع��ن الأط��راف؛ للتع��رف عل��ى ابع��اد �ش��خ�شياتهم، الأم��ر الذي ي�ش��اعد متويل اأمر الت�ش��وية يف حتدي��د كيفية التعامل مع ال�ش��كاليات التي قد 
تظه��ر اأثن��اء الت�ش��وية، وي��زود مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ب��اأدوات ي�ش��تخدمها يف اإدارة التفاو�س بني الأطراف وت�ش��اعده يف معرفة موقف كل طرف 

من امل�ش��ائل ال�شا�شية للنزاع.

بعد اأن يتم النتهاء من الإجراءات ال�ش��ابقة، يقوم متويل اأمر الت�ش��وية بتهيئة املكان املائم للقيام باإجراءات الت�ش��وية ا�ش��تنادا اإىل نتائج التقييم 
النف�شي الويل لطريف النزاع، ويف �شوء املعلومات املتوافرة لديه، وبح�شب طبيعة النزاع، وذلك بهدف �شري اجراءات الت�شوية باأمان.
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 وتبع��ا لطبيع��ة الن��زاع ي�ش��ع مت��ويل ام��ر الت�ش��وية ن�ش��ب عيني��ه �ش��امة الأط��راف، فيعم��ل عل��ى تهيئ��ة امل��كان بالكيفي��ة الت��ي ت�شم��ن ع��دم 
تعر���س اأي منه��م لأعم��ال عن��ف، وهن��ا ل ب��د ان ي�ش��األ مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية نف�ش��ه م��ا يل��ي: )ه��ل �ش��يجتمع الطرفان يف م��كان واحد، اأم انه 

�ش��يتم عق��د جل�ش��ات الت�ش��وية والأط��راف يف مكان��ني خمتلف��ني؟ وه��ل بالإم��كان يف حال ع��دم اجلمع بينهما ا�ش��تخدام الط��رق التقنية؟(.

بع��د اأن يق��وم مت��ويل ام��ر الت�ش��وية بتحدي��د امل��كان املائم للقيام باإجراءات الت�ش��وية يعمل على توزيع اجللو���س بالكيفي��ة املتفقة مع املعلومات 
املتوافرة والتقييمات ال�شابقة، والتاأكد من اأن املكان يتوافر فيه خمرج للمت�شرر ولأي من اأفراد اأ�شرته، تفاديا لوقوع اأي عنف اثناء جل�شات 
الت�ش��وية، كما يتم التاأكد من عدم وجود اأ�ش��لحة اأو اأدوات حادة يف اجلل�ش��ة، وان م�ش��افة اجللو���س بني الطرفني اآمنه، وهنا ي�ش��األ متويل اأمر 

الت�شوية نف�شه )هل يجب اجللو�س بطريقة متقابلة؟ اأم ب�شكل متواز؟(.

كما يجب اأن يكون هناك م�ش��وؤول عن المن خارج القاعة التي تعقد فيها الت�ش��وية لحتواء اي عنف قد يح�شل، كما يجب ان يراعى توافر 
اللوجي�شتيات الازمة مثل ال�شيافة والقام والوراق واللوح لغايات و�شع احللول عليه وعر�شها.

يثار الت�شاوؤل هنا يف ذهن متويل اأمر الت�شوية اأثناء مرحلة ال�شتعدادات..................... يثار الت�شاوؤل هنا يف ذهن متويل اأمر الت�شوية اأثناء مرحلة ال�شتعدادات..................... 

-  اأط��راف مبا�ش��رة: -  اأط��راف مبا�ش��رة: وت�ش��مل ال�شحي��ة ومرتك��ب العن��ف واملمث��ل القان��وين لفاق��د الهلي��ة او ناق�شه��ا ويح��ق للمحامني احل�شور ع��ن موكليهم 
يف جل�ش��ات الت�شوية.

-  اأطراف غري مبا�شرة:  -  اأطراف غري مبا�شرة:  وت�شمل اأي �شخ�س بخاف اأطراف النزاع يكون وجوده �شروريًا لإمتام الت�شوية، مثال ذلك:مثال ذلك:
-  اأ�ش��خا�س م��ن حمي��ط ط��ريف الن��زاع يك��ون لراأيه��م تاأث��ري اإيجاب��ي عل��ى اأح��د الأط��راف اأو كليهم��ا.  ويت��م معرف��ة ه��وؤلء الأ�ش��خا�س من 

خال �ش��وؤال ال�شحية عن الأ�ش��خا�س املوؤثرين يف عاقتهم وفق ما �ش��بق. 
-  ق��د يج��د مت��ويل ام��ر الت�ش��وية ان هن��اك حاج��ة يف بع���س الحي��ان ووفق��ا مل��ا تقت�شي��ه اج��راءات الت�ش��وية ح�ش��ور الخ�شائ��ي 
النف�ش��ي اوالجتماع��ي لبع���س اجلوان��ب املتعلق��ة مب�ش��ائل ق��د تث��ار اثن��اء اج��راءات الت�ش��وية او لغاي��ات اع��داد التقري��ر النهائ��ي 

لغاي��ات فر���س التداب��ري. 
-  قد تتطلب الجراءات ح�شور املرتجمني �شواء للغة او لاإ�شارة.

-  اإذا كان اأحد الطراف من ذوي الإعاقة يتطلب الأمر ح�شور اأحد ال�شخا�س لتقدمي امل�شاعدة.
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ثانيًا: البدء بعملية الت�شوية  ثانيًا: البدء بعملية الت�شوية  

هن��اك ع��دة مراح��ل مت��ر عملي��ة الت�ش��وية خاله��ا فه��ي عملية متدرجة تبداأ بالتمهيد لك�ش��ب ثق��ة الطراف، مرورا بك�ش��ر اجلليد، و�شول اىل 
تغيري منط التفكري؛ خللق احللول التي من �شاأنها امل�شاعدة على ت�شوية النزاع. 

وتتلخ�س تلك املراحل وفق املخطط التايل: 

المرحلة االولى -  المرحلة االفتتاحية                                      
تعت��رب اأه��م مرحل��ة من مراحل الت�ش��وية ففيها يبداأ متويل اأمر الت�ش��وية بك�ش��ب ثق��ة الطرفني، وخلق جو 
م��ن الراح��ة بحي��ث ي�ش��ع فيه��ا مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية قواعد الت�ش��وية؛ لكي يعرف كل م��ن الأطراف ما هو 

متوق��ع منه، وتت�شمن هذه املرحلة:

1-  استقبال أطراف النزاع
عن��د ا�ش��تقبال مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اأط��راف الن��زاع يف امل��كان املع��د لإج��راء الت�ش��وية يطل��ب منه��م اجللو���س وفق��ًا مل��ا رتب ل��ه م�ش��بقا، فاإذا مت 
اللقاء مع الطراف يف غرفة الجتماعات يكون اجللو���س بالطريقة التي حتقق القدر املطلوب من التوا�شل بينهم وبني متويل اأمر الت�ش��وية 

عل��ى النحو التايل:  
-  يتو�شط متويل امر الت�شوية الطرفني.

-  ُيراعي ان يكون متويل امر الت�شوية على م�شافة مت�شاوية من الطرفني.
-  يكون اجللو�س ب�شكل ي�شتطيع من خاله كل من الطرفني النظر اىل الآخر واىل متويل امر الت�شوية ب�شكل مريح.

-  يكون الطرفان على م�شافة منا�شبة من بع�شهما البع�س بحيث ل يتمكن اأحدهما من روؤية ماحظات الطرف الآخر.

ميث��ل ال�ش��كل الت��ايل طريق��ة اجللو���س الت��ي ق��د ي�ش��تعني به��ا ميث��ل ال�ش��كل الت��ايل طريق��ة اجللو���س الت��ي ق��د ي�ش��تعني به��ا 
مت��ويل ام��ر الت�ش��وية:  مت��ويل ام��ر الت�ش��وية:  
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ُيف�ش��ل ان يخ��رب مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية كل ط��رف بامل��كان املخ�ش���س ل��ه للجلو���س وبع��د ذل��ك يب��داأ بالرتحي��ب بالأط��راف اإعان��ا للبداي��ة 
يف م�ش��ار الت�شوية.

-  ُيفرت�س يف متويل اأمر الت�شوية اأن يكون متفائا.
ية وحزم واحرتام.  -  يت�شم و�شع الأطراف يف هذه املرحلة باخلطورة والقلق، ول بد من التعامل مع الو�شع بِجدِّ

-  ل�شلوك متويل اأمر الت�شوية يف هذه املرحلة تاأثري كبري يف توليد ثقة الأطراف بعملية الت�شوية.
-  تلعب حيادية ونزاهة متويل اأمر الت�شوية دورا بارزا يف م�شارها.

-  اخب��ار الأط��راف باأنه��م ه��م م��ن يق��ررون النتيج��ة، وان له��م اأن يطرح��وا جمي��ع امل�ش��ائل التي تهم نزاعهم مما ي�ش��عرهم ب��اأن وجود متويل 
الت�ش��وية فّعال ولي�س �شوريا.

-  البتعاد عن ا�شتخدام الكلمات ال�شعبة او امل�شطلحات القانونية غري املفهومة من قبل الطراف. 
-  الدقة والو�شوح يف الكام. 

2-  الكلمة االفتتاحية لمتولي امر التسوية
     بعد ان يجل�س اجلميع يف القاعة، يبداأ متويل امر الت�شوية بكلمته الفتتاحية والتي تت�شمن عادة المور التالية: 

1-  يقدم متويل اأمر الت�شوية نف�شه ويطلب من الطرفني التعريف باأنف�شهما.
2-  حتية الطرفني على قيامهما باختيار الت�شوية من اأجل حل النزاع. 

3-  نبذة عن الت�شوية ودور متويل اأمر الت�شوية مبا فيها:
-  يب��ني لاأط��راف باخت�ش��ار وبكلم��ات ب�ش��يطة ماه��ي الت�ش��وية وم��ا يتوقع��ه الأط��راف منه��ا ويف�ش��ل ان يب��ني انه��ا و�ش��يلة جتنبه��م 

اللج��وء اىل الق�ش��اء.
-  يب��ني باخت�ش��ار دور الأط��راف ودوره يف الت�ش��وية واأن مهمت��ه م�ش��اعدتهما يف اإيج��اد ح��ل لنزاعهم��ا ولي���س م��ن مهام��ه اأن يب��ني موق��ف اأي 

م��ن الطرف��ني يف الق�شية.   
4-  ت�شريح متويل اأمر الت�شوية حول احليادية. 

5-  تو�شيح القواعد التي �شوف حتكم اإجراءات الت�شوية حيث يو�شح متويل امر الت�شوية ما يلي: 
-  ترتيب الدوار. 

-  الرتكيز على قاعدة عدم املقاطعة.
-  ال�شرية: وان ما يتم يف الت�شوية من اإجراءات �شري ول يجوز الحتجاج به لحقا وي�شري اىل قاعدة ال�شرية يف اجلل�شات املنف�شلة.  

-  الختياري��ة: يب��ني مت��ويل الت�ش��وية وا�ش��تنادا اىل قاع��دة الر�شائي��ة ان الطرف��ني اخت��ارا الت�ش��وية وقب��ا به��ا طريق��ا حل��ل الن��زاع بر�شاهم��ا 
وان لأي منهم��ا الن�ش��حاب م��ن الت�ش��وية يف اي مرحل��ة من مراحلها. 

6-   اجلل�شات املنف�شلة  
-  يب��ني مت��ويل ام��ر الت�ش��وية اإن��ه اأثن��اء اج��راءات الت�ش��وية ق��د يت��م اللجوء اإىل الجتم��اع بكل فريق على حدة اما بطلب من��ه او بطلب من اأحد 

الطراف، والهدف من ذلك عدم مفاجاأة الطراف باإجراءات قد توؤدي اىل تعطيل مراحل الت�شوية اأو )عملية الت�شوية(.
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7-  �شوؤال الطرفني فيما اإذا كان لديهم اأية اأ�شئلة. 

�ش��يناريو  عمل��ي: �ش��يناريو  عمل��ي: �ش��يتم الرتكي��ز م��ن خ��ال ال�ش��يناريو عل��ى الكلم��ة الفتتاحي��ة ملتويل امر الت�ش��وية وتطبيق هذا ال�ش��يناريو عل��ى كافة مراحل 
الت�شوية بعد ذلك.

ن�س ال�شيناريو ن�س ال�شيناريو 
وردت اإىل اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة ق�شي��ة ق��ام فيه��ا الأخ )احم��د( ب�ش��رب �ش��قيقته )من��ى ( ع��دة م��رات من��ذ وف��اة والدهم��ا،  
وق��د احت�شل��ت من��ى عل��ى تقري��ر طب��ي قطع��ي يفيد باأن مدة تعطيلها �ش��هر دون اأن يرتتب عن ذل��ك عاهة دائمة، ومن خال 
التحقيق��ات تب��ني اأن اخل��اف كان عل��ى م��رياث والدهم��ا، ا�ش��تعد كل م��ن احم��د ومن��ى ب��اأن يتم ت�ش��وية نزاعهما، ومت اإر�ش��ال 
املل��ف ومرفقات��ه اإىل اإدارة الت�ش��وية، وبع��د اأن اأكم��ل م�ش��وؤول ال�شحة النف�ش��ية الإجراءات ال�ش��تق�شائية ع��ن النزاع وطبيعة 
مرتك��ب العن��ف وج��د  مت��ويل اأمر الت�ش��وية اأن هذا النزاع قابل للت�ش��وية، وح�شل عل��ى موافقة الطرفني ووقعا تعهدا للحفاظ 

عل��ى مب��داأ ال�ش��رية  ومل ميانع��ا م��ن اأن تعقد جل�ش��ة الت�ش��وية بح�شورهما معا .

ما يقوم به متويل اأمر الت�شوية عند ا�شتقبال الأطراف ما يقوم به متويل اأمر الت�شوية عند ا�شتقبال الأطراف 
-  اأعد متويل اأمر الت�شوية املكان املنا�شب، وتاأكد من عدم وجود اأي عوائق تخل باأمن الطرفني. 

-  يقوم متويل اأمر الت�شوية بالتوا�شل مع الطرفني من خال توجيه احلديث لهما من حيث توزيع نظراته بني الطرفني قائا: 

مت��ويل الت�ش��وية: مت��ويل الت�ش��وية: �شب��اح اخل��ري �ش��يد احم��د، �شب��اح اخل��ري �ش��ت من��ى، اأن��ا مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية حمم��د جمي��ل ومت الطل��ب من��ي ان اأك��ون 
مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية يف ه��ذه الق�شي��ة، اأن��ا متخ�ش���س باإج��راءات الت�ش��وية يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري ل��دى ادارة حماي��ة ال�ش��رة، 
و�ش��اأعمل عل��ى م�ش��اعدتكما لك��ي تتو�ش��ا اإىل ح��ل مر���س خلافكم��ا، اأ�ش��كركما اأنكم��ا قررمت��ا اللجوء اإىل اإدارة الت�ش��وية من اجل بحث 
ومناق�ش��ة خافكم��ا ال��ذي م��ن املوؤك��د ان��ه اأثق��ل كاهلكم��ا، وان ه��ذا الأم��ر يعن��ي اأن عندك��م الني��ة ال�شادق��ة حل��ل ه��ذا اخل��اف، اأمتن��ى 

اأن نتع��اون �ش��ويا م��ن اأج��ل اجناح ه��ذه الإجراءات. 

يتاب��ع مت��ويل ام��ر الت�ش��وية:يتاب��ع مت��ويل ام��ر الت�ش��وية: خ��ال ه��ذه اجلل�ش��ات الت��ي �شت�ش��تمر اإىل اأن جت��دا ح��ا خلافكما �ش��يتم مناق�ش��ة العديد من الأم��ور منها الأمور 
اخلافي��ة بينكم��ا وم��ا ه��ي امل�شال��ح الت��ي ته��م كًا منكم��ا وكذل��ك مناق�ش��ة عاقتكم��ا و احتياجاتكم��ا وو�ش��ع حل��ول م��ن اج��ل حتقي��ق ه��ذه 
الحتياج��ات وتقيي��م ه��ذه احلل��ول و�ش��اأمكنكما م��ن الرتكي��ز عل��ى ه��ذه الحتياجات، وكم��ا ذكرت لكما م�ش��بقا فان عملية الت�ش��وية هي عملية 
طوعي��ة واختياري��ة واأن��ا ل امل��ك هن��ا اأن افر���س عليكم��ا ح��ا معين��ا واإمنا الهدف اأن ي�ش��عى كل منكم��ا من اجل اإيجاد احلل��ول التي تر�شيكما 
ودوري يكم��ن فق��ط ب��اأن اأوج��ه الإج��راءات للم�ش��اعدة يف ذل��ك، ويف ح��ال تو�شلكم��ا اإىل ح��ل مع��ني �ش��اأقوم بتدوينه واطاعكم��ا عليه من اجل 
املوافق��ة علي��ه م��ن قبلكم��ا، وبع��د اأن يت��م توقي��ع التفاقي��ة ف�ش��تخ�شع للم�شادق��ة م��ن قب��ل قا�ش��ي الت�ش��وية وه��ي ل عاق��ة له��ا بال�ش��رية اإذ اأن 

ت�شديقه��ا اأم��ر ي�ش��توجبه القان��ون. 

كم��ا اأري��د اأن تعلم��ا باأن��ه ل عاق��ة يل ب��اأي م��ن الطرف��ني، واإنن��ي �ش��اأقوم مبهمت��ي بحي��اد، اإذا �ش��عرمتا يف اأي وق��ت باأنن��ي خرج��ت ع��ن حي��ادي 
اأرج��و تنبيه��ي واتعهد بع��دم تكرار ذلك. 
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�ش��اأ�شف لكم��ا الإج��راءات الت��ي �ش��نقوم به��ا لك��ي يك��ون لديكم��ا العل��م ع��ن جمرياته��ا وحت��ى ل يف�ش��ر اأي اإج��راء يت��م اتخ��اذه تف�ش��ريا خاطئا، 
م��ن املوؤك��د اأن لديكم��ا كم��ًا كب��ريًا م��ن املعلوم��ات، ونحن واأنتما نريد ان نبحث هذه الأمور، �ش��اأعطي لكل منكما ع�ش��رين دقيقة كي ي�ش��رح لنا 

امل�ش��كلة من وجهة نظره، �ش��تبداأ منى....

اأحمد:اأحمد: ملاذا ل اأبداأ اأنا باحلديث، اأنا اأخوها الكبري، اأين احرتام الكبري؟ 

مت��ويل الت�ش��وية:مت��ويل الت�ش��وية: �ش��يد احم��د �ش��اأبداأ م��ع من��ى لأنه��ا ه��ي امل�ش��تكية، ويف ح��ال اأردت احلدي��ث ف�ش��اأتيح ل��ك فر�ش��ة احلديث / هن��اك ورقة وقلم 
اأمام��ك اكت��ب املاحظ��ات الت��ي تريده��ا و�شن�ش��تمع ل��ك مل��دة ع�ش��رين دقيقة عندما تنه��ي منى حديثه��ا، واأرجو عدم املقاطع��ة، نحن هنا لكي 
نبحث الأمور التي تعني عاقتكم وخافكم، فيف�شل الإ�شغاء ب�شكل جيد. ثم �شنعيد الكّرة مرة اأخرى اإىل اأن نح�شل على معلومات كافية 

ح��ول احتياجاتكم��ا وم�شاحلكما الت��ي ترغبان يف حتقيقها. 

واأريد اأن اأنوه اإىل ما مت التفاق عليه يف اتفاقية الت�شوية من اأن ما �شيتم تداوله هو.........................

يتاب��ع مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ....يتاب��ع مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية .... �ش��يكون هن��اك جل�ش��ات انفرادي��ة اإذا دع��ت احلاج��ة لذل��ك وه��ذا الم��ر ل يعن��ي ب��اأي ح��ال م��ن الأح��وال اأنن��ي 
�ش��اأخرج ع��ن حي��ادي ولكنه��ا متك��ن الطرف��ني م��ن الب��وح مب�ش��اعرهم وحتى يتم التحكم بهذه امل�ش��اعر، قد اأدع��و اأنا اإليه��ا اأو باإمكانكم طلبها 

يف اأي مرحل��ة ت�ش��عرون اأنك��م بحاج��ة اإليها. 

يتابع......يتابع......

متويل اأمر الت�شوية: متويل اأمر الت�شوية: هل لديكما اأية اأ�شئلة عّما ذكرت؟ 

ويوجه احلديث بالإمياء اإىل كل من الطرفني للتاأكد باأنه فهم الإجراءات التي �شتتبع والإجابة على اأ�شئلة اإن كان هناك اأية اأ�شئلة. 

المرحلة الثانية - جمع المعلومات وتحديد المسائل ووضع األجندة              
اأم��ر  الت��ي يتح�ش��ل عليه��ا مت��ويل  ت�ش��تند ه��ذه املرحل��ة اىل املعلوم��ات 
الت�شوية من خال الكلمات الفتتاحية لاأفراد، حيث يركز على املعلومات 
الت��ي جمعه��ا اأثن��اء ال�ش��تعدادات لعملية الت�ش��وية وبناء على تل��ك املعلومات 
الرتاكمية ي�شتطيع متويل اأمر الت�شوية ان ي�شع الجندة وامل�شائل ال�شا�شية 
الت��ي �ش��وف ت�ش��كل اأ�شا�ش��ًا يف احل��وار وو�ش��وًل اىل احل��ل  وهن��ا عل��ى مت��ويل عل��ى مت��ويل 

اأمر الت�ش��وية مراع��اة ما يلي:      اأمر الت�ش��وية مراع��اة ما يلي:      
-  البتع��اد ع��ن الرتكي��ز عل��ى ال�ش��كل القان��وين للنزاع والرتكي��ز على كل ما 

يرتبط بتجربة اأطراف النزاع وفهمهم ل�شبب اخلاف بينهم.

ال�ش��بب:ال�ش��بب: كلم��ا ابتعدن��ا ع��ن الرتكي��ز عل��ى الوقائ��ع واحليثي��ات القانوني��ة 
للن��زاع بداأن��ا يف معرف��ة الظ��روف املرتبط��ة ب��ه ليتمك��ن مت��ويل امر الت�ش��وية 
م��ن روؤي��ة الن��زاع م��ن ع��دة اأوجه وبعده��ا اختيار الطريق المث��ل للتعامل مع 

ه��ذا الن��زاع كم��ا مت ذك��ره وبيان��ه �ش��ابقا. 

لكيا يخرج مو�شوع بحث امل�شائل عن مو�شوع النزاع فا بد من اأن ي�شاعد متويل اأمر الت�شوية الأطراف على الرتكيز على الأمور التالية: 
-  تاريخ النزاع.

-  امل�شائل املختلف عليها. 
-  الحتياجات وامل�شلحة التي يتوقع كل طرف حتقيقها.

-  عدم عر�س اأية حلول يف هذه املرحلة واإمنا الرتكيز على كيفية تعريفهم للنزاع.
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-    يج��ب النتب��اه يف ه��ذه املرحل��ة اىل ان��ه اإذا ت��رك املج��ال للطرف��ني دون تنبي��ه اإىل م��ا يتوج��ب الرتكي��ز علي��ه ف�ش��يقوم البع�س ب�ش��رد خلفية 
النزاع وكيف اأن هذا الو�شع ت�ش��بب بال�شرر له ثم ي�شع احلل الذي ينا�ش��به يف هذه املرحلة مبا�ش��رة، هذا الأمر يوؤدي اإىل الت�شلب يف 
املواقف وقد ل توؤدي املفاو�شات اإىل حل، لذا على متويل اأمر الت�ش��وية اأن ينبه الأطراف على ما يجب اأن يركزوا عليه وهذا ل يتنافى 

م��ع ع��دم املقاطع��ة حي��ث يك��ون التوجي��ه ل��دى قي��ام متويل اأمر الت�ش��وية بالطلب من كل طرف ب�ش��رد وقائ��ع النزاع.

1-  كيف تبدأ هذه المرحلة؟
-  بع��د ان ينه��ي مت��ويل ام��ر الت�ش��وية كلمت��ه الفتتاحي��ة يب��داأ الطرف��ان ب�ش��رد نزاعهم��ا عل��ى الرتتيب ث��م يعطي متويل امر الت�ش��وية احلديث 
للطرف الول وعادة يكون هذا الطرف هو امل�شتكي، ويوؤكد على الطرف الثاين عدم املقاطعة او اأن الفر�شة �شوف تتاح له للكام، ويوجه 

اىل ما يجب الرتكيز عليه.

-  يتجنب متويل اأمر الت�شوية اأن يقاطع الطرف املتحدث ومينحه الوقت الكايف لإمتام حديثه. 
-  عندما ينهي الطرف الول �شرد النزاع يف�شل ان يقوم باإعادة ما �شرده الطرف املتحدث.

-  يعك���س مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية م��ا ذك��ره املتح��دث باخت�ش��ار وبلغ��ة ايجابي��ة وحيادي��ة وب�ش��كل دقي��ق متام��ا وبروؤي��ة �ش��مولية للن��زاع م��ع 
احلف��اظ على املرونة.

-  يعط��ي الكلم��ة بع��د ذل��ك للط��رف الث��اين، وهن��ا ل يطل��ب مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية م��ن الط��رف الث��اين ال��رد واإمن��ا يطلب منه و�ش��ف ما ح�شل 
وتو�شي��ح م�ش��ائل النزاع من جانبه. 

-  بع��د اأن ينه��ي ه��ذا الط��رف �ش��رده للن��زاع يعي��د مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية م��ا ذك��ره الط��رف الث��اين باخت�ش��ار وبلغ��ة ايجابي��ة وحيادي��ة وب�ش��كل 
دقي��ق يعك���س متاما ما ذك��ره املتحدث.

-  عل��ى مت��ويل ام��ر الت�ش��وية ال�ش��تماع الفع��ال الن�ش��ط ل��كل م��ا يق��ال ويبق��ي التوا�ش��ل الب�ش��ري م��ع املتح��دث دون ان يفق��د التوا�ش��ل 
كلي��ا م��ع الطرف الثاين.

-  يراعي متويل امر الت�ش��وية عدم اظهار التعاطف ب�ش��كل وا�شح، وبنف���س الوقت عدم اإغفال م�ش��اعر الطرف الذي عادة ما يكون متاأثرًا 
مبا وقع عليه من عنف.

2- قواعد تدوين المالحظات من قبل متولي امر التسوية
ان تدوي��ن املاحظ��ات ق��د يت�شم��ن نوع��ًا م��ن اخلط��ورة، خا�ش��ة اإذا كان اأح��د الأط��راف دائ��م اللتفات اىل م��ا يدونه متويل اأمر الت�ش��وية من 
ماحظ��ات، ل��ذا يف�ش��ل ان يعتم��د مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية عل��ى ذاكرته ب�ش��كل كبري واأن يدون كلمات ب�ش��يطة ت�ش��اعده على التذك��ر ول توؤدي اإىل 

ت�ش��تيت الط��راف وان يت��م التدوي��ن ب�ش��كل ل يفقده التوا�شل م��ع الطراف اأثناء احلديث. 

وتظهر اأهمية قيام متويل امر الت�شوية بتدوين املاحظات اأثناء �شرد الطراف للنزاع يف:

-  اعادة ال�شياغة بعد انهاء كل طرف ملا ذكره.
-  حتديد امل�شائل التي طرحها الطراف يف اجلل�شة الفتتاحية.

-  حتديد امل�شائل التي حتتاج اىل اي�شاح.
-  بيان امل�شائل التي مت جتاوزها واحراز تقدم فيها اثناء املفاو�شات.

-  حتديد امل�شائل التي قد ت�شكل مفاتيح للحل.
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ويظهر الر�شم التايل ما يقوم به متويل امر الت�شوية عند تدوين املاحظات:

استكمال السناريو -  المرحلة الثانية
بع��د ان ينه��ي مت��ويل ام��ر الت�ش��وية كلمت��ه الفتتاحي��ة يتوج��ه اىل امل�ش��تكية ولنفر���س انن��ا ل زلن��ا يف احلال��ة الت��ي عر�شن��ا له��ا �ش��ابقًا 

ب��ني الخ و�ش��قيقته: 
مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية:مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية: كم��ا ذك��رت �ش��ابقا �ش��تبداأ احلدي��ث اأول من��ى كونها امل�ش��تكية، اأرجو اأن تتحدثي ع��ن الدافع الذي اأتى بك اإىل الت�ش��وية، 
تكلم��ي ع��ن و�شف��ك مل��ا ح�ش��ل م��ن وجه��ة نظ��رك، واذك��ري لنا قليا ع��ن تاريخ هذا الن��زاع، وماهي الأم��ور التي تف�شلني مناق�ش��تها، وما هي 

احتياجات��ك وامل�شلح��ة الت��ي تبغ��ي حتقيقه��ا، ل تقرتح��ي اأي��ة حلول يف املرحلة احلالية واإمنا ا�ش��ردي لنا ما لديك.  
من��ى:من��ى: اإن احم��د اأك��رب اأ�ش��قائي، واحرتام��ي ل��ه كاحرتام��ي لوال��دي، مل ي�ش��بق لأحم��د اأن ق��ام ب�شرب��ي اأو التع��دي عل��ّي، واإمن��ا كان يعاملن��ي 
معاملة جيده قبل اأن يتزوج، وعندما تزوج بداأت عاقته بي ترتدى وكان ي�شمعني كاما ل اأطيقه وبداأ يتدخل بي يف كل اأمر اأقوم به، وكان 
وال��دي ل زال عل��ى قي��د احلي��اة وكلم��ا حتدث��ت لوال��دي ع��ن هذا املو�ش��وع كان ينهرين باأن اأتوقف عن ذلك، ويقول يل اأن هذا حديث ن�ش��وان.  
وال��دي ميل��ك العدي��د م��ن البي��وت املوؤج��رة وقط��ع اأرا���سٍ واأم��وال نقدي��ة يف البن��ك، عندم��ا ت��ويف والدي، جم��ع احمد اأ�ش��قائي الثاث��ة واجتمع 
معه��م واأهملن��ي، ومل يجتم��ع ب��ي عل��ى الرغ��م م��ن اأين الأخ��ت الوحي��دة لهم، وبعد الجتماع��ات طلب مني باأن اأتنازل عن مرياثي. �ش��األته عن 
�ش��بب ذل��ك ومل��اذا يري��د من��ي التن��ازل، ذك��ر يل ب��اأين �ش��اأتزوج، وان املال �ش��ينتقل اإىل الغري��ب. عندما رف�شت ذلك �ش��رخ يف وجهي وقال يل 
عب��ارات جارح��ة، ويف كل م��رة كان ياأت��ي اإلين��ا م��ن بيت��ه غا�شب��ا ف�ش��عرت اأن هن��اك حتري�ش��ا م��ن زوجت��ه، وب��داأ يرف���س م��ن يتقدم لل��زواج بي 
مهددا اإياي باأنه �شيحرمني من الزواج اإن مل اأتنازل عن حقي يف املرياث، وعندما واجهته قام ب�شربي �شربا مربحا. ويف كل مرة بها كان 
ياأت��ي كان يك��رر الم��ر ذات��ه، طالب��ا من��ي اإم��ا التن��ازل اأو اأن حيات��ي ل��ن ته��داأ. اإن كل م��ا اأري��ده ه��و اأن اأعي���س باأم��ان، وان ل يك��رر احمد اأعمال 
العن��ف اجتاه��ي، وان يحرتمن��ي كاإن�ش��ان ويح��رتم احتياجات��ي، واأن يطبق ال�ش��رع الذي اأمر بتوريثي، وان اح�ش��ل على حقي من تركة والدي، 

وان يك��ون يل خي��ار الزواج. 
)يف ه��ذه الثن��اء ي��دون مت��ويل ام��ر الت�ش��وية بع���س الكلم��ات الت��ي �ش��تعاونه على اع��ادة ال�شياغة والتلخي���س واعداد الجن��دة وحتديد قائمة 

امل�ش��ائل وهو بال�شبط ما �ش��وف يقوم به مع الطرف الآخر( ومثال ما يتم تدوينه هنا.
قبل زواج احمد 

دور الوالد قبل وفاته
اموال الوالد 

وفاة الوالد 
الخت الوحيدة 

التنازل عن املرياث
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زواج الخت
زوجة اخي 

يعاملني كاإن�شان(
بعد ان يلخ�س باخت�شار وبلغة ايجابية ما ذكرته منى ينتقل اىل الطرف الآخر

مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية:مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية: تف�ش��ل �ش��يد اأحم��د اأب��دى وجه��ة نظ��رك يف امل�ش��األة، وماه��ي وجهة نظرك يف هذا النزاع، �ش��يدة من��ى اإذا كان هناك ما 
تريدين قوله ردا على ما �ش��يقوله اأحمد فاأرى تدوين ذلك، و�ش��اأعود اإليك.

اأحم��د:اأحم��د: �شحي��ح لق��د كان��ت عاقت��ي ب�ش��قيقتي جي��دة ج��دا، ومل اأك��ن اأرف���س له��ا طلبا وعندم��ا تزوجت  تغ��ريت معاملتها معي فكلم��ا راأتني مع 
زوجت��ي تختل��ف تعاب��ري وجهه��ا، وتعام��ل زوجت��ي بف�شا�ش��ة، وقد تكلمت معه��ا عدة مرات حول �شرورة احرتامي واح��رتام زوجتي، اإل اأنها مل 
تكف عن ذلك، وعندما تويف والدي عر�شت على منى اأن نقوم واإخوتي ب�شراء ح�شتها من مرياث والدي واأنا طلبت منها ذلك بكل احرتام 
كونها �ش��قيقتي الوحيدة، و اأخربتها انه ل ميكن اأنا واأ�ش��قائي باأن نقبل اأن يدخل غريب على تركة والدي، واق�شد بذلك زوجها امل�ش��تقبلي، 
اإل اإنه��ا كان��ت تنتق��ل يف احلدي��ث مبا�ش��رة اإىل اأن ال�ش��بب يف ذل��ك زوجت��ي، وعل��ى الرغ��م م��ن اإفهامه��ا اأن زوجت��ي ل عاقة لها بذل��ك اإل اأنها 
مت��ادت يف احلدي��ث عندم��ا قال��ت عن��ي باأنن��ي )اإمع��ة لزوجتي واأاأمتر باأمره��ا(، فا�شطررت ل�شربها لكي ل تع��اود اإىل ذلك مرة اأخرى، ومع 

ذلك كانت تكرر ذلك كلما راأيتها، اأنا ل ا�ش��مح باإهانتي، وبالن�ش��بة ملرياث والدي فاأنا متم�ش��ك باأن ل ترث معنا بالطريقة التي تريدها.
)يف ه��ذه الأثن��اء ي��دون مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية بع���س الكلم��ات الت��ي �ش��تعاونه على اإع��ادة ال�شياغة والتلخي���س واإعداد الجن��دة وحتديد قائمة 

امل�ش��ائل، املثال على التدوين:
ال�شقيقة الوحيدة

زواج الخ 
احرتام زوجتي 

الرتكة 
زواج الخت 

املرياث(
)يعيد متويل امر الت�شوية ما ذكره احمد بذات الطريقة اليجابية املخت�شرة املحددة ويطلب من منى اإذا كان لديها اي ماحظات(

وبع��د ذل��ك يق��رتح مت��ويل ام��ر الت�ش��وية قائم��ة امل�ش��ائل ويب��داأ باأخذ راأي الطراف فيما اإذا كانت هذه هي امل�ش��ائل التي يريدون مناق�ش��تها ام 
ان هن��اك م�ش��ائل اخ��رى ويق��وم ب�شياغ��ة امل�ش��ائل بطريق��ة حمايدة وايجابية، وهنا ميكن ترتيب قائمة امل�ش��ائل م��ن المور القل �شعوبة اىل 
امل�ش��ائل الك��رث �شعوب��ة لأن ذل��ك يعط��ي حاف��زا لاأط��راف للم�ش��ي قدما يف عملية الت�ش��وية، اأو ق��د يتم البدء بال�شعب ثم ينتقل اىل امل�ش��ائل 

الكرث �ش��هولة، وهنا ي�ش��تطيع متويل امر الت�ش��وية اختيار املنهج الذي يعتقد انه اأف�شل للنزاع املطروح امامه. 
يف املثال ال�شابق ميكن القول ان قائمة امل�شائل املقرتحة:

يتم بعد ذلك اخذ موافقة الطراف على قائمة امل�شائل حيث تبداأ معاجلة هذه امل�شائل والنطاق يف حماولة خلق احللول واإنهاء النزاع.
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3- ما هي مهارات متولي أمر التسوية في هذه المرحلة؟
هن��اك جمموع��ة م��ن امله��ارات يج��ب ان يتقنه��ا مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اإ�شاف��ة اإىل ال�شفات التي عر�شن��ا لها �شمن حمور متويل امر الت�ش��وية، 
مل��ا له��ذه امله��ارات م��ن اهمي��ة يف مراح��ل الت�ش��وية جميعه��ا ولك��ن اهمي��ة تل��ك املهارات تظه��ر ب�شورة او�ش��ح يف مرحلة جم��ع املعلومات فكلما 

كانت املعلومات املح�شلة غنية ووا�شحة انعك���س ذلك على اإجراءات الت�ش��وية. 

-  و�شنعر�س لتلك املهارات تباعًا:  

أواًل: االصغاء الفعال
بب�شاطة ميكن تعريف الإ�شغاء الفعال باأنه "بذل امل�شتمع كل اجلهد لفهم ما يقوله املتحدث"؛ 
فهن��اك ف��رق ب��ني ان ن�ش��مع م��ا يقول��ه الآخر وبني فهم ما يقوله، نظرًا للتباين بني عملية ال�ش��مع 
الف�ش��يولوجية وب��ني عملي��ة الإ�شغ��اء الفعال، مبا يف ذلك الإ�شغاء اإىل �شوت م�ش��اعر الطرفني، 

ويتحقق النجاح يف ال�شتماع باللتقاط الكامل للر�شالة التي ير�شلها الطرف املتحدث.

�شوابط ال�شغاء الفعال �شوابط ال�شغاء الفعال 
-  البتعاد عن التفكري الذهني بالدفاع اأو احلكم اأو الن�شيحة اأو الفرتا�س.  

-  عدم ان�شغال ذهن متويل الت�شوية عما يقوله الأطراف بالتفكري يف كيفية الرد عليهما.
-  الدقة يف الإ�شغاء واحلر�س على التثبت مما مت فهمه وقراءة ما بني ال�شطور.

-  ل يجوز ملتويل امر الت�ش��وية اأن يقاطع الأطراف من اجل اأن يح�شل على املعلومات واإمنا يتوجب عليه فهم الفكرة كاملة، وجتنب كرثة الكام 
فالأ�شل اأن ي�شغي. وان يعيد ال�شياغة بلغة ايجابية وباخت�شار ليعزز لدى املتحدث انه كان بالفعل ي�شغي له.

-  الرتكيز الكامل والبتعاد عن الن�شاطات التي قد تعرت�س الرتكيز يف ال�شتماع.

العامات التي تدل على ال�شغاء الفعال العامات التي تدل على ال�شغاء الفعال 
-  الت�شال الب�شري املنا�شب والفعال. 

-  تعابري الوجه املائمة.
-  المياء بالراأ�س بالتاأكيد على الفهم )مع مراعاة ان ل يخل ذلك باحليادية(. 

-  تفادي اظهار عامات تفيد امللل.
-  عدم املقاطعة.

-  اعادة الكام الذي ذكر ب�شياغة حيادية وايجابية.
املثال التايل يبني الفرق بني ال�شتماع وال�شغاء 

منى: عندما يت�شل احمد باأنه �شياأتي اإلينا اأ�شبحت اأتذرع باي �شبب للخروج من البيت كي ل اأقابله حتى ل ي�شربني؟
ال�ش��تماع الف�ش��يولوجي يعني �ش��ماع العبارة كماهي يف هذه الثناء نتيجة تركيز متويل امر الت�ش��وية فانه يريد ان يفهم ما 
ه��و ابع��د م��ن جم��رد املعن��ى احل��ريف لل��كام وه��و ان منى تتذرع باي �ش��بب لكي تخرج من البيت عندم��ا يت�شل احمد للقدوم.

 الر�شالة املبا�شرة الوىل انها ل تريد ان تواجه احمد يف املنزل لكي ل ي�شربها.
الر�ش��الة التي تريد اي�شالها وهو ما على متويل امر الت�ش��وية فهمه ان هناك م�ش��كلة ا�شبحت لدى منى وهي عدم �ش��عورها 

بالأمان يف وجود احمد.
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ثانيًا: تفعيل الحوار واالنتقال من النقاش الى الحوار
من ال�شروري اأن يكون متويل امر الت�ش��وية على معرفة باأن احلوار ك�ش��كل من اأ�ش��كال املحادثة يختلف عن املناق�ش��ة كنمط اآخر من اأمناط 
املحادث��ة فثم��ة عن�ش��ر رئي�ش��ي يف اأي ت�ش��وية يتمث��ل يف خل��ق اأر�شي��ة للح��وار �ش��واء تعل��ق الأم��ر بتقيي��م اأ�شا�ش��ي للن��زاع -التقيي��م الذي ي�ش��تند 
علي��ه مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية يف جل�ش��ة الت�ش��وية -  اأو تعل��ق باإج��راء مزي��د م��ن املناق�ش��ات ح��ول القيم��ة ذات ال�شل��ة مبو�ش��وع الن��زاع اأو الأبع��اد 

ال�ش��خ�شية للنزاع.

-  ويجب ان يفهم الطراف اأن للحقيقة جوانب عدة، فنجد البع�س يحاول اقناع الطرف الآخر بان ما ح�شل هو احلقيقة يف حني يجاهد 
الط��رف الآخ��ر يف اعط��اء �ش��ورة اخ��رى له��ا، فل��كل ط��رف مفه��وم خا���س به ع��ن احلقيقة، واملقاربة ب��ني الطرفني من خ��ال احلوار حول 
حقيقة ما ح�شل يعترب حجر ال�شا���س يف ادارة النزاع، فاذا ا�ش��تطاع متويل اأمر الت�ش��وية اأن يعطي الأطراف فر�شة ل�ش��تماع كل منهما 
لوجه��ة نظ��ر الآخ��ر ف�ش��يكون هن��اك جم��ال لاع��رتاف املتب��ادل بوجه��ات النظ��ر املختلف��ة. وه��ذه املنهجي��ة توف��ر فر�ش��ة لاأط��راف لتنقية 

و�شق��ل مفهومهما للحقيقة.

ويمثل الرسم التالي الفرق بين الحوار والنقاش:

ثالثًا: توجيه االسئلة
يع��د توجي��ه ال�ش��ئلة املنا�ش��بة بال�شيغ��ة املنا�ش��بة وبالطريق��ة الك��رث ماءم��ة يف الوق��ت املنا�ش��ب م��ن اأجن��ع امله��ارات التي من �ش��اأنها ان توفر 

املعلومة التي ت�ش��هل مهمة متويل امر الت�ش��وية يف التو�شل اىل احللول املنا�ش��بة. 

انواع ال�شئلة: انواع ال�شئلة: 

-  ال�شئلة ال�شتي�شاحية -  ال�شئلة ال�شتي�شاحية 
وت�ش��تخدم ع��ادة للح�ش��ول عل��ى املعلوم��ة ب�ش��كل او�ش��ح او لتاأكي��د املعلومات ويتم ذلك يف املراحل الولية من الت�ش��وية عندما يبداأ متويل امر 

الت�شوية بجمع املعلومات لفهم وحتديد م�شائل النقا�س. 

مثال:مثال:
مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية:مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية: �ش��يدة من��ى ه��ل م��ن املمك��ن ان تو�شحي ب�ش��كل اأكرث تف�شي��ًا الآلم التي عانيِت منها نتيجة ما قام به �ش��قيقك وما هي 

ال�شابات التي حلقت بك؟ 

-  ال�شئلة املفتوحة -  ال�شئلة املفتوحة 
هي ال�ش��ئلة التي يوجهها متويل امر الت�ش��وية لكي يوا�شل الطرف الذي يتحدث الكام وهذا النوع من ال�ش��ئلة ي�ش��تخدم غالبا يف املراحل 
الولي��ة يف الت�ش��وية مل�ش��اعدة مت��ويل ام��ر الت�ش��وية يف احل�ش��ول عل��ى املعلوم��ات وم�ش��اعدة الط��راف م��ن التع��رف على المور م��ن وجهة نظر 

الط��رف اآخ��ر ويوجه احلوار نح��و التفكري باخليارات. 
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مثال:مثال:
يب��داأ مت��ويل ام��ر الت�ش��وية ب�ش��وؤال ع��ام وينتق��ل لاأخ���س ويف ه��ذا الن��وع م��ن ال�ش��ئلة ي�ش��تطيع ان يجع��ل الط��راف تتاب��ع يف ال��كام 

وي�ش��تمر احل��وار.

متويل اأمر الت�شوية:متويل اأمر الت�شوية: �شيد احمد هل ميكن ان تو�شح اأكرث حول هذه الواقعة؟
مث��ل ه��ذا ال�ش��وؤال ه��و �ش��وؤال مفت��وح وكذل��ك �ش��وؤال تو�شيح��ي يف الوق��ت ذات��ه وه��و يتي��ح لو�شف الأث��ر لكي يتفهم الط��رف الآخر اأن م��ا قام به 

له اآثار قد ل يتخيلها �ش��واء على نف�ش��ية �ش��قيقته اأو على عاقتهما اأو على الإح�شا���س بالأمان من قبلها. 

-  ال�شئلة املغلقة  -  ال�شئلة املغلقة  
هي ال�شئلة التي تكون الجابة عنها "بنعم" او "ل" وهذه ال�شئلة من الف�شل ال ت�شتخدم ب�شكل م�شتمر بل ويف ا�شيق احلدود، واأف�شل ا�شتخدام 
لهذا النوع من ال�شئلة يف املراحل النهائية للت�شوية عندما يكون الطراف من النوع الذي يتطوع باإعطاء الكثري من املعلومات ويحاول متويل امر 

الت�شوية ان يخفف من �شيطرة الطرفني على احلديث كونه يريد التدخل لتوجيه احلوار اىل منحى اآخر.

مثال: تكملة ال�شيناريومثال: تكملة ال�شيناريو
متويل اأمر الت�شوية:متويل اأمر الت�شوية: �شيدة منى اأنت منزعجة من طريقة تعامل اأحمد معك؟   

متويل اأمر الت�شوية:متويل اأمر الت�شوية: هل ماأمت التفاق عليه من�شجم متاما مع ما يريده كل منكم؟ 

رابعًا: االبتعاد عن عوائق االتصال
اإن بع���س و�ش��ائل التوا�ش��ل ق��د تب��دو جي��دة يف ظاهره��ا وم��ن الع��ادي ا�ش��تخدامها لكنه��ا يف احلقيق��ة تدم��ر ط��رق التوا�ش��ل ب��ني الطرف��ني 
فا�ش��تعمال عوائ��ق الت�ش��ال جتع��ل الأط��راف غ��ري راغب��ني بال�ش��تمرار يف عملي��ة الت�ش��وية م��ن جه��ة، وم��ن جه��ة اأخ��رى فاإنه��ا تعط��ي انطباعا 

بخ��روج مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ع��ن احلي��اد، وم��ن ه��ذه العوائق: 

ا�شتخدام العبارات النمطية: ا�شتخدام العبارات النمطية: 
مثال: تكملة ال�شيناريومثال: تكملة ال�شيناريو

مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية:مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية: �ش��احمك اهلل، ه��ل هن��اك م��ن يتكل��م م��ع �ش��قيقه الأك��رب به��ذه الطريق��ة؟ اأنت��م ال�ش��يدات م�ش��كلتكم اأنك��م تت�ش��رعون يف 
احلكم على الأ�ش��ياء. 

العب��ارة النمطي��ة امل�ش��تخدمة هن��ا )اأنت��م ال�ش��يدات( ف��اذا ا�ش��تخدم مت��ويل امر الت�ش��وية مث��ل هذه العب��ارات فانه يدل على انه يحكم م�ش��بقا 
عل��ى الوقائ��ع وبالتايل فقد متتن��ع ال�شحية عن اعطاء اي معلومات.

    الن�شيحة:     الن�شيحة: 
لي���س م��ن �شم��ن مه��ام مت��ويل ام��ر الت�ش��وية الدلء باأي��ة ن�شائ��ح، ف��اذا ب��ادر متويل الت�ش��وية مبا�ش��رة ويف اول احلدي��ث باإب��داء الن�شائح فان 
هذا المر �شيوؤدي اىل امتناع الطرف عن احلديث اذ ان هذا المر يعني ان الطرف ل ميلك القدرة على حل اخلاف وانه �شبب يف تفاقمه 

مما ي�شكل اي�شا خروجا عن احلياد. 

    ال�شئلة املكثفة:    ال�شئلة املكثفة:
�ش��وؤال الطرفني اأ�ش��ئلة مكثفة بطريقة حتقيقية متنع ان�ش��يابية التوا�شل وقد يلجاأ اأحد الأطراف اإىل الإحجام عن ذكر املعلومات التي تفيد 

يف حل النزاع.

مثال: تكملة ال�شيناريومثال: تكملة ال�شيناريو

مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية:مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية: ه��ل �ش��بق وان اأخط��اأت يف ح��ق اأخي��ك الأك��رب؟ مل��اذا مل تلجاأي اإىل اإخوت��ك الآخرين؟ ملاذا مل تتجنبي الدخول يف نقا���س 
معه حتى ل ي�شربك؟
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    الطماأن��ة:    الطماأن��ة:  لي���س اله��دف م��ن عق��د الت�ش��وية الطماأن��ة الت��ي ق��د تخال��ف الواق��ع؛ فطماأن��ة ال�شحي��ة بهذا الأ�ش��لوب يجعل الطرف الآخر ي�ش��عر 
بتعاطف متويل الت�شوية مع الطرف الآخر، اإ�شافة اإىل اأنها جتعل ال�شحية حتجم عن اإعطاء معلومات كونها خل�شت اإىل نتيجة باأن النتيجة 

�شتكون ل�شاحلها ح�شب اعتقادها.

مثال: مثال: 
متويل اأمر الت�شوية: متويل اأمر الت�شوية: اإطمئني كل �شيء �شيكون على ما يرام.

    النقد: ومثاله     النقد: ومثاله 

متويل اأمر الت�شوية: متويل اأمر الت�شوية: من غري اجلائز وغري املقبول ت�شرفك يا اأحمد فهو خمالف لل�شريعة الإ�شامية، ومنذ متى نحرم الإناث من ورثتهم؟

    ال�شتم ومناداة الآخرين باأ�شماء ل يحبونها:    ال�شتم ومناداة الآخرين باأ�شماء ل يحبونها:

مثال: مثال: 

متويل اأمر الت�شوية:متويل اأمر الت�شوية: يا بنت يكفي بكاء؟  اأو كمثال ال�شماح لأحمد بتوجيه عبارة جارحة اإىل �شقيقته.

    اعطاء الوامر:    اعطاء الوامر:

مثال:مثال:

متويل اأمر الت�شوية:متويل اأمر الت�شوية: عندما اأقول لك تكلمي تتكلمني واإل فا�شمتي؟ 

خامسًا: التواصل غير اللفظي
ي�ش��كل التوا�ش��ل غ��ري اللفظ��ي ج��زءا حيوي��ا ومهم��ًا يف عملية التوا�شل وباملجمل يقدر اخل��رباء ان 55% من املعلومات يتم احل�شول عليها من 

خال ال�شلوك و 38% من خال ال�شوت  و7%  فقط من الكلمات التي ي�شتخدمها املتحدث لذا يراعي متويل امر الت�شوية ما يلي:

     ا�شتخدام لغة اجل�شد ولكن بطريقة غري انفعالية مثال ذلك:
-  الت�شال العيني املنا�شب والفعال.

-  اإمياءات الوجه املنا�شبة التي ت�شعر الأطراف باأنه فهم ما قالوه.
-  اجلل�شة املعتدلة التي تنم عن انه م�شتعد ل�شماعهما والنتباه ملا يقولن. 

-  حتريك الراأ�س ب�شكل منا�شب وموزع بني الطرفني. 
-  عدم التاأ�شري ب�شكل اتهامي لاأطراف اأو ب�شكل يق�شد منه فر�س القوة.

مراقبة التوا�شل بني الطراف ولغة اجل�ش��د التي ي�ش��تخدمها كل منهم لدى احلديث �ش��واء اثناء حديثه او حديث الطرف الآخر اإذ اأن 
ذلك ي�ش��اعد متويل امر الت�ش��وية على حتديد امل�ش��ائل التي حتتاج اىل تفاو�س حولها ويحدد اولويات الطراف وامل�ش��ائل التي تعد ذات 

ح�شا�شية لدى الطراف.

يج��ب ان يراع��ي مت��ويل ام��ر الت�ش��وية ان ل يبن��ي افرتا�ش��ات عل��ى حرك��ة واح��دة م��ن ح��ركات اجل�ش��د ب��ل ه��ي جمم��وع ح��ركات ت�ش��كل 
الفرتا���س ح��ول امل�ش��الة.

يراع��ي اي�ش��ا ان التوا�ش��ل غ��ري اللفظ��ي ق��د ل يك��ون وا�شح��ا يف بع���س احل��الت فيج��ب ان يك��ون مت��ويل ام��ر الت�ش��وية حري�ش��ا عل��ى ان ل 
يبن��ي الكث��ري من الفرتا�ش��ات يف هذه احلالة.
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مثال:مثال:

ب��داأ اأح��د الط��راف وه��و هن��ا �شحي��ة العن��ف باحلدي��ث ع��ن رغبته��ا يف العم��ل وان لديه��ا موؤه��ات علمية )يف ه��ذه اللحظة بدا ال��زوج املعنف 
بالتحرك وبداأت تعابري وجهه تختلف بدا بالتجهم( وعندما ا�شتمرت الزوجة باحلديث عن ح�شولها على العديد من العرو�س للعمل بدخل 

مرتفع )هنا نظرت الزوجة اىل زوجها نظرة حتمل يف طياتها الرغبة يف التعاون مع الزوج( وا�شتمرت باحلديث.

ي�ش��تفيد متويل امر الت�ش��وية ان لدى الزوج م�ش��كلة يف ان زوجته حتمل موؤهات عالية وي�ش��تند اىل املعلومات البتدائية بان الزوج ل يحمل 
موؤهًا عاليًا ومن هنا يعترب متويل امر الت�شوية ان من امل�شائل املهمة واحل�شا�شة ان الزوجة حتمل موؤهات عليا ومن هنا يعمل متويل امر 
الت�ش��وية على حل هذا ال�ش��بب، حيث ي�ش��تنبط ان �ش��بب اخلاف لي���س عدم رغبة الزوج يف عمل زوجته وامنا �ش��عوره بالنق�س يجب ان يعمل 

على عاجه، وي�شتخدم متويل امر الت�شوية نظرات الزوجة برغبتها يف م�شاعدة الزوج والتعاون معه كمفتاح ا�شا�شي يف احلل.  

سادسًا: معرفة المهارات التوكيدية
اأهمية معرفة املهارات التوكيدية من قبل متويل الت�شوية 

    تعلم الأطراف كيفية اإي�شال الفكرة بطريقة ل جترح الطرف الآخر وت�شاعدهم يف عاقتهم امل�شتقبلية: 

مثال: تكملة ال�شيناريومثال: تكملة ال�شيناريو
منى:منى: احمد كان �شيئا معي واأنا اطلب منه اأن يخر�س فل�شت كما ذكر.

مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية )يوج��ه العب��ارة للطرف��ني(: مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية )يوج��ه العب��ارة للطرف��ني(: يرج��ى عدم ا�ش��تخدام العب��ارات اجلارحة وال�ش��تم واملناداة باأ�ش��ماء غرب حمبب��ة واإذا كان لأي 
من الطرفني اأي طلب من الآخر فالرجاء توجيه طلبك باحرتام ودون جرح م�شاعر الطرف الآخر. �شيدة منى انا متاأكد اأنك تق�شدين القول: 
اأنا انزعج من هذه العبارات، فرجاء ل تعاود الغلط بحقي. واأرجو ا�شتخدام هذه الطريقة باحلديث فنحن هنا لغايات الو�شول اإىل حل مر�س.

سابعًا: إعادة الصياغة
يف بع���س الأحي��ان يذك��ر الأط��راف عب��ارات ق��د تك��ون كالقنبل��ة املوقوت��ة فعل��ى مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اأن يعي��د �شياغته��ا بطريق��ة تزي��ل ال�ش��مَية 

من الكام. 
مثال مثال 

احمد:احمد: اإن منى على نياتها وفيها هبل فهي غري متعلمة.
متويل اأمر الت�شوية: متويل اأمر الت�شوية:  تق�شد اأن منى ونظرا لعدم تعليمها من املمكن اأن تقع �شحية ا�شتغفالها من الآخرين. 

ثامنًا: تحديد وترتيب األفكار التي ذكرها الطرفان 
م�شاعدة الأطراف يف ترتيب اأفكارهم 

مثال: مثال: 
مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية:مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية: اآن�ش��ة من��ى... ان الأم��ور الت��ي ذكرته��ا تتعل��ق بالأم��ان اجل�ش��دي وه��و ع��دم تعر�ش��ك ل��اأذى، الأم��ان امل��ادي وه��و 
حق��ك بال�ش��تمتاع برتك��ة وال��دك، والأم��ان النف�ش��ي وه��و حق��ك ب��ان تتزوج��ي دون قي��ود. الح��رتام والرغب��ة بال�ش��عور مبحب��ة اأخوت��ك. 

ه��ل هن��اك اأم��ور اخرى؟ 

مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية: مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية: �ش��يد اأحم��د اإن الأم��ور الت��ي ذكرته��ا تتعل��ق بالح��رتام، الأم��ان وع��دم التعر���س لفظي��ا ل��ك اأو لزوجت��ك وكذل��ك اإثب��ات 
ال��ذات. وان تك��ون العاق��ة بين��ك وب��ني اأخت��ك فيه��ا م��ودة. ه��ل هناك ام��ور اخرى؟

تاسعًا: إعادة تأطير المشكلة
م��ن اأه��م امله��ارات الت��ي يتوج��ب اأن يعرفه��ا مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية م�ش��اعدة الأط��راف يف اإع��ادة تاأط��ري امل�ش��كلة وت�ش��ميتها، مبعن��ى اإذا وجد اأن 

هن��اك كي��ًا م��ن التهام��ات ب��ني الطرف��ني �شد بع�شهما فعليه توجيه الطرفني اإىل امل�ش��كلة بدل من �ش��خ�شية الأطراف: 
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مثال:مثال:
منى: منى: ل تتكلم.... اأنت ال�شبب يف كل ذلك، لوكان والدي حيا ملا جتراأت على فعل ما فعلت.

احمد:احمد: اأنت لو اأنك تفهمني ملا تخطيت حدودك واأهنت اأخاك الكبري.
مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية:  مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية:  ل��و �ش��محتم دعون��ا ل نكي��ل التهامات ودعونا ن�ش��مي م�ش��كلتكم ب�)ال�ش��يء( وجه��وا كامكم اإىل )ال�ش��يء( حتى نتمكن 

م��ن الو�شول اإىل حل مر�س. 

عاشرًا: الحرص في موضوع اختالف الثقاقات
يج��ب عل��ى مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اأن يثق��ف نف�ش��ه ح��ول تن��وع الثقاف��ات املوج��ود يف جمتمع��ه واأمن��اط التفكري املوج��ودة يف املجتم��ع حتى يتمكن 

م��ن اخ��ذ ذل��ك بع��ني العتب��ار وان يب��داأ بالت�ش��وية بطريق��ة مقبول��ة ثقافي��ا للطرف��ني. 

بع��د ال�ش��ري بالإج��راءات وحتدي��د قائم��ة امل�ش��ائل والجن��دة وب��دء النقا���س يف امل�ش��ائل امل�ش��األة تل��و الخ��رى وح��ل ه��ذه امل�ش��ائل تباع��ا، قد يجد 
متويل امر الت�ش��وية ان املو�شوع اأكرث تعقيدا وان امل�ش��ائل املعرو�شة لي�ش��ت هي امل�ش��ائل التي حتتاج اىل تفاو�س وحل بل يكون هناك م�ش��ائل 
خفية يحتاج متويل امر الت�شوية اىل حتديدها اول ثم العمل على حلها ومن هنا ننتقل اىل املرحلة التالية من مراحل الت�شوية وهي مرحلة 

ك�شف الجندة اخلفية. 

المرحلة الثالثة: كشف أجندة المصالح الخفية لألطراف.                          
بع��د اجلل�ش��ة الفتتاحي��ة وال�ش��ري يف اج��راءات الت�ش��وية وب��دء احل��وار عل��ى امل�ش��ائل املختلف��ة ق��د تب��داأ 
امل�ش��ائل بالتعقي��د تدريجي��ا وق��د ي�ش��ل الم��ر اىل الت�شعي��د؛ فهن��ا ل ب��د م��ن و�ش��يلة يتمك��ن م��ن خاله��ا 
مت��ويل ام��ر الت�ش��وية م��ن معرف��ة امل�شال��ح اخلفي��ة لاأط��راف ويت��م ذل��ك م��ن خ��ال مه��ارات التوا�ش��ل 
الت��ي ميلكه��ا والت��ي متكن��ه م��ن التو�ش��ل اإىل امل�شال��ح اخلفي��ة الت��ي ين�ش��دها الطرف��ان ولك��ن ق��د ل 
ي�ش��اعده وج��ود الطرف��ني يف جل�ش��ة م�ش��رتكة، عنده��ا يلج��ا مت��ويل ام��ر الت�ش��وية اىل اللتق��اء م��ع كل 

ط��رف عل��ى ح��دة وه��ذا م��ا ي�ش��مى ب "جل�ش��ات منف�شل��ة".

1-  ما هو المقصود بالمسائل الخفية؟
يف الع��ادة ل يك��ون م��ا يظه��ر ه��و م��ا يري��ده الط��راف ب�ش��كل مبا�ش��ر وبالت��ايل ل ب��ّد م��ن التع��رف عل��ى اله��دف احلقيق��ي الذي يري��د الطراف 

حتقيق��ه، وهذه امل�ش��ائل ت�ش��كل الجن��دة اخلفية لاأطراف. 

مثال ذلك مثال ذلك 
ق��ول احم��د ان��ه ق��ام ب�ش��رب �ش��قيقته لك��ي تقب��ل بالعر���س املط��روح عليه��ا وال�ش��بب يف ذل��ك ان��ه يرغ��ب ب��اأن يقي��م على قطع��ة الأر���س املوروثة 

مبن��ى عي��ادات. ويريده��ا اأن ت�ش��قط احلق ال�ش��خ�شي عنه حت��ى ل يعاقب.
اأو ق��ول من��ى ب��اأن م�شلحته��ا يف اأن يك��ف احم��د ع��ن �شربه��ا ب�ش��بب امل��رياث لأنه��ا تعرف��ت اإىل �ش��خ�س �ش��يتقدم خلطبته��ا ول تري��د من احمد 

اأن يرف�شه ب�ش��بب املرياث وان الهدف لي���س اإيقاع العقوبة عليه.
هن��ا ل ي�ش��تطيع مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اأن ينق��ل ه��ذه الأجن��دات للط��رف الآخ��ر ولك��ن باإم��كان ه��ذه الأجن��دات اأن حت��دد طريق��ة احل��ل لحق��ا 

والآلي��ة الف�ش��ل للو�ش��ول اىل ه��ذه امل�ش��ائل ه��و ا�ش��تخدام اجلل�ش��ات املنف�شل��ة.  
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2- الجلسات المنفصلة
ُتع��رف اجلل�ش��ة املنف�شل��ة باأنه��ا "اجلل�ش��ة الت��ي يطل��ب فيه��ا مت��ويل ام��ر الت�ش��وية م��ن الط��راف النفراد بكل واح��د منهم على حدة يف جل�ش��ة 

مغلقة، ويكون ذلك اإما بناء على طلب الأطراف او اإذا وجد متويل اأمر الت�شوية �شرورة لذلك". 

و�شتعر�س للجل�شات املنف�شلة عدة جوانب منها: و�شتعر�س للجل�شات املنف�شلة عدة جوانب منها: 

أ -  متى نلجأ الى الجلسات المنفصلة؟
ا�شتك�ش��اف خي��ارات للت�ش��وية حي��ث ميي��ل الط��راف ع��ادة لإعط��اء خي��ارات اأكرث عندم��ا يكونون وحدهم وهن��ا يختار متويل امر الت�ش��وية 

عادة الطرف الكرث مرونة يف التفاو�س ليبداأ اجلل�ش��ات املنف�شلة معه. 
عندما ي�شت�ش��عر متويل امر الت�ش��وية ان اأحد الطراف يظهر �ش��لوكا من �ش��اأنه اعاقة التقدم اأو يهدد احتمالية الو�شول اىل احلل؛ فقد 

يختار متويل امر الت�شوية هذا الطرف للبدء معه يف اجلل�شات املنف�شلة.

عندما ي�شعر متويل اأمر الت�شوية ان هناك تقدمًا وان اأحد الطراف بحاجة اىل ت�شجيع.
عندما يكون هناك طرف يتخذ موقفا منذ بداية املفاو�شات ول يحرز اي تقدم او تغيري يف موقفه.

ارتفاع وترية امل�شاعر خ�شو�شا يف حالة ارتفاع وترية الحتداد واجلدال بني الطرفني.  
يف حال��ة رغب��ة اأح��د الأط��راف بالب��وح مب�ش��اعره الت��ي ل ي�ش��تطيع قوله��ا اأم��ام الطرف الثاين حفاظا عل��ى العاقة، واإذا كان هذا ال�ش��بب 
يف اللجوء اإليها فاإنه ميتنع على متويل الت�شوية اأن مينع الطرف من التحدث عن م�شاعره والتنفي�س عن غ�شبه اأو البكاء فاإن هذا الأمر 

يخفف من احتداد الطرفني وملتويل اأمر الت�شوية هنا التعاطف مع م�شاعر الأطراف ولكن دون اأن يخرجه ذلك عن حياده.
تقييم العرو�س املقدمة من الطرفني واإعطاء الفر�شة للطرف الآخر خال فرتة الجتماع املنفرد للتفكري او املداولة فيها.

ب- متى ال نلجأ الى الجلسات المنفصلة؟
اإذا كان��ت غ��ري �شروري��ة وكان��ت الط��راف تب��دي تعاون��ا وتقدم��ا يف املفاو�ش��ات فاللج��وء هن��ا اىل اجلل�ش��ات املنف�شلة قد يوؤثر �ش��لبا على 

عملية الت�شوية. 
اإذا كان م�ش��توى الثق��ة ب��ني الطرف��ني متدني��ًا ج��دا بحي��ث ت�شب��ح اخل�ش��ية م��ن تطوير بع�س احلل��ول مع اأحد الطراف قد ي��وؤدي اىل اثارة 

ال�شكوك لدى الطرف الثاين. 
العوائق اللوج�شتية حيث ل تتوافر الغرفة والت�شهيات الازمة لعقد اللقاءات املنف�شلة.

ج- ماهي قواعد االجتماعات المنفصلة؟
-  ال�ش��رية و�ش��وؤال كل ط��رف ع��ن املعلوم��ات الت��ي يرغ��ب بالإف�ش��اح عنه��ا لاآخ��ر وبالت��ايل متت��د ال�ش��رية لت�ش��مل م��ا ي��ديل ب��ه كل ط��رف يف 

اجلل�ش��ة امل�ش��رتكة وع��دم ج��واز م�ش��اركتها م��ع الط��رف الآخ��ر ال مبوافق��ة م��ن ادىل بها. 
-  اللقاء مع كل طرف يف كل مرة فا يجوز ان يلتقي متويل امر الت�شوية مع اأحد الطراف على انفراد ول يلتقي مع الآخر.

-  ل ي�ش��رتط ان يق�ش��ي مت��ويل ام��ر الت�ش��وية وقت��ا مماث��ا يف كل اجتم��اع م��ع كل فري��ق حي��ث تتباي��ن م��دة كل اجتم��اع م��ع كل ط��رف وفق��ا مل��ا 
يتم يف اجلل�ش��ة.

د-  ماهي اجراءات الجلسات المنفصلة؟
عندما يتم البدء باجلل�شات املنف�شلة يبلغ متويل امر الت�شوية الطرفني انه �شيلتقي كًا منهم على انفراد ويقوم مبا يلي:

يحدد مع اي من الطرفني �شوف يبداأ وان الطرف الآخر �شينتظر اىل ان ينتهي مع الطرف الول.
يحدد مدة تقريبية لاجتماع مع كل طرف.
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ي�شتاأذن الطرف الآخر باملغادرة ويتوجه مع الطرف الذي �شيعقد معه اجلل�شة اىل غرفة الجتماعات املغلقة.
ي�شطحب الطرف الآخر اىل مكان النتظار. 

عند البدء باجلل�شة املغلقة يراعي متويل امر الت�شوية ما يلي:  
    الوقت الذي ت�شتغرقه اجلل�شة حتى ل يرتك الطرف الآخر ينتظر طويا.

     ف�شل ماحظات اجلل�شة املغلقة عن ماحظات اجلل�شة امل�شرتكة.
     مراجع��ة قاع��دة ال�ش��رية م��ع الط��رف احلا�ش��ر ويبلغ��ه ان م��ا ي��دور يف ه��ذه اجلل�ش��ة �ش��ري ول��ن ي�ش��اركه م��ع الط��رف الآخ��ر ال اإذا واف��ق 

الط��رف احلا�ش��ر عل��ى ذلك.
     احلر�س على ا�شتخدام اللغة املحايدة حتى يف اجلل�شات املنفردة.  

     الذهاب مبا�ش��رة اىل المر الذي يريد من وراء اجلل�ش��ة املنفردة فاإذا كان الهدف تقييم خيار معني في�ش��األ هذا الطرف عن راأيه فهذا 
الم��ر دون الدخ��ول يف نقا�ش��ات اخ��رى. 

     ي�شاأل الطرف احلا�شر فيما اإذا كان هناك اّي �شيء يرغب يف ا�شافته.
     يلخ�س ما ح�شل للطرف احلا�شر ومن ثم يذكره بقاعدة ال�شرية وفيما يرغب مب�شاركته مع الطرف الآخر.  
ينهي اجلل�شة الوىل ويطلب الطرف احلا�شر لا�شرتاحة يف مكان ال�شرتاحة ويدعي الطرف الآخر للح�شور.

تطبق الجراءات ال�شابقة نف�شها املتعلقة بال�شرية والوقت.
يف اجلل�شة الثانية عادة ما يتم ا�شتخدام ا�شئلة افرتا�شية ناجمة عن الجتماع الول مثال:مثال: 

)ماذا لو كان العمل الذي �ش��وف تلتحق به زوجتك يوفر بع�س املزايا للعائلة ومنها التامني ال�شحي ا�شافة اىل توفري م�ش��احة للعمل املرن 
م��ن املن��زل ه��ل م��ن املمك��ن ان يكون ذلك حاف��زًا حلل النزاع بهذا ال�ش��اأن(.

ويتم انهاء اجلل�شة بالطريقة ذاتها.
اإذا كان هناك داع لا�شتمرار باجلل�شات املغلقة ي�شتمر متويل امر الت�شوية او ان يتم الرجوع اىل جل�شة م�شرتكة.

يف ح��ال تواف��ق الفريق��ان عل��ى ح��ل خ��ال تب��ادل وجه��ات النظ��ر م��ع متويل امر الت�ش��وية خال اجلل�ش��ات املغلق��ة يتم اعانه يف اجلل�ش��ات 
امل�ش��رتكة واعان التو�شل اىل حل.

مثال: مثال: 
تكملة ال�شيناريوتكملة ال�شيناريو

بع��د اأن يج��د مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ان امل�ش��اعر ب��داأت حتت��دم واب��دت من��ى انفع��ال �ش��ديدا وبدا التوتر ي�ش��ود الج��واء يقرر متويل اأمر الت�ش��وية بع��د اأن يج��د مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ان امل�ش��اعر ب��داأت حتت��دم واب��دت من��ى انفع��ال �ش��ديدا وبدا التوتر ي�ش��ود الج��واء يقرر متويل اأمر الت�ش��وية 
اجتماع��ا منف�ش��ا وهن��ا يف الجتم��اع املنف�ش��ل:اجتماع��ا منف�ش��ا وهن��ا يف الجتم��اع املنف�ش��ل:

منى وهي تبكي بانفعال وب�شوت مرتفع، انا ل�شت وقحة، هل لأين اأطالب بحقي ا�شبحت وقحة ل توؤاخذين على انفعايل.

متويل اأمر الت�ش��وية:متويل اأمر الت�ش��وية: انا اتفهم ما تعنني، وان البكاء لي���س ب�ش��يء خاطئ عربي عن م�ش��اعرك كما تريدين. ي�ش��تطيع متويل اأمر الت�ش��وية يف 
اجلل�شة املنف�شلة ان ي�شتخدم هذا ال�شلوب ولكن ل يجوز له ذلك لو كانت اجلل�شة م�شرتكة.

هـ-  ماذا بعد الجلسات المنفصلة؟
بع��د ان ينه��ي مت��ويل ام��ر الت�ش��وية اجلل�ش��ات املنف�شل��ة يجتمع مع الطراف يف جل�ش��ة م�ش��رتكة وي�ش��كرهم على ال�ش��ماح باللتق��اء معهم على 

انف��راد وهن��ا نعر���س لاحتم��الت التالي��ة: 

-  اإذا كان الطرف��ان ق��د توافق��ا خ��ال اجلل�ش��ات املغلق��ة عل��ى ح��ل فيت��م عر���س ما مت التوافق عليه يف اجلل�ش��ة امل�ش��رتكة وننتق��ل اىل املراحل 
النهائية من تثبيت الت�ش��وية والتفاقية والجراءات الاحقة. 
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-  ويف ح��ال مل يتو�ش��ل الط��راف اىل ح��ل يف ه��ذه املرحل��ة وكان��وا بعيدي��ن ع��ن التواف��ق يب��ني مت��ويل ام��ر الت�ش��وية لاأط��راف وان��ه مل 
تتواف��ق وجه��ات النظ��ر خ��ال اجلل�ش��ات املنف�شل��ة ال ان ذل��ك ل يعن��ي انه��اء الت�ش��وية فق��د يك��ون ل��دى الط��راف معلوم��ات ا�شافي��ة 

ت�ش��اعد يف ح��ل النزاع.

-  اإذا كان الط��راف قريب��ني م��ن التو�ش��ل لاتف��اق ال ان الم��ر يحت��اج اىل مزي��د م��ن احلوار فيبني متويل امر الت�ش��وية ان اجلل�ش��ات املغلقة 
كان��ت مفي��دة واحل��ل قري��ب ولك��ن لب��د ّ م��ن الرتكي��ز عل��ى بع���س النق��اط املف�شلي��ة الت��ي حتت��اج اىل احل��وار ب�ش��كل او�ش��ع واأك��رث حتدي��دا 

و�ش��رورة موا�شل��ة احل��وار للو�شول اىل الت�ش��وية. 

المرحلة الرابعة: التقدم باتجاه الحل                                   

1-  العصف الذهني وتوليد الخيارات 

 End Domestic Violence    

يف ه��ذه املرحل��ة ي�ش��تمر مت��ويل ام��ر الت�ش��وية امل�ش��ي قدم��ا مل�ش��اعدة الطراف لك��ي يولدوا حلول للن��زاع مقبولة لكليهما. ويف ه��ذه املرحلة قد 
يكون متويل امر الت�شوية قد قام بت�شوية العديد من امل�شائل العالقة واما ان يكون قد حدد امل�شائل احلا�شمة التي ل تزال بحاجة اىل حوار.

يحتاج متويل امر الت�شوية يف هذه املرحلة ان ياأخذ بعني العتبار المور التالية: يحتاج متويل امر الت�شوية يف هذه املرحلة ان ياأخذ بعني العتبار المور التالية: 

-  ق��د تك��ون العقب��ة ال�شا�ش��ية الت��ي حت��ول دون ح�ش��ول تق��دم باحل��ل ان بع���س الأ�ش��خا�س يح�ش��رون جل�ش��ات الت�ش��وية ويف ذهنهم حل معني 
يعتقدون انه احلل املنا�ش��ب، ويحاولون فر�شه يف جل�ش��ات الت�ش��وية مما ي�ش��كل عائقًا باجتاه احلل.

-  يعم��ل مت��ويل ام��ر الت�ش��وية عل��ى تغي��ري ه��ذا الم��ر يف ذه��ن الط��رف الذي يحمل هذا العتق��اد وذلك باأن يبني له �ش��رورة و�شع العديد من 
اخليارات لدرا�شة احلل الأن�شب واملر�شي له. 

-  يعم��ل مت��ويل ام��ر الت�ش��وية عل��ى تغي��ري تفك��ري الط��راف ب��اأن يك��ون الرتكي��ز عل��ى امل�شال��ح ولي���س عل��ى املواق��ف فيك��ون توجي��ه الط��راف 
بالتفك��ري بامل�شال��ح وف�شله��م ع��ن امل�ش��كلة واملوق��ف منه��ا )يف اغل��ب ق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري لب��د م��ن الرتكي��ز عل��ى م�شال��ح الطرف��ني 

با�ش��تمرار العاق��ة الزوجي��ة وان ه��ذا ا�شا���س مل�شلح��ة الطف��ال وال�ش��رة(.

-  الرتكي��ز عل��ى ازال��ة م��ا مين��ع م��ن قي��ام الأط��راف باإعط��اء احلل��ول وه��و م��ا يدع��ى "بخ�ش��ارة الوج��ه او الكرام��ة " فت�ش��جيع الأط��راف عل��ى 
و�ش��ع احلل��ول والتفاو���س عليه��ا يق��ع عب��وؤه عل��ى مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ال��ذي يج��ب اأن يقوم م��ن خال مهارات��ه بنقل الأطراف من التم�ش��ك 

باملواق��ف اإىل املفاو�ش��ات لإيجاد ح��ل ير�شيهما. 

-  تبداأ عملية توليد احللول بذكر امل�شلحة التي يبتغيها الطرفان بحيث يبداأ اأحدهما بذكر هذه احللول ومن ثم يتم النتقال اإىل الطرف 
الآخ��ر وان يك��ون احل��ل مر�شي��ًا للطرف��ني دون اأن يب��دي اأحدهم��ا عب��ارات فيه��ا حكم م�ش��بق على م��ا يتم التو�شل اإلي��ه ودون تقييم يف هذه 
املرحل��ة م��ن قب��ل مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ال��ذي علي��ه ان يدعه��م يقوم��ون بو�ش��ع اخلي��ارات دون اأن يتدخ��ل يف تقييمه��ا اأو اإب��راز ع��دم اأهمي��ة 

اخليار املطروح. 

-  ت�ش��جيع الط��راف عل��ى ط��رح احلل��ول فالبع���س يتخ��وف م��ن اأن يط��رح حل��ول لأن��ه يخ��اف رف���س الطرف الآخ��ر لها؛ وهنا يعم��ل متويل امر 
الت�ش��وية على ال�ش��هاب يف عملية النقا���س حتى ل ت�شل املفاو�شات اإىل مرحلة التوقف.

مثال: تكملة ال�شيناريو                                   مثال: تكملة ال�شيناريو                                   

يف ق�شي��ة الن��زاع ب��ني احم��د ومن��ى يعتق��د اأحم��د ان ت�شلب��ه يف موقف��ه يعن��ي الرجول��ة اأو ان احل��ل ال��ذي يقدم��ه ه��و اأف�ش��ل ح��ل وه��و قادم اىل 
الت�ش��وية معتق��دا ان م��ا يف ذهن��ه ه��و احل��ل اأو اأن من��ى ل تع��رف اأي��ن م�شلحته��ا وباملقابل فان منى قد تبدو متخوفة من طرح اي حل ا�ش��تنادا 

ملعرفته��ا موق��ف احم��د منها واعتباره لها غ��ري مدركة مل�شلحتها. 
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2- الحلول الخالقة 
م��ن اه��م امله��ارات الت��ي لب��د ان ي�ش��تخدمها مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية يف 
ه��ذه املرحل��ة ه��ي "الت�ش��وية اخلاق��ة" او احلل��ول اخلاق��ة الت��ي ت�ش��اعد 
الط��راف يف الو�ش��ول اليه��ا وت�ش��اعد عل��ى جت��اوز املواق��ف املت�شارب��ة 

لاأط��راف املتنازع��ة.

-  يف ه��ذه الطريق��ة ي�ش��تند مت��ويل ام��ر الت�ش��وية اىل م��ا نت��ج عن اجلل�ش��ات 
املغلق��ة وم��ا تر�ش��د لدي��ه م��ن معلومات خ��ال اجراءات الت�ش��وية ويحدد 

م��ن خاله��ا اإمكانيات التفاو�س حول م�ش��ائل معينة.  

-  يب��ذل مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية جه��دا كب��ريا يف الو�ش��ول اإىل حل��ول تعط��ي 
اأط��راف الن��زاع اأك��رب ق��در ممك��ن م��ن الر�ش��ا والقب��ول فه��و اأ�شب��ح عل��ى 

اإدراك مب��ا ي�ش��كل ا�شا�ش��ا للر�ش��ا والقب��ول ل��كل ط��رف م��ن الط��راف. 

-  ي�شتند متويل امر الت�شوية اىل ما يريد اأطراف النزاع حتقيقه من خال التفاو�س، مع الأخذ بعني العتبار م�شالح الطرفني.

-  الدوات التي ي�شتخدمها متويل امر الت�شوية يف �شبيل الو�شول اىل احللول اخلاقة: 

هذا النوع من احللول يظهر اإىل الوجود عرب عملية تعتمد احلوار قاعدة لها والعتماد على مدى اأهمية العاقة بني الطرفني.

التنبيه اإىل �شرورة العمل على اإيجاد حلول رمبا مل ي�شبق لطريف النزاع اأن فكرا فيها كونها حتقق م�شاحلهما من قبل.

الأ�ش��ل اأن ميتن��ع مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ع��ن و�ش��ع احلل��ول اإل ان��ه يف بع���س احل��الت يح�ش��ل وان يف�ش��ل الأط��راف يف و�ش��ع تل��ك احلل��ول 
وهذا ل يعني ف�شل العملية فباإمكان متويل اأمر الت�شوية اأن يقوم مب�شاعدتهم يف توجيههم نحو التفكري ببع�س البدائل خا�شة انه وبعد 

اخلو���س يف حيثي��ات امل�ش��كلة تك��ون لدي��ه روؤي��ا وا�شحة عن كيفي��ة اإي�شالهم اإىل اتفاقي��ة مر�شية لهما.

عل��ى مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اأن يتاأك��د م��ن تن��اول اخلي��ارات املطروح��ة م��ن الط��راف وم�ش��اعدتهم يف درا�ش��تها والتاأك��د منه��ا م��ن جمي��ع 
الوج��وه اأو ان يق��رتح عليه��م اأن هن��اك ع��دة اأف��كار بالإم��كان طرحه��ا ويق��وم بطرحه��ا دون اإعطائه��م ال�ش��عور باأن��ه يلزمه��م به��ا. 

مثال: مثال: 22

تكملة ال�شيناريو تكملة ال�شيناريو 

ذك��رت من��ى اأن اإح��دى امل�شال��ح الت��ي تريده��ا " وق��ف العن��ف ". واأنها مهتمة اي�شًا ببقاء عاقتها مع ا�ش��قائها خا�شة بع��د وفاة والدهم واأنها 
يف الوق��ت ذات��ه لديه��ا مرون��ة فيم��ا ميك��ن ان ي��وؤول اليها من تركة والدها وباملقابل واثناء اجلل�ش��ات املغلقة تو�شل متويل امر الت�ش��وية اىل ان 
احمد لديه �ش��عور بامل�ش��وؤولية نحو �ش��قيقته منى وانه ي�ش��عر بالذنب نتيجة ما قام به يف مواجهة �ش��قيقته وتبني اي�شا انه مهتم بان ل يتجاوز 
م�شائل �شرعية يف تعامله معها ما قام به نحوها وانه مهتم اي�شا بان يوؤول اليه من تركة والده قطعة ار�س اتفق وا�شقاوؤه على ان توؤول اليه 

لإقامة عيادة عليها. 

2. يعترب املثال التقليدي الذي يو�شح فكرة احللول اخلاقة وي�شمى مثال الليمونتني. 
)دخل��ت بنت��ان اإىل املطب��خ بع��د عودتهم��ا م��ن املدر�ش��ة، فوجدت��ا ليمونت��ني عل��ى طاولة املطبخ، ف�ش��دُّ وجودهما انتباه البنتني، وملا كان��ت كل بنت تريد اأخذ الليمونتني لنف�ش��ها، انتهى بهما الأمر 
اإىل الت�شاجر. وهنا تدخلت الأم وو�شعت نهاية ل�شراعهما، اإذ اأخربتهما باأن تاأخذ كل واحدة منها ليمونة واحدة، وباأن تتوقفا عن امل�شاجرة. وبالرغم من ذلك بقي عدم الر�شا باديًا على 
وجهيهم��ا، مم��ا دف��ع الأم اإىل احلدي��ث م��ع كل واح��دة عل��ى ح��دة، ملعرف��ة حاج��ة كل بن��ت اىل الليمونتني. فتبني لحقا اأنه يف الوقت الذي تريد اأحداهم��ا اأن ت�شنع ع�شري ليمون من الليمونتني، 
كان��ت الأخ��رى تري��د ا�ش��تعمال ق�ش��ر الليمونت��ني ل�شن��ع حل��وى. وه��ذا م��ا يف�ش��ر اأن كلتيهم��ا كانت��ا تظن��ان اأن با�ش��تطاعة كل واح��دة منهم��ا احل�ش��ول عل��ى م��ا تري��ده -اأي ليمونت��ني للح�شول على 

الع�شري والق�شر.(
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هن��ا يب��داأ مت��ويل ام��ر الت�ش��وية وبطريق��ة غ��ري مبا�ش��رة بالإيح��اء لل�ش��قيقني باحل��ل عندم��ا يتوق��ف عند ه��ذه امل�شال��ح والقي��ام بع�شف ذهني 
وذلك ب�ش��وؤال الطرفني 

متويل اأمر الت�شوية:متويل اأمر الت�شوية: كيف �شنوقف العنف؟ كيف لك �شيدة منى ان حتققي رغبة احمد؟
من��ىمن��ى جتي��ب: اأن��ا ل مان��ع ل��دي م��ن ان ت��وؤول قطع��ة الر���س لأحم��د وان اح�ش��ل ان��ا عل��ى ام��وال اخ��رى واحم��د ه��و �ش��قيقي وان��ا ل ارغ��ب يف اأن 

اقط��ع عاقتي معه. 
اأحمد:اأحمد: انا ل ارغب يف اأن اجتاوز �ش��رع اهلل يف التعامل مع منى، واإذا كانت قطعة الر�س �ش��تكون من ن�شيبي فاين �ش��وف اتنازل عن ال�ش��قة 

املوجودة يف عمارة والدي ملنى لتتمكن من الزواج فيها.  
هنا جند احلل اخلاق من قبل الطرفني وهو ان يكون هناك تنازل عن الر�س لأحمد وان يتنازل احمد عن ال�شقة.

وقد يثار عدد من اخليارات للحل ومنها: وقد يثار عدد من اخليارات للحل ومنها: 
1-  ان تكون عودة العاقة بني منى وزوجة احمد بعد فرتة من الوقت واأل يح�شر اأحمد زوجته اإىل بيت امل�شتكية فرتة من الوقت.

2-  ان يلجاأ الطرفان اىل الخ�شائي النف�شي ملدة معينة لإعادة التوا�شل بني الطرفني واعادة ردم الهوة التي ح�شلت بينهما.
3-  مراجعة احمد لدائرة الفتاء لبيان املوقف ال�شرعي من ت�شرفه ورغبته من حرمان اخته من املرياث. 

3- تقييم الخيارات 
وهن��ا ننتق��ل اىل املرحل��ة التالي��ة وه��ي تقيي��م اخلي��ارات واأهمية ه��ذه املرحلة تكمن يف اأن الطرفني ينخرط��ان يف عملية تقييم اخليارات التي 
مت و�شعه��ا ول يق��وم كل ط��رف بذل��ك منف��ردا واإمن��ا يك��ون بجه��د جماع��ي. ونتيج��ة اجله��د املبذول والوق��ت الذي مت �شرفه يف عملية الت�ش��وية 

ت�شجع الأطراف على اأن ي�شلوا اإىل حل مر�س لكليهما يف هذه املرحلة يجب ان تراعى امل�شائل الآتية:                  
-   يكون تركيز الأطراف على حمتوى احللول وحتقيق م�شاحلهم ل على ما �شيحدث بعد ذلك.

-   يقوم متويل اأمر الت�ش��وية يف هذه املرحلة مب�ش��اعدة الأطراف من خال ت�ش��جيعهم على اأن يبينوا ايجابيات و�ش��لبيات كل خيار حتى يتم 
الو�شول اإىل خيارات اأف�شل حتقق م�شلحة الطرفني. 

-   يراق��ب مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية تع��اون الأط��راف عل��ى اإيج��اد احل��ل دون اإرغ��ام الط��رف الآخ��ر عل��ى اأن يتن��ازل ع��ن م�شلحت��ه اأو تخجيل��ه باأن 
ي�ش��توعب الط��رف الآخ��ر من خ��ال الت�شحية مب�شاحله مقاب��ل الو�شول اإىل احلل.

-   ل�شمان جناح متويل امر الت�ش��وية لبد ان يكون لديه العلم بطرق الت�شدي للنزاع التي مت ذكرها �ش��ابقا حتى يتمكن من معرفة اأ�ش��لوب 
كل طرف وي�ش��اعد الطرفني على دفعهما باجتاه التعاون اأو الت�ش��وية دون خ�ش��ارة كبرية لأي منهما وان يتاأكد قبل هذا التنازل اأن ميزان 

القوى بني الطرفني مت�شاو.
-    يف ح��ال ان كان��ت هن��اك حل��ول غ��ري واقعي��ة وغ��ري منطقي��ة ومت�ش��ك فيها اأحد الأطراف فعلى متويل اأمر الت�ش��وية اأن ي�ش��األ الطرف الذي 

اقرتح احلل بطريقة ت�شاعد هذا الطرف بروؤية اقرتاحه من منظور اآخر دون فر�س من قبله )غري موجودة ورقيًا(.

تكملة ال�شيناريوتكملة ال�شيناريو
عندما و�شعت اخليارات يف ق�شية منى واحمد كان اأحد احللول املقرتحة: 

)األ يح�شر اأحمد زوجته اإىل بيت امل�شتكية فرتة من الوقت( ي�شاأل متويل اأمر الت�شوية منى عن هذا القرتاح: 
متويل اأمر الت�شوية: متويل اأمر الت�شوية: هل جتدين هذا القرتاح عادل؟ 

منىمنى: ل، ولكن وجود زوجته يزيد من تاأجيج الأمور.
متويل اأمر الت�شوية:متويل اأمر الت�شوية: لو ان احمد اقرتح اأن ل حت�شري زوجك اإىل بيت العائلة فهل هذا �شيكون اأحد احللول؟ 

من��ىمن��ى: بالطب��ع �ش��اأغ�شب ب�ش��بب ذل��ك واأمتن��ى اأن يك��ون هن��اك وئ��ام بينن��ا حت��ى جنتم��ع كاأ�ش��رة خ�شو�ش��ا وان اأم��ي ل زال��ت عل��ى قي��د احلي��اة 
ومراع��اة يل �ش��ت�شطر لانتق��ال لروؤيتهم.
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متويل اأمر الت�شوية:متويل اأمر الت�شوية: هل لديك ال�شلطة لتمنعي زوجة اأخيك من احل�شور اإىل بيتكم؟ 
منىمنى: ل، لن اأمي على قيد احلياة وهي الآمرة يف البيت واإذا اأ�شرت على ح�شور زوجة اأخي فلي�س بالإمكان اأن امنعها.

متويل اأمر الت�شوية:متويل اأمر الت�شوية: ما الذي �شت�شتفيدنه من التم�شك بهذا احلل؟
منىمنى: ل �شيء �شوى اأين �شاأمنع حدوث خاف يف امل�شتقبل مع اأخي. 

متويل اأمر الت�شوية:متويل اأمر الت�شوية: هل هذا الأمر له اأولوية على حت�شني عاقتك باأخيك؟ وكيف ذلك؟
من��ىمن��ى: ل فالأه��م عاقت��ي باأخ��ي اإذا تفه��م ان��ه ل يج��وز ل��ه اأن ي�شربن��ي لأي �ش��بب كان، ومهم��ا كان��ت خلفي��ة غ�شب��ه �ش��واء زوج��ة اأخ��ي 

اأو مرياث��ًا اأو غريها.

المرحلة الخامسة - المرحلة الختامية                            
تت�شم��ن ه��ذه املرحل��ة ختام��ا ملرحل��ة ت�ش��وية الن��زاع وت�ش��مل التفاو���س الخ��ري على امل�ش��ائل 

اخلتامي��ة والتو�ش��ل اىل التفاق وتثبيت الت�ش��وية و�شياغ��ة التفاقية وتوقيعها.

1- المفاوضات األخيرة
-  يف ه��ذه املرحل��ة يق��وم مت��ويل ام��ر الت�ش��وية بط��رح م��ا مت التف��اق علي��ه ب��ني الط��راف 
والتثب��ت م��ن ان الط��راف تو�شل��وا اىل احل��ل ال��ذي ير�شيه��م وحق��ق م�شاحله��م فه��ذا 
الأمر ي�شاهم يف اأن يتم�شك الطرفان بالتفاقية وتنفيذها بعك�س فر�س احللول عليهما.

-  يف ح��ال بق��اء بع���س الم��ور العالق��ة فتت��م معاجلته��ا وح�ش��مها ب�ش��كل كام��ل وق��د ل حُت��ل 
كل امل�ش��ائل العالق��ة م��رة واح��دة فتتم معاجلتها وح�ش��مها.

2-  الوصول الى اتفاق وصياغة االتفاقية
بع��د ان ينه��ي الط��راف التف��اق عل��ى امل�ش��ائل كاف��ة ويتاأك��د مت��ويل ام��ر الت�ش��وية م��ن ان الط��راف يدرك��ون متام��ا م��ا مت التف��اق علي��ه يت��م 
النتقال اىل �شياغة التفاقية ويثار الت�شاوؤل قبل ذلك هل يجوز ان يتفق الطراف يف �شبيل انهاء نزاعهما على اي امر خارج نطاق ق�شية 

العنف ال�ش��ري الت��ي يتم تناولها؟ 

بالرج��وع اىل ن���س امل��ادة 7 م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف ال�ش��ري جن��د ان الن���س ت�شم��ن ان��ه وعل��ى الرغ��م مم��ا ورد يف اي ت�ش��ريع اآخ��ر، 
تت��وىل ادارة حماي��ة الأ�ش��رة ت�ش��وية الن��زاع يف ق�شاي��ا العن��ف الأ�ش��ري يف اجلن��ح �ش��ريطة موافق��ة الطرف��ني اأوم��ن ميثلهم��ا قانونًا عل��ى اإجراء 

الت�ش��وية وح�ش��ور جل�ش��اتها عل��ى اأن تنح�ش��ر الت�ش��وية يف الفع��ل اجلرم��ي وال�ش��كوى املتعلقة به.

فنج��د الن���س يح�ش��ر الت�ش��وية وب�ش��كل �شري��ح يف "الفع��ل اجلرم��ي وال�ش��كوى املتعلق��ة ب��ه"، ولكن بالرجوع اىل اج��راءات الت�ش��وية وما تتطلبه 
من جهد متويل امر الت�ش��وية حلل النزاع من خال معرفة ال�ش��باب اجلوهرية للنزاع والعمل على حلها فان المر يتطلب ان تتو�ش��ع دائرة 
التفاق لتت�شمن امل�شائل املختلف عليها ذات العاقة بالنزاع وا�شبابه والتي لول التعر�س لها مل تتم الت�شوية. وبالتايل تتوج عملية الت�شوية 
باتف��اق الطرف��ني عل��ى ح��ل مواط��ن الن��زاع بينهم��ا حت��ى ل يتك��رر العن��ف م��رة اخ��رى وهو ما ته��دف اليه عملية واج��راءات الت�ش��وية؛ وبالتايل 
فان اتفاق الطراف على بع�س امل�ش��ائل هو اتفاق خا�س بينهما يت�شمن اتفاقهما على بع�س امل�ش��ائل التي متت ت�ش��ويتها، وان احلجية لهذا 

التف��اق ه��ي حجية قا�شرة بني اطرافه. 

اما بالن�ش��بة لاإجراءات الر�ش��مية وما يحوز احلجية ويقت�شي تدخل الق�شاء بالت�شديق على الت�ش��وية وفر�س التدابري البديلة هو الت�ش��وية 
املتعلقة بال�شكوى واجلرم املرتبط به وتعترب التفاقية اخلا�شة بني الطرفني وثيقة ي�شرت�شد بها قا�شي الت�شوية عندما تعر�س عليه الق�شية 
للم�شادق��ة عل��ى التفاقي��ة النهائي��ة، وان التفاقي��ة الت��ي تخ�ش��ع للت�شدي��ق م��ن املحكم��ة ه��ي التفاقية النهائي��ة املت�شمنة التف��اق على انهاء 

الجراءات اجلزائية املتعلقة بالفعل اجلرمي وال�شكوى املتعلقة به.
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 ولغاي��ات التقي��د بالن���س القان��وين املت�شم��ن وج��وب تعل��ق التفاقي��ة بال�ش��كوى واجل��رم املرتب��ط به��ا وم��ن اج��ل التوفي��ق ب��ني الن���س 
القان��وين وه��دف الت�ش��وية الرئي�ش��ي وه��و ع��دم مع��اودة العن��ف م��رة اخ��رى ف��ان اأف�ش��ل احلل��ول هن��ا ان تت��م �شياغ��ة اتفاقي��ة خا�ش��ة 
تت�شم��ن م��ا تو�ش��ل الي��ه الطرف��ان م��ن ح��ل لأ�شا���س الن��زاع بينهم��ا توق��ع ب��ني الطرف��ني وتنح�ش��ر حجيته��ا بينهم��ا ويك��ون له��ذه التفاقية 
حجي��ة اي �ش��ند ع��ادي ويتوج��ب عل��ى مت��ويل ام��ر الت�ش��وية يف ه��ذه احلال��ة ان يو�ش��ح لاأط��راف ان ه��ذا التفاق هو اتفاق ب��ني الطرفني 

وان حجيت��ه تنح�ش��ر بحجي��ة ال�ش��ند الع��ادي.    

يراعي متويل امر الت�شوية يف التفاقية اخلا�شة بني الطرفني ما يلي:يراعي متويل امر الت�شوية يف التفاقية اخلا�شة بني الطرفني ما يلي:
-  اأن يكون بالإمكان تنفيذها.

-  تكتب بلغة ب�شيطة مفهومة للطرفني وبنودها وا�شحة.
-  يتاأكد متويل اأمر الت�شوية قبل التوقيع من اأن الطرفني فهما التفاقية وان �شروطها تتنا�شب مع طبيعة الق�شية.
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النماذج

منوذج اتفاقية خا�شة منوذج اتفاقية خا�شة 

الفريق الأول: منى 
الفريق الثاين: احمد

حيث اأن الطرفني يف هذه التفاقية تقدما لغايات ت�شوية خافهما من خال متويل الت�شوية
)                               ( بناء على احلالة رقم )          ( تاريخ   /    /         فقد اتفق الطرفان على ما يلي: 

1-  تعترب املقدمة جزءًا ل يتجزاأ من هذه التفاقية.
2-  بن��اء عل��ى املفاو�ش��ات والنقا�ش��ات ال�ش��ابقة فق��د ق��ام الفري��ق الث��اين واأ�ش��قاوؤه ووالدته��م كل من........بالتخ��ارج اأم��ام 
املحكمة ال�شرعية يف وادي ال�شري عن بيت العائلة الواقع على قطعة الأر�س رقم )    ( حو�س )    ( من اأرا�شي وادي ال�شري 
للفريق الأول، كما قام الفريق الأول بالتخارج عن ح�شته يف قطعة الأر�س رقم )    ( حو�س )    ( من اأرا�شي وادي ال�شري 

اإىل والدتها واأ�شقائها مبوجب حجة التخارج ال�شادرة عن املحكمة ال�شرعية يف وادي ال�شري.

3-  يق��وم الفري��ق الث��اين بدف��ع مبل��غ "ع�ش��رون األ��ف دين��ار" للفري��ق الث��اين عل��ى اأربع��ة اأق�ش��اط قيم��ة كل ق�ش��ط 5000 دين��ار 
اعتب��ارا م��ن 2020/5/20 وهك��ذا حت��ى ال�ش��داد التام، واإذا ا�ش��تحق ق�ش��ط ت�ش��تحق باقي الأق�ش��اط. 

4-  يتعه��د الفري��ق الث��اين بع��دم التعر���س للفري��ق الأول ق��ول او فع��ا ويتعه��د مبوج��ب كفال��ة عدلي��ة مقداره��ا خم�ش��ون األ��ف 
دين��ار ب��اأن ل يقوم ب�شربه��ا او تعنيفها.  

5-  يتعهد الفريقان باأن يعاجلا خافاتهما بوا�شطة طرف ثالث دون اللجوء اإىل العنف.

ويتم اللجوء اىل ))خالهم ال�شيد �شامل عبد الرحمن(( من اجل حل اخلاف.

6-  يراج��ع الطرف��ان الأخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي مل��دة ثاث��ة اأ�ش��هر حت��ت رقابة اإدارة حماية الأ�ش��رة وذل��ك لتمكينهم 
من ا�ش��تعادة اأجواء العاقة الأخوية بينهما ولت�ش��هيل التوا�شل بينهما. 

وعليه جرى التوقيع من كا الطرفني.

حتريرا يف يوم       /     / 2020

ال�شاعة 

الفريق الول                                           الفريق الثاين
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النماذج

منوذج اتفاقية ت�شوية خا�شة  منوذج اتفاقية ت�شوية خا�شة  

الفريق الأول: الزوجة فاطمة 
الفريق الثاين: الزوج م�شطفى  

 حيث اأن الطرفني يف هذه التفاقية تقدما لغايات ت�شوية خافهما من خال متويل الت�شوية
)                               ( بناء على ال�شكوى رقم )          ( تاريخ   /    /         فقد اتفق الطرفان على ما يلي: 

1-  يتعهد الفريق الثاين بالبحث عن منزل اآخر يتم الرحيل اليه من املنزل احلايل الذي يقيمان فيه لدى والد م�شطفى 
وخال مدة ثاثة اأ�شهر 

2-  يتعهد الفريق الثاين بان ي�شهل عملية التحاق الفريق الول بالدرا�شة اجلامعية العليا يف الفرتة القادمة 
3-  يتعهد الفريق الول بان تخ�ش�س يوما يف ال�شبوع لزيارة والد ووالدته الفريق الثاين 

حتريرا يف يوم       /     / 2020

ال�شاعة 

الفريق الول                                           الفريق الثاين
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النماذج
واما التفاقية النهائية فهي التفاقية التي تتعلق بالفعل اجلرمي وال�ش��كوى املتعلقة به وهي التفاقية التي تخ�شع مل�شادقة قا�شي الت�ش��وية 

فيتم اعدادها وتوقيع الطراف عليها والتايل منوذج مقرتح لهذه التفاقية والتي حتوز احلجية.

منوذج اتفاق الت�شوية املتعلقة باجلرم والذي يرفع لقا�شي الت�شوية للت�شديق عليه:منوذج اتفاق الت�شوية املتعلقة باجلرم والذي يرفع لقا�شي الت�شوية للت�شديق عليه:

اتفاقية ت�شوية  اتفاقية ت�شوية  

الفريق الأول: منى 
الفريق الثاين: احمد 

حيث اأن الطرفني يف هذه التفاقية تقدما لغايات ت�شوية خافهما من خال متويل الت�شوية
)                               ( بناء على ال�شكوى رقم )          ( تاريخ   /    /         فقد اتفق الطرفان على ما يلي: 

1-  تعترب املقدمة جزءًا ل يتجزاأ من هذه التفاقية.
2-  اتف��ق الطرف��ان وبع��د انه��اء امل�ش��ائل املتن��ازع عليه��ا بينهم��ا عل��ى ت�ش��وية الن��زاع بامل�ش��الة املتعلق��ة بقي��ام احم��د ب�ش��رب 

�ش��قيقته من��ى وا�ش��قاط �ش��كوى من��ى به��ذا اخل�شو�س.
3-  رفع التفاق اىل قا�شي الت�شوية لدى املحكمة املخت�شة للت�شديق عليه ح�شب ال�شول

حتريرا يف يوم       /     / 2020

ال�شاعة 

الفريق الول                         الفريق الثاين                                              متويل اأمر الت�شوية
خامت ادارة حماية ال�شرة 

اإذا كان الفع��ل اجلرم��ي يدخ��ل �شم��ن نط��اق الفع��ال اجلرمي��ة التي يجوز فيها اجراء الت�ش��وية واتفق الطراف على �ش��مولها باتفاق الت�ش��وية 
فاإنها تعترب جزءا منها وتدخل �شمن نطاق الت�شوية وتعترب املاحقة ب�شاأنها قد متت.
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3- االجراءات الالحقة لتنظيم اتفاقية التسوية

1.  يتم تثبيت الت�شوية املوقعة من الطراف واإعداد تقرير بذلك مرفقة به درا�شة اجتماعية يعدها الأخ�شائي الجتماعي والنف�شي.
يتم التخل�س من كافة الأوراق التي متت فيها مناق�شة احللول والأ�شئلة وكل ماله عاقة باإجراءات الت�شوية حفاظا على ال�شرية.  .2

يت��م توقي��ع اأط��راف الن��زاع عل��ى التف��اق النهائ��ي ال��ذي تو�شل��وا اإلي��ه. ويج��ب اإعط��اء ن�ش��خة ل��كل ط��رف مت�شمن��ة ال�ش��اعة وي��وم   .3
وتاري��خ الت�ش��وية واأ�ش��ماء الأط��راف وم��ا مت التف��اق علي��ه وتوقي��ع الأط��راف ومت��ويل الت�ش��وية ويف�ش��ل اأن يخت��م التف��اق بخ��امت 

اإدارة حماي��ة الأ�ش��رة. 
اإعداد تقرير نهائي من قبل متويل الت�شوية يلخ�س اإجراءات الت�شوية ونتيجتها التي تو�شل اإليها اأطرافها.  .4

تكلي��ف الأخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي باإع��داد درا�ش��ة ع��ن اأح��وال ه��ذه الأ�ش��رة القت�شادي��ة والجتماعي��ة، وتو�شيتهم��ا اإىل قا�ش��ي   .5
الت�ش��وية بفر���س تدب��ري عل��ى مرتك��ب فع��ل العن��ف الأ�ش��ري. 

نموذج التقرير النهائي......................................

تقرير نهائي من متويل اأمر الت�شوية حول اإجراءات الت�شوية يف احلالةتقرير نهائي من متويل اأمر الت�شوية حول اإجراءات الت�شوية يف احلالة

رقم )                     (رقم )                     (

املتكونة بني )منى....( و )احمد.........(
بتاري��خ      /      / 2020 مت اإحال��ة احلال��ة اإىل اإدارة الت�ش��وية، وبع��د اتخ��اذ الإج��راءات الازم��ة كاف��ة ملعرف��ة م��دى ماءم��ة 
النزاع للت�ش��وية مت ت�ش��جيل احلالة بعد اتخاذ الإجراءات التي ت�شمن �ش��امة امل�ش��تكية، ومت اإجراء جل�ش��ات الت�شوي����ة حيث 
ا�شتم����رت )8 جل�شات( ب�شكل يومي من تاريخ 3/1 /2020 - 2020/3/15 وا�شتمرت اجلل�شة الواحدة )6( �شاعات،  ومت 
م�ش��اعدة الطرف��ني لغاي��ات اإيج��اد ح��ل ير�شيهم��ا، وكان��ت الإجراءات  كافة �ش��رية، وتو�ش��ل الفريق��ان اإىل اتفاقية تر�شيهما 

وهي مرفقة بهذا التقرير اإ�شافة اإىل الدرا�ش��ة الجتماعية والنف�ش��ية املت�شمنة التن�ش��يب بالتدبري الواجب اتخاذه. 

 متويل اأمر الت�شوية
خامت ادارة حماية ال�شر

املرفقات:
1-  التفاقية اخلا�شة املوقعة بني الطراف لإنهاء ا�شباب النزاع لا�شرت�شاد.

2-  التفاقية النهائية لغايات الت�شديق من قا�شي الت�شوية.
3-  الدرا�شة الجتماعية.                      
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4- انتهاء اجراءات التسوية
-  يقوم متويل اأمر الت�شوية ب�شكر الأطراف على تعاونهم وم�شاركتهم يف ت�شهيل عملية التوا�شل والو�شول اإىل حل ير�شي الطرفني. 

-  ي�شلم ن�شخة من التفاقية لكل منهما. مرفقة بها الدرا�شة النف�شية والجتماعية. 





المحـــور السابع 
دور االخصائي النفسي

واالجتماعي في
اجراءات التسوية  





79 دليل إرشادي لتســـوية النـــزاع في قضايا العـــنف األســـري 2019

م��ع تعاظ��م ال��دور ال��ذي ب��داأت تلعب��ه خدم��ات الدع��م النف�ش��ي والجتماعي يف 
ق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري ف��ا ميك��ن ان يت��م تنظي��م عملي��ة ت�ش��وية ممنهج��ة يف 
ق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري بغي��اب دور الخ�شائ��ي النف�ش��ي والجتماع��ي خا�ش��ة 
وان م�ش��األة الع��اج ال�ش��ري اظه��رت ارتباط��ا وثيق��ا ب��ني اخلدم��ة الجتماعي��ة 
والط��ب النف�ش��ي وال��دور الفاع��ل ال��ذي يوؤديان��ه يف ه��ذا املج��ال. وحت��ى يتمك��ن 
مت��ويل ام��ر الت�ش��وية م��ن ال�ش��تعانة بكل م��ن الخ�شائي النف�ش��ي والجتماعي 
ل ب��د ان يك��ون عل��ى معرف��ة ب��دور كل منهم��ا ومهام��ه الت��ي ي�ش��تطيع ال�ش��تفادة 
منه��ا ويوظفه��ا يف دف��ع عملي��ة الت�ش��وية قدم��ا وان ي�شمن جناح الت�ش��وية بعدم 
تكرار العنف من خال التن�شيب بالتدبري املنا�شب الذي من املمكن ان يقرره 

قا�ش��ي الت�ش��وية ملنع تك��رار العنف.

بداي��ة ل ب��د م��ن تو�شي��ح الف��رق ب��ني كل م��ن الخ�شائ��ي النف�ش��ي والخ�شائ��ي الجتماع��ي والطبي��ب النف�ش��ي ونح��دد لحق��ا دور كل منه��م 
خال عملية الت�شوية وبعد انتهائها واإذا ما كان ُيرفق بتقرير الت�شوية النهائي تقرير الخ�شائي النف�شي والجتماعي بح�شب اأحكام قانون 

احلماي��ة من العنف الأ�ش��ري.

1-  الفرق بين االخصائي النفسي واالجتماعي والطبيب 

الخ�شائي النف�شي:الخ�شائي النف�شي:
هو ال�شخ�س الذي يقوم بدرا�شة احد التخ�ش�شات املتعلقة بعلم النف�س مثل علم النف�س العام او الإر�شاد النف�شي او علم النف�س العيادي، 
ويعمل الأخ�شائي النف�ش��ي على درا�ش��ة النف���س الب�ش��رية وامل�ش��اكل وال�شطرابات التي ت�شيبها، ويرتكز عمله على الهتمام بالعاقات التي 
ترب��ط الدم��اغ وال�ش��لوك الإن�ش��اين، ويعم��ل عل��ى و�ش��ع اخلطط العاجية حلل امل�ش��كات ال�ش��لوكية والتغلب عليها فالأخ�شائي النف�ش��ي يهتم 

باجلوانب النف�شية للحالة مثل الكتئاب والقلق وامل�شاكل ال�شلوكية والعقلية.                                                                                  

الخ�شائي الجتماعي:                                                                             الخ�شائي الجتماعي:                                                                             
ه��و ال�ش��خ�س ال��ذي يدر���س عل��م الجتم��اع وه��و املوؤه��ل للعم��ل يف اأي جم��ال م��ن املج��الت الجتماعي��ة، عل��ى اخت��اف اأهدافه��ا التنموي��ة 
والوقائية والعاجية، يعمل على درا�ش��ة التفاعل الإن�ش��اين ب�ش��كل اأ�شا�ش��ي، والتاأثريات املرتتبة على العاقات املتبادلة بني الأفراد يف البيئة 
الجتماعّية، �ش��واء كانت هذه التاأثريات على الجتاهات، اأو امل�ش��اعر، اأو الأفعال، كما يهتم بدرا�ش��ة النظام الجتماعي الذي ت�ش��ري �شمنه 

كافة اأ�ش��كال العاقات الإن�ش��انّية. 

الطبيب النف�شي: الطبيب النف�شي: 
اخ�شائ��ي الط��ب النف�ش��ي او ا�شت�ش��اري الط��ب النف�ش��ي ه��و طبي��ب در���س ط��ب ع��ام وجراح��ة ث��م تخ�ش���س يف الط��ب النف�ش��ي او التخ�ش���س 
الطبي النف�ش��ي الذي يعمل على عملية ربط الدماغ كع�شو من اأع�شاء ج�ش��م الإن�ش��ان مع العلوم النف�ش��ية، واآلية تفاعلها مع بع�شها، ومدى 
م�شاهمتها يف تكوين وخلق الأمناط ال�شخ�شية التي مُتّيز الأفراد بع�شهم البع�س وهو ي�شخ�س ويقيم ويكتب ادوية وبالتايل يعالج من خال 

الدوية وخمتلف العاجات النف�ش��ية الخرى. 

2- دور االخصائي النفسي واالجتماعي في اثناء عملية التسوية

دور الخ�شائي النف�شي: دور الخ�شائي النف�شي: 
-  فهم الظاهرة ال�شلوكّية وتف�شريها.

ق��د يحت��اج مت��ويل ام��ر الت�ش��وية اىل م��ا ي�ش��اعده عل��ى تف�ش��ري ال�ش��لوك املت�شم��ن العنف وذلك ملعرف��ة الدوافع والعوام��ل املوؤثرة الت��ي اأدت اإىل 
حدوثه، ومعرفة درجات النحراف عن ال�ش��لوك ال�ش��ليم ويزود متويل امر الت�ش��وية مبعايري احلكم على ال�ش��لوك ال�ش��وّي وغري ال�ش��وّي. هذا 
ال��دور ل��ه اهمي��ة ابت��داء ل��دى تقيي��م احلال��ة فيم��ا اإذا كان��ت قابل��ة للت�ش��وية ويف ح��ال كان��ت قابل��ة للت�ش��وية يت��م ال�ش��تعانة به��ا اثن��اء اج��راءات 
الت�ش��وية وذل��ك بتحدي��د اخلل��ل ال�ش��لوكي واآلي��ة التعام��ل م��ع م��ن لدي��ه مث��ل ه��ذا النحراف ال�ش��لوكي ومن ثم يت��م حتديد اي نوع م��ن التدابري 



دليل إرشادي لتســـوية النـــزاع في قضايا العـــنف األســـري 802019

تلزم حتى تتم معاجلة هذا ال�ش��لوك ويتم التن�ش��يب به ليفر�س على الطرف الذي يحتاج اليه، وهنا ن�ش��ري انه ميكن ان ُيفر�س التدبري على 
الطرف��ني ك��ون الحل��اق بالربام��ج التدريبي��ة ميك��ن وفق اح��كام قانون احلماية من العنف ال�ش��ري فر�ش��ه على الطرفني.

-  معرفة �شمات وخ�شائ�س ال�شخ�شّية. 
يحت��اج مت��ويل ام��ر الت�ش��وية ان يك��ون عل��ى معرف��ة بن��وع ال�ش��خ�شية التي يتمت��ع بها كل طرف من الطراف و�ش��ماتها فه��ذه اخل�شال والطباع 
املختلفة املتواجدة يف كيان ال�شخ�س ب�شكٍل دائٍم مُتيزه عن غريه من الأ�شخا�س وتنعك�س على كيفية تفاعله مع الأ�شخا�س واملواقف وذلك 

من حيث الفهم والدراك او من حيث امل�ش��اعر والت�شرفات. 

ومن هنا لبد ان تكون ال�شورة وا�شحة لدى متويل امر الت�ش��وية عن نوع هذه ال�ش��خ�شية خال الجراءات لي�ش��تطيع التعرف على الكيفية 
التي يتعامل فيها مع الطراف وما يتوقعه من ا�شتجابة منهم للخيارات واحللول ومن انواع ال�شخ�شيات التي يتمتع بها الطراف: 

" ال�شخ�شية الب�شيطة -املرتددة -اخل�شنة - الباردة - الرنج�شية - النطوائية -الع�شبية."
ف��اذا تب��ني ان �ش��خ�شية اأح��د الط��راف تن��درج �شم��ن ال�ش��خ�شية الع�شبي��ة، والت��ي تنفع��ل ب�ش��رعٍة كب��ريٍة عن��د التعّر���س لأّي �شغ��ٍط، اأو عن��د 

ع��دم الق��درة عل��ى ال��رد عل��ى الإ�ش��اءات املوجه��ة له��ا، ي��زود مت��ويل ام��ر الت�ش��وية باإر�ش��ادات للتعام��ل معها: 

-  يتجنب متويل امر الت�شوية تعري�س هذه ال�شخ�شية لل�شغط.
-  �شبط الأع�شاب، واملحافظة على الهدوء اأثناء التكلم معه.

-  الإ�شغاء له جيدًا. 
-  جمادلته باحل�شنى، وجتنب اإثارته.

-  احلزم عند عر�س وجهة نظرك.
وبنتيجة الت�شوية ويف �شوء هذه ال�شمات ال�شخ�شية يكون التن�شيب بالتدبري الذي يحقق �شمان عدم معاودة ارتكاب العنف. 

واإذا كان��ت �ش��خ�شية اأح��د الط��راف �ش��خ�شية م��رتددة الت��ي تت�ش��م ب�شع��ف الثق��ة بنف�ش��ه تك��ون موافقت��ه عل��ى اأغل��ب الأم��ور ب�شيغ��ة ال��رتّدد. 
دائم القلق، واخلجل من اأب�شط الأمور. لديه �شعوبٌة يف اتخاذ القرارات. وكرثة وعوده، دائم الطلب للمعلومات، والتاأكيدات، اعتماده على 

اللوائ��ح، والأنظم��ة، دون العتماد على قدراته. 
يبني الخ�شائي النف�شي طريقة التعامل معه والتي تتمثل ب:  

-  الت�شجيع وغر�س الثقة يف نف�شه.
-  م�شاعدته على التخفيف من قلقه وخجله.

-  دفعه اىل اتخاذ القرارات دون ان يخل ذلك بحياد متويل امر الت�شوية.

دور الخ�شائي الجتماعي: دور الخ�شائي الجتماعي: 
اما الخ�شائي الجتماعي فيقوم مبا يلي اثناء عملية الت�شوية: 

-    حتقي��ق الفه��م الت��ام لاأمن��اط ال�ش��لوكّية الجتماعّي��ة اخلا�ش��ة باملجتم��ع ال��ذي ينتم��ي الي��ه الط��راف وه��ذا ق��د ي��وؤدي اىل معرف��ة العاج 
الجتماعي الذي قد يحتاجه ال�ش��خ�س بنتيجة الت�ش��وية اإذا مت تفهم النمط ال�ش��لوكي الجتماعي الذي قد يكون �ش��ببا للعنف.

-   درا�ش��ة العوامل املوؤثرة لاأمناط ال�ش��لوكية على الطراف والتي قد تكون م�ش��ببا ا�شا�ش��يا للعنف وا�ش��بابه وبالتايل يفيد ذلك يف حتديد 
التدبري املنا�شب لابتعاد عن تلك العوامل. 

-   ت�ش��خي�س امل�ش��كلة الجتماعّي��ة الت��ي �ش��اهمت يف ح�ش��ول العن��ف وحماول��ة فهمه��ا وتف�ش��ريها م��ع تق��دمي الأ�ش��اليب واحلل��ول واخلط��ط 
العاجّي��ة املنا�ش��بة للق�ش��اء عليه��ا. وه��ذا يعط��ي موؤ�ش��رات عن التدبري املنا�ش��ب.

اخلية واخلارجية املُحيطة بامل�شكلة كاأ�شباب اأو نتائج. ة بالأُ�شرة �شاحبة احلالة، والطاع على الظروف الدَّ -   التَّعرُّف على الأحوال اخلا�شّ
-   حتديد نقاط القوة وال�شعف يف ال�شخ�شية.



81 دليل إرشادي لتســـوية النـــزاع في قضايا العـــنف األســـري 2019

-    التنبوؤ بال�ش��لوك: حيث تظهر اإمكانّية التنبوؤ بوقوع �ش��لوك معني عند توافر مثريات وعوامل معينة، اأي توقع زمن ال�ش��لوك ون�ش��بة ظهوره 
يف الظروف املختلفة واملعروفة.

-     �شب��ط ال�ش��لوك واإمكانّي��ة التحك��م: هن��ا ن�ش��تطيع ال�ش��تفادة م��ن ه��ذا الم��ر اثن��اء اج��راءات الت�ش��وية وكذل��ك يفي��د يف التدب��ري املائ��م 
وحتدي��ده بنتيج��ة الت�ش��وية ويك��ون ذل��ك باإخ�شاع��ه للعوام��ل املوؤث��رة الت��ي ت��وؤدي بدوره��ا اإىل حدوث الظاه��رة ال�ش��لوكّية املطلوبة. 

3- عالقة متولي أمر التسوية باألخصائي النفسي واالجتماعي بعد انتهاء اجراءات التسوية
بع��د ان ينه��ي مت��ويل ام��ر الت�ش��وية اج��راءات الت�ش��وية وبع��د ان ي�ش��ل الط��راف اىل اتف��اق لت�ش��وية الن��زاع بينهم��ا يب��داأ العم��ل عل��ى اع��داد 
تقري��ري الخ�شائ��ي النف�ش��ي والجتماع��ي وفق��ا مل��ا تطلب��ه القان��ون يف امل��ادة ال�ش��ابعة حي��ث يت��م تثبي��ت الت�ش��وية املوقع��ة من اأط��راف النزاع، 
واإع��داد تقري��ر بذل��ك مرفق��ة به��ا درا�ش��ة اجتماعي��ة يعده��ا الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي تت�شم��ن و�شف��ا لاأبع��اد الجتماعية والنف�ش��ية 

للحال��ة املعرو�ش��ة م��ن حيث: 
-  و�شف ال�شلوك واآلية �شبطه والتحكم فيه. 

-  ال�شمات ال�شخ�شية لاأطراف.
-  النمط الجتماعي لاأ�شرة.

-  العاقات الجتماعية لاأطراف.
-  امل�شكلة الجتماعية التي �شاهمت يف ح�شول العنف.

-  الظروف القت�شادية والجتماعية لاأ�شرة. 
-  عدد افراد ال�شرة.

-  طبيعة عمل مرتكب العنف وبيئة العمل.

اآلية اإعداد الدرا�شةاآلية اإعداد الدرا�شة

يت��م عق��د اجتم��اع ي�ش��م مت��ويل ام��ر الت�ش��وية والخ�شائ��ي النف�ش��ي والخ�شائ��ي الجتماع��ي وتت��م مناق�ش��ة البع��اد ال�ش��لوكية واجلوانب 
النف�ش��ية والجتماعي��ة حلال��ة العن��ف املرتكب��ة والتقيي��م لأ�ش��باب العن��ف وم��ا هو التدبري المثل الذي ميكن ان يتم التن�ش��يب ب��ه لقا�شي 
الت�ش��وية حت��ى يحق��ق اله��دف بالع��اج ال�ش��ري م��ن الناحيت��ني النف�ش��ية والجتماعي��ة ويت��م ا�شت�ش��ارة الطبيب النف�ش��ي يف املقرتح وفيما 

اإذا كان ه��ذا التن�ش��يب يحق��ق ح��ًا عاجي��ًا لتغيري �ش��لوك مرتكب العن��ف و�شمان عدم التكرار.





المحـــور الثامن 
اجراءات التصديق

على التسوية امام
قاضي التسوية  
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م��ن خ��ال الت�ش��مية الت��ي اأطلقه��ا امل�ش��رع عل��ى القا�ش��ي ال��ذي ي�ش��ادق عل��ى اتف��اق الت�ش��وية ف��ان الذه��ن ق��د ين�ش��رف اىل ان له��ذا القا�ش��ي 
دورًا يف ت�ش��وية الن��زاع يف ح��ال مل يتف��ق الط��راف عل��ى الت�ش��وية ل��دى ادارة حماي��ة ال�ش��رة. ال ان امل�ش��رع مل مينح قا�شي ت�ش��وية النزاع هذه 

ال�شاحية وانح�شرت الت�ش��وية وفقا ملا او�شحناه �ش��ابقا باإدارة حماية ال�ش��رة وفقا ملا ورد يف املادة التا�ش��عة من القانون.

بع��د انته��اء امل��دة املح��ددة قانون��ا لإمت��ام الت�ش��وية م��ن قب��ل ادارة حماي��ة ال�ش��رة، ُيح��ال مل��ف الت�ش��وية اإىل املحكم��ة املخت�ش��ة �ش��واء مت��ت 
الت�ش��وية اأم مل تت��م، ويف ح��ال مت��ام الت�ش��وية للمحكم��ة املخت�ش��ة امل�شادق��ة عل��ى ق��رار الت�ش��وية دون ا�ش��رتاط ح�ش��ور الأط��راف خال مدة ل 

تتج��اوز �ش��بعة اأي��ام م��ن تاري��خ ورود مل��ف الت�ش��وية لقل��م املحكم��ة ويك��ون قراره��ا بامل�شادق��ة على الت�ش��وية قطعيا.

ا�ش��تخدم امل�ش��رع عبارة املحكمة املخت�شة يف هذه املادة ثم عاد ويف املادة 13 وا�ش��تخدم عبارة قا�شي الت�ش��وية ومت التفاق على ان القانون 
يتطلب ت�شمية قا�ٍس خمت�س للت�شديق على الت�شويات التي ترفع اليه من ادارة حماية ال�شرة ي�شمى قا�شي ت�شوية النزاع.

ومبوج��ب ه��ذا ال�ش��تحداث الت�ش��ريعي ف��ا ب��د ان يك��ون يف كل حمكم��ة قا���س م�ش��مى "كقا�ش��ي ت�ش��وية الن��زاع يف ق�شايا العنف ال�ش��ري" وان 
يت��م ان�ش��اء �ش��جل خا���س لق�شاي��ا الت�ش��وية يف ق�شاي��ا العن��ف ال�ش��ري وان يتم ادخ��ال التعديات الازم��ة على برنام��ج ادارة ق�شايا املحاكم 

ميزان مرتبط ب�ش��جل ق�شايا العنف ال�ش��ري. 

بع��د انته��اء اإج��راءات الت�ش��وية ب��ني الط��راف والتوقي��ع عل��ى التف��اق النهائ��ي م��ن قبل جمي��ع اأطراف الن��زاع الأ�ش��ري جميعهم، فاإن��ه يتوجب 
عل��ى مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اإحال��ة مل��ف الت�ش��وية مرفقا مبلف الدارة التحقيقي املت�شم��ن املحا�شر والتحقيقات قبل الحالة اىل الت�ش��وية اإىل 

قا�شي الت�ش��وية للنظر يف م�ش��األة امل�شادقة على هذه الت�ش��وية مت�شمنا ما يلي: 

-  كافة املحا�شر وال�شبوطات والتحقيقات الولية قبل الحالة اىل الت�شوية.

-  ملف الت�شوية مت�شمنا و�شفا عاما لإجراءات الت�شوية. 

-  التقييم الويل املعد من الخ�شائي النف�شي ل�شاحية النزاع للت�شوية.

-  الدرا�شة الجتماعية الولية التي اجريت يف اإطار منهج ادارة احلالة.

-  حم�ش��ر اثب��ات موافق��ة الطرف��ني عل��ى الت�ش��وية والتفاقي��ة املوقع��ة منهم��ا م��ع و�ش��ف. للم�ش��ائل الولي��ة الت��ي مت اع��ام الط��راف به��ا او 
اتفاقي��ة الحال��ة اىل الت�ش��وية بكاف��ة م�ش��تماتها. 

-  تقرير انهاء اعمال الت�شوية.

-  اتفاقية الت�شوية. 

-  تقرير الخ�شائي الجتماعي والنف�شي. 

اأ -  يتم التاأ�شري على الوراق بالت�شجيل فور ورودها من اإدارة حماية الأ�شرة يف ال�شجل اخلا�س للت�شوية يف ق�شايا العنف ال�شري.

ماذا يت�شمن هذا ال�شجل؟ ماذا يت�شمن هذا ال�شجل؟ 
-  رقم مت�شل�شل لق�شايا الت�شوية الواردة.

-  ا�شماء الطراف وممثلهم القانوين اإن وجد.
-  تاريخ الورود.

-  نوع اجلرم.
-  ملخ�س اتفاق الت�شوية لدى اإدارة حماية الأ�شرة.

-  تاريخ امل�شادقة على الت�شوية.
-  التو�شية بفر�س تدبري من عدمه.

-  نتيجة قرار قا�شي الت�شوية.
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-  التدبري املفرو�س.
ب -  يتم رفع الوراق اىل قا�شي الت�ش��وية من قبل قلم املحكمة املخ�ش�س لق�شايا احلماية من العنف الأ�ش��ري ينظر قا�شي ت�ش��وية النزاع 

يف الدعوى املعرو�شة لغايات امل�شادقة على الت�شوية تدقيقا.
ج -  يتفح�س قا�شي الت�شوية امللف مبحتوياته كافة للتثبت من امل�شائل الأ�شا�شية التالية:

اأول - توافر ال�شروط القانونيةاأول - توافر ال�شروط القانونية
1-  هل الق�شية من ق�شايا العنف الأ�شري التي تنطبق عليها اأحكام قانون احلماية من العنف ال�شري؟ 

2-  ه��ل الفع��ال املرتكب��ة واملو�شوف��ة يف الأوراق التحقيقي��ة تعت��رب م��ن ن��وع اجلنح��ة والت��ي يج��وز فيه��ا الت�ش��وية والتثب��ت م��ن �شح��ة 
الو�ش��ف اجلرم��ي؟ 

3-   ه��ل مت��ت الحال��ة مبوافق��ة الط��راف؟ ويتحق��ق م��ن ذل��ك م��ن خ��ال اتفاقي��ة الإحال��ة اىل الت�ش��وية املوقع��ة م��ن قب��ل الطرف��ني حي��ث يتم 
التثب��ت م��ن الأم��ور التالي��ة يف التفاقي��ة: 

اأ -     ه��ل ق��ام مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية باإفه��ام الط��راف كاف��ة اجلوان��ب الت��ي تت�ش��ل بالت�ش��وية. مب��ا فيه��ا "دور مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية - ال�ش��رية - 
ال�ش��تثناءات على ال�ش��رية - حياد متويل الت�ش��وية - ح�ش��ن النية يف اجراءات الت�ش��وية - انهاء الت�ش��وية يف اي مرحلة - امكانية فر�س 

تداب��ري م�شاحب��ة للم�شادقة على الت�ش��وية."
ب -  اأن املوافقة ال�شادرة عن الطراف اأو ممثليهم القانونيني.

ت -   هل كانت املوافقة نابعة عن رغبة حقيقية يف ت�شوية النزاع والتثبت من �شامة هذه املوافقة.

ثانيا - اإجراءات اإدارة الت�شوية يف اعتبارها النزاع مائما للت�شوية من عدمه.ثانيا - اإجراءات اإدارة الت�شوية يف اعتبارها النزاع مائما للت�شوية من عدمه.
عل��ى قا�ش��ي الت�ش��وية التاأك��د م��ن م�ش��الة ت��وازن الق��وى والدرا�ش��ات الأولي��ة الت��ي قام��ت به��ا ادارة الت�ش��وية للحال��ة لبيان مدى ماءم��ة النزاع 
للت�ش��وية حي��ث تعط��ي قا�ش��ي الت�ش��وية موؤ�ش��را ع��ن م��دى �ش��امة املوافقة وان ال�ش��تمرار بالإج��راءات كان بناء على موافقة م�ش��تمرة دون اأي 

�شغ��ط او تاأثري. 

1-  قرارات قاضي تسوية النزاع
اأ-    قرار امل�شادقة على الت�ش��وية: اأ-    قرار امل�شادقة على الت�ش��وية: بعد الطاع على امللف قد يجد قا�شي الت�ش��وية ان الوراق تكفي لإعطاء القرار بامل�شادقة وان اتفاقية 
الت�ش��وية وا�شح��ة ل غمو���س فيه��ا ول حت��وي اي خمالف��ة للنظ��ام الع��ام او الآداب واأنه��ا تت�شم��ن ام��ورا قابل��ة للتنفي��ذ وان التن�ش��يب م��ن 
خال الدرا�شة الجتماعية والنف�شية بفر�س تدبري يتنا�شب واحلالة املعرو�شة وان كافة المور الازمة لفر�س التدبري متوافرة فيقرر 

امل�شادقة على الت�ش��وية وا�شدار التدبري البديل املنا�ش��ب ان كان له مقت�شى. 

اإذا حتققت �شروط امل�شادقة وفقا ملا اأوردناه اأعاه، فاإنه يحكم بامل�شادقة مع مراعاة الأحكام التالية: اإذا حتققت �شروط امل�شادقة وفقا ملا اأوردناه اأعاه، فاإنه يحكم بامل�شادقة مع مراعاة الأحكام التالية: 
-    يجب على قا�شي الت�شوية اأن ي�شدر قراره خال مدة �شبعة اأيام من تاريخ ورود ملف الت�شوية لقلم املحكمة.

-     ق��د ي�ش��در قا�ش��ي الت�ش��وية ق��راره ب��دون ح�ش��ور الط��راف، اإذا وج��د ان��ه ل داع��ي اأو م��ربر حل�شوره��م، اإذا كان��ت كاف��ة امل�ش��ائل وا�شحة 
له مبا فيها املوافقة والتفاق النهائي للت�ش��وية.

-     ق��د ي�ش��در قا�ش��ي الت�ش��وية ق��راره بح�ش��ور الط��راف اإذا وج��د انه من ال�شروري ح�شور الطراف، فمثًا، ميكن لقا�شي الت�ش��وية دعوة 
الطراف للتاأكد من املوافقة ال�شادرة عن اأحد الطراف - ل �ش��يما الن�ش��اء والطفال وذوي العاقة - بانها موافقة �شادرة عن اإرادة 

حرة، وبدون اإكراه اأو تهديد اأو ابتزاز.
-    يكون قرار امل�شادقة على الت�شوية قطعيًا �شواًء اأمّت ت�شمينه تدبريًا اأم ل.
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ب-  قرار ا�شتكمال النواق�س:ب-  قرار ا�شتكمال النواق�س:  قد يجد قا�شي الت�شوية اأن هناك بع�س المور حتتاج اىل ال�شتي�شاح وهذه المور حتتمل الآتي:
تقرير درا�شة الخ�شائي النف�شي والجتماعي فقد يحتاج قا�شي الت�شوية بع�س ال�شتي�شاحات او ال�شافات فيه او عليه. تقرير درا�شة الخ�شائي النف�شي والجتماعي-   -

التقرير النهائي ملتويل امر الت�شوية  اذا مل يت�شمن و�شفا لبع�س المور الجرائية التي يحتاج قا�شي الت�شوية ملعرفتها لغايات التثبت  التقرير النهائي ملتويل امر الت�شوية-   -
من �ش��امة الجراءات. 

اتفاقية الت�شوية املرفقة اذا اعرتاها الغمو�س اأو كان من �شمنها بع�س امل�شائل التي حتتاج اىل التو�شيح والتحديد.  اتفاقية الت�شوية املرفقة-   -
�شامة موافقة الأطراف على اللجوء اىل الت�شوية ابتداء.  �شامة موافقة الأطراف-   -

بع�س امل�شائل الفنية  التي قد يحتاجها للتاأكد من �شامة التكييف اجلرمي للنزاع. بع�س امل�شائل الفنية-   -

يف ه��ذه الأح��وال لقا�ش��ي الت�ش��وية بع��د توري��د الأوراق التحقيقي��ة ومل��ف الت�ش��وية واملحتوي��ات كاف��ة ان يقرر ا�ش��تدعاء الطراف لا�ش��تي�شاح 
عم��ا يج��د اأن��ه بحاج��ة اىل التاأكي��د او التو�شي��ح بخ�شو���س التفاقي��ة اأو املوافق��ة، ول��ه ان ي�ش��تدعي اي�ش��ا مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية اأو الخ�شائ��ي 

النف�ش��ي اأو الجتماعي لغايات ال�ش��تي�شاحات املطلوبة. 

يراع��ي قا�ش��ي الت�ش��وية يف ه��ذه الأح��وال اأن امل��دة الت��ي يج��ب اأن ي�ش��در ق��راره خاله��ا ه��ي �ش��بعة اي��ام لذل��ك 
لبد ان ي�شتخدم الو�شائل احلديثة للتبليغات اأو اأن يتم الت�شال هاتفيا بالأطراف اأو متويل اأمر الت�شوية حتى 

يتح�ش��ل على املعلومة املطلوبة. 

-  ان �شاحية القا�شي باملوافقة على الت�شوية اأو رف�شها هي �شاحية تقديرية ت�شتند اإىل الأ�ش�س التالية: 
11-  عدم توافر ال�شروط القانونية:-  عدم توافر ال�شروط القانونية:

-  اإذا كانت اجلرمية ل تندرج �شمن اجلرائم التي ينطبق عليها قانون احلماية من العنف الأ�شري. 
-  مثال: الت�شوية يف ق�شية ت�شبب بالإيذاء بني الزوجني اأو الت�شوية يف ق�شية احتيال ما بني الزوجة وزوجها.

-  اأن يكون الو�شف اجلرمي ال�شحيح لاأفعال املرتكبة ينطبق مع و�شف اجلناية ل اجلنحة. 
-  اأن تكون الت�شوية قد متت من قبل جهة اخرى غري اإدارة حماية الأ�شرة كاأن يكون الطرف الذي ارتكب العنف الأ�شري من اأفراد القوات 

امل�شلحة ومت التحقيق واإجراء الت�شوية يف الوحدة الع�شكرية التابع لها.
-  اإذا كان من اأجرى الت�ش��وية اأحد الأفراد غري التابعني لإدارة حماية الأ�ش��رة حتى لو متت يف اإدارة حماية الأ�ش��رة كان يكون من مرتبات 

البحث اجلنائي وقام بعملية الت�شوية.

22-  عدم توافر ال�شباب الواقعية. -  عدم توافر ال�شباب الواقعية. 
-  ان الت�شوية ل حتقق الغاية املن�شودة يف قانون احلماية من العنف الأ�شري واأنها اتخذت و�شيلة للتهرب من الجراءات.

-  ان الت�ش��وية ق��د مت��ت رغ��م تن�ش��يب الخ�شائ��ي النف�ش��ي بن��اء عل��ى تو�شي��ة الطبي��ب النف�ش��ي واأن  مرتكب الإ�ش��اءة يعاين م��ن حالة مر�شية 
واأن النزاع ابتداء غري �شالح للت�ش��وية.

-  موافقة ال�شحية على الت�شوية او الدخول ابتداء فيها مل يكن �شحيحا. 
-  اإذا وجد قا�شي الت�شوية اأن عيبا �شاب اإجراءات الت�شوية.  
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اإذا مل تتوافر �شروط الت�شوية الواقعية والقانونية ي�شدر قرار بعدم امل�شادقة على الت�شوية معلًا، ويرتتب على ذلك الأحكام التالية:اإذا مل تتوافر �شروط الت�شوية الواقعية والقانونية ي�شدر قرار بعدم امل�شادقة على الت�شوية معلًا، ويرتتب على ذلك الأحكام التالية:

-  اأن الت�شوية املقدمة مرفو�شة.
-  يجب اإحالة امللف اإىل حمكمة املو�شوع.

-  يح��ق لاأط��راف الطع��ن به��ذا الق��رار اإىل حمكم��ة ال�ش��تئناف خ��ال م��دة ع�ش��رة اأي��ام تب��داأ من الي��وم التايل لتاري��خ �شدور الق��رار، والتي 
يج��ب عليه��ا الف�ش��ل بالطعن خال مدة ع�ش��رة اأي��ام من تاريخ وروده.

الأ�ش��ل اأن يت��م اإ�ش��دار ق��رار مكتم��ل بكاف��ة عنا�ش��ره ووفق��ًا للم��ادة )185( م��ن قان��ون اأ�ش��ول املحاكم��ات اجلزائي��ة، وكذل��ك وفق��ًا مل��ا يتطلبه 
نظ��ام التفتي���س عل��ى املحاك��م النظامي��ة رق��م 43 ل�ش��نة 2015 وتعديات��ه وتعليم��ات التفتي���س عل��ى املحاك��م النظامي��ة ل�ش��نة 2018 والل��ذان 

يتطلب��ان �ش��دور ق��رارات مكتمل��ة يف جمي��ع اأن��واع الق�شايا.

-    ن�ش��ت امل��ادة )11/اأ( م��ن قان��ون احلماي��ة م��ن العن��ف الأ�ش��ري عل��ى اأن��ه " للمحكم��ة بن��اء عل��ى تقري��ر الخ�شائ��ي الجتماع��ي والنف�ش��ي 
اتخ��اذ اأي م��ن التداب��ري التالي��ة عل��ى اأن يت��م ت�شمينه��ا قرار امل�شادقة على الت�ش��وية:

1-  اإل��زام ُمرتك��ب العن��ف الأ�ش��ري القي��ام بخدم��ة للمنفع��ة العام��ة مل��دة ل تزيد على اربعني �ش��اعة عمل يف اأحد املراف��ق العامة اأو اجلمعيات 
التي يعتمدها الوزير ومبوافقة الطراف.

2-  احلظر على مرتكب العنف الأ�شري ارتياد اأي مكان اأو حمل ملدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر.
3-   احل��اق اأط��راف الن��زاع بربام��ج اأو بجل�ش��ات تاأهي��ل نف�ش��ي اأو اجتماع��ي تنظمه��ا ال��وزارة اأو اأي جمعي��ة اأو اأي جهة اخ��رى يعتمدها الوزير 

ملدة ل تزيد على �شتة اأ�شهر."
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اضاءات
1-  قد ترد بع�س احلالت اىل اإدارة حماية الأ�ش��رة ل ترغب يف ال�ش��كوى اجلزائية وتطلب فقط مراجعة اأخ�شائي نف�ش��ي اجتماعي حيث تختار 

امل�شار الجتماعي فقط فهل يجوز يف هذه احلالة اإجراء الت�شوية بينهما وفقا ملا اأوردناه من اإجراءات يف هذا الدليل؟ 

اإن الإج��راءات الر�ش��مية الت��ي اأوردناه��ا �شم��ن ه��ذا الدلي��ل واآلي��ة الت�ش��وية القانوني��ة وفق��ا مل��ا ورد يف الدلي��ل مرتبط��ة بامل�ش��ار اجلزائي حيث 
تت��وج الإج��راءات باتفاقي��ة الت�ش��وية املتعلق��ة باجل��رم والت�ش��وية املرتبط��ة ب��ه وبالتايل يف هذه احلالت ل جمال لل�ش��ري باإجراءات الت�ش��وية مع 

الإ�ش��ارة اإىل اأن ه��ذا مت�ش��ور فق��ط يف اجلرائ��م الت��ي تتوق��ف املاحق��ة فيها على ال�ش��كوى اأو اتخاذ �شفة الدعاء باحلق ال�ش��خ�شي. 

2-  يف حال اأن مت تقدمي �شكوى ثم اأبدت �شحية العنف عدم رغبتها يف امل�شي بالإجراءات فاإنه ل جمال لل�شري يف اجراءات الت�شوية. 

3-  عندما تبداأ اإجراءات ت�شوية النزاع اإل اأن احلالة خال الإجراءات تطلب التوقف عن متابعة الإجراءات فهل يتم وقف اإجراءات الت�شوية؟ 

اإن الختياري��ة ه��و مب��داأ ه��ام م��ن مب��ادئ الت�ش��وية وه��و مرتب��ط باإرادة الأط��راف امل�شي قدما يف الإج��راءات ويف حال اأب��دى اي من الطرفني 
الرغب��ة يف التوق��ف ع��ن الإج��راءات تتوق��ف اإج��راءات الت�ش��وية وتتم الع��ودة اىل الإج��راءات التحقيقية. 

4-  هل يتم ال�شرت�شاد بامللف امل�شبق للحالة التي كانت تطلب فقط م�شاندة اجتماعية؟ 

م��ن الأهمي��ة مب��كان عن��د تقيي��م م��دى �شاحي��ة الن��زاع للت�ش��وية اأن يت��م ال�شرت�ش��اد مبثل ه��ذا امللف ويف حال تق��رر �شاحية النزاع للت�ش��وية 
يتم ال�ش��تناد اىل هذا امللف يف الإجراءات لغايات التقييم وال�شرت�ش��اد عن اأ�ش��باب النزاع.  

اإذا تكرر العنف الأ�شري اأثناء ال�شري باإجراءات ت�شوية النزاع من املعنف هل ي�شتمر ال�شري باإجراءات الت�شوية؟   -5

اإن ال�شتمرار بالت�شوية يف هذه احلالة ي�شبح غري ذي جدوى خا�شة يف حال مل يتجاوب الأطراف مع الت�شوية. 

متى تبداأ الفرتة املحددة قانونا لإمتام اإجراءات الت�شوية؟   -6

تبداأ املدة من تاريخ عقد اأول جل�شة لت�شوية النزاع.  

يف ح��ال اأن تك��رر العن��ف بع��د اأن مت��ت اج��راءات الت�ش��وية، اأو كان هن��اك ع��دم اللت��زام بالت�ش��وية فه��ل تت��م اإحال��ة الن��زاع م��رة   -7
اأخ��رى للت�ش��وية؟ 

هن��ا ل ب��د اأن ناأخ��ذ بع��ني العتب��ار يف تقيي��م م��دى �شاحي��ة الن��زاع للت�ش��وية ابت��داء تك��رار العنف وع��دم اللتزام بالت�ش��وية ال�ش��ابقة وبالتايل 
يف مث��ل ه��ذه احلالة يكون النزاع غري قابل للت�ش��وية.
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النماذج

النموذج األول

اتفاقية اإحالة اىل الت�شوية يف ق�شايا العنف الأ�شرياتفاقية اإحالة اىل الت�شوية يف ق�شايا العنف الأ�شري

متويل اأمر الت�شوية: 
الطرف الأول: 

الطرف الثاين: 

رغب��ة م��ن الطرف��ني  بالو�ش��ول اإىل ح��ل مر���س خلافهم��ا وبع��د اأن تفه��م كل منهم��ا م��ن خ��ال مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية ماهي��ة 
الت�ش��وية واإجراءاته��ا والقواع��د الت��ي حتكمه��ا واأن لأي منهم��ا الن�ش��حاب م��ن الت�ش��وية يف اأي وق��ت واأن مت��ويل اأم��ر الت�ش��وية 
هو �ش��خ�س حمايد وهو و�ش��يط ولي���س حمكمًا او قا�شيًا و لي���س من مهامه اأن يبني اأو يقرر من هو على �شواب ومن هو على 
خطاأ، واأن مهمته اأن ي�ش��اعد الأطراف يف التوا�شل، وت�ش��هيل الو�شول اىل اتفاق مر�س لكليهما واأن هذا التفاق �ش��وف يتم 
تدوين��ه والتوقي��ع علي��ه ورفع��ه لقا�ش��ي ت�ش��وية الن��زاع للم�شادقة عليه واأن لقا�شي ت�ش��وية النزاع فر���س تدابري بديلة حددها 
القانون بناء على تن�شيب الخ�شائي الجتماعي والنف�شي وتفهم الأطراف اأن جميع الإجراءات واملعلومات املتعلقة بق�شايا 
العن��ف الأ�ش��ري الت��ي تنظ��ر اأم��ام اأي جه��ة مب��ا يف ذل��ك  املحاك��م حمكوم��ة بال�ش��رية وان مت��ويل اأمر الت�ش��وية �ش��يحافظ على 
ال�ش��رية، وان م��ا يت��م تداول��ه م��ن ات�ش��الت اأو معلومات، اأو وثائق يخ�شع لل�ش��رية ولن ياأخ��ذ اأي من الأطراف هذه املعلومات  
�شد الطرف الآخر  يف املحكمة اإل مبوافقتهما وان الأمر الوحيد الذي ل يخ�شع لل�شرية هو التفاق الذي يتم التو�شل اإليه، 

والذي �ش��تتم امل�شادقة عليه من قا�شي الت�ش��وية وفقا لأحكام القانون.

الطرف الأول                                                          الطرف الثاين                                                          متويل اأمر الت�شوية 
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 النموذج الثاني 

تعهد باملحافظة على ال�شريةتعهد باملحافظة على ال�شرية

اطلع��ت اأن��ا املوق��ع اأدن��اه عل��ى تعليم��ات ال�ش��رية الت��ي يتطلبه��ا ال�ش��رتاك يف اإج��راءات الت�ش��وية واأتعه��د باملحافظ��ة عل��ى 
�ش��رية كل م��ا يت��م طرح��ه يف ه��ذه اجلل�ش��ات م��ن معلوم��ات واإقرارات واعرتافات واتعهد بعدم الإف�ش��اء بها خارج نطاق 
ه��ذه اجلل�ش��ات اأو الب��وح به��ا للغ��ري اأو الدلء بال�ش��هادة عم��ا دار اأمام��ي وبخاف ذلك فاإنني �ش��اأكون عر�شة للم�ش��اءلة 

القانوني��ة وعلى ذلك اأوقع. 

ال�شم 

ال�شفة باحل�شور 

التاريخ     /     /     20
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