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نموذج)3(: نموذج اتفاقية التوسط

تخضع هذه االتفاقية للشروط التالية:
يعتبر الوسطاء أطرافًا محايدة، تقوم بمساعدة الفرقاء على الوصول إلى تسوية خاصة بهم، وسوف . 	

ال يقــوم الوســطاء باتخــإذ قــرارات حول ما هو صحيح وما هو خطأ ما ال يخبــرون الفرقاء المتنازعين بما 
يجب على هؤالء أن يفعلوه.

من المفهوم أن االتصال المنفتح والنزيه هو أمر أساسي إذا ما أريد للوساطة أن تنجح وإذا وجد سبب . 	
للقلق بأن وقوع أعمال انتقام أو ثأر في المســتقبل قد يؤثر على عمليات اإلتصال والوســاطة، فإن 

على الفرقاء أن يتفقوا على عدم القيام بمثل هذه األعمال.

تتفــق األطــراف علــى أن تكشــف لبعضهــا البعض وللوســطاء بشــكل كامــل ونزيه عن جميــع الوثائق . 	
والمعلومات المتعلقة، ألن الفشل في الكشف عن هذه المعلومات قد ينتج عنه التخلي عن التسوية.

يتفــق الفرقــاء مع الوســيط على أن جميــع االتصاالت والمحادثــات والتصريحات الشــفهية والمكتوبة . 	
والمتعلقة بعملية الوساطة سوف تعامل بسرية ولتحقيق ذلك:

)أ( ال يقوم الوسطاء بكشف أسماء األطراف أو القضايا التي تم البحث فيها في سياق عملية الوساطة 	 
إال إذا طلــب منهــم ذلــك من جميع األطراف. ومن المفهــوم أنهم لن يكونوا ملزمين بالمحافظة على 

السرية في حال وجود سبب لالعتقاد بأن أيًا من األطرف قد يتعرض ألذى جسدي.

)ب( يتفق األطراف على أنهم لن يقوموا في أي وقت من األوقات سواء قبل أو خالل أو بعد عملية 	 
الوســاطة باســتدعاء الوســيط أو أي ممن له عالقة بـ )إســم المؤسسة/وحدة الوســاطة( ومشاركيهم 
ليدلوا بالشهادة في أي جلسة قضائية أو إدارية متعلقة بالنزاع. وعلى األطراف التنازل عن هذا الحق.

)ج( تتفق األطراف على عدم طلب إخراج أي سجالت أو مالحظات أو أعمال أو ما شابهها لدى الوسطاء 	 
بصدد إســتخدامها للشــهادة في أية جلســة قضائية أو إدارية متعلقة بالنزاع. وعلى األطراف التنازل 

عن هذا الحق.

)د( االستثناء الوحيد هو أن اتفاقية الوساطة وأية اتفاقية مكتوبة صيغت ووقعت من قبل األطراف 	 
كنتيجة لعملية الوساطة، يمكن أن تستخدم في أية جلسة متعلقة مالم تكن األطراف قد اتفقت كتابيًا 

على أن ال تفعل ذلك.

علــى الرغــم مــن أن الوســطاء ينوون اإلســتمرار في الوســاطة حتــى الوصول إلى اتفــاق، إال أنه من . 	
المفهوم أن أيًا منهم يمكنه اختيار اإلنســحاب من الوســاطة في أي وقت، ومن المتفق عليه أنه في 
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حالة حصول مثل هذا األمر، يتوجب بذل أفضل الجهو د لمناقشة هذا القرار في حضور جميع األطراف 
والوسطاء.

ال يقوم الوسطاء بتقديم نصيحة أو استشارة قانونية، ولكن في حال كانت النصحية القانونية مناسبة، . 6
فــإن كل طــرف ينصــح باللجــوء إلــى محاميه الخاص من أجل الحصول على االستشــارة المناســبة حول 
مصالحــه وحقوقــه وإلتزاماتــه القانونية، ويشــمل هذا األمر، على ســبيل الجمــع ال الحصر مراجعة أية 

اتفاقية مكتوبة بين الفرقاء، تأتي نتيجة الوساطة.

يتم اصدار نسخ منفصلة عن هذه االتفاقية من قبل الفرقاء و)..إاسم وحدة الوساطة....( ومشاركوها.. 7

لقد قمت بقراءة وتفهم هذه الشروط المتعلقة باالتفاقية وها أنا أوافق عليها.. 	

أسماء وتواقيع أطراف النزاع 
الــــــــــــــتــــــــــــــاريــــــــــــــخ:............................. االسم والتوقيع..............................       

الــــــــــــــتــــــــــــــاريــــــــــــــخ:............................. االسم والتوقيع..............................             

 اسماء وتواقيع كاًل من رئيس وحدة الوساطة والوسيط 

الـــتـــاريـــخ:........................            ............................ وتوقعيه  الوساطة  وحــدة  رئيس  اسم 

الــــتــــاريــــخ:....................            ...................................... وتوقيعه  الــوســيــط  اســم 
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