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، الصلح، التالوساطةالقسم األول:    وفي
_____  

  
  :األردن

ة بديلة لحّل النزاعات من خالل قانون الوساطة    آل إستحدث المشرِّع األردني نظام الوساطة 
قنواته  2003لسنة  37المؤقت رقم  عد عرضه على مجلس األمة والسير  ح قانونًا دائمًا  الذ أص

ة في عام    .2006لسنة  12موجب القانون رقم  2006التشرع
ة  1/6/2006وقد تّم إنشاء أول إدارة وساطة في األردن بتارخ    مة عمان اإلبتدائ لد مح

ة.   وهي للوساطة القضائ
  أنواع الوساطة:

ة والصلح الذين   .1 ة: تتّم من خالل قضاة البدا مة  يختارهموساطة قضائ س مح رئ
طل عليهم إسم "قضاة الوساطة". ة و   البدا

ن خالل القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من وساطة خاصة: وتتّم م  .2
س المجلس القضائي بتنسيب  سميهم رئ الحيدة والنزاهة  ذو الخبرة المشهود لهم 

طل عليهم إسم "وسطاء خصوصيين".   من وزر العدل و
ه من قبل أطراف النزاع.  .3 ة: تتم من خالل الوس المّتف عل   وساطة إتفاق

  :لوساطةاإلحالة ل
الخصوم أو   -  عد االجتماع  ة: فتتم من قبل قاضي إدارة الدعو  ا البدائ في القضا

عد موافقتهم. الئهم بناًء على طلب أطراف الدعو أو    و
الخصوم أو   -  عد االجتماع  ة: وتتّم من قبل قاضي الصلح  ا الصلح في القضا

الئهم القانونيين بناًء على طلب أطراف الدعو أو    عد موافقتهم.و
  :نتائج الوساطة
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ًا فيترّتب على ذلك ما يلي:  :أوالً  ًا أو جزئ ّل ة للنزاع    عند توّصل الوس إلى تسو
عّده   -  ة وُتحال مرفقة بتقرر  ة التسو ع األطراف والوس على إتفاق توق

صدر قرارًا  الوس إلى قاضي إدارة الدعو أو قاضي الصلح الذ 
م قطعي ال يخضع أل المصادقة على ا ة ح مثا ة التي تعتبر  إلتفاق

  طر من طرق الطعن وتكون قابلة للتنفيذ لد دوائر التنفيذ المختّصة.
انت الوساطة  ًا إذا  ّل ة النزاع  سترد المّدعي نصف الرسوم عند تسو و

ة. انت إتفاق امل الرسوم إذا  ة أو خاصة و   قضائ
اً    لنزاع إلى حّل وّد فيترّتب على ذلك ما يلي:عند عدم توّصل أطراف ا  :ثان

ه   -  ر ف يرفع الوس تقررًا إلى قاضي إدارة الدعو أو قاضي الصلح يذ
تضمن مد إلتزام أطراف النزاع  ة و عدم توّصل األطراف إلى تسو

حضور جلسات الوساطة. الئهم    وو
ان سبب فشل الوساطة تغّيب الخصوم أو أ منهم عن جلسات  إذا 
الوساطة يجوز لقاضي إدارة الدعو أو قاضي الصلح فرض غرامة وف ما 

  حّددها القانون.
ة   :اآلفاق المستقبل

عض الثغرات    قاتها وعلى ضوء التطّور التكنولوجي وعلى ضوء  على ضوء التجرة وتطب
يل لجنة تضّم قضاة ومحامين لوض القانون فتّم تش انت الحاجة ملّحة إلعادة النظر  ع مشروع فقد 

ة منها:   قانون جديد للوساطة موجود أمام البرلمان وقد اشتمل على عّدة جوانب إيجاب
مة اإلستئناف   .1 حيث تشمل الدعاو المنظورة أمام مح رة الوساطة  التوّسع في ف

مة اإلستئناف.   حيث نّص المشروع الجديد على إنشاء إدارة وساطة لد مح
اإلضافة لقواعد السلوك إصدار نظام خاص للوسطاء يتض  .2 ّمن الشرو والمؤهالت 

  التي يجب أن يتقّيد بها الوسطاء.
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ّ في إحالة أنواع معّينة من النزاعات إلى إدارة الوساطة إذا   .3 منح قضاة الموضوع الح
النزاعات  تبّين لقاضي الموضوع أنها من النزاعات القابلة للحّل من خالل الوساطة 

ة والن ة الفرد عقود التأمين العمال زاعات الناشئة عن عقد اإليجار، والنزاعات المتعّلقة 
ة. ات المصرف   والمطال

حصر مّدة الوساطة لمدة ال تزد عن ستين يومًا من تارخ الجلسة األولى للوساطة   .4
ّ في التمديد لمرة واحدة بناء على إتفاق خّطي.   ومنح الوس الح

ز وطني للوساطة للحلو   .5 ل البديلة من أطراف القطاع الخاص ومؤسسات إنشاء مر
مة  ز الوساطة قبل اللجوء للمح ن لألطراف اللجوء لمر م حيث  المجتمع المدني 

. ات قوة السند التنفيذ مة وٕاعطاء اإلتفاق عد اللجوء للمح   و
ّ في   .6 ة الح مة اإلبتدائ ا التي تختّص بها المح منح قضاة الموضوع في القضا

ّ فق لقاضي  القانون ع إلى إدارة الوساطة ذلك أن إحالة النزا  عطي الح الحالي 
اإلحالة للوساطة. ة    الصلح وقاضي إدارة الدعو المدن

ة النزاع من قبل   .7 ات التي تّم دفعها إذا تّمت تسو امل رسوم الدعو والطل إسترداد 
م البّينة.   قاضي إدارة الدعو أو قاضي الصلح قبل الشروع بتقد

م   .8 ه وتقد ّ بإبداء رأ أّكد مشروع القانون على منح الوس في الجلسة السّرة الح
ة وغيرها من اإلجراءات التي  ة والسواب القضائ األدّلة وعرض األسانيد القانون

  تسهل أعمال الوساطة.
ع اإلماراتي   :في التشر

ة  :أوالً    :في األحوال الشخص
ة رقم إستحدث التشرع اإلماراتي لجنة الت   موجب قانون األحوال الشخص ه األسر   28وج

  الذ نّص على أنه: 2005لسنة 
عد عرضها على   .1 ة إّال  مة في مسائل األحوال الشخص ال تقبل الدعو أمام المح

ة  ه األسر وُستثنى من ذلك مسائل الوص والدعو المستعجلة  واإلرثلجنة التوج
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ة في النفقة والحضانة والو  ة والدعاو التي ال والوقت شأنها  يتصوَّرصا الصلح 
ات الزواج والطالق.   دعاو إث

ه األطراف وعضو اللجنة المختّص   .2 عند إتمام الصلح يثبت في محضر يوّقع عل
أ  ه  ون له قوة السند التنفيذ وال يجوز الطعن ف عتمده القاضي المختّص و

ام هذ   ا القانون.طر من طرق الطعن إّال إذا خالف أح
ه األسر تشّل   * مة قسم يتكّون من لجنة أو أكثر لإلصالح والتوج ل مح ينشأ في 

مة وُشرف عليها قاٍض. س المح   قرار من رئ
اً  ة:  :ثان ة والمنازعات اإليجار ة والعمال ة والتجار   المعامالت المدن

  :لجان التوفي والمصالحة  .1
موجب القانون اإلتحاد  1999ة لسن 26موجب القانون اإلتحاد رقم  الذ عّدل 

  :10/8/2005صادر بتارخ  2005لسنة  25رقم 
ة لجنة أو أكثر   أ. ة أو شرع ة مدن ة إبتدائ مة إتحاد ل مح تنشأ في مقّر 

ة إثنين من  تسمى لجنة التوفي والمصالحة برئاسة أحد القضاة وعضو
ة أو من ذو الخبرة المشه الحيدة والنزاهة أعضاء السلطة القضائ ود لهم 

اني.   موجب قرار من وزر العدل يتضمن تحديد إختصاصها الم
موجب المادة (  ب. ة 2حّدد القانون  ) منه إختصاصات اللجنة وهي: تسو

ة  ذلك المنازعات المنازعات المدن متها و انت ق ة أًّا  والتجارة والعمال
طر الصلح. مة    غير المقّدرة الق

موجب المادة (ال يد  ج.   ):8خل في إختصاص اللجنة 
ومة   -  ة والدعاو التي تكون الح األوامر والدعاو المستعجلة والوقت

قّرر القانون نظرها أمام  ة دعو  طرفًا فيها ودعاو اإليجارات وأ
انت هذه اللجان.   لجان مصالحة أخر أًّا 
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أموال  الدعو التي يوّقع فيها المدعي الحجز التحّفظي على  - 
  وموجودات خصمه أو اّتخذ أ إجراء من اإلجراءات المستعجلة.

مة   * النظام العام وعلى المح ي يتعّل  اللجوء إلى هذه اللجان أمر وجو
  عدم قبول الدعو التي من إختصاص اللجان أو قيدها إّال إذا قّدم ذو 

عدم الممانعة في نظرها أمام القضاء  المصلحة إفادة من اللجنة 
ه من تلقاء نفسها.و  مة لهذا الجزء وتقضي    تتصّد المح

إذا تّم الصلح بين األطراف أمام اللجنة أثبت ذلك في محضر يوّقع   *
مة  س المح عتمد من رئ س وأعضاء اللجنة و ه األطراف ومن رئ عل
ه  ون لهذا المحضر قوة السند التنفيذ وال يجوز الطعن ف المختّصة و

  طعن.أ طر من طرق ال
وتتوّقف المدد المقّررة ومدد التقادم من تارخ قيد النزاع أمام لجنة   *

  التوفي والمصالحة.
ة  .2   :لجان فّض المنازعات اإليجار

ة اإلتحاد 26إستحدثها المشّرع اإلماراتي في المادة ( ) من قانون اإلجراءات المدن
) من 25نّص المادة (التي نّص على أنه إستثناء من  2005لسنة  30المعّدل رقم 

ذات القانون، يجوز لكل إمارة أن ُتنشىء لجانًا تختّص دون غيرها بنظر المنازعات 
عقود اإليجار.   المتعّلقة 

ل إمارة قانون ينّظم العالقة بين المؤّجر والمستأجر وهي متشابهة  وقد صدر في 
ان القانون رقم  نموذج  عض التفاصيل و في إمارة  2007لسنة  2وٕان اختلفت في 

ة: ه هذا القانون والئحته التنفيذ   الشارقة وأهم ما اشتمل عل
تنشأ لجنة أو أكثر تسّمى لجان فّض المنازعات اإليجارة برئاسة قاٍض   - 

صدر قرار  ة إثنين من ذو الخبرة واإلختصاص  ه وزر العدل وعضو يند
موافقة المحاكم.   بتسميتهم من المجلس التنفيذ 
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ع الدعاو الناشئة تختّص اللج  -  الفصل على وجه اإلستعجال في جم ان 
  عن عقد اإليجار بين المؤّجر والمستأجر.

ما   -  ة وف ام اللجنة في الدعو التي ال تتجاوز مئة ألف درهم نهائ تكون أح
ة  ام وقرارات لجنة اإلستئناف نهائ جاوز ذلك تكون قابلة لإلستئناف وأح

أ طر من   طرق الطعن. وغير قابلة للطعن 
ة النزاع  .3   :دائرة العمل المختّصة بتسو

م عالقات  1980) لسنة 8رسم قانون العمل اإلتحاد رقم ( الته في شأن تنظ وتعد
ة وحّدد لكل منهما  ة أو الجماع ة منازعات العمل سواء الفرد العمل طرقًا لتسو

ة.   طرقًا مغايرًا عن اآلخر للتسو
ة  -  ) على أنه إذا تنازع صاحب 6نّصت المادة ( :منازعات العمل الفرد

ًا إلى قّدم طل ه أن  ّ فعل ّ منهما في أ ح  العمل والعامل أو أ مستح
دائرة العمل المختّصة التي تقوم بإستدعاء طرفّي النزاع واّتخاذ ما تراه الزمًا 

ة تعّين على الدائرة خالل أسبوعين ًا فإذا لم تتّم التسو ة النزاع وّد من  لتسو
ة  مة المختّصة مصحو م الطلب إليها إحالة النزاع إلى المح تارخ تقد
رة تتضمن ملخصًا للنزاع وحجج الطرفين ومالحظاتها. وال ُتقبل الدعو  مذ

ع اإلجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.   إذا لم تت
ة  -  موجب المادة (منازعات العمل الجماع ) من قانون منازعات 154: 

ل خالف بين صاحب العمل وعماله يتصل  العمل أنه:  ة  الجماع
ع العمال أو لفر منهم في منشأة أو مهنة  ة لجم مصلحة مشتر موضوعه 

  أو حرفة معّينة أو في قطاع مهني معّين.
ة النزاع: ة لتسو   وحّدد القانون المراحل التال

رسلون ص  :أوالً  ة إلى صاحب العمل و تا واهم  ور منها إلى دائرة قّدم العمال ش
ج رسل نسخة من يالعمل و ام و عة أ ة خالل س تا ب صاحب العمل 

ه إلى دائرة العمل.   جوا
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اً  ة النزاع توّلت   :ثان إذا لم يرد صاحب العمل خالل المهلة أو لم يؤدِّ رّده إلى تسو
دائرة العمل بناًء على طلب أحد جانبي النزاع أو من تلقاء نفسها الوساطة 

ًا. لحلّ    النزاع وّد
ام من تارخ   :ثالثاً  إذا لم تتوّصل دائرة العمل إلى حّل النزاع خالل عشرة أ

الواقعة وجب عليها إحالة النزاع إلى لجنة التوفي المختّصة للبّت  إتصالها 
ة. تا ه مع إخطار الطرفين    ف

ل دائرة للعمل. موجب قرار وزر العمل لجنة توفي في  لت    وقد شّ
من تارخ إحالة النزاع عليها وقرارها  ناللجنة قرارها خالل أسبوعي وتصدر

ة أمام اللجنة على قبوله. تا انا قد وافقا    ُملزم للطرفين إذا 
عاً  ليهما الطعن في قرار   :را إذا تخّلف هذا االتفاق جاز أل من الطرفين أو 

ا خالل ثالثين يومًا من تارخ م العل صدور القرار  اللجنة أمام لجنة التح
ًا واجب التنفيذ. ح نهائ   وٕاّال أص

صورة  الفصل  ة  ا لحّل منازعات العمل الجماع م العل وتختّص لجنة التح
جب أن  ة و األغلب ع الخالفات وتصدر قراراتها  اّتة في جم ة و جماع

ة.   تكون مسّب
  :الصلح الجنائي  .4

ة متفّرقة قامت بدائل للدعو ال ة إلى جانب التشرعات موجب نصوص قانون عموم
ين  غي توافره بين الحقوق والحرات و التوازن الذ ين ة دون أن تحدث خلًال  الجزائ

عرف بنظام الصلح الجنائي.   المصلحة العامة 
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ة اإلتحاد رقم (20المادة ( نّصت  2006) لسنة 35) من قانون اإلجراءات الجزائ
ه والمتهم في طائفة معّينة من الجرائم  على أنها: أجازت الصلح بين المجني عل

ة  غلب عليها الح الشخصي ورّتب عليها المشّرع إنقضاء الدعو الجزائ التي 
ة إذا حصل الصلح  ، ووقف تنفيذ العقو م في الدعو الصلح وذلك قبل صدور الح

. م في الدعو   عقب صدور الح
ة أنه "ال10نّصت المادة ( يجوز أن ترفع الدعو  ) من قانون اإلجراءات الجزائ

قوم مقامه  ه أو ممن  و المجني عل ة إّال بناًء على ش ة في الجرائم التال الجزائ
  قانونًا:

ان   أ. اء المتحّصلة منها إذا  انة األمانة وٕاخفاء األش ال وخ السرقة واإلحت
ان أحد أصوله أو فروعه. ه زوجًا للجاني أو    المجني عل

م الصغير إلى  ب. ه ونزعه من سلطة من يتوّاله  عدم تسل َمن له الح في طل
فله.   أو 

وم بها.  ج. ن المح   اإلمتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحاضنة أو المس
  سّب األشخاص وقذفهم.  د.
الجرائم األخر التي ينّص عليها القانون وقد رّتب المشّرع على التنازل   ه.

ة العا ا ة وعلى الن حف الدعو إنقضاء الدعو الجزائ مة إصدار أمر 
التنازل إذا  ة إلنقضائها  أال وجه إلقامة الدعو الجزائ ة أو األمر  الجزائ

ة.   حصل التنازل أمامها قبل تحرك الدعو الجزائ
حدث   و. ة ألحدهم  النس و  وفي حالة تعّدد المتهمين فإن التنازل عن الش

اقين وٕاذا توفي المجني ع ة إلى ال النس و إنتقل أثره  م الش عد تقد لهي 
  الح في التنازل إلى ورثته.

ات اإلتح401ما أضاف المشّرع في المادة ( د إلى ا) المعّدلة من قانون العقو
ك بدون رصيد، فقد نّصت  التصالح جرمة إصدار ش طائفة الجرائم التي تنقضي 
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س س أو الغرامة من أعطى  الح عاقب  ورة على أنه ( ًا المادة المذ وء نّة ص
ة إذا تّم السداد أو التنازل  اف.. وتنقضي الدعو الجزائ س له مقابل وفاء  ًا) ل (ش
م  عد صيرورة الح اّت، وٕاذا حدث ذلك  م  ح عد وقوع الجرمة وقبل الفصل فيها 

  اّتًا يوقف تنفيذه.
ه دورًا ه ة التي ترمي إلى إعطاء المجني عل اسة الجنائ ًا مع الس امًا في وتماش

ة في  ًال في قانون اإلجراءات الجزائ ة أدخل المشّرع اإلماراتي تعد الدعو الجنائ
ة منها المادة ( ّررًا والتي جر نّصها على أنه 20ثر من نصوصه القانون ) م

يله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد ( ه أو و )، 339للمجني عل
ات وفي األحوال 405)، (404)، (403)، (395)، (394( ) من قانون العقو

حسب  مة  ة العامة أو المح ا طلب إلى الن األخر التي نّص عليها القانون أن 
ة. ترّتب على الصلح إنقضاء الدعو الجزائ ات صلحه مع المتهم، و   األحوال إث

ة سلطنة ُعمان   :تجر
موجب المرسوم السلطاني رقم    والذ صدر  98/2005أنشئت لجان التوفي والمصالحة 

ه قانون التوفي والمصالحة حيث بدأ العمل في هذه اللجان عام    .2006موج
ة أ نزاع   :)4مادة ( شأنه إلى القضاء  –تختّص اللجان بتسو  –قبل إقامة دعو 

ًا أو  ًا أو تجار ان موضوع النزاع مدن طر الصلح بين أطرافه سواء 
مسألة من مسائل األحوا ة.متعّلقًا    ل الشخص

ة    ة أو المنازعات المتعّلقة بنقل ملك ة أو العمال النظر في الدعاو الجزائ وال تختّص 
. مة القضاء اإلدار مح   األراضي أو الخصومات اإلدارة التي تتعّل 

ام قانون اإلجراءات    أح ذلك بدون التقّيد  ات النزاع أمام اللجان بدون رسوم و تقبل طل
ة والتجا م المدن ام من تارخ تقد عة أ ون موعد النظر في النزاع خالل س رة أو قانون المحاماة و

م  ة الصلح خالل ستين يومًا على األكثر من تارخ تقد الطلب وعلى اللجنة أن تنهي إجراءات تسو
ما ال يتجاوز ثالثين يومًا أخر بناًء على إتفاق األطراف أو  جوز تمديد هذا األجل  الطلب و

  افقتهم على ذلك أمام اللجنة.مو 
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عتبر سندًا    س وأعضاء اللجنة الحاضرن و ة من أطراف النزاع ورئ يوّقع محضر التسو
ة. ة النهائ ام القضائ الطرقة التي تنّفذ بها األح ًا يجر تنفيذه    تنفيذ

ع اللبناني   :في التشر
ة:   الوساطة في قانون أصول المحاكمات المدن

) أ.م.م. أن "التوفي بين الخصوم من ضمن مهمة القاضي"، على أن 375اعتبرت المادة (  
اللجوء إليها دون إلزام. وتّتسم هذه المهمة  ة وح للقاضي  ان ة في إطار اإلم قى هذه الصالح ت
م إذ  ة وتصّح في أ مرحلة تكون عليها الدعو أو المحاكمة وهي أوسع مد من التح أنها قضائ

مة أن الكثير من ال اشرة من المح م هي قابلة للتوفي والوساطة. وتحّرك م مسائل غير القابلة للتح
نّظم  مة و سها أو القاضي المنتدب إلدارتها وٕاما بناًء على طلب الخصوم وال تجر خارج المح أو رئ

  محضر رسمي يثبت حصولها.
الوساطة *   ف لجنة اإلدارة والعدل على درس مشروع قانون يتعّل  ة لعرضه  تع القضائ

  على الهيئة العامة إلقراره.
ة الخاصة:   الوساطة في النصوص القانون

م القضاء الشرعي الصادر عام   -  في دعاو  1962ّرسها المشّرع في قانون تنظ
) على 338التفر بين الزوجين الخاضعين للقضاء الشرعي. حيث نّصت المادة (

سعى لإلصالح بين الزوجي مهل الفرقين للمصالحة مّدة ال تقّل أن للقاضي أن  ن و
مين من أهل الزوجين تتوّفر فيهما  عن شهر فإذا لم يتّم الصلح عّين القاضي ح
ة وعليهما بذل جهودهما في إصالح ذات البين فإذا نجحا نّظما  الشرو المطلو

مان تقررًا إلى القاض ي ترف الصلح تقررًا ورفعاه إلى القاضي. وٕاذا عجزا يرفع الح
مان  ه وجهة نظرهما ومقترحاتهما. وٕاذا إختلف الح عرضان ف ه محاضر الجلسات 
ون مرجحًا من  ضّم إليهما ثالثًا  غيرهما أو  الرأ يرفعان األمر إلى القاضي فإما 

  غير أهل الزوجين.
ة:التوفي اإلدار   -    : وتبرز من خالل القوانين التال
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ة  .1 خ  قانون عقود العمل الجماع م تار   :2/9/1964والوساطة والتح
ة للوساطة في محاولة التوفي  ع نزاعات عقود العمل الجماع أخضع جم
ة في  بين طرفّي النزاع وحّدد القانون أن مصلحة العمل والعالقات المهن
عود  ه المدير العام لوزارة العمل و وزارة العمل تقوم بدور الوس أو من ينتد

ادرة أل من الطرفين طل أخذ الم ب الوساطة وللمدير العام لوزارة العمل أن 
ان معّين خالل مهلة أقصاها  الذ يدعو المتنازعين إلى االجتماع في م
م  غة معّينة وعلى الفرقاء تقد غها ص شتر في الدعوة أو تبل أسبوع وال 

. طلبها الوس   المعلومات التي 
ّلي أو جزئي للنزاع يرضى عنه الطرفان  إذا توّصلت الوساطة إلى حّل 

ن  ة أصحاب االتفاق في محضر يوّقعه  ُيدوَّ مثا ون  العالقة والوس و
سو النزاع  امه وٕاذا فشلت الوساطة فتنتهي و عقد ُملزم لهم يخضعون ألح

ة المنصوص عليها في المادة ( م ) وٕاحالة الملف 49بواسطة اللجنة التح
.   من الوس

ة المسته  .2   لك:قانون حما
أخضع هذا القانون النزاعات الناشئة بين المستهلك أو محترف أو مصنع 
متها ثالثة ماليين ليرة للوساطة للتوفي بين أطراف  والتي ال تتجاوز ق
مة تفوق ذلك المبلغ أو في حال فشل الوساطة  انت الق النزاع. وفي حال 

عرض النزاع على لجنة حّل المنازعات المنصوص عليها في ال ) 97مادة (ف
من هذا القانون وتتماثل في اإلجراءات مع الوساطة في عقود العمل 
عض  حّل محل وزر العمل مع  ة غير أن وزر االقتصاد  الجماع

  اإلختالف في المهل.
ة:  .3 حر ة ال   قانون التجار

) منه على "أن ما ُيثار من منازعات حول دفع األجر 139نّصت المادة (
ل نزاع بوجٍه عام قع بين ران السفينة أومجهزها والمالحين يجب أن  و
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ّلفة بنظام المالحة في مر  حرة الم ته للسلطة ال قصد محاولة تسو يرفع 
ن هذه السلطة من التوفي بين  السفينة أو في ميناء التفرغ. وٕاذا لم تتمّ

ه المنازعات التي أثارها المتعا قدان المتعاقدين فإنها تنّظم محضرًا تدّون ف
ة. وال  حول بناًء على طلبها للقاضي صاحب الصالح الغ المدفوعة. و والم

ة هذه. ة دعو أمام القضاء ما لم تتّم معاملة التسو   تقبل أ
  :التوفي المهني  - 

ّلفه هذا المجلس إذ يدخل في  ة أو من  وهو الذ يتواله في العادة أما مجلس النقا
ة المنا ة تسو زعات والخالفات التي تقع بين األعضاء على إختصاص مجلس النقا

ون التدّخل بناء على طلب أحد أطراف النزاع  أن تكون ناشئة عن ممارسة المهنة و
  أو بناء على طلب أحد أعضاء المجلس.

و ضد  قّدم ش فال يجوز لصحفي تحت طائلة اإلحالة إلى المجلس التأديبي أن 
اللجوء إلى القضاء في شؤون تت الغ األمر إلى زميل له  عد إ المهنة إّال  صل 

  المجلس لمحاولة التوفي بينهما.
ة  م دعو شخص ق الة بدعو ضد زميل له أو أن  قبل الو ّ للمحامي أن  ح وال 
ستطع التوفي بين  الطلب فإذا لم  قبل إستحصاله على إذن من النقيب الذ يبّت 

ةمن تارخ تسجيل الطلب في قلم  المتنازعين في مهلة ال تتعّد الثالثين يوماً  . النقا
عتبر اإلذن قائمًا عفوًا. الطلب    وفي حال إنقضاء المهلة دون البّت 

المصالحات في الجمارك للمصالحة على المخالفات  ما أعطى القانون القسم المختّص   *
ّ المصالحة على  ما أعطي الحارس القضائي ح ات  ذلك في قانون الغا ة و الجمر

  وال الخصوم.أم
ا  4* وقد صدر في  قانون وس الجمهورة الذ يتدّخل ضمن الشرو  2005ش

المحّددة لتسهيل التعامل مع اإلدارة والمساعدة على حّل الخالفات الناجمة عن هذا 
  التعامل.
ع الليبي   :في التشر
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بين الذ نّص على وجوب عرض النزاع الدائر  1975) لسنة 74موجب القانون رقم (  
ًا قبل اللجوء إلى ال ة إنهاء النزاع صلحًا أو قالمواطنين إلزام غ م  ضاء على لجان التوفي والتح

مًا.   تح
الفصل في موضوع النزاع ما لم يّتف    ة لها  ة وال وال ست جهة قضائ انت اللجان ل ولما 

سوا من ذو التخّصصات في ا ة الطرفان على ذلك وأعضاءها أشخاص عاديون ول لمجاالت القانون
عة  ار للدعاو على هذه اللجان مجرد مض ح العرض اإلج ة فقد تعّثرت مهمتها وأص والقضائ
مة  اإلحالة إلى المح حت هذه اللجان تؤّشر على الطلب المقّدم من صاحب الشأن  للوقت حتى أص

ل ح عرض النزاع على تلك اللجان مجّرد قيد ش ذلك أص ي على الدعو دون إستدعاء الخصم. و
ة التي  ة والتجارة ومنازعات األحوال الشخص ع الدعاو المدن شمل إختصاص هذه اللجان جم و

  أطرافها مواطنون ليبيون.
قي الوضع على حاله حتى صدور القانون رقم (   الذ لم يلزم المواطنين  2010) لسنة 4و

م. ع النزاع على لجان التوفي والتح   ضرورة عرض مواض
ة لك   الطرق الوّد قى دور هذه اللجان مهمًا في تقرب وجهات النظر وحّل النزاعات  ن ي

  وتوفير للجهد والوقت.
ع المصر    :في التشر

: شأن بدائل الدعو ة  ة المصر   التجر
نّظم المشروع المصر أرعة من الطرق البديلة لحسم المنازعات ودًّا دون طرح النزاع على   

م، الصلح.قضاء الدولة، تلك ا   لطرق هي: الوساطة، لجان فّض المنازعات، التح
  :الوساطة  :أوالً 

قوم فيها الوس  الوساطة طر وّد لحّل المنازعات،  قصد  في حالة عدم توّصل  –و
ه. –أطراف النزاع إلى حّل  ًا من حلول على طرفّي النزاع للموافقة عل   عرض ما يراه مناس

المرونة ة، والوصول  وتتمّيز الوساطة  ساطة اإلجراءات والُعد عن القيود والقواعد والقانون و
افة األطراف المتنازعة في أغلب الحاالت.   إلى نتائج ترضي 
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ًال لفّض المنازعات، إّال أنه لم يجعل لها قانونًا  ًال بد والمشّرع المصر اّتخذ من الوساطة سب
القوانين المتفّرقة، ومثال ذلك نّظم المشّرع واحدًا ينّظمها، وٕانما أورد ذلك في مجموعة من 

شأن إصدار قانون التأمين االجتماعي، وفي  1975لسنة  79الوساطة في القانون رقم 
عض أوضاع إجراءات التقاضي في  2000) لسنة 1القانون رقم ( م  بإصدار قانون تنظ

ة.   مسائل األحوال الشخص
  :الوساطة في قانون التأمين االجتماعي  أ.

ام ر  ة تطبي أح مناس ة من المشّرع المصر في حسم المنازعات التي تنشأ  غ
ة، فقد أنشأ لجان تتولى فحص تلك  الطرق الوّد قانون التأمين االجتماعي 
المنازعات يلتزم فيها أصحاب األعمال والمؤّمن عليهم وأصحاب المعاشات 

ام ذلك القانون بت م طلب لتلك اللجان والمستحّقون والمستفيدين من تطبي أح قد
ًا قبل اللجوء إلى القضاء. تها وّد   غرض تسو

شأن  1975) لسنة 79) من القانون رقم (157فقد نّص المشّرع في المادة (
الهيئة المختّصة لجان لفحص المنازعات الناشئة  التأمين االجتماعي على أن "ينشأ 

يلها وٕاجراءات صدر بتش ام هذا القانون  افآت أعضائها  عن تطبي أح عملها وم
قرار من الوزر المختّص. وعلى أصحاب األعمال والمؤمن عليهم وأصحاب 
م طلب  المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقد
الطرق الودّة.  ته  إلى الهيئة المختّصة لعرض النزاع على اللجان الُمشار إليها لتسو

ام المادة (ومع عدم اإلخال أح )ال يجوز رفع الدعو قبل مضّي ستين يومًا 128ل 
ه". م الطلب الُمشار إل   من تارخ تقد

ام قانون التأمين االجتماعي قبل اللجوء إلى  أح فالمشّرع أوجب على المخاطبين 
قًا على اللجان  م طلب إلى الهيئة المختّصة لعرض النزاع مس قضاء الدولة تقد

الطرق الودّة.الُمشار إليها  ته    لمحاولة تسو
واللجوء إلى لجان فّض المنازعات الُمشار إليها هو إجراء إلزامي ساب على رفع 
م هذا الطلب عدم  ترّتب على تقد ة، و ة الرسم الدعو إلى المحاكم والهيئات القضائ

.   قبول الدعو
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ستين يومًا من  وٕاذا قّدم الطلب إلى الهيئة المختّصة ولم ترد على ذو شأن خالل
عد إنقضاء تلك المهلة. انت الدعو أمام القضاء العاد مقبولة  مه    تارخ تقد

ة  ب.   :الوساطة في قوانين األحوال الشخص
عض أوضاع وٕاجراءات  2000) لسنة 1سّن المشّرع المصر القانون رقم ( م  بتنظ

ة ونّص في المادة ( لى أن "تلتزم ) منه ع18التقاضي في مسائل األحوال الشخص
عرض الصلح على الخصوم، وُعّد من  ة على النفس  مة في دعاو الوال المح
غير عذر مقبول رافضًا له، وفي  تخّلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها 
مة جهدًا في محاولة  عد أن تبذل المح م بهما إّال  ح دعاو الطالق والتطلي ال 

عرض الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك،  مة  ان للزوجين ولد تلتزم المح فإن 
الصلح مرتين على األقل تفصل بينهما مدة ال تقّل عن ثالثين يومًا وال تزد عن 

  ستين يومًا".
الوساطة بين الخصوم في  ام  الق الح على هذا النص أن المشّرع ألزم القاضي  و

، وال  ة على النفس، وفي دعاو الطالق والتطلي يجوز للقاضي أن دعاو الوال
الصلح بين أطرافها. ه قبل التدّخل  م في تلك الدعاو المطروحة عل   ح

ر على أن "في دعاو 19ما نّص المشّرع في المادة ( ) من القانون سالف الذ
مة أن  مين يجب على المح الطالق والتطلي التي يوجب فيها القانون ندب ىح

م من  ة ح ًال من الزوجين بتسم ان  –أهله تكّلف  ة  –قدر اإلم في الجلسة التال
مه أو تخّلف عن حضور هذه الجلسة  على األكثر. فإن تقاعس أيهما عن تعيين ح

مًا عنه. مة ح   عّينت المح
قّررا ما خلصا  ة لتعيينهما ل مة في الجلسة التال مين المثول أمام المح وعلى الح

ه معًا، فإن إختلفا أو تخّلف أيهما عن الحضو  مة أقوالهما أو أقول إل ر تسمع المح
مين. عد حلف ال   الحاضر منهما 

ه  غير ذلك مما تستق أقوال أيهما، أو  مان أو  ه الح ما إنتهى إل مة أن تأخذ  وللمح
.   من أوراق الدعو
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ًا بين الزوجين  ة النزاع وّد مهمة الوساطة لتسو مين  ّلف الح الح أن المشّرع  و
  المطروحة على القضاء. المتنازعين في الدعو 

قة على مرحلة التقاضي إذ نّص في المادة  ما نّظم المشّرع المصر وساطة سا
على أن "ال تقبل الدعو التي ترفع إبتداًء محاكم األسرة  التاسعة من قانون إنشاء

شأن المنازعات التي تختّص بها، في المسائل التي يجوز فيها  أمام محاكم األسرة 
قاً  ة المنازعات 6للمادة ( الصلح ط تب تسو ة إلى م م طلب التسو ) دون تقد

م المادة ( ة بين أطرافها وفقًا لح ) 8األسرة المختّص ليتولى مساعي التسو
ة وفقًا  مهمة التسو ام  تب المختّص للق مة أن تأمر بإحالة الدعو إلى الم وللمح

عدم قبو  ام هذا القانون، وذلك بدًال من القضاء  ".ألح   ل الدعو
ة المنازعات  ومؤّد اتب تسو اللجوء إلى م ذلك أن المشّرع ألزم أطراف النزاع 

انت الدعو  األسرة لتتوّلى الوساطة بإجراء مساعي الصلح بين أطراف النزاع وٕاّال 
  غير مقبولة.

اً    :لجان فّض المنازعات  :ثان
سرع لحّل المنازعات  حرص المشروع المصر على تحقي عدالة ناجزة عن طر بديل

ين األفراد واألشخاص  ة واألشخاص العامة من جهة و وم التي تنشأ بين الجهات الح
ة أو تجارة أو إدارة دون  انت المنازعات مدن ، سواء  ارة الخاصة من جهة أخر اإلعت

  سلوك سبيل التقاضي العاد أمام محاكم الدولة.
القانون رقم (وأنشأ لذلك لجان التوفي في المنازعا ة  2000)لسنة 7ت  ونّص في المادة الثان

قرار من وزر العدل برئاسة أحد أعضاء رجال القضاء أو  منه على أن تشّل اللجنة 
فة أو  شغلون وظ قين من درجة مستشار على األقل ممن ال  ة السا أعضاء الهيئات القضائ

مّثل الجهة اإلدارة بدرجة مدير عادلها تختاره  مارسون مهنة وممن  عام على األقل أو ما 
ة اللجنة الطرف اآلخر في النزاع أو من ينوب عنه.  نضّم إلى عضو السلطة المختّصة و
ار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت  فإذا تعّدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم إخت

ان لكل منهم ممّثل في اللجنة".   مصالحهم 
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ئاسة اللجنة ألحد رجال القضاء أو أحد أعضاء وقد رأ المشروع المصر أن تكون ر 
س  ون رئ جوز أن  عادلها، و شغلون درجة مستشار أو ما  ة األخر ممن  الهيئات القضائ
مة الدستورة  ، أو أعضاء مجلس الدولة، أو أعضاء المح اللجنة من أعضاء القضاء العاد

ا الدولة، أو أعضاء هيئة الن ا، أو أعضاء هيئة قضا ة اإلدارة، وذلك ضمانة العل ا
م الخبرة  ار ما تراكم لديهم من خبرة في مجال العمل القضائي فضًال عن ق اعت للمتنازعين 
ون  معنى أن  فة أو ممارستهم لمهنة،  شر عدم إشتغالهم بوظ ة،  واإلستقالل والموضوع

  رجل القضاء متفّرغًا لرئاسة تلك اللجنة.
عض  2000) لسنة 7قانون (وحّددت المادة األولى من ال شأن إنشاء لجان التوفي في 

ة  المنازعات إختصاص تلك اللجان على سبيل الحصر وقصرته على نظر المنازعات المدن
ارة العامة طرفًا فيها.   والتجارة واإلدارة التي تكون الوزارات واألشخاص اإلعت

  :الصلح  :ثالثاً 
اره ط اعت ًال لحّل المنازعات القائمة بين الطرفين أو نّظم المشّرع المصر الصلح  رقًا بد

ارًا. ة واخت ه األطراف بإرادتهم طواع لجأ إل ه الطرفان نزاعًا محتمًال، و   طرقًا ليتوّقى 
ة:  أ.   الصلح في المواد المدن

  :أوًال: مجلس الصلح
ة التجارة 64نّص المشّرع المصر في المادة ( رقم ) من قانون المرافعات المدن

ون حضور الدعو أمام مجلس صلح يتوّلى التوفي  1968) لسنة 13( على أن "
ما عدا الدعاو التي ال يجوز فيها الصلح والدعاو  بين الخصوم وذلك ف

أوامر األداء". ات الخاصة    المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطل
مقار المحاكم الجزئذلك أن المشّرع أنشأ م ومؤّد ، وأوجب عرض ةجالس الصلح 

الصلح والتوفي بين الخصوم. وٕاذا ُعرضت الدعو على  ام  النزاع على المجلس للق
مة  اشرة قبل عرضها على مجلس الصلح وجب على المح ة م مة الجزائ المح
جب أن ينتهي المجلس من مهمته في مد  إحالتها من تلقاء نفسها إلى المجلس. و

جوز مّدها لمدة شر إتفاق أطراف النزاع على  ثالثين يومًا، و ثالثين يومًا أخر 
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ة التنفيذ،  ذلك. فإذا تّم الصلح في هذا األجل أعّد بذلك محضرًا تكون له قوة واج
مة لنظرها  ور أحال المجلس الدعو إلى المح وٕاذا لم يتّم الصلح في األجل المذ

  ) من قانون المرافعات".64/2"المادة (
م مجلس الصل صدر بتنظ س و ع أمامه قرار من رئ ح واإلجراءات التي تت

حّدد وز  قرار منه المحاكم الجز الجمهورة و ة التي تشّل مجالس الصلح ر العدل  ئ
  ) من قانون المرافعات".64/3بدائرتها "المادة (

عة أمام مجالس  صدر القرار المنّظم لإلجراءات المّت الح أنه حتى اليوم لم  و
صدر الصلح، ة التي تشّل مجالس قرار وزر العدل بتح ما لم  ديد المحاكم الجزئ

  الصلح بدائرتها.
عمل على الحّد من المنازعات التي تعرض على القضاء  ونظام مجالس الصلح 
م هذا  طر وّد يوّفر الوقت وجهد القضاة والمتقاضين، إّال أن تقي وحسم النزاع 

سفر عنه التطبي العمل ما    ي األمر الذ لم يتحّق حتى اآلن.النظام مرهون 
ات تصالح الخصوم ًا: إث   :ثان

ة حالة تكون عليها  مة في أ طلبوا من المح أجاز المشّرع المصر للخصوم أن 
الئهم، فإذا  وّقع منهم أو من و ه في محضر الجلسة و ات ما اّتفقوا عل الدعو إث

تو  ه ألح االتفاق الم تبوا ما اّتفقوا عل محضر الجلسة وأثبت محتواه ان قد  ب 
. ون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذ ه. و   ف

ّ من  ات إتفاقهم على صحة تعاقد على ح ان طلب الخصوم يتضّمن إث ولكن إذا 
ه  م بإلحاق ما اتفقوا عل ح ة العقارة، فال  ة أو شفاهة  –الحقوق العين  –تا

ه من محضر محضر الجلسة إّال إذا تّم شه ة ف توب أو صورة رسم ر االتفاق الم
ه االتفاق "المادة  ة والتجارة". 103الجلسة الذ أثبت ف   من قانون المرافعات المدن

الح أن المشّرع  ّ  الخصوم خّولو في حسم النزاع بينهم صلحًا بإرادتهم الحّرة،  الح
ون دور القاضي في هذه الحالة هو دور الموّث الذ يث ه أطراف و بت ما اّتف عل

ون له سلطة الفصل في موضوع النزاع.   النزاع دون أن 
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  :الصلح عن طر هيئة تحضير الدعاو : ثالثاً 
قصد بذلك إعداد  ، و عرف بهيئات تحضير الدعاو أنشأ المشّرع المصر ما 
ستوفي مستندات الخصوم  الدعو للمرافعة فيها في أقرب جلسة على يد قاض 

م دعو صالحة للفصل فيها  ودفاعهم نه من تسل مّ ما  ودفوعهم وأسانيدهم 
مة  ون قاض التحضير قد وّفر على المح ذلك  مة المختّصة بنظرها و للمح

ع دفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم.   الكثير من الجهد والوقت في تجم
عرض الصلح على الخصوم فينتهي النزاع أمامه دون حا جة ولقاضي التحضير أن 

مة المختّصة. م الدعو إلى المح   لتقد
 2008) لسنة 120وقد نّص المشّرع المصر في المادة الثامنة من القانون رقم (

ة هيئة لتحضير  مة إقتصاد ل مح ة على أن "تنشأ  بإنشاء المحاكم االقتصاد
ما عدا الدعاو الجنائ مة. وذلك ف ة المنازعات والدعاو التي تختّص بها هذه المح

) من 7و 3والدعاو المستأنفة والدعاو واألوامر المنصوص عليها في المادتين (
ة  هذا القانون. وتشّل هيئة التحضير برئاسة قاٍض من بين قضاة الدوائر اإلستئناف
س  اٍف من قضائها بدرجة رئ ة عدد  ة على األقل وعضو مة االقتصاد المح

ة تخ مة اإلبتدائ المح مة أو قاضي  ل عام مح ة  تارهم جمعيتها العامة في بدا
  قضائي.

ة:  ب.   الصلح في المواد الجنائ
ة عن حقها في العقاب على  ة نزول الهيئة االجتماع الصلح في المواد الجنائ قصد 
ما  قوة القانون  حدث الصلح أثره  ه الصلح، و الجرمة مقابل الجعل الذ قام عل

مة إذا تّم التصالح م بإنقضاء الدعو  قتضي من المح أثناء نظر الدعو أن تح
ه  ة فإنه يترّتب عل عد الفصل في الدعو الجنائ ة، أما إذا تراخى إلى ما  الجنائ

ة المقضي بها. ة الجنائ ًا وقف تنفيذ العقو   وجو
ة:  ج.   الصلح في قانون اإلجراءات الجنائ
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اإلتجاهات الحديثة التي تمنح المج ه قدرًا ملحوظًا في تأّثر المشّرع المصر  نى عل
ة، فاستحدث نظام التصالح في المخالفات والجنح  التأثير على الدعو الجنائ
س الجواز الذ ال يزد حّده األقصى على ستة  الح الغرامة، أو  المعاقب عليها 

موجب المادة ( القانون رقم 18أشهر  ة المعّدل  ّررًا من قانون اإلجراءات الجنائ ) م
، ثم توّسع المشّرع في نظام 2007) لسنة 74والقانون رقم ( 1998لسنة ) 174(

المادة ( القانون رقم 18التصالح  ة المعّدل  ّررًا (أ) من قانون اإلجراءات الجنائ ) م
انة  2006) لسنة 145( حيث أجاز الصلح في جرائم القتل الخطأ والنصب وخ

ضا، وٕانتهاك حرماألمانة على ورقة  عض المخالفات ممضاة على ب ة ملك الغير و
عد صيرورة  ، و انت عليها الدعو ة حالة  . وأجاز المشّرع الصلح في أ األخر

اتًا. م    الح
ة العامة بوقف  ا ة، وتأمر الن ورّتب المشّرع على الصلح إنقضاء الدعو الجنائ

ة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.   تنفيذ العقو
ع ك (المادة وقد أجاز المشّرع الصلح في  من قانون التجارة  534ض جرائم الش

  ).1995لسنة  17الجديد رقم 
ع من  اب الرا شمل الجرائم المنصوص عليها في ال وقد مّد المشّرع نظام الصلح ل
ه  ات وهي جرائم إختالس المال العام والعدوان عل الكتاب التالي من قانون العقو

المواد من  ات. 119ى حت 112والغدر المعاقب عليها  ّررًا من قانون العقو   م
يلها قرار من  صدر بتش معرفة لجنة من الخبراء  ون التصالح في تلك الجرائم  و
عد إعتماد تقرر لجنة التصالح  ون التصالح نافذًا إّال  س مجلس الوزراء، وال  رئ
وقف  ة، و ترّتب على التصالح إنقضاء الدعو الجنائ من قبل مجلس الوزراء، و

م بها (المادة  عد الح ة إذا تّم التصالح  ّررًا "ب" من قانون  18تنفيذ العقو م
القانون رقم  ة المعّدل    ).2015لسنة  16اإلجراءات الجنائ

ة الخاصة:  د.   الصلح في القوانين الجنائ
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ما القوانين  ة الخاصة، ال س عض القوانين الجنائ نّظم المشّرع المصر الصلح في 
غة  الجاني األلم المتمّثل ذات الص ة، على أساس أنه ال يهّم المجتمع أن ينزل  المال

ة. فأقّر  قدر ما يهمه تحقي نفع المجتمع مع مراعاة مصالحه المال ة  في العقو
ة (القانون رقم  ة والجمر  2005لسنة  91المشّرع التصالح في القوانين الضرب

ة على الدخل، وقانون ا  1963لسنة  66لجمارك رقم بإصدار قانون الضر
  المعّدل".

ة  ما أقّر التصالح في الجرائم االقتصاد التي تختّص بنظرها المحاكم االقتصاد
عض القوانين 2008) لسنة 120وفقًا للقانون رقم ( . وأجاز المشّرع التصالح في 

ة رقم ( القانون رقم  1994) لسنة 143األخر مثل قانون األحوال المدن المعّدل 
القانون رقم  1973) لسنة 66وقانون المرور رقم ( 2008) لسنة 126( المعّدل 
  .2008) لسنة 121(
ة المغر   :ةفي التجر

  الصلح (التواف أو المصالحة):
عتبر أحد أقدم    ة بديلة  ة قانون آل ارة المصالحة)،  ضًا ع ه أ طل عل الصلح أو التوفي (و

ة المنازعات في تارخ ل منازعاتهم  أساليب تسو شرة إذ لجأ الناس منذ القدم إلى الصلح لحّل  ال
  قبل ظهور القضاء الرسمي.

صفة    ارة أو  صفة إخت في التشرع المغري ورد الصلح في عدة نصوص متفّرقة إما 
ا المحّددة: عض المنازعات والقضا ة وخّصه ب   وجو

ة سواء تعّل األمر بنزاعات ال  -  ا االجتماع ا حوادث الشغل القضا شغل أو قضا
ة.   واألمراض المهن

ة   -  األحوال الشخص ا المتعّلقة  ة  180الفصل  –القضا من قانون المسطرة المدن
الذ نّص على أنه يتّم إستدعاء األطراف إلى جلسة وتجر دائمًا محاولة الصلح 

ما جاء الصلح في مدّونة األسرة.   بينهم 
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ا التعّرض على مطالب الت  -  .قض   حف
  التعّرض عن حوادث السير.  - 
ذلك سمح المشّرع المغري بإجراء المصالحة بين األطراف في   -  في الميدان الزجر 

جرمة إهمال األسرة، جرمة السرقة بين  عة  عض الجرائم ووضع حّد للمتا
ة إلى غير ذلك... انة الزوج   األقارب، الخ

ة لفّض المنازعات في  ة قانون آل ع المغري:الوساطة    ظّل التشر
ة: -    الوساطة القضائ

ون    مة  س المح عّينهم رئ ة هي التي تتّم من خالل قضاة متخّصصون  الوساطة القضائ
ة عرض النزاعات عليهم بدل مساعي الوساطة وٕادارتها من  ة وعند بدا صفة إلزام من مهامهم و

لّ  سمى القاضي الم اشر بين الخصوم، و   ف بهذه المهمة قاضي الوساطة.خالل التفاوض الم
عض    ة على مستو  الوساطة القضائ طة للعمل  س انت هناك تجرة  ة للمغرب  النس

ة في دجنبر  إّال أنها لم تنجح  2007المحاكم وذلك قبل التعديل الذ عرفه قانون المسطرة المدن
ش اب عديدة أهمها قّلة الموارد ال   رة من قضاة وأطر.وسرعان ما تّم التخّلي عنها الس

ة: -    الوساطة اإلتفاق
ه بتسهيل الوصول إلى    موج ّلف  تتّم من خالل تعيين وس بناًء على إتفاق األطراف 

عيدًا عن المحاكم. ة تنهي النزاع بين الطرفين  ة وّد   تسو
مقتضى قانون    المتّمم لقانون  08- 05ومؤّخرًا عرف المغرب نظامًا جديدًا لفّض المنازعات 

ة ونّظمها وف الفصول من  الوساطة اإلتفاق ة يتعّل  ، وأنه 70- 327إلى  55-327المسطرة المدن
ة يتبّين أن المشّرع المغري ينّظم ألول مرة نظام الوسا ات القانون طة، واقتصر بإستقراء هذه المقتض

ة. ة فق دون الوساطة القضائ   على الوساطة اإلتفاق
ة تان ة المور   :في التجر

:   بدائل الدعاو



 23

الئحة 24/05/1974) الصادر بتارخ 110صدر مرسوم رقم ( 1974في سنة    هتّم  ، و
انوا ة، و عًا القر الرف يختارون  المصلحين والعالوات الممنوحة لهم، وتحديد أماكن تواجدهم وهو ط

ة، وفي سنة  ة وأخالق فاءة علم عد التعديل الذ طرأ على  2007من بين األشخاص األكثر  و
م القضائي ورد في المادة ( فة المصلح لكنه 58قانون التنظ صدر مرسوم ينّظم وظ ) منه على أنه س
  ما زال في طرقه إلى الظهور.. إلخ..

ة التي ت   ة في الدولة نّصت على هذا فضًال عن أن النصوص التشرع نّظم المجاالت الحيو
انًا أخر ومن أهم هذه النصوص: انًا ومقتضب أح ل مفّصل أح ش ات    هذه اآلل

ّون من   -  اب العاشر الم امًال للصلح وهو ال ًا  ا قانون اإللتزامات والعقود الذ أفرد 
  مادة. 18

ات التي تتعّرض لها القانون التجار وقد تناول في الكتاب السادس المتعلّ   -  الصعو  
اب الثاني من  ة عن طر التراضي) من ال المؤسسات في الفصل الثاني (التسو

  هذا الكتاب.
م، وتتضمن   -  امًا عامة  64مدّونة التح مادة موّزعة على ثالثة فصول تتناول أح

م الدولي ومن أهم موادها المؤسسة والمؤّطرة للتح م الداخلي والتح م المادة والتح
م، وقد صدر مرسوم رقم 13( ) التي تنّص على إنشاء هيئات ومؤسسات التح

المنّظم والمحّدد إلجراءات إنشاء  07/06/2009الصادر بتارخ  182/2009
م.   هيئات ومؤسسات التح

ة والتجارة   -  ) التي تنّص على أن لكل 16اإلدارة في المادة (قانون اإلجراءات المدن
م س مح ة رئ النس افة مراحل التقاضي و مصالحة األطراف خالل  قوم  ة أن 

ما تكمل وتدعم هذا التوّجه المادتان  ا التي تدخل في إختصاصه،  لكافة القضا
ذلك المادة (76و 75( م القضائي.58) من نفس القانون، و   ) من قانون التنظ

ال  -  ام المتعّلقة  ثير من األح ة  م وخاصة وفي مجلة األحوال الشخص صلح والتح
ع ما يتعّل بهما من منازعات في النفقة واألبناء في حالة  بين الزوجين في جم
أحوال الولد  ما يتعّل  الة ف الفراق بين الزوجين فضًال عن الحضانة ومتعّلقاتها والو
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رًا أو أنثى مع أن لكل واحد منهما خصوصيته إلى غير ذلك وفي  ان ذ سواء 
ات قبل و اب التداعي واإلختالف.التر اء وغيرها من أس م وتحديد األنص   عد التقس

بيرة للصلح والوساطة رّتب على   -  ة  وفي المجال الجزائي أعطى المشّرع أهم
ان  –وقوعهما  عض األح ة بل وانقضاءها تارة  –في  وقف تحرك الدعو العموم

عد صدورها، وقد تناولت هذه ام  ، وتوقيف تنفيذ األح ام المواد ( أخر ، 06األح
ة والمواد (433، 42، 41 ، 157، 156، 155) من قانون اإلجراءات الجنائ

ة للطفل.158 ة الجنائ   ) من مجلة الحما
الوسائل البديلة في فّض النزاعات سواء    ونخلص مما سب إلى أن المشّرع المورتاني اعتّد 

مي أو على مستو المو  ورة على المستو اإلجرائي والتنظ سو في المدونات المذ ما هو م ضوع 
آنفًا والمالحظة الجوهرة في هذا الصدد تبرز في مزاوجته بين الرافدين الشرعي في مجال األحوال 
ين الرافد الوضعي عن طر بلورته لمستجدات  ات... إلخ، و ة والجنا ة والمعامالت المدن الشخص

ات الع ات النزاع االقتصاد المتنامي مع الشر ات تمشًّا مع اإلتفاق ابرة للقارات والمتعّددة الجنس
مختلف مشموالته. ات النظام العام  ة التي صادقت عليها الدولة، وفي حدود مقتض   الدول

ا قد تأّسست على الفقه اإلسالمي    مورتان ومحصلة مما سب أن األنظمة البديلة للتقاضي 
عض الت المشّرع الفرنسي و عتمد ما استأنست  شرعات المأخوذة عنه ومعلوم أن القانون الفرنسي 

ة ومدّونة  ات الشرعة اإلسالم األساس على مصدرن هما مدّونة نابليون التي أخذت من تقن
عيد في هذه المجاالت. ر فّعالة إلى حّد  انت هذه األنظمة اآلنفة الذ   حمورابي و

: ة الداعمة لبدائل الدعو ات المواز   اآلل
ز المورتاني الدولي وهي   : وس الجمهورة، المجلس األعلى للفتو والمظالم، المر

عض اإلدارات العامة في الدولة التي خّولتها نظمها الخاصة إبرام الصلح أو  م، و للوساطة والتح
  التوفي في إختصاصاتها.

ا   ة من  ة النزاعات ورأب التظّلمات الوطن فة المواطنين أنشأت الدولة عدة مؤسسات لتسو
موجب القانون رقم   27/93ومن أمثلة هذه المؤسسات مؤسسة وس الجمهورة التي أنشئت 

س الجمهورة سلطة 07/07/1993الصادر بتارخ  قول في مادته األولى تنشأ لد رئ ، الذ 
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النزاعات غ او المواطنين المتعّلقة  ش ير المسواة مستقّلة تدعى وس الجمهورة وتهتم هذه السلطة 
ام الحائز  ة وٕادارات الدولة والمساعدة في تنفيذ األح على  ةفي إطار عالقاتهم مع المؤسسات العموم

ه في حالة تعّذر ذلك إلى آخر إختصاصاته في هذه المجاالت.   قوة الشيء المقضي 
، وخالل السنوات األ ون هذه المؤسسة تدخل في إطار مؤسسات التوفي خيرة وتجدر المالحظة إلى 

البلد  الطرق الودّة  571استقبل وس الجمهورة  ما تّم بواسطته  165تظّلمًا فّض منها  حالة، 
ذلك. 63تنفيذ  الطرق الودّة  ة  وم ًا على اإلدارات الح مًا قضائ   ح

المرسوم رقم    أنشىء المجلس األعلى للفتو  24/05/2012الصادر بتارخ  134/2012و
ه ما لم ترفع أمام القضاء أو والمظالم الذ يخت ة التظلمات المرفوعة إل ة، وتسو الفتاو الشرع ّص 

ّ لكل شخص  ح وس الجمهورة، والمساهمة في حّل النزاعات التي تنشأ بين األفراد والجماعات، و
عي أو معنو أن يتظّلم أمامه في أ شأن قابل لذلك شرعًا.   طب

ز المور    موجب المقّرر وقد استحدث مؤّخرًا المر م الذ أنشىء  تاني الدولي للوساطة والتح
احة الصادر بتارخ  المتعّل  18/04/2015المشترك بين وزرّ العدل والتجارة والصناعة والس

احة في  م لد غرفة التجارة والصناعة والس ز المورتاني الدولي للوساطة والتح بإعتماد المر
ا.   مورتان
ق   م رقم المرسوم التطب   .07/06/2009الصادر بتارخ  182/2009ي لمدّونة التح
قًا    ما يتعّل بإختصاصاتها ط ة خّولتها الدولة المصالحة ف وهناك عّدة إدارات وهيئات عموم

  للقانون المنشىء لها ومن أمثلتها:
ضائع في حالة التهرب أو   -  الجمارك في المخالفات التي تقع من أصحاب ال

.المخالفات ا   ألخر
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ة.  -  ين مخالفي نظمها القانون ، بينها و ة الصيد البّر ات وحما ة الغا   أصحاب حما
ز في مجال مخالفة نظم الصرف التي ينّص عليها قانونه.  -  ة للبنك المر النس   و
حرة التجارة، في المخالفات التي يرتكبها المالحون في مجال الصيد   -  وتختّص ال

ح حر والتجارة ال   رة، وٕاضراب هذه.ال
عيد في هذه   -  ة إلى حّد  ا في األخذ بهذه البدائل بدائل الدعو نموذج انت مورتان و

ما تقّدم.   المجاالت 
م   القسم الثاني: التح

_____  
  

:( ة اإلتحاد ع اإلماراتي (قانون اإلجراءات المدن   في التشر
مي  -  مة: يجب على المح م الذ يتّم عن طر المح قة التح م وأصل وث ن إيداع الح

مة المختّصة أصًال بنظر الدعو خالل  تاب المح م والمحاضر والمستندات في قلم  التح
مة محضرًا بهذا اإليداع  اتب المح حّرر  م. و الخمسة عشر يومًا التي تلي صدور الح

س الدائرة حسب األحوال لتحديد جلسة خالل خمسة عشر يو  مًا عرضه على القاضي أو رئ
علن الطرفان بها. م و   للتصدي على الح

مة المختّصة   -  تاب المح ان اإليداع في قلم  ة إستئناف  م واردًا على قض ان التح إذا 
  أصًال بنظر اإلستئناف.

سلموا صورة من   -  مين أن  مة، فيجب على المح م الذ يتّم بين الخصوم خارج المح التح
ل طرف خالل خمسة أ م إلى  مة في الح م، وتنظر المح ام من صدور قرار التح

. اإلجراءات المعتادة لرفع الدعو طال القرار بناًء على طلب أحد الخصوم    تصدي أو إ
أسمائهم في 213المادة (  -  ورن  انوا مذ الصلح، إّال إذا  مين  ض المح ): ال يجوز تفو

قة الحقة. م، أو في وث   االتفاق على التح
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ما أجاز ا ة  2000) لسنة 4لمشّرع في القانون اإلتحاد رقم (*  شأن هيئة اإلمارات لألوراق المال
ة. م في المنازعات الناشئة عن تداول األوراق المال   والسلع: أجاز التح

  
س الهيئة رقم ( والذ نّص على أن: "يتّم الفصل في  2001) لسنة 1وأّكد ذلك قرار رئ

ة والسلع المنازعات الناشئة عن تطبي أح ما بين المتعاملين في مجال األوراق المال ام القانون ف
م وغيره".   عن طر التح

مين وتنازًال عن طر  م المح م وٕالتزامًا بتنفيذ ح قبول التح عتبر التعامل في السوق إقرارًا  "و
ه عدا ما هو مقّرر في هذا النظام".   الطعن ف

مين فإنه ال ين م المح م قلم * إذا صدر ح مة التي أودع الح ه المح ّفذ إّال إذا صادقت عل
مين. م المح ل ما يتعّل بتنفيذ ح ختّص قاضي التنفيذ    تابها... و

جوز للخصوم طلب    أ طرقة من طرق الطعن، و مين  ام المح وال يجوز الطعن في أح
ه، وذلك في األ مة في المصادقة عل م عندما تنظر المح ة:طالن هذا الح   حوال اآلت

اطلة أو سقطت بتجاوز   أ. قة  م أو بناًء على وث قة تح غير وث ان قد صدر  إذا 
قة. م عن حدود الوث عاد أو إذا خرج المح   الم

عضهم دون أن   ب. قًا للقانون، أو صدر من  عينوا ط مين لم  م من مح إذا صدر الح
ة اآلخرن أو صدر بناءً  م في غي الح حّدد  ونوا مأذونين  م لم  قة تح على وث

ه موضوع النزاع.   ف
م.  ج. طالن في اإلجراءات أّثر في الح م، أو  طالن في الح   إذا وقع 

طالن التمّسك بها على سبيل الحصر ومن ثم ال    وقد وردت العيوب التي يجوز لمدعي ال
اس عليها [المادة  م216يجوز الق ًا على ذلك فقد استقّر قضاء المح ا في ] وترتي ة العل ة اإلتحاد

حث موضوع النزاع  طالن أن ت مة التي تنظر دعو ال امها على أنه ال يجوز للمح ثير من أح
م، أو ما قد يثار من الخطأ في تطبي القانون على وقائع ذلك  ان مطروحًا على هيئة التح الذ 

ة التسبيب فا م في التكييف القانوني أو عدم  أو التقدير الفاسد لوقائع النزاع ألن  النزاع أو خطأ المح
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ًا وتنصّب على خطأ في اإلجراءات  م بوصفه عمًال قانون م المح طالن إنما توّجه إلى ح دعو ال
طالن التمّسك بها قد أوردتها المادة السالفة  دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعي ال

قاس عل حيث ال  ان على سبيل الحصر    يها.الب
ات دول مجلس التعاون الخليجي    ة المتحدة على إتفاق ما صادقت دولة اإلمارات العر

م الصادرة من دول المجلس. ام وقرارات التح   الخاصة بتنفيذ األح
تي ع الكو   :في التشر

ة والتجارة،    م خصوصًا في المواد المدن غيرها من الدول تعمل بنظام التح ت  ودولة الكو
القانون رقم (فخّصص  اب الثاني عشر من مرسوم  تي ال بإصدار  1980) لسنة 38المشّرع الكو

ار في المواد من ( م اإلخت ة والتجارة عن التح ًا 188حتى  173قانون المرافعات المدن )، وتالف
حمل رقم  م، صدر قانون مستقّل  شف عنها التطبي العملي لنظام التح عض أوجه القصور التي  ل

ة والتجارة، حو أرعة عشر مادة تنّظم  1995) لسنة 11( م القضائي في المواد المدن شأن التح
ة  ف مة اإلستئناف، واختصاصها واإلجراءات أمامها، و مقّر مح م  يل هيئات التح ة تش ف

امها ووسيلة الطعن فيها.   إصدار أح
م القضائي  1995 ) لسنة43ثم أصدر وزر العدل القرار الوزار رقم (   شأن إجراءات التح

مين واللجنة التي  قيَّد بجدول المح من  ة والتجارة مبّينًا الشرو الواجب توافرها ف في المواد المدن
م. م طلب التح ذلك إجراءات تقد ارهم، و اخت   تقوم 

ضًا القرار الوزار رقم (   م بإنشاء إدارة  1995) لسنة 44ما أصدر وزر العدل أ التح
ل قسم من أقسامها واإلجراءات  عة عمل  مي لها، وطب ل التنظ مة اإلستئناف موضحًا اله مح

ة منه. ل قسم أو شع ع أمام    التي تت
ة.173مادة (   الكتا م إّال    ): وال يثبت التح
ه اإللتجاء إلى القضاء في صدد النزاع المتّ    متنع عل ل منهما  ف وهو عقد ملزم للجانبين ف

م.   طرحه على المح
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شأنها وتلك التي ال 173ما نّصت المادة (   م  ) على المسائل التي يجوز االتفاق على التح
ما يجوز االتفاق  م في نزاع معّين  م فيها فنّصت على أنه: "يجوز االتفاق على التح يجوز التح

ع المنازعات التي تنشأ عند تنفيذ عقد معّين". م في جم   على التح
م المسائل    شمل التح م في المسائل التي ال يجوز فيها الصلح وال  وال يجوز التح

  المستعجلة ما لم يّتف صراحة على خالف ذلك.
م إّال على المتعاقدين    وٕاعماًال للقواعد العامة في القانون المدني ال ينصرف أثر عقد التح

م إّال أطرافه وال  فيد من التح ، ومن ثم ال  طالن فق ملك التمّسك ب ضار منه غير هؤالء، وال 
النظام العام. ضًا، ما لم يّتصل األمر  م غيرهم أ   التح

م القضائي في المواد  1995) لسنة 11ونّصت المادة الثالثة من القانون رقم (   شأن التح
م تفتتح: ورة أن خصومة التح ة والتجارة، إذ جاء في المادة المذ   المدن

م بتقد   م إلى إدارة التح موجب قرارّ  –م طلب التح مة اإلستئناف  مح وهي إدارة أنشأت 
ة  1995لسنة  44، 43وزر العدل رقمّي  ة واإلدارة والكتاب ع األعمال الفّن يرأسها مدير وتتولى جم

م  م أو العق –التي يتطّلبها سير العمل بهيئات التح ه: صورة من مشارطة التح د المتضمن مرفقًا 
مّثلهم  الطلب تارخ تحرره وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء من  بّين  م، و شر التح
ه  م وما يتمّسك  ل منهم األصلي أو المختار، وموضوع النزاع المعروض على هيئة التح وموطن 

م المختار  صورة موجز وٕاسم المح ات ودفاع ودفوع  فيد ت –ل خصم من طل ه من وما  ة أتعا سو
مه. الجدول الخاص في يوم تقد تّم قيد الطلب    عدمه و

س هيئة    مين على رئ اقي المح ار  ة إلخت ام الثالثة التال م خالل األ عرض طلب التح
م  مة اإلستئناف من ثالثة من رجال القضاء يختارهم المجلس األعلى  –التح مح وهي هيئة تشّل 

ل من للقضاء وٕاثنين من المح م أو من غيرهم يختار  الجداول المودعة بإدارة التح مين المقّيدين 
م أحدهما.   طرفي التح

ه    م في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إل وتفصل هيئة التح
ام واألوامر الُمشار إليها في الفقرات أ، ب، ج ما يجوز لها إصدار األح من  للفصل فيهما معًا، 
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م في المسائل المستعجلة 180المادة ( ما تفصل هيئة التح ة والتجارة  ) من قانون المرافعات المدن
موضوع النزاع ما لم يّتف الطرفان صراحة على غير ذلك.   المتعّلقة 

شتر في 181نّصت المادة (   ة والتجارة على أنه إذا لم  ) من قانون المرافعات المدن
م خالل ستة أشهر من تارخ إخطار االتفاق على التح ح م أن  ان على المح م،  م أجًال للح

مة، أو  م، وٕاّال جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المح طرفّي الخصومة بجلسة التح
عاد من  ان مرفوعًا من قبل. وٕاذا اختلفت توارخ إخطار الخصوم بدأ الم ه أمامها إذا  المضّي ف

  األخير.تارخ اإلخطار 
عة منه    م، حيث نّص في المادة السا إن المشّرع عدل عن تعيين مدة معينة لصدور الح

م المادة ( مدة معّينة وذلك إستثناء من ح م دون تقّيد  م هيئة التح صدر ح ) من 181على أن "
ة والتجارة  انها  –قانون المرافعات المدن م هيئة التح–المار ب صدر " وأضاف النّص أن ح م 

م. علن بها طرفا التح ة  ه بتالوة منطوقة في جلسة علن نط  ة اآلراء و   أغلب
م وعلى ملخص أقوال    م بوجه خاص على موجز االتفاق على التح شتمل الح جب أن  و

عات  ه وتوق ان الذ صدر ف م ومنطوقة وتارخ صدوره والم اب الح الخصوم ومستنداتهم وأس
مين.   المح
ه ومنطوقة موقعًا عليها  يتعّين   ا م المشتملة على أس م أن تودع مسودة الح على هيئة التح

ه. مين عند النط    من المح
مة اإلستئناف    م إدارة مح م المنهي للخصومة مع أصل االتفاق على التح ودع أصل الح و

ة إلصداره. ام التال   خالل خمسة األ
م أو أج   م هيئة التح عة من وال يجوز نشر ح موافقة الطرفين المادة السا زاء منه إّال 
ره. 1995) لسنة 11القانون (   المار ذ
مها    قع في ح ح ما  م تختّص بتصح تنّص المادة الثامنة من القانون السالف أن هيئة التح

ة. ة أو حساب تاب حتة    من أخطاء مادّة 
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قع في منطوقة من غموض أو   ضًا بتفسير ما  الفصل في  ما تختّص أ ذلك  س، و ل
ات المرفوعة التي أغفلت الفصل فيها.   الطل

قًا للقواعد المنصوص عليها في المواد (   له ط تّم ذلك  ) من قانون 126، 125، 124و
ة والتجارة.   المرافعات المدن

قًا    ة النفاذ ط م قوة األمر المقضي وتكون واج ام الصادرة من هيئة التح تحوز األح
م لإلجراء ة على الح غة التنفيذ عد وضع الص ة والتجارة  ات المقّررة في قانون المرافعات المدن

م  مة اإلستئناف بناء على طلب ذو الشأن "المادة التاسعة من قانون التح تاب مح معرفة إدارة 
  القضائي".
م القضائي  1995) لسنة 11نّصت المادة العاشرة من القانون رقم (   في المواد شأن التح

التمييز في األحوال  م  م الصادر من هيئىة التح ة والتجارة على أنه يجوز الطعن على الح المدن
ة:   اآلت

له.  أ. قه أو تأو   مخالفة القانون أو الخطأ في تطب
م.  ب. م أو في اإلجراءات أثر في الح طالن في الح   إذا وقع 
م سب صد  ج. م على خالف ح وره بين ذات الخصوم حاز إذا قضت هيئة التح

ة أو من إحد هيئات  حجّة األمر المقضي، سواء صدر من المحاكم العاد
م.   التح

اب التي يجوز من أجلها إلتماس إعادة النظر وال يجوز   د. إذا تحّق سبب من األس
أ طر آخر من طرق الطعن. م  م الصادر من هيئة التح   الطعن على الح

التم   رفع الطعن  ور و قًا لإلجراءات المقّررة لذلك في القانون المذ مة التمييز ط ييز إلى مح
الفقرات أ، ب، ج من  م في الحاالت المبّينة  م هيئة التح خالل ثالثين يومًا من تارخ صدور ح

اب المبّين عاد في الحاالت التي يتحّق فيها سبب من األس بدأ هذا الم ر، و ة المادة العاشرة آنفقة الذ
م المادة ( تعّين قيد 149الفقرة (د) من تلك المادة وفقًا لح ة والتجارة و ) من قانون المرافعات المدن

التمييز في قانون المرافعات. قًا لإلجراءات المقّررة للطعن  ه ط التمييز ونظره والفصل ف   الطعن 
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ع اللبناني   :في التشر
أنه إتفاق    مي  بين األطراف لحّل نزاع قابل للصلح بينهم عن عرَّف القانون العقد التح

م حتى ولو  طر التح صّح هذا االتفاق على حّل النزاع  م شخص أو عدة أشخاص. و طر تح
  انت الدعو بخصوصه عالقة أمام القضاء.

مقتضاه االتفاق على إحالة    عون  ستط قّرره القانون لألفراد،  م هو أسلوب  التالي التح
بديل من المنازع ة،  م مين أو هيئات تح ن أن تنشأ بينهم على محّ م ة التي  ة والمستقبل ات الحال

  اللجوء إلى المحاكم.
م في    ة لقواعد التح تاب أصول المحاكمات المدن ًا خاصًا في  ا والقانون اللبناني أفرد 

م الدولي.   القانون الداخلي والتح
 اقدين أن يدرجوا في العقد التجار أو المدني أجاز للمتع فلجهة القانون الداخلي

ع المنازعات القابلة للصلح  م جم طر التح المبرم بينهم بندًا ينّص على أن ُتحّل 
  أ.م.م.). 808حتى  762التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره (المواد 

o  قة ًا في العقد األساسي أو في وث تو مي م ون البند التح حيل يجب أن 
  إليها هذا العقد.

o  ِمين ِْم أو الُمح طالنه على تعيين الُمْح شتمل تحت طائلة  جب أن  و
ان الطرقة التي ُعّين بها هؤالء وموافقتهم  أشخاصهم أو صفاتهم، أو على ب

ون عددهم وترًا. جب أن  ًة، و تا  على مهمة ملزمة 
  
o  ّة، وٕاال اب جّد م التنّحي إّال ألس ض.ال يجوز للُمحّ التعو ه  َِم عل    ُح
o .ال يجوز عزله إّال بتراضي الخصوم  
o  ة في اب رّد القاضي ذاتها، وذلك أمام الغرفة اإلبتدائ م ألس يجوز رّد المحّ

  بيروت.
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o  م ون التح م، أن  مي أو في عقد التح يجوز أن يّتف الفرقاء في البند التح
م ا ض الُمحّ ما يجوز تفو ًا أو مطلقًا.    لتوفي بين الخصوم.عاد

o  مين قواعد القانون وأصول المحاكمة م أو المح طّب الُمح م العاد  في التح
م. شر أن ال تتعارض مع أصول التح ة،    العاد

o  مين من تطبي قواعد القانون وأصول م أو المح م المطل ُعفى المح في التح
مقتضى اإلنصاف. مون  ح ة، و   المحاكمة العاد

o  ة صدور ِم، بإستثناء صالح ة عن يد الُمْح مي تخرج القض القرار التح
ه. ة وردت ف ح أخطاء ماّد   تفسيره، أو تصح

o .قبل اإلستئناف قبل اإلعتراض، لكنه  مي ال    القرار التح
o :ة طال إّال في الحاالت التال طر اإل ه  م ال ُْطَعْن    القرار التح

مي  .1   اطل أو ساق بإنقضاء المهلة. صدوره بناًء على إتفاق تح
قًا للقانون.  .2 عينوا ط مين لم    صدوره عن ُمح
  خروج القرار عن حدود المهمة المعينة لهم.  .3
النظام العام.  .4   مخالفته لقاعدة تتعّل 

قها وردت في المواد  م في القانون الداخلي، وتفاصيل تطب ن للتح تلك أهم العناو
ة.) أصول محا808حتى  762(   كمات مدن

 ) فت المادة م الدولي: َعرُّ م 809لجهة التح ة التح ) أصول محاكمات مدن
ة". ة الدول مصالح التجار م الذ يتعّل  أنه: "التح   الدولي، 

م الدولي. ين اللجوء إلى التح ّ للدولة ولسائر األشخاص المعنو ح   و
o اإل اشرة، أو  م م ة التح م أو يجوز أن ُعّين في إتفاق م، الُمحّ حالة للتح

مون، أو أن تحّدد فيها طرقة تعيين هؤالء.   الُمحّ
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o  مة م الدولي، تقوم مح لما إقتضت الحاجة في مجال تطبي قواعد التح
م الحاصل في الخارج. ز التح مة مر   بيروت محل مح

o  ٕة التي إختارها الخصوم، وا م في النزاع وفقًا للقواعد القانون ّال وفقًا فصل اُلمح
األعراف التجارة. ع األحوال  ة. وهو ُعتّد بجم   للقواعد التي يراها مناس

o  ة إذا غة التنفيذ ة، وتعطى الص ة الدول م القرارات التح عترف القانون اللبناني 
صورة واضحة للنظام  أثبت الشخص الذ يتذّرع بها وجودها، ولم تكن مخالفة 

  العام الدولي.
o م القرار الذ ي مي صادر في الخارج، أو في تح قرار تح رفض اإلعتراف 

ًال لإلستئناف. ون قا ة  غة التنفيذ   دولي، أو يرفض إعطاءه الص
o ) المواد م الدولي منصوص عنها  ) 821حتى  809وٕان تفاصيل تطبي التح

ة.   أصول محاكمات مدن
ع المصر    :في التشر

م هو طر بديل لفّض الخصومات    ه يّتف التح عيدًا عن محاكم وقضاء الدولة، وف
ه بدًال من  فصلوا ف مين ل سمون مح الطرفان على عرض النزاع على شخص أو أشخاص معينين 

مة القضاء العاد المختّصة بنظره.   مح
ه لحّل المنازعات قبل أن يوجد القضاء العاد    شرة ولجأت إل م عرفته ال م نظام قد والتح

م في العصر الحديث أهم الوسائل إلنهاء الذ تنّظمه ا ح التح لسلطة الحاكمة في الدولة، وقد أص
م من سرعة البّت في النزاع خالل مدة  ه التح المنازعات التجارة وغير التجارة، نظرًا لما يتمّيز 

م بذلك أشّد عيوب القضاء الع تالفى التح م حسم النزاع خاللها، و اد وهو محّددة يتعّين على الح
  ء التقاضي.

ًا لهم مهمة    اهل القضاء تار ساطة في اإلجراءات،  والتخفيف عن  ال م  ّتسم التح و
مين خاصة في المنازعات  ة المح فاءة ودرا متاز  الفصل في المنازعات المهمة، فضًال عن أنه 

ع الدولي.   ذات الطا
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القانون رقم (   ة  1994) لسنة 27وقد نّظم المشّرع المصر  م في المواد المدن التح
م  م لمهمتها، وحجّة الح اشرة هيئة التح والتجارة وماهيته وأنواعه وشرو صحته وٕاجراءات م

م. م التح   الصادر في المنازعة الصادر فيها ح
م هذا    م" في ح عة من ذلك القانون على أن "ينصرف لف التح وقد نّصت المادة الرا

انت الجهة التي تتوّلى القانون إلى التح ه طرفا النزاع بإرادتهما الحّرة سواء  م الذ يّتف عل
ذلك. ن  م أو لم  ز دائم للتح مقتضى إتفاق الطرفين منظمة أو مر م    إجراءات التح

م واحد أو أكثر للفصل في النزاع    لة من مح م" إلى الهيئة المشّ ارة "هيئة التح وتنصرف ع
عة للنظام القضائي للدولة".الُمحال إلى ا مة التا مة" فينصرف إلى المح م. أما لف "المح   لتح

م هو إتفاق الطرفين على    ونّصت المادة العاشرة من ذات القانون على أن "إتفاق التح
ة  مناس ن أن تنشأ بينهما  م عض المنازعات التي نشأت أو  ل أو  ة  م لتسو اإللتجاء إلى التح

ة".عالقة قانو  انت أو غير عقد ة  ة معّينة عقد   ن
أ طر من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون    ه  م غير قابل للطعن ف م التح وح

م... "المادة ( م التح طالن ح جوز رفع دعو  ة التجارة، و ) من قانون 52المرافعات المدن
م رقم (   ".1994) لسنة 27التح

ع المغري   :في التشر
ًا ما يلجأ عتب   م من بين الوسائل البديلة لحّل النزاعات بين األفراد والجماعات وغال ر التح

حت جّل المعامالت  وسيلة بديلة للقضاء الرسمي، حيث أص ه المتعاملون التجارون وغيرهم  إل
ة لحّل النزاعات التي  آل م  ة منها ال تخلو من اإلشارة إلى التح ما الدول قد تنشأ التجارة ال س

  عنها.
اسة الحلول البديلة لفّض المنازعات قد تدخل    ما أن المغرب من بين البلدان التي تبّنت س و

موجب قانون رقم  القسم الخامس من قانون  08-05أخيرًا  اب الثامن  ض ال قضي بنسخ وتعو ل
قة و  ة دق ف ه الوطني والدولي  م في ُعد ة، حيث نّظم التح واضحة أكثر تقّدمًا، إذ المسطرة المدن

م الذ وضعته لجنة األمم المتحدة للقانون التجار  أخذ هذا القانون عن القانون النموذجي للتح
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مه الفصول من  م في قانوننا تح ح التح من قانون المسطرة  52- 327إلى  306(اليونسترال) وأص
ة.   المدن
م رغم أنه إراد وٕاتفاقي   أن التح في منشئه فإنه يدخل في قالب قضائي وال  إّال أننا نر 

قي له  م حق سلطة تخّوله إصدار ح م  ه المح م، يتمّتع ف عتّد بإرادة الخصوم عند إصدار الح
مًا  عطي تقس ة ومن هذا المنظور هناك من  غة التنفيذ حجّة بين الخصوم، لكن ال ينقصه إّال الص

م: ًا لنظام التح   زمن
 :ًال عن القضاء.ان   في مرحلة أولى عتبر بد م    التح
 :ة ًا من القضاء وشبيهًا له.  في مرحلة ثان م قر ح التح   أص

تاني ع المور   :في التشر
عّدة تعرفات منها أنه: "إتفاق أطراف النزاع على اللجوء    م في اإلصطالح؛ فقد عّرف  التح

ارة لحّل نزاعاتهم الطارئة أو المتوّقع ة إخت ة بواسطة شخص أو عّدة أشخاص إلى جهة قضائ
أنه "نظام تعاقد يلجأ  عض  معينين من طرفهم أو من طرف هيئة متخّصصة". في حين عّرفه ال

ه فرقان ألجل حّل الخالف الناشئ بينهما بواسطة شخص أو أكثر من غير القضاة".   إل
م هو طرقة خاصة    قوله: "التح ة للمشّرع المورتاني فقد عّرفه  النس عض أصناف و لفّض 

م". موجب إتفاق تح سند إليها األطراف مهمة البّت فيها  م    النزاعات من قبل هيئة تح
ة هي:   ان أساس م ثالثة أر   ووفقًا لهذا التعرف فإن للتح

  األطراف  - 
م  -    هيئة التح
م  -    إتفاق التح
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م   فضوا بواسطة التح م إلتزام أطراف على أن  قصد بإتفاق التح عض النزاعات  و ل أو 
تسي  ة، و انت أو غير تعاقد ة  ة معّينة تعاقد شأن عالقة قانون القائمة أو التي قد تقوم بينهم 

مة. جوز إبرام هذا األخير ولو أثناء عرض النزاع أمام المح م، و غة شر أو عقد التح   االتفاق ص
م، أن أولهما محله النزاعات   المتوّقعة بينما الثاني يتعّل بنزاع  والفرق بين شر وعقد التح

ون المشّرع المورتاني قد جار الرأ التفصيلي لهذا المدلول؛ أما بخصوص األطراف  هذا  قائم، و
ن أن  م م ف ة للتصّرف؛ أما هيئة التح ة القانون عيين لهم األهل ين أو طب ونون أشخاصًا معنو فقد 

ًا مؤهًال فضًال ع ع اد إزاء األطراف، وفي حالة ما إذا تكون شخصًا طب اإلستقالل والح ن إتصافه 
م  ستنتج مما تقّدم أن التح م، و ًا تنحصر مهمته في تعيين هيئة للتح م شخصًا معنو ان المح
م  م الخاص تتوّلى هيئة التح ين أن التح ًا، والفرق بين األسلو ون خاصًا أو مؤّسس ن أن  م

مه وتحديد إجراء قًا تنظ مه ط اته ما لم يّتف أطراف النزاع على خالف ذلك، أما المؤّسسي فيتّم تنظ
  للنظام الداخلي للمؤسسة.

بير حول جوازه من عدمه    ه جدل  ة فقد دار ف م في األحوال الجنائ التح أما ما يتعّل 
ة والتجارة، إّال أن الرأ الفقهي السائد ير عدم جو  ا على غرار األحوال المدن م في القضا از التح

عّدة مبّررات منها: بّرر ذلك الرأ  ة و   الجنائ
النظام العام.  -  ة تتعّل    أن المسائل الجنائ
ة في جانبها الموضوعي واإلجرائي قواعد أمرة ال يجوز االتفاق   -  أن القواعد الجنائ

ة من قبل الد ة المحم ضمان السالمة االجتماع اطها    ولة.على مخالفتها إلرت
ة ينافي أحد أهم أغراض   -  مقتضى القاعدة الجنائ أن عدم تطبي العقاب المشروع 

ة وهو الردع العام والخاص.   القاعدة الجنائ
  

م فيها وال تخضع إلرادة األطراف    ة ال يجوز التح وانطالقًا مما تقّدم فإن األحوال الجنائ
ة لإلنسان.   مثلها في ذلك األحوال الشخص

م ذات الرقم وفي مدّون   ة على أنه:2000لعام  6ة التح   م التي تنّص المواد التال
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ة ما يلي:  ):2المادة ( المصطلحات التال   قصد 
م؛  أ. حّدد إجراءات معّينة في ميدان التح ل نّص  م:    بنظام التح

مين؛  ب. م الفرد أو فر من المح م: المح   هيئة التح
م: الفرد الذ يتوّلى ا  ج. ه؛المح م في نزاع معروض عل   لتح
م أن   د. ح له إتفاق التح م الذ يب م المفّوض للصلح: المح المح

حسب القواعد  يبّت في موضوع النزاع بروح العدل واإلنصاف ال 
ة.   القانون

مة: هيئة أو جهاز من النظام القضائي.  ه.   المح
م:   إتفاق التح

م هو إلتزام أطرا  ):3المادة ( عض إتفاق التح ل أو  م  فضوا بواسطة التح ف على أن 
انت أو  ة  ة معّينة تعاقد شأن عالقة قانون النزاعات القائمة أو التي قد تقوم بينهم 

م. غة عقد التح م أو ص غة شر التح تسي االتفاق ص ة. و   غير تعاقد
م هو إلتزام أطراف عقد بإخضاع النزاعات التي قد ت  ):4المادة ( توّلد عن ذلك العقد شر التح

م.   للتح
مقتضاه أطراف نزاع قائم عرض هذا النزاع على هيئة   ):5المادة ( م هو إلتزام يتولى  عقد التح

م.   تح
مة.   ة أمام المح م ولو أثناء نشر قض جوز إبرام عقد التح   و

ة: الكتا ات    ضرورة اإلث
توب سواء   ):6المادة ( م م إّال  ًا أو محضر جلسة أو ال يثبت إتفاق التح ًا أو عرف ان رسم

ارها. م التي وقع إخت   محضرًا محّررًا لد هيئة التح
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ادل رسائل أو    قة موّقعة من األطراف أو ت توب إذا ورد في وث م عتبر االتفاق ثابتًا  و
ات أ ادل طل ات أو غيرها من وسائل اإلتصال التي تثبت وجود االتفاق أو في ت و تلكسات أو برق

ره الطرف اآلخر. وتعتبر اإلشارة في  رات الدفاع التي يّدعي فيها أحد األطراف وجود إتفاق وال ين مذ
ون العقد ثابتًا  شر أن  م  ة إتفاق تح مثا م  قة تشتمل على شر تح عقد من العقود إلى وث

حيث تجعل ذلك الشر جزءًا من العقد. توب وأن تكون اإلشارة قد وردت    م
اتالق   سم الثالث: التوص

_____  
   ، ع الدارسين والفقهاء في مجال القانون والقضاء أن بدائل الدعاو (التوفي يجمع جم

م الوساطة، والصلح ة لما لها من والتح ة والقضائ انتها على الساحة القانون حت تحتّل م ) أص
ع حتى الدول التي لم تفرد لها ن صوصًا خاصة في ترسانتها ممّيزات وخصائص يّتف عليها الجم

ة.   التشرع
شيء من اإلسهاب إذ أن هذه    ان من المفيد التطّرق لهذه الخصائص والممّيزات  لذا 

ة بل تمتّد لتطال  ة والقضائ ة ال تقتصر على الساحة القانون اساتها اإليجاب فوائدها وانع الممّيزات 
ة وعلى  ة واإلجتماع ه االقتصاد ع جوان ل مجتمع المجتمع بجم ما بينها في  عالقات الناس ف

ما لو  ة ف ما بين الدول العر الء اإلضافة لتأثيرها اإليجابي على ساحة اإلستثمار البيني ف تّم إ
  اإلهتمام بهذه الوسائل ونشر ثقافتها بين المواطنين.

  وهذه الخصائص والممّيزات هي:  
  :حاجات التجارة  .1

مي والدولي إلى خل أنواع جديدة من المعامالت والعقود ال تطّور التعامل التجار اإلقل  
ًا وال  ة فّن لة المّدة وعقود مّر ة وهي عقود توّزعت بين عقود طو ما في مجال التجارة اإللكترون س
ة  ما وأنها تبتغي السرعة في إنجاز المعامالت وتسو تتماشى معها قواعد ونظم القضاء التقليد س

  ا على إستمرار العالقات.المنازعات مع الحف
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  :جذب اإلستثمارات  .2

ة    تسعى الدول إلى جذب رؤوس األموال لإلستثمار فيها وهذه األموال تحتاج إلى بيئة مناس
ع آمن لإلستثمار وهو ما تحّققه الوسائل البديلة لفّض المنازعات.   ومنا

  :السرعة وتوفير الوقت  .3
لة وٕاجراءات تسمح للخصوم بإطالة أمد تفرض قوانين اإلجراءات أمام القضاء    مهًال طو

ة للحقوق  ة القضائ موجب قوانين اإلجراءات هذه على أساس الحما موجب طر مرسومة  التقاضي 
طيئة هي نوع من الظلم. ة هذا مع العلم أن العدالة ال   والمراكز القانون

لة ومعّقدة ف   سيرة تفصل في في حين أن بدائل الدعاو ال تلتزم بإجراءات طو هي سهلة و
آجال  ة فهي محّددة  ة عنصر الوقت في المعامالت التجارة والمدن أهم النزاع بوقت قصير وال شك 

طال.   ال يجوز تجاوزها تحت طائلة اإل
  :معالجة اإلختناق القضائي  .4

ا التي ترد إلى المحاكم مقابل جهاز قضائي   عدد القضا عدد  الذ ينتج عن اإلرتفاع الكبير 
لمة أخر فهي ُتسهم في تخفيف العبء عن  قليل من القضاة والموظفين في أغلب الدول و

ة.   المؤسسة القضائ
  :إقامة عالم أفضل وأكثر عدالة.-5

سر    أقصر وأ منع  وتخفيف الجرمة وتحقي العدالة  وذلك من خالل مساهمة هذه الوسائل 
المفهوم الذ حّدده مؤتمر األمم ال متحدة الثالث عشر الذ ُعقد في قطر والمعايير التي الطرق 

موجب ذلك في الحّد من إزدحام السجون.   إعتمدها وُتساهم 
  :الحفا على االستقرار االجتماعي  .6
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الوّد والرضا ألنها تتّم بإرادة ورضا وٕاتفاق الطرفين في    فّض المنازعات  ُتساهم هذه الوسائل 
متنازعين وخاصة في إستمرار  المنازعة فهي تحاف على اللحمة والوئام في العالقات بين األفراد 

رة تقرب وجهات  ة. إنطالقًا من أن معظم الوسائل البديلة تنطل من ف العالقات التجارة والشخص
تّم فّض النزاع برضا الطرفين.   النظر و

ة  .7   :السّر
ة التي قد ت   العلن ة  تعارضوذلك على خالف قضاء المحاكم الذ يّتسم  مع حرص ورغ

افة أطراف النزاع  ة من  قاء الخالف بينهما في السّرة التامة وهي المطلو األطراف المتنازعة على إ
ًا. ان نزاعًا تجارًا أو نزاعًا عائل ما إذا    وال س

ة  .8   :المرونة الكاف
ة في عرض الحلول وتقرب وجهات النظ   المرونة الكاف ر بين تتمّيز الوسائل البديلة 

سهل الحّل الوّد وهو ما تفتقر  ات مما  عض الطل ادل عن  المتخاصمين والطلب منهم التخّلي المت
ة ألطراف  النس امًا غير معروفة النتائج مجهولة المضمون  ه المحاكم التي عادة ما تفرض أح إل

ة ومواعيد  ل ة المعّقدة والش   الجلسات.النزاع وهي تتّم خارج حزمة اإلجراءات الروتين
ان يرضاه    ان إنعقاد الجلسات فقد تعقد في أ م المرونة الكبيرة في وقت وم ما تّتسم 

ون خارج ساعات العمل أو في أوقات اإلجازة. ون منزل أحدهم وقد    األطراف المتنازعة فقد 
أ وسيلة.   ن أن يتّم  م   ما أن إعالن األطراف 

  :العدالة واإلنصاف  .9
النّص القانوني وقواعده هذه الوسائل    تحتكم إلى قواعد العدالة واإلنصاف دون التقّيد الحرفي 

لي فيخسر صاحب  م في الدعو لسبب ش انًا ح وٕاجراءات التقاضي المعتادة التي قد ينتج عنها أح
ه. ة طال ه وأحّق ّ المطالب  ّ حّقه رغم وضوح هذا الح   الح

ة اإلرادة   .10   :ورضا الطرفينحر



 42

ة في إن نج   اح هذه الوسائل تكمن في رضا الطرفين المتنازعين وٕارادتهما الحّرة ونيتهما الجّد
م ما  مه من  عنّ إنهاء النزاع والحّد من إستمراره وحرتهما في الذود عن حقوقهما وتقد لهما تقد

ما يلزم من تنازالت. فهي تتّم في جّو تسوده المودة ة  مستندات ودفوع وسماع شهود وقبولهما  وال ره
ه.   ف
  :اإلختصار في التكاليف  .11

ة    ان من رسوم فهي أقّل من الرسوم القضائ لفتها القليلة فرسومها إذا  تّتسم هذه الوسائل 
التالي  فها و ساهم في قّلة تكال س شرطًا مما  اإلقتصاداإلضافة إلى أن وجود المحامي ل في  ُتسهم 

المقارنة مع التكلفة التي  ما لو رفعت المنازعة أمام القضاء.التكلفة    قد يدفعها ف
فول  .12 ّ التقاضي م   :ح

ة للنزاع فإن    ة وّد م ولم يتوّصل الفرقاء إلى تسو رغم اللجوء إلى هذه الوسائل بإستثناء التح
عي  اللجوء إلى القاضي الطب ّ األطراف  فوالً ح قى م شاء. ي   في أ وقت 

  سهولة تنفيذ ما ينتج عنها:
ها في سهلة في تنفيذ ما ينتج عنها محضر الصلح أو إتفاق  ا هي سهلة فهيم   سلو

ّ الفرقاء وعليهم  ح ح نافذًا  ص مة المختّصة  ه من المح ه والمصادقة عل ع عل عد التوق الوساطة 
ًا وهو ال يخض عتبر نهائ ة وغيرتنفيذه فقد وقعوه برضاهم وٕارادتهم الحّرة وهو   ع لطرق الطعن العاد

  ة إّال إذا تضّمن ما يخالف النظام العام.العاد
عد اإلطالع على ما قّدم من أوراق    رها غير أنه  رها ال أحد ين هذه الممّيزات التي تقّدم ذ

ا  ع لرؤساء المحاكم العل ز 2016المنعقد في سلطنة ُعمان عام عمل في المؤتمر السا ، فإن المر
ة: ات التال   قترح التوص

عد أن   :أوالً  ة الالزمة و م هذه الوسائل البديلة وأولتها العنا عض الدول قد سّنت تشرعات لتنظ
ما أن التعامل  الدول سّنت لها تشرعات في نصوص متفّرقة وقصرتها على نزاعات معّينة 

  مع هذه الوسائل إختلف من دولة إلى دولة.
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اً  عض البل  :ثان دان وتلك المنصوص عنها في إن التشرعات التي سّنت لهذه الوسائل في 
عض التفاصيل. ادئها وٕان إختلفت في    تشرعات متفّرقة تكاد تتطاب في قواعدها وم

س وحّققت النتائج   :ثالثاً  ل المقاي ة لهذه الوسائل ناجحة  إن التجارب في الدول التي أولت عنا
ة  ع الدول للعنا ًا و  بهاالمرجوة وهو ما يدفعنا إلى دعوة جم ًا عبر نشر ثقافة الوعي تشرع ٕاجتماع

ات التي تساعد في ذلك ومؤسساتها. ًا بإيجاد اآلل ة هذه الوسائل وعمل   أهم
عاً  من خالل ما قرأناه من أهل الخبرة، فإن تجرة قاضي تحضير الدعو الذ يختصر الكثير   :را

صلح بين المتخاصمين وف قواعد قا ًا للصلح  ون قاض ن أن  م نون من الوقت و
عيدًا عن قانون  ان والوقت  مرونته في اإلجراءات والم الوساطة والصلح والتوفي 
تب الوساطة إن وجد وفي نفس  حيل على الوساطة الخاصة أو م ات أو  ل اإلجراءات والش

ون قد حّضر الدعو للنظر فيها مختصرًا الوقت واإلجراءات.   الوقت إذا فشل الصلح 
ن اإلستفادخامساً  م ل من :  أن  ة  ًا في أمرن عند فرض قاعدة إجرائ ة من هذه الوسائل نظام

فرض على  عود لطرح نزاعه أمام القضاء ف يلجأ للوسائل البديلة ولم يتوّصل إلى حّل و
م  أدلتهما وأسانيدهما ودفوعهما دفعة واحدة فتقّدم الدعو وتكون حاضرة للمرافعة الطرفين تقد

.وذلك أمام قاضي تحضير ال   دعو
سرة وهناك قانون عري إسترشاد سادساً  ة إعداد تشرعات لهذه الوسائل موجودة وم ان : إن إم

ن اإلستفادة منها. م ة  نموذج وهناك تجارب عر ن إعتماده  م   للتوفي والمصالحة 
عاً  ة بها وٕايجاد السبل والوسائل وال  :سا ات والعنا مؤسسات إن ما ينقص هو اإلرادة لتفعيل هذه اآلل

  التي ترعى هذه البدائل ونشر ثقافتها في المجتمع.
  
  


