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نموذج )4(: نموذج كلمة افتتاح

من الجيد رؤيتكما معًا هنا، أنا إســمي )محمد(  من مؤسســة )....  (   وهي مؤسســة مختصة في مجال 
الوساطة، وأشكركم جزيل الشكر على الثقة التي أو لينموني إياها في التدخل لمساعدتكم في التوصل 

إلى حل مرض لكليكما.

     أوال، نود أن نوضح ماهية الوساطة ؟ فالوساطة هي عملية طوعية يتدخل من خاللها طرف ثالث هو 
الوسيط لمساعدة أطراف النزاع على التوصل إلى فهم مقبول لكما لحل المشكلة القائمة بينكما.

وســتمر عملية الوســاطة بمراحل متعددة حيث ســنمضي قدما نحو الجلســات المشــتركة وجلسات الحوار 
وجلســات الغــرف المنفــردة إذا دعت الضرورة وســيتم في حال اإلتفاق على حل مــن قبلكما التوقيع على 

اتفاقيه نهائية.

أرجــوأن تدركــوا تمامــا أن دوري هنا هو فقط لمســاعدتكما، وأنا لســت قاضيًا أو حكمًا أو مصلحًا عشــائريًا، 
وسألتزم بأخالقيات الوساطة، من حيث سرية المعلومات والحيادية والمصداقية، وفي حال شعرتم أني 

أخالف هذه األخالقيات بإمكانكم التوقف مباشرة عن جلسات الوساطة.

        نود منكما أن تفهما ما هو دوري هنا. هدفي هو مساعدتكما على معرفة الحل بالمشكلة  الخاصة  
بكما. أنتم اللذان سوف تعيشون مع الحل من اآلن فصاعدًا، لذلك أريد منكما أن تقررا كيف سيكون الحل. 
ونحــن لــن نقــول لكمــا ما يجــب القيام به أو محاولة الحكم على من هو على حــق أو خطأ. نحن أكثر اهتمامًا 
بمســاعدتكما على التفكير في حلول للمســتقبل أكثر من محاولة الحكم على ما حدث في الماضي. نحن 
مهتمون أساســًا بالمســاعدة على التحدث عن حل يمكن أن تتعايشــا معه. أود أن أؤكد لكما أن أي شــيء 
قد تقواله خالل جلســتنا ســيكون ســريا. ســأقوم بتدوين المالحظات من وقت آلخر حتى نتمكن من تذكر 

األشياء، ولكن عندما ننتهي، سأقوم بإتالف ما تم كتابته الحقًا.

        قد يطلب أحدكما أخذ اســتراحة في أي وقت أثناء مناقشــتنا. على ســبيل المثال، إذا كنتما تشــعران 
بالضيــق فــي أي وقت، وتشــعران حقًا أنكما بحاجة إلى اخذ اســتراحة قليــاًل، ولكن يحبذ أن تخبراني بذلك، 
حيــث يمكنكمــا الخــروج للخارج لبضع دقائق إذا كنتما ترغبان في ذلــك، بإمكانكما العودة عندما تكونان على 
اســتعداد للمواصلة.  أحيأنا يكون من المفيد بالنســبة لي كوســيط أن ألتقي بشكل منفصل مع كل واحد 

منكما خالل مناقشتنا، لذلك قد نقوم بذلك.

        وأخيرًا، نود أن نناقش القواعد األساسية قلياًل لجلسة الوساطة، إذ أتمنى من حضرتكم مساعدتي 
في وضع قواعد جلســات الوســاطة حتى تتم الجلســات بطريقة هادئة ومقبولة، هل يمكن أن تعطوني/ 

تقترحوا علي أهم القواعد....................

أتمنــى أن نســتطيع الوصــول إلــى حــل مرضي ومقبول لكليكمــا، واآلن ادعوا ايًا منكما لبــدء الحديث عن 
المشكلة، تفضل 
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