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 إدارة النزاعخدمات الوساطة و
 

 الخالفات التي تؤثر علیك؟ ھل ترغب في أن تكون لك كلمة في حل
 

 ما ھي وظیفة مراكز عدل المجتمع؟
 

وخدماتنا   إدارة النزاع لمساعدة الناس على حل خالفاتھم.وخدمات الوساطة   (CJC)توفر مراكز عدل المجتمع 
  وسریة وتطوعیة ومناسبة  وسھلة االستخدام. مجانیة

 
 ما ھي الوساطة؟

 
 الوساطة ھي اجتماع الناس معا لمناقشة موضوعات الخالف.

 
تدار جلسات الوساطة  في مراكز عدل المجتمع من قبل اثنین من الوسطاء المحایدین والمدربین  والذین 

 آلخرین والعمل على التوصل إلى اتفاق یقبلھ الجمیع. یساعدون الناس على تفھم  وجھة نظر ا
 

 یتحكم الوسطاء في كیفیة إدارة جلسة الوساطة. ویقرر المتنازعون ما یتم مناقشتھ وما یتم االتفاق علیھ. 
 

  لماذا الوساطة؟ 
 

 روا شیئا. توفر الوساطة للناس بیئة آمنة وبعیدة عن الشكلیات لكي یتحدثوا معا ویحلوا مشكالتھم، ولن یخس
 

% من قضایا الوساطة تنتھي بالوصول إلى اتفاق.  ویرجع ھذا إلى أن الناس ھم الذین یأخذون  80إن أكثر من 
 قراراتھم بأنفسھم ویكونون بالتالي أكثر التزاما بالنتیجة. 

 
 خرین.وإذا لم یتم التوصل إلى اتفاق فقد كانت ھناك فرصة لتوضیح موضوعات النزاع  وتفھم وجھة نظر اآل

 
 ماذا یحدث في الوساطة؟

      
 إن دور الوسیط ھوإدارة وتیسیر المناقشة حتى یتسنى للناس الوصول إلى حل معقول لخالفھم. 

 وتتبع عملیة الوساطة بشكل عام الخطوات التالیة:
 

یقوم الوسطاء واألطراف المعنیة بتقدیم أنفسھم ثم یقوم الوسطاء بشرح عملیة الوساطة  •
 األساسیة".و"قواعدھا 

 یقوم كل فرد بشرح ما یھمھ بإیجاز. •
 یتم االستماع إلى كل فرد دون مقاطعة. •
 یقوم الوسطاء بتشجیع وتسھیل المناقشة بین الناس في الموضوعات التي تم تحدیدھا. •
 اآلخر وقتا للتفكیر في الخیارات.  ذیقابل الوسطاء كل فرد على انفراد بینما یأخ •
ى  ویتم تشجیعھم على التفاوض بشأن الترتیبات مرة أخر معا نزاعلك جمع أطراف الذیتم بعد  •

 المستقبلیة.
طاء نسخة منھ لكل فرد لالحتفاظ عإا تم اتفاق بین الجمیع یقوم الوسطاء بكتابة االتفاق  وذإ •

 بالقرارات التي تم االتفاق علیھا.
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    من ھم الوسطاء؟

 
 بعملیة اختیار دقیقة كما أنھم یستكملون دورة تدریبیة شاملة.  (CJC)یمر الوسطاء التابعون لمراكز عدل المجتمع 

والوسطاء معتمدون ویتم دفع أجورھم من قبل المدعي العام لوالیة نیوساوث ویلز ویقومون بالوساطة لمراكز 
 خدمة المجتمع على أساس الجلسات. 

 
 ویحافظ الوسطاء على مھاراتھم من خالل التقییم المستمر واإلشراف والتدریب العملي 

 
 

 ما ھي أنواع الخالف المناسبة لجلسات الوساطة؟
 

 ھناك أنواع عدیدة من الخالفات المناسبة لجلسات الوساطة، منھا:
 

 المداخل، الموسیقى.مشاكل الجیران: األسوار، األشجار، الضوضاء، الحیوانات األلیفة، األطفال،  •
 المشاكل العائلیة: األزواج المنفصلون، األسر الممتدة، الوالدین وألطفال،أولیاء األمورز •
 المشاكل التجاریة: مع العمالء، الوكالء، جودة / أجور العمل . •
 القضایا المدنیة والصغیرة. •
 مشاكل أماكن العمل: العالقات، وألمور غیر الفنیة •
 الیات: السكنیة، المدرسیة، االجتماعیة، التجاریة، الخدمیة، والریاضیة.المشاكل بین وداخل الج •

 
 وإذا لم تكن متأكدا ، فمن فضلك اتصل بموظفي المركز.

 
 كیف یمكنني الترتیب لجلسة وساطة؟ 

 
 یمكنك االتصال بنا مباشرة عن طریق الھاتف أوالفاكس أوالبرید أوالبرید اإللكتروني. 

 
 الستماع إلى مشكلتك  وویخبرك على الفور ما إذا كان باستطاعتنا مساعدتك.وسیقوم أحد موظفینا با

 
وإذا كان باستطاعتنا مساعدتك فسیطلب منك موظف المركز تزویده بمعلومات عنك وعن مشكلتك واألشخاص 

 اآلخرین المعنیین بالنزاع.
 

 لسة الوساطة. وسوف نقوم بعد ذلك باالتصال بھؤالء األشخاص وتشجیعھم على المشاركة في ج
 

 متى وأین تعقد جلسات الوساطة؟
 

ال توجد قوائم انتظار. یتم الترتیب لجلسات الوساطة في أوقات مناسبة للجمیع وتعقد الجلسات في مكاتبنا المحلیة 
 أوفي مكان قریب منك. 

 
لكافي عندما تستغرق جلسة الوساطة من ساعتین إلى أربع ساعات. ولھذا فمن فضلك تأكد من أن لدیك الوقت ا

 تحضر الجلسة. 
 

 ھل تحتاج إلى مترجم أولدیك احتیاجات خاصة؟
 

 من فضلك أخبرنا إذا كنت بحاجة للمساعدة في الوصول إلى خدمتنا.
 

واطلب مترجما لكي یتصل بمركز عدل المجتمع الكائن بمنطقتك.  450 131إذا كنت بحاجة لمترجم اتصل ب 
 تالیة: ترجمة ھذه النشرة متوفرة باللغات ال

العربیة، البوسنیة، الصینیة، الكرواتیة، الفلبینیة، األلمانیة، الیونانیة، اإلیطالیة، الخمریة، الكوریة، الالویة، 
 المقدونیة، المالطیة، البولندیة، البرتغالیة، الروسیة، الصربیة، األسبانیة، التركیة، والفیتنامیة.
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