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أسس التعامل
أسس سلوك الوساطة

الحفاظ علی رسیة يف الوساطة

التعبیر عن اآلراء باحرتام وبطریقة مهذبه

استمع وانخرط بعقل منفتح من أجل حل الخالف بطریقة ودیة وتعاونیة

تعامل مع الوساطة بشکل ج�عي من أحل التوافق، وابحث عن الصالح العام 

من خالل الحلول اإلبداعیة

معاملة جمیع األفراد بخلق حسن واحرتام

ماذا تتوقع
أن یتصل عضو هیئة املصالحة بجمیع األطراف لتحدید ما إذا کانوا سیوافقون 

بشکل طوعي علی املشارکة يف الوساطة.

إذا اتفق األطراف علی استخدام خدمات هیئة املصالحة، یجب أن یُطلب منهم 

توقيع إست�رة تقديم الطلب للتأکید علی حضورهم الطوعي إلی هیئة املصالحة 

واملشارکة يف الوساطة بحسن نیة، إلی جانب اإللتزام بالقواعد األساسیة للوساطة.

سیرشح عضو هیئة املصالحة عملیة الوساطة واملبادئ والقواعد األساسیة للوساطة.

سیعقد عضو هیئة املصالحة عدداً من جلسات الوساطة مع األطراف الستشکاف 

طرق حل النزاع بأسلوب فعال ويف الوقت املناسب.

عند التوصل إلی اتفاق، سیساعد عضو هیئة املصالحة األطراف علی صیاغة اتفاقیة 

تسویة ملزمة.

تتابع هیئة املصالحة مع األطراف بعد انتهاء املصالحة للحصول علی مالحظات حول 

عملیة الوساطة ملراقبة نتیجة التسویة وتحدید ما إذا کانت هناك حاجة لخدمات 

إضافیة.

لإلتصال

الهاتف

الربید اإللکرتو�

املوقع الکرتو�

هیئة املصالحة والتحکیم

هیئة املصالحة والتحکیم
هیئة املصالـحة والتحکـیم

املسؤولیة
إن مهمة هیئة املصالحة والتحکیم اإلس�عیلیة هي مساعدة الج�عة يف 

حل الخالفات الناشئة عن املعامالت التجاریة والزوجیة والوصیة، 
وغیرها من املسائل والخالفات التي تتعلق بالحقوق املدنیة بطریقة 

منصفة وفعالة ورسیة وعادلة من حیث التکلفة وودیة وبناءة 
وضمن املبادئ األخالقیة لإلسالم.



"يجب حل أي خالفات بالصرب، وبالتفاهم، وبالرتاحم، وبالحوار،

وبالتسامح، وبالكرم، وهذه كلها �ثل أخالقيات اإلسالم"

موالنا اإلمام الحارض

الخوا¢، سوريا

9 ترشين الثا� 2001

الثقافة األخالقية
خدمات هيئة املصالحة لها ثقافة أخالقية وستتقيد بأخالقيات اإلسالم التالية:

أخالق الوئام
ينظر األطراف إىل بعضهم البعض ليس كخصم ولكن كأقرباء، ويعتربون الخالف خالفاً 

عائليًا يستوجب نتيجة توافقیة.

أخالق النزاهة
األطراف صادقة - مخلصة مع نفسها ومخلصة مع بعضها البعض.

أخالق الكرامة
تترصف األطراف باحرتام ولباقة تجاه بعضها البعض، مع االعرتاف بتمتع كل منها 

بكرامة جوهرية.

أخالق التعاطف
تستمع األطراف إىل بعضها البعض وتحاول أن تفهم آراء بعضها البعض دون أي تحيز 

أو حکم.

أخالق الحوار العادل
تنخرط األطراف يف حوار عادل. وهذا يتطلب أن تستمع األطراف إىل بعضها البعض 

بتعاطف وتتواصل بنزاهة واحرتام.

أخالق التعاون املشرتك
تتعامل األطراف مع القضايا بطريقة تعاونية بروح من التوافق والصالح العام إليجاد

حلول إبداعية.

أخالق التفك± األخالقي
تسعى األطراف إىل حل النزاع عىل أساس الصدق والنزاهة والعدالة واألمانة.

أخالق  املساواة
تعمل األطراف بنزاهة وبروح التسوية ويف مسعی لتحقيق الصالح العام واالستعداد 

للتسامح.

أخالق التالئم
وبروح القرابة، تركز األطراف عىل تالئم العالقة األساسية باستخدام الرحمة 

والتسامح، و"تضميد الجروح" في� بينها.

ماهي الوساطة؟
ما هي الوساطة؟

الوساطة هي عملية رسية يساعد فيها الوسيط أطراف الخالف للوصول إىل تسوية 

في� بينهم دون تقديم أي اقرتاحات أو آراء بشأن الحلول املحتملة لحل الخالف.

عىل عكس املحکمة أو هيئة املحلفÖ اليصدر الوسيط أي أحكام أو يرصح Õن هو 

عىل صواب أو عىل خطأ. تعمل األطراف معاً ومن خالل الوسيط عىل تقديم تنازالت 

لتسوية خالفهم بسالم.

تم تأسيس هيئة املصالحة من قبل موالنا اإلمام الحارض لتقديم خدمات فعالة 

.Öاإلس�عيلي Öلتسوية الخالفات ب

بإمكان هيئة املصالحة التوسط يف الخالف طاملا أن أحد الطرفÖ هو إس�عييل.

ملاذا الوساطة؟
إنها رسية،

إنها أقل التكلفة،

إنها طريقة فعالة أكÛ لحل الخالف،

إنها Ýّكن األطراف من أن يقرروا بأنفسهم كيف يرغبون يف حل الخالف،

إنها تسمح لألطراف بفهم تفكÞ بعضهم ووجهات النظر املختلفة بشكل أفضل.

أعضاء هيئة املصالحة
يتم تعيÖ جميع أعضاء هيئة املصالحة من قبل موالنا اإلمام الحارض لدورة مدتها 

ثالث سنوات ويخدمون بشكل طوعي.

إن التعيينات تحافظ عىل التوازن بÖ الجنسÖ والتنوع والتعددية يف املجتمع 

اإلس�عييل، ك� تشمل أعضاء هيئة املصالحة املهنيÖ واألخصائيÖ اإلجت�عيÖ ورجال 

األع�ل وكبار قادة املجتمع.

يخضع أعضاء هيئة املصالحة لتدريب مكثف Õا يتناسب مع معايÞ الوساطة املقبولة 

دوليًا وهذا يعكس املبادئ األخالقية اإلسالمية.

حول هيئة املصالحة والتحكيم
الرؤية

 Þمن خالل توف Öاإلس�عيلي Öاملسلم Öأن يكون الخيار األول لحل الخالفات ب

أفضل الخدمات البديلة لحل الخالفات وتعزيز منع حدوثها.

املهمة
أ ) تقديم خدمات رائدة لتسوية الخالفات بÖ اإلس�عيليÖ عىل املستوى العاملي من 

خالل متطوعÖ مدربÖ وملتزمÖ عىل أعىل املستويات.

ب ) بتعزيز منع الخالفات من خالل املؤسسات الشقيقة.

القيم
الحفاظ عىل الرسية

العمل بنزاهة وحياد

تقديم خدمة ممتازة

إظهار التعاطف وااللتزام

مراعات الناحية الثقافية

االمتثال للقوانÖ املعمول بها وأخالقيات عقيدتنا

نوع الخالفات
خالفات تتعلق بالزواج

Öالزوج Öالخالفات ب

اإلنفصال / الطالق

رعاية الطفل ومسؤولية أخذ القرار

تقسيم املمتلكات الزوجية

قضايا أخرى لها عالقة بالعائلة

تجارية
الخالفات التجارية والرشاكة

خالفات التوظيف

خالفات تتعلق بالحقوق املدنية األخرى

الخالفات العائلية
قضايا اإلرث والعقارات

خيارات الرعاية الصحية

قرارات الدفن


