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المقدمة
ي ػ ػرالطانونػ ػػقتصفاصنعالا ػ ػػقدال ال ػ ػةاصثين ػ ػةافك همػ ػػقام ػ ػروباو صػ ػػرواصل ػ ػػدا ػ ػػدصراال ػ ػصنتيفا

نعساثمقراصحصنفزهقاصضمقتقاهقانوكثيربواصنواحػصؿانواػدري اانوػاانالا ػقدانوسػصؽالػدعامػفانعالا ػقدا
نومص هوالهدؼادعـانوتمصانعالا قدىافاانول داص ذبانومزيدامفانعساثمقرنتانع تليةاصنوصطتية.ا

لدتانوحق ةانوااص صدانومحقكـانعالا ػقديةاكعػ لةامػفاعػ بانونضػقلانو ػقدىافػاام ػرواو ػرسا
نوثنػػةاوػػدىانومسػػاثمريفانوػػصطتييفاصنى قتػػباعلػػاانوسػصنلاوارسػػيثانوعػ صرالػ فانسػػاثمقرناهـامحقطػػةا
لسيقجاالقتصتااصالضقئاامايفاصمتقخاومفايضمفااتفيذانو نصدانومرالطػةالصطػةام ػرانعالا ػقديةوا

س يقاولحقؽالقوركبانو قوماانوماسقلؽانوااسيقدبانالا قديقتانوسصؽاصمفقهيـانومتقفسةانوكقملة( .)1ا

صاض ػ ػ ػػلمانومحكم ػ ػ ػػةانعالا ػ ػ ػػقديةالقصا ق ػ ػ ػػيفانىصؿواه ػ ػ ػػصانعصا ػ ػ ػػقصالقومتقزع ػ ػ ػػقتا

نعالا ػػقديةااصانعس ػػاثمقريةانوا ػػااه ػػااذنتاطلي ػػةامدتي ػػةااصاا قري ػػةواصنعصا ػػقصانوث ػػقتااه ػػصا
نعصا قصانو تقئااولمحقكـانعالا قديةالتظرانو تقيقتاصنو تحانعالا قديةانواااحػددهقانونػقتصفا

علااسليؿانوح رواصومػقاكقتػتامرحلػةانواسػصيةانوصديػةااػاـاصفنػقاو صا ػقصانىصؿافسػصؼايكػصفا

محصرالحثتق .ا

صسصؼاتنسـادرنساتقافااهذنانولحثانوااث ثةامطقوبا :ا
ا

المطمب األول

تطور فكرة انشاء المحاكم االقتصادية

مػػرتافك ػربانتعػػقلانومحػػقكـانعالا ػػقديةانوماص

ػػةافػػاام ػػرالم نرحػػؿااقريصيػػةاما ػػددبوا

حااا درانونقتصفارالـا121اوستةا2118الاتظيمهانوحقوا .ا

افػاالدنيػػةانىمػػراكػػقفايت نػػدانعصا ػػقصاكنقعػػدباعقمػػةافػػااكثيػػرامػػفانو ػرنئـانعالا ػػقديةا

ومحػ ػػقكـانونػ ػػقتصفانو ػ ػػقـ.اصفنػ ػػقاولنقعػػػدبانو قمػ ػػةانواػ ػػااانضػ ػػاال ػ ػ فانومحػ ػػقكـانو قديػ ػػةاهػ ػػاا ػ ػػقحلةا

نعصا ػػقصانى ػػيؿافػػااتظػػراكقف ػةانوػػدعقصىانو تقئيػػةانعامػػقانسػػاثتاالػػتصاصػػقصا ػرنحة(.)2ا
لقساثتقلال ضانو رنئـانعالا قديةانواااكقتتااحقؿانواانومحػقكـانو سػكريةااصامحػقكـاامػفانودصوػةا

(-)1اد.اعمسانوديفاميرغتاوانومحقكـانعالا قديةواكاقبانىهرنـانعالا قدىوانو ددا248وااصؿامقيصا2118واص .5ا
(-)2اد.ام مصفاس مةوانع رنلنتانو تقئيةافاانواعريمانوم رىواج1وا2111واصا.7اد.اعلدنورؤصؼامهدىواعرحا

نونصنعدانو قمةاو

رنلنتانو تقئيةوادنرانوتهضةانو رليةوا1997واص.982

2

لتػػقلاعلػػاانىصنمػػرانو سػػكريةااصاال ػ نررنتارئػػيسانو مهصريػػة()3صظػػؿاهػػذنانىمػػراحاػػاا ػػدصرانىمػػرا

نو سػػكرىارالػػـا21اوسػػتةا1957افػػاا31ايتػػقيرا1957اصنوػػذىالمناضػػق اي ػػصزاولتيقلػػةانو قمػػةاافا
احيؿانو رنئـانعالا قديةانواانومحقكـانو سكرية( .)4ا

اصل دصرانونقتصفارالػـا162اوسػتةا1958العػ فاحقوػةانوطػصنرنااتعػئتامحػقكـاامػفانودصوػةا

نو زئيػػةواصمحػػقكـاامػػفانودصوػػةانو ليػػقوانواػػااا ػػلحتامصا ػػةالتظػػرانو ػرنئـانعالا ػػقدية(.)5اصذوػػؾا

صفن ػقاولن ػرنرارالػػـا41اوسػػتةا1958اصنوػػذىاي ػػصزالمص لػػهاولتيقلػػةانو قمػػةاافااحيػػؿانوػػاامحػػقكـاامػػفا
نودصوةانو زئيةاذنتانو رنئـانواااكقفاي يزاوهقانحقواهػقانوػاانومحػقكـانو سػكرية.اصتظػرناىفامحػقكـا
امػػفانودصوػػةاهػػاامحػػقكـانسػػاثتقئيةامؤالاػػةالفا ػربام يتػػةاصهػػاانع ػ فاحقوػػةانوط ػصنرنافػػاانوػػل داف ػ فا
صعياهقانونضقئيةالتظراهذنانوتصعامفانو رنئـامصالصاةاصمرهصتةاايضقالقع فاحقوةانوطصنرن .ا

اصعنػػبا ػػدصرانودسػػاصرانوم ػػرىانو ػػقدرافػػاا1971واصصفنػػقاولمػػقدبا171امتػػهانتعػػئتا

محػػقكـاامػػفانودصوػػةانودنئمػػةالقونػػقتصفارالػػـا115اوسػػتةا1981واصكقتػػتاا ػػداهػػذ انومحػػقكـا ػػزلامػػفا

نوتظ ػ ػػقـانونض ػ ػػقئاال ػ ػػتصانودس ػ ػػاصرواصعااػ ػ ػرالطالحقو ػ ػػةام يت ػ ػػةااصافاػ ػ ػربامؤالا ػ ػػة()6ا.اصعلي ػ ػػهانت ن ػ ػػدا
نعصا ػػقصاوهػػذ انومحػػقكـالتظػػرال ػػضانو ػرنئـانعالا ػػقديةالمص ػػبانومػػقدبا3امػػفانونػػقتصفا115ا

وستةا1981اصهاا رنئـانوامصيفاصنواس يرانو لرىافنط.اصمقادصفاذوؾايصضماولمحقكـانو قدية()7ا ا
ا

اصلمص ػػبانونػػقتصفارالػػـا95اوسػػتةا2113ااو يػػتامحػػقكـاامػػفانودصوػػةانودنئمػػةواصنو ػػصدبانوػػاا

نوتظقـانوطلي اواف

لحانعصا قصالتظرانو رنئـانعالا قديةانواااكقتتامفانصا قصامحقكـا

امفانودصوةانو ليقوامفانصا قصانومحقكـانو قدية .ا

اصالػػداعق ػػراهػػذ انومرحلػػةانوحكػػـال ػػدـادسػػاصريةات ػػصصانواحكػػيـافػػااالػػقتصفاسػػصؽاراسا

نومقؿارالـا95اوستةا.)8(1992انىمػرانوػذىااراػباعليػهاص ػصداف نرغػقااعػري يقاادىانوػااعػدـاص ػصدا
وويػػةاوحسػػـانومتقزعػػقتاعلػػااتحػػصامػػقااضػػمتهاانريػػراهيئػػةاسػػصؽانومػػقؿانو ػػقدرافػػاايصتيػػصا.2113

اصمفاهتقالدتانوحق ةانواانتعقلاكيقفاالقتصتااماص صايا دىاولمتقزعقتانعالا قديةوا

(-)3اد.امحمصدام طفاوانو رنئـانعالا قديةوانو زلانىصؿوامر ماسقلؽواصا.258اد.االصنوصفقامحمداالصانوصفقوا

نصا قصانومحقكـانعالا قديةانو تقئيةاليفانونصنعدانو قمةاصنوصق ةوام لةانولحصثانونقتصتيةاصنعالا قديةواكليةانوحنصؽوا
قم ةانعسكتدريةواعدداصقصا2111واصا .757ا

()4ا-اد.امحمصدام طفاوانو رنئـانعالا قديةوانو زلانىصؿوامر ماسقلؽواصا.258ا

()5ا-اد.اعلااعلدنونقدرانونهص اوانصا قصامحقكـاامفانودصوةوادنرانو قم ةانو ديدبوانعسكتدريةوا1996واص .64ا
(-)6اانومقدبا171امفانودساصرانوم ارىانوسقلؽانو قدراستةا .1971ا
(-)7ااصهاا رنئـانوتنداصنولتصؾاصنواهريباصنوعركقت .ا

(-)8ااحكـال دـادساصريةاتصانوفنربانوثقتيةامفانومقدبا11اصنومقدبا52امفاالقت اصفاسصؽاراسانومقؿانو قدرالقونقتصفارالـا95ا

وستةا1992اصلسنصطات صصانومصندا53وا54وا55وا56وا58وا61و59وا61و62وامفانونقتصفانومعقرانويه(.نوط فارالـا

55اوستةا23اؽادساصريةا لسةانىحدا13ايتقيرا .)2112ا
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دف قال لةانواتميةاصدعمقاو الا قد.اعسػيمقاصافانواحكػيـايص ػؼال تػهامكلػؼامقديػقواصياسػـال ػدـا
نواحديػ ػػداصنوه ميػ ػػةوافض ػ ػ اعػ ػػفااتػ ػػهايا ػ ػػرضاعتحيػ ػػقزااصاعػ ػػدـامصضػ ػػصعيةال ػ ػػضانومحكمػ ػػيفا
صص ص قاعلاانومساصىانودصوا()9اصعليهافنػدا ػدرانونػقتصفارالػـا121اوسػتةا2118العػ فانتعػقلا

نومحػػقكـانعالا ػػقديةاصتعػػرالقو ريػػدبانورسػػميةا(انو ػػددا21ااػػقلمافػػاا22امػػقيصا)2118اعلػػااافا
ي مؿالهانعالقرنامفااصؿااكاصلرا .2118ا

اصفػػاافرتسػػقاالػػقـانومعػػرعانوفرتسػػاالمص ػػبانونػػقتصفارالػػـا7/711انو ػػقدرافػػاا6ااغسػػطسا

1975والقضػػقفةانوم ػصندا714وا715وا2/716وانوػػااالػػقتصفانع ػرنلنتانو تقئيػػةانوفرتسػػاال ت ػصنفا
"نعاهقـاصنواحنيؽاصنومحقكمةافاانو رنئـانعالا قديةاصنومقوية"

()11ا ا

صلمص بانوا ديؿانوػصنرداعلػاانومػقدبا1/417امػفاالػقتصفانع ػرنلنتانوفرتسػاالقونػقتصفارالػـا

214اوستةا2114اا لحاومحكمةا تحالػقريسانعصا ػقصانعسػائثقرىالػقواحنيؽاصنومحقكمػةافػاا

نومصندا(1-465اوا)2-465امفانونقتصفانوتندىاصنومقوااصنو رنئـانوما لنةالهمق .ا

صصفنقاولمقدبا716ان ػرنلنتا تقئيػةافرتسػااصنوم دوػةالمص ػبانونػقتصفارالػـا1598افػاا13ا

تصفملرا2117واي دااص يصامحكمةا تحااصااكثرافاادنئرباكؿامحكمةانسائتقفيةالتظرانو ػرنئـا
نعالا ػػقديةاصنومقويػػةاوػػيسانوزنمي ػػقاصنتمػػقانذناراتانوتيقلػػةانو قمػػةاافانو ريم ػػةاممػػقااػػدصؿافػػااع ػػدندا
نو رنئـانعالا قديةانومت صصاعليهقافاانومقدبارالـا517امفاالقتصفانع رنلنتانو تقئيةانوفرتساوا

فله ػػقاافااطل ػػبام ػػفارئ ػػيساغرف ػػةانعاه ػػقـاافايحي ػػؿانو ػػدعصىانو ػػااالقض ػػاانواحني ػػؽانوماص ػػصوا
صورئيساغرفةانعاهقـاافايف ؿافااهذنانوطلباص ؿاث ثةاايقـامفاالنلاانوطلب( .)11ا

صممق اسلؽ اياضح ااف انومعرع انوفرتسا ا ؿ امس وة انعصا قص االيمق ايا لؽ القو رنئـا

نعالا قديةاويسانوزنميقاصنتمقارهفانرندبانوتيقلةانو قمةانفاارندتاافاا ؿاهذ انو ريمةااصاالؾامفا
نصا قصامحكمةام يتة.اصهصامقايحمداولمعرعانوم رىاصنوذىا قلاعلااغرنراذوؾال فاحددا

نو رنئـانواااادصؿافااتطقؽانومحقكـانعالا قديةالتصانونقتصف .ا
ا
ا

(-)9ااد.اعمسانوديفاميرغتاوانومحقكـانعالا قديةوامر ماسقلؽواصا.41اصذكراسيقداهامثقعاوذوؾامقاحدثاليفانومملكةا
نو رليةانوس صديةاصعركةاورنمكص  Aramcoمفااطليؽانونقتصفانودصواانو قـافااتزنعالع فاعندانسا ؿاحنؿالارصؿاعلاا
ارض انومملكة انو رلية انوس صدية اح لت اعليه انحدى انوعركقت انعمريكية ارغـ انعافقؽ اعلا انصضقعه اولنقتصف انوس صدىوا

لح ةاعدؾاكفقية ااحكقـانوعري ةانعس ميةانوسقريةافاانومملكةانو رليةانوس صديةاواتظيـاصحؿانومتقزعقتانوااااثيرهقاعنصدا

نولارصؿاا( .)l . d . j . paris- 1967. P 28ا
()11ا-اا .www.legifrance.gouv.frا
()11ا-اا .www.legifrance.gouv.frا
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المطمب الثانى
دور المحكمة فى تسوية المنازعات
حيف االتت اص نزرب انو دؿ افكرب انععدند اومعرصع اذوؾ انونقتصف اكقتت اعلا ادرنية امف اص ؿ اصلرناهقا

نونقتصتيةاصنونضقئيةاافااسلصبانوانقضاافاانومتقزعقتانعالا قديةاعلداصنفاياسـالاطصيراحنيناا
صني قد اصسقئؿامتا ةاواف يؿافكربانودصرانعي قلااولنقضاافاانتهقلانومتقزعقتانومطرصحةاعليها

هذنامف اتقحيةاصمفاتقحية ااصرىانعدند انودعقصى امف اص ؿ افحصامساتدناهق اصنساكمقؿ انوتنصا

فيهقواصمفاهتقاظهرتافكربانتعقلاهيئةاواحضيرانودعقصىاويكصفانو رضامتهقااحفيزانومانقضيفا

فاانودعقصىانعالا قديةاعلاانتهقلامقاليتهـامفامتقزعقتالطرؽاصدية.اصنذناا ذراذوؾايكصفاعلاا

الؾ انوهيئة انعدندامساتدنتانونضيةاصنساكمقوهقالآرنلانوصلرنل اعتدمق ايكصفاهتقؾ احق ة انوا اذوؾا

لحيثاا لحانودعصىاعتدانحقواهقانواانومحكمةا قهزباولف ؿافيهق()12واصلقوف ؿات تانومقدبا8ا

متهاعلاانىااا"ااتع الكؿامحكمةانالا قديةاهيئةاواحضيرانومتقزعقتاصنودعقصىانوااااصاصالهقا
هذ انومحكمةواصذوؾافيمقاعدنانودعقصىانو تقئيةواصنودعقصىانومسا تفةواصنىصنمرانومت صصاعليهقا

فاانومقدايفا3وا7امفاهذنانونقتصف .ا

اصاعكيؿ اهيئة انواحضير الرئقسة االقض امف اليف االضقب انودصنئر انعسائتقفية القومحكمةا

نعالا قديةاعلاانىالؿواصعضصيةاعدداكقؼامفاالضقاهقالدر ةارئيسامحكمةااصاالقضالقومحكمةا
نعلادنئيةااصاقر ا م ياهقانو قمةافاالدنيةاكؿاعقـاالضقئاواصيلحؽالهقانو ددانو زـامفانعدنرييفا

صنوكاقلييف.ا ا
( -)12اا صتصدانععقربانواااتهاكقفاهتقؾااصصفقتادنصؿام لسانوع بااثتقلاعرضانونقتصفامفافكربانتعقلاهيئةانواحضيرا
لسلب امق االد ااؤدى انويه امف اطصؿ انع رنلنت اصعدـ انوسرعةو اعسيمق ااته اكقف اهتقؾ االقتصف الا ديؿ االقتصتا انومرنف قتا
صنع رنلنت انو تقئية افا اصالت اسقلؽ اعلا اهذن انونقتصف اصنتاها اراى انوم لس انوا اعدـ انومصنفنة اعلا افكرباهيئة انواحضيروا

لقعضقفةانوااافانواقريثانواعري ااعايتحقزانوااص صداهذ انوهيئةوافنداسلؽاصاصذالهقاالقتصفانومرنف قتاعقـا 1949اثـااـا

نو قؤهقاعقـا1962والدعصىااتهقااا قرضاممافكربانودعصىانوتق زبوانعاافانورداعلااهذ انواصصفقتاكقفامفاص ؿانيضقحا

افاهدؼامعرصعانونقتصفامفانىصذالفكرباهيئةانواحضيراهصانعدندانودعصىواوكاااتظراعلااص هانوسرعةاامقـانونقضاوا
صنو رضامفاهذ انوهيئةاويسافنطانعدندانومساتدنتاصنىصرنؽاصص فهقاصنتمقاايضقاعرضانو لحاعلاانىطرنؼانوماتقزعةافندا

يتاهاانىمر القوا قوحاليفانىطرنؼانوماتقزعةاصلقواقوااي تلهـانوص صؿانواانومحكمةوافهيئةانواحضيراوهقاهدفقفاصويسا
هدفقاصنحدنواصلقواقواافقفانول تةاصنفنتاعلاامعرصعانونقتصفافيمقااضمتهالقوتسلةاوهذ انوهيئةواتظرناىفانومحقكـانعالا قديةا

وهقاص ص يةاصق ةاصوهقاطلي ةاصق ةوافهذ انوهيئةاساكصفامافرغةاولاحضيراصوهقاافااسا يفالصلرنلاصوهقاافاا رضا

نو لحاصاحضرانومساتدنتاصاحضرانودعصىاامقـانومحكمةواحاااايسراولمحكمةان رنلنتانوف ؿافاانودعصى .نر مافااذوؾا

القتصف انومحقكـ انعالا قدية امف اص ؿ امضقلط ام لس انوع بو اد :اصقود امحمد انونقضاو ادنر انوتهضة انو رليةو انونقهربوا

2118وص179اصمقال دهق .ا
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اصاصاص اهيئة انواحضيرو القواحنؽ امف انسايفقل امساتدنت انومتقزعقت اصنودعقصىو اصدرنسةا

هذ انومساتدنتو اصعند ا لسقت انسامقع اىطرنفهقو اصنعدند امذكرب الطللقت انوص صـ اصنسقتيدهـوا
صاص هانعافقؽاصنعصا ؼاليتهـواصذوؾاص ؿامدباعااا قصزاث ثيفايصمقامفااقريثااليدانودعصىوا

صورئيسانودنئربانومصا ةاافايمتحانوهيئةالتقلاعلااطلبارئيسهقامدبا ديدباولاحضير اعااا قصزا
ث ثيفايصمقواصنعااصوتانودنئرباتظرانودعصى .ا

اصااصوا انوهيئة الذؿ امحقصعت انو لح اليف انوص صـ اصا رضه اعليهـو افقذن االللصن ارف تا

محضرنالهامصال قامتهـانواانودنئربانومصا ةاعوحقالهالمحضرا لسةاتظرانودعصىاصنونضقلافيهقا
صفؽااحكقـاالقتصتاانومرنف قتانومدتيةاصنوا قرية .ا

اصولهيئة ااف ااسا يف افا اسليؿ اادنل ااعمقوهق المف اارى انعسا قتة الهـ امف انوصلرنلا

صنومصا يف .ا

اصيحدد اصزير انو دؿو النرنر امتهو اتظقـ انو مؿ افا اهذ انوهيئة اصن رنلنت اصمصنعيد انصطقرا

نوص صـال لسقتانواحضيراصنثلقتاصالقئماهذ انو لسقت .ا

صسصؼاتنا رافاالحثتقاعلاانصا قصاهيئةانواحضيرالاسصيةاوتزنعااللؿانا قؿانومحمةاله .ا
ا

** اختصاص ىيئة التحضير بتسوية النزاع قبل اتصال المحكمة :ا
فكرب انواسصية انعوزنمية انا ق احديث اا لح اسقئدن افا انو ديد امف انىتظمة انونضقئيةا

نوماندمةو اصوند اكقف انونقتصف ارالـ ا 7اوستة ا 2111الع ف او قف افض انومتقزعقت امحقصوة اواحنيؽا

نىهدنؼانواااال دهقانومعرصعامفاالقتصفانومحقكـانعالا قديةامحؿانودرنسةاثـاا انونقتصفارالـا
 11اوستة ا 2114الع فانتعقل امحقكـانىسربواصيحقصؿااف ايضفاامزيدنامفانوفقعلية اعلا افكربا
نواسصيةانعوزنمية انوسقلنةاعلا ادصصؿ انودعصى اسقحة انونضقلامف اص ؿ انونقتصفارالـ ا 121اوستةا

2118امحؿانودرنسة .ا

 -طبيعة الدور الذى تختص بو ىيئة التحضير فى تسوية النزاع:

اتصانومقدبا 8اوا 4امفاالقتصفانومحقكـانعالا قديةاعلااافا"اااصواانوهيئةالذؿامحقصعتانو لحا
ليف انوص صـ اصا رضه اعليهـو افقذن االللص و ارف ت امحض نر اله امصال ق امتهـ انوا انودنئرب انومصا ةا

عوحقاله المحضر ا لسة اتظر انودعصىو اصنونضقل افيهق اصفؽ ااحكقـ االقتصف انومرنف قت انومدتيةا

صنوا قرية"ا .ا

ااتقطانوتصانونقتصتاالهيئةانواحضيرالذؿامحقصعتانو لحواصعرضهاعلاانوص صـواصالدا

سلؽاولمعرعانوم رىاافانساصدـاتفسانوم طلحيفااصانو لقرايفافاانومقدبا18اصنومقدبا 21امفا

نونقتصف ا 1اوستة ا 2111الع ف ااصضقع اصن رنلنت انوانقضا افا امسقئؿ انىحصنؿ انوعص ية اف وزـا
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نومحكمةافاانوفنربانىصواامفانومقدبا18ال رضانو لحاعلاانوص صـواصفاافنراهقانوثقتيةااص با
علاانومحكمةاافاالذؿا هدنافاامحقصوةانو لحاليفانوزص يف .ا

اصنومن صد امف اني قب الذؿ انومحكمة ا هدن افا امحقصوة انو لح اليف انوزص يفو ااف ايكصفا

ولمحكمة ادصر اني قلا افا انوس ا اول لحو ادصف ااف اينا ر ادصرهق اعلا اعرض انو لحو افي با
عليهقانوس ااولا رؼاعلاااسلقبانوتزنعاليتهمقاصمحقصوةارابانو دعانوذىاا قبانو اله .ا

افقومحكمة اي ب اعليهق اعم القوفنرب انوثقتية امف انومقدب ا 18اسقوفة انوذكر االلؿ ااف اانضاا

لقواطليؽاافاالذؿا هدنافاامحقصوةانو لحاليفانوزص يفواف اانضاالقواطليؽانعانذنااصفنتافاا
محقصوةانو لحانوذىالذوتا هدنافاانوس اانويه .ا

اصالدارابانوعرنحالط فانوحكـاك زنلاومصقوفةانومحكمةاامراعرضانو لح.اصي الراهذنا

نوحكـاما لؽالقوتظقـانو قـ.اصهذنامقاالضتالهامحكمةانوتنض.انذاافامصقوفةاذوؾامؤدنهقامصقوفةا

نونقتصفاصعلةاذوؾاافانوس ااو

حان رنلا صهرىاو يؽالقوتظقـانو قـواصومحكمةانوتنضاافا

اا رضاوهامفاالنقلاتفسهقامقدنمتاعتق ر ااحتاتظرامكمةانومصضصع( .)13ا

اصمسقيرب اولتص اسقوؼ انوذكر ادر ت انومحقكـ اعلا اعرض انو لح اعلا انوص صـ العكؿا

عقلرافاصقطبانومحكمةانوحقضرامفانوص صـاالقئلةا(هؿااصنفؽاعلاانو لحاممانومدعااعليه)ا
فاكصف انع قلة ا(ع) افاثلت انومحكمة افا امحضر انو لسة ا(صنومحكمة اعرضت انو لح افرفضاها
نومدعية)و اصنذن اوـ ايكف انومدعا اعليه احقض نر ااكلؼ انومحكمة انومدعية القع ف انومدعا اعليها

ل رضانو لحواصنومحكمةالذوؾااكصفاالدانماثلتاولتصاصاصالتالط فانوحكـ(.)14ا ا

ا صهتقاينصؿانول ضال تهاعايكفاانثلقتاافانومحكمةاعرضتانو لحاصنتمقايا يفاكمقااندـا

اف اياضمف انوحكـ االيقـ انومحمة اولس ا اول لح اصليقف امق اناصذاه افا اهذن انوسليؿو انع ااته ايا يفا
نععقرباايضقانوااص صبانعمقؿانونقعدبانونقئلةال فانى ؿافاانع رنلنتااتهقارصعيتاصافاعلاا

مفايدعاامرنعقاهقانثلقتامقايدعيه( .)15ا

ا صرغـ اذوؾ اي درالتق انونصؿال ف امق اياـ اهصام رد ان رنل ا صرى اعاي ااال ى اثمر اتحصا

اسصية انوتزنعو اصو ؿ اذوؾ اير م اصلحؽ انوا اعدـ اص صد اعئحة ااتفيذية اارعد انونقضا انوا اوويقتا

عرضانو لحاصلذؿامحقصعتانو لحالمقاياصنفؽاصنعا قهقتانونضقئيةانوحديثةانوم مصؿالهقافاا

نىتظمةانونضقئيةانوماندمةامثؿانوتظقـانونضقئاانىت لصامريكا( .)16ا
ا

()13ا-اانوط فارالـا497اوستةا72اؽااحصنؿاعص يةوامجااحكقـانوتنضوا لسةا .2114/1/24ا
()14ا-ااد.افهراعلدنو ظيـا قوحواعرحاالقتصفانومحقكـانعالا قديةواطا1وا2118واص .73ا

نومساعقراعرؼام طفااكمقؿواالصنتيفانىحصنؿانوعص يةام لنقاعلاات ص هقوانوكاقبانىصؿوا2114وصا .474ا
ا
(-)15اا
()16ا-ااد.افهراعلدنو ظيـا قوحوامر ماسقلؽواصا .73ا
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 المقصود ببذل محاوالت الصمح بين الخصوم:محقصعت انو لح امق اها انع انو قية انوتهقئية انواا اارما انويهق اعملية انوصسقطة انواا اعرفاهقا

نواعري قت اصنىتظمةانونضقئية انومدتيةو افا الر انوصسقطةانىسقس انوذى اينصـ اعليه اتظقـ انوصسقئؿا
نولديلهوافهاانومحرؾاصنوسليؿاعي قداحؿااصنفنااليفانوماتقزعيفواصا لحتاالدصانوص هااصانو صربا
نىتسباولنضقلاصنو دنوةانوحديثةوانذايكصفانونرنرافيهقامفا تمانىطرنؼواصينا رادصرانوصسيطا

فاانومسقعدباعلاااحيدانوتزنعاصنزنوةانو نلقت .ا

اصيمكفاا ريفهقاايضقال تهقاعلقرباعفاعمليةامفقصضقتاملزمةاينصـالهقاطرؼاثقوثامحقيدا

يهدؼ انوا امسقعدب ااطرنؼ انوتزنع اولاص ؿ انوا احؿ انوتزنع انونقئـ اليتهـ اصذوؾ امف اص ؿ انعلقعا
صنساصدنـافتصفامساصدمةافاانوحصنراوانريباص هقتانوتظراصانييـانومرنكزانونقتصتيةاىطرنؼانوتزنعا

احتاغطقلامفانوسرية.اصنوصسقطةاث ثةااتصنعوانوصسقطةانوصق ةواصنوصسقطةانعافقاليةواصنوصسقطةا
نونضقئيةامحصرالحثتق .ا

اصنوصسقطةانونضقئيةااصذتالهقام ظـانواعري قتانواااا صذالقوصسقطةاكحؿالديؿاولتزنعقتا

كقونقتصفانىمريكاااصانوفرتساواصعرليقااصذالهقانونقتصفانىردتاواصااـاهذ انوصسقطةاامقـا هقتا
الضقئية اعلر االضقب انو لح ا(اص انواسصية) انولذيف اياـ انصايقرهـ امف االلؿ انومحكمةو اصيكلفصف الهذ ا
نومهمهاصيطلؽاعليهـاالضقبا(نوصسقطةااصانواسصية)اصياـاى ؿانعامقداهذنانوتصعامفانوصسقطةااصا
نواسصيةانحدنثامنرافاانومحقكـاصيضـاهذنانومنرامؤهليفاصمدرليفاعلاااعمقؿانوصسقطةواصاتقطا

لهـامهمةانععرنؼاصماقل ةانىمصراذنتانو الة .ا

اصلذوؾ ايالصص املدا انوصسقطة انونضقئية افا االيقـ اعصص امحقيد امف اا حقب انوصلربا

صنوكفقلباصنوتزنهةاواصظيؼامهقرناهانومساصدمةافااندنربامفقصضقتانو لحامفاص ؿام مصعةامفا

نومفقصضقتانوسريةاومسقعدبااطرنؼانوتزنعاعلااانريباص هقتاتظرهـواصاسصيةاتزنعقاهـالعكؿا
صدىاالقئـاعلاانواصنفؽاصنوارنضاال يدناعفان رنلنتانوانقضا .ا
ا

** خصائص الوساطة أو التسوية:
ثمةامميزنتاصص قئصااامامالهقانوصسقطةا لاهقاماندمةاعلاانوصسقئؿانوانليديةاوحؿا
نوص فقتواصهذ انومميزنتالقاتامنلصوةاصف قوةافااحسـانوتزنعاصاامثؿاهذ انومميزنتافاانىاا :ا
 -1تخفيف العبء عن القضاء :

حيثاافانوصسقطةاصسيلةاوحؿانوتزنعقتاصقرجامرفؽانونضقلافقتهقال اعؾاساسقهـالعكؿاكليرا
فا ااصفيؼ انو بل اعف انونضقلو اعف اطريؽ احؿ اتزنعقت اكقتت اساحؿ القوانقضاو اصق ة انذنا

علمتقاافاح ـانونضقيقانوااااتظراامقـانومحقكـافااازنيدامسامراممقايزيدافاانو بلواغيرااتها
لقحقوةانوتزنعاولصسقطةاصحلهاعفاطرينهقاسيؤدىاعرضاهذ انوتزنعقتاعلاانونضقلواضؼاافا
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نوصسقطةااصانواسصيةاا طااح اتهقئيقاولتزنعاممقايؤدىاكذوؾانوااعدـاعرضاهذنانوتزنعاعلاا
هقتانعسائتقؼاصعليهافقفااطلينهقايؤدىاواصفيؼانو بلاعفانونضقل .ا
 -2المرونة:

و ؿااهـاناسلقبانوااانساص لتانول صلانواانوطرؽانولديلةاوحؿانوتزنعقتاص صدانىسقويبانوانليديةا
صنوعكليقت انورسمية انوم ندبو افحؿ انوتزنع اعف اطريؽ انونضقل ايحاصى اصيعمؿ اعدب اامصر اي با

نالقعهقااحتاطقئلةانولط فاممقايعكؿااليصدناعلااعقاؽانومانقضيفواففاانوصسقطةاعايص دااىا

ن رنلاياراباعليهانولط فواف كساذوؾااهدؼانوصسقطةاعالقعااىان رنلايمكفاافايؤدىاولاص ؿا
وحؿامرضااىطرنؼانوتزنعوافقوصسيطااصاعضصاهيئةانواسصيةاغيراملزـالقالقعان رنلنتام يتةا

مقدنـانوهدؼاهصاني قؿانىطرنؼاولحؿانوذىايرغلصفافيه .ا

 -3استمرار العالقات الودية بين أطراف النزاع:

اصفرانوصسقطةاولماصق ميفانوفر ةاو وانقلاصعرضاص هقتانوتظراصمحقصوةانزنوةانععكقعتاليفا
نىطرنؼ اصنواص ؿ اوحؿ ايرضا انىطرنؼ اعف اطريؽ اانريب اص هقت انوتظر انومالقعدب اصنوصرصجا
لم قوحة اازيؿ اكقفة انوص فقتو اص فق اولنضقل انوذى ايف ؿ افا اتهقية انودعصى القتا قر اطرؼا

صصسقربانآلصرال دصراالرنراماصوداعفاالتقعةاصرؤيةانومحكمةالقوتزنعاممقايؤدىاوفندنفانو القتا

نوصديةاليفانىطرنؼاصاصودانواعقحفاصنول ضقل .ا

 -4حرية االنسحاب والمجوء لمتقاضى:

نونقئـالقواسصيةااصانوصسقطةاعايساطيمانوزنـانوفرالقلالاسصيةانوتزنعالطريؽانوصسقطةاصوكفايا يفا
عليهاافايلذؿاال قرىا هد اصافايساصدـااسقويبانعا قؿانوف قوةاص صعانواااسصيةانوتزنعاكليقا

اصا زئيقاحسبامناضاانوحقؿ .ا
 -5الخصوصية:

اكف ػػؿانوص ص ػػيةاامحقفظ ػػةااطرفػ ػ انوتػ ػزنعاعل ػػااص ص ػػيةانوتػ ػزنعانون ػػقئـاليتهم ػػقال ي ػػدنااع ػػفا
ن ػرنلنتاانو لتيػػهانواػ اااسػػـالهػػقاا ػرنلنتااانومحقكمػػةاانونضػػقئيةاانذانتػػهاافػ اكثيػػرامػػفانعحيػػقفاا
يفضػػؿاطرفػػقانوتػزنعااحػػؿانوتػزنعانو ػػقوؽااليتهمػػقال يػػدناعػػفان ػرنلنتانومحقكمػػةانو لتيػػةاصهتػػقااكمػػفاا
فقئد اانوصسقطةاف انومحقفظةاعلااالؾانوص ص يةااممقايع مانعطرنؼانوماتقزعهااعلػاانول ػصلاا

اوااذوؾاانوتظقـا .ا

 -6محدودية تكاليف الوساطة أو التسوية مقارنة بتكاليف المحاكمة:

ااسـاانوصسقطةالقتهقاذنتااكلفةامقديةانالؿامفاكلفةاانوانقض انذانفانول صلااولمحقكـاامفاع تها
نفايكلدانعطرنؼاام قريؼاصرسصـاصتفنقتاايمكفاا تلهقامفاص ؿاانول صلااوااتظقـانوصسقطةا

واذوؾانفان رنلنتانومحقكمةااااطلباصالاقاانطصؿامفان رنلنتاانو اصسقطةافقوتزنعااصمفاص ؿا
نوصسقطةايمكفااسصياهااف انو قوباال لسةانصال لسايفااف احيفانفان رنلنتاانومحقكمةاااطلبا
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صالاقازمتيقانكثرامفاذوؾاصمقايساال هامفارسصـاصم قريؼاصتفنقتاص هدايمكفاافقديهالقول صلاا

اوااتظقـاانوصسقطةاوافقوصسقطةااصفرانوصالتاصنو هداصنورسصـااصنوم قريؼاصنوتفنقت .ا

-7م ئمةامصنعيدا لسقتانوصسقطةاصمكقتهقاوطرف انوتزنعا اصي امداذوؾاعلااتصعانوصسقطةاسصنلا
اكقتتاالضقئيهانـاص ص يهانـانافقاليه .ا

-8احنيؽامكقسبامعاركةاوطرف انوتزنعاذوؾاانفانواسصيةانوتهقئيهاف انوصسقطةااكصفاالقئمػةاعلػاا

حػػؿامػ ر
ػرضاوطرف ػ انوت ػزنعااػػـانواص ػػؿانويػػهالقرنداهمػػقانوحػػر اصيكػػصفااالقئمػػقاعلػػاااحنيػػؽامكقسػػلهمقااا
صم قوحهمقانومعاركة .ا

-9احنيؽامكقسبامعاركةاوطرف انوتزنعاذوؾاانفانواسصيةانوتهقئيهاف انوصسقطةااكصفاالقئمػةاعلػاا

حػػؿامػ ر
ػرضاوطرف ػ انوت ػزنعااػػـانواص ػػؿانويػػهالقرنداهمػػقانوحػػر اصيكػػصفااالقئمػػقاعلػػاااحنيػػؽامكقسػػلهمقااا
صم قوحهمقانومعاركة .ا

-11نوحلػػصؿاانوص الػػةاانواػ اااسػػـالهػػقاتاي ػػةانوصسػػقطةاصذوػػؾالقوص ػػصؿااوػػااحلػػصؿاغيػػرانعايقديػػهاا
القئمةاعلاانسقسانوحنػصؽانونقتصتيػهااصنوصالػقئماصنوم ػقوحانومعػاركةاادصفانعالا ػقرااعلػاانوحنػصؽاا

نونقتصتيهاانوا ااا امداعليهقانعحكقـاانونضقئية .ا

-11نومحقفظ ػػةاعل ػػاانو ال ػػقتانوصدي ػػهاصنوم ػ ػقوحانومع ػػاركةاال ػػيفاطرفػ ػ انوتػػزنعانذانفام ػػفاعػ ػ فا
اسػػصيةانوت ػزنعاالػػيفانوص ػػصـااعػػفاطريػػؽاانوصسػػقطةانواص ػػؿاوحػػؿامػ ر
ػرضاوطرف ػ انوت ػزنعاصمحننػػقا
وم قوحهمقانومعاركةااصنلنقلانوم قؿامفاصحقاالػيفاطرفػ انوتػزنعاافػ انسػامرنراصاطػصيراانو الػقتا

نوا قريػػةاانومالقدوػػةاليتهمػػقاواف ػ احػػيفانفاتاي ػػةانوص ػػصمهانونضػػقئيةااافض ػ ااف ػ انو قوػػباااوػػاا
الطمامثؿاالؾانو القت .ا

-12نواص ؿااواانافقؽاماػيفالػيفاطرفػ انوتػزنعااصاامثػؿاهػذ اانوفقئػد اافػ انفانعافػقؽاانوػذ ايػاـا
نواص ؿانويهاامفاص ؿاعمليةاانوصسقطةاايكػصفامػفا ػتمانوص ػصـااصلمسػقعدبانوصسػيطاصمػفاثػـا

ف ػػقفاماقت ػػةاه ػػذنانعاف ػػقؽااصطلي ػػةانواص ػػؿانوي ػػهاا ػػؤد ااو ػػااس ػػرعةااتفي ػػذ ااعل ػػااعك ػػسانعحك ػػقـا

نونضقئيةاانوا االداياطلباااتفيذهقااصالاقًازمتيقًاصن رنلنتااودىانو هقتاانومصا هااااسـالقو لريةاا

نحيقتق .ا

** ضمانات الوساطة أو التسوية:
ااامي ػػزانوصس ػػقطةااصانواس ػػصيةاك ح ػػدانوحل ػػصؿانولديل ػػةاوف ػػضانومتقزع ػػقتال ػػددام ػػفانوس ػػمقتا
ا لهقااكثراف قويةامفاغيرهقامفانوتظـانولديلةاوفضانومتقزعقتاصاامثؿاهذ انوسمقتافا :ا
 -1السرية:

نذناكقتتاعلتيةانو لسةامفانوص قئصانومميزباولنضقلاصمفاضػمقتقاهانىسقسػيةواالػقفانوسػريةاا ػدا
اهـانوركقئزانىسقسيةاولصسقطةوافقوماتقزعصفايرحلصفال دـام رفةانوت نزعػقتانوتقعػئةاليػتهـاصاسػلقلهقا

صدصنف هقواتظرناومقاالدااؤدىانويهاهذ انوم رفةالقومسقسالمرنكزهـاصهذ انوسريةانومطلنةااحيطالكقفةا
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صنتػ ػػباصن ػ ػرنلنتانوصسػ ػػقطةواحيػ ػػثاافانوطػ ػػرؼانوصسػ ػػيطانومكلػ ػػؼالػ ػػقوتزنعايحظػ ػػراعليػ ػػهانفعػ ػػقلا

نوم لصمػػقتانواػػااح ػػؿاعليهػػقافػػاا لسػػقتانوصسػػقطةاىعػػصقصاوص ػريفانعالمصنفنػػةانوماتػػقزعيفوا
صمصقوفاهاوهذ انعوازنمقتاياراباعليهااليقـامسئصوياه .ا

صا الػػرانوس ػريةاضػػمقتةاهقمػػةامػػفاضػػمقتقتانوصسػػقطةااصانواسػػصيةانذاافامػػفاع ػ فانوس ػريةااع ػ يما

نىط ػرنؼاعلػػااحريػػةانوح ػصنراصنعدعلالمػػقاوػػديهـامػػفااال ػصنؿاصنفػػقدنتاصانػػديـانواتػػقزعتافػػاامرحلػػةا

نومفقصضقتالحريةااقمةادصفانفايكصفاوذوؾاح يةاامقـانونضقلااصااىا هةااصرىافسمقاوصافعلتا
مسقعاانو لحااصانوصسػقطةاصهػذنانىمػرامػفاعػ تهاافايسػقعدانوصسػيطاعلػااانريػباص هػقتانوتظػرا

ليفاطرفاانوتزنعال يةانواص ؿاواسصيةانوتزنعاصالدااصذانومعرعانىردتاالهذ انوميزبانذات تانومقدبا

8امفاالقتصفانوصسقطةارالػـا37اوسػتةا2113اعلػاااتػها"اا الػران ػرنلنتانوصسػقطةاسػريةاصعاي ػصزا
نعحا ػػقجالهػػقااصالمػػقااػػـافنهػػقامػػفااتػػقزعتامػػفااللػػؿااط ػرنؼانوت ػزنعاامػػقـااىامحكمػػةااصااىا هػػةا

كقتت" .ا

اصهصامقااكدتاعليهانومقدبا7امفاالػرنراصزيػرانو ػدؿانوم ػرىا"لعػ فانع ػرنلنتاامػقـاهيئػةا

نواحض ػػيرارال ػػـا6929اوس ػػتةا"2118انذات ػػتاعل ػػااافا"ايا ػػصوااعض ػػصانوهيئ ػػةال ػػذؿامح ػػقصعتا
نو لحاليفانوص صـاصعرضهاعليهـاواسصيةانوتزنعاصديقواصعاي صزاوهانلدنلانوػراىانونػقتصتااو ػقوحا

طرؼاضداوصر.اصوهافااسليؿاذوؾاحػثانوص ػصـاعلػاانو ػلحاافاي نػدا لسػقتامعػاركةام هػـوا

اصامتفردبامماكؿاص ـاعلااحدىاوال يرهـالمصضصعانوتػزنعواصافايتػقالشامػقايندمصتػهامػفاحلػصؿا
فيػػهاصيطصرهػػقاص ػػصعانوػػاا ػػي ةااصنفنيػػةاليػػتهـواعلػػااافاي نرعػػاامػػتحهـافر ػػقاماسػػقصيةاو ػػرضا
ص ه ػػقتاتظ ػػرهـواصافايح ػػقفظاعل ػػااسػ ػريةام ػػقايلصح ػػصفال ػػهام ػػفام لصم ػػقتاف ػػاا لس ػػقاهـانعتفرندي ػػةا

صيطللصفاعدـانعف قحاعتهق".ا ا

اصالػػدا ػػقلاتػػصانوفن ػربانىصي ػربامػػفانومػػقدبا7اسػػقوفةانوػػذكراالػػقطمانودعوػػةاعلػػااملػػدااس ػريةا

مرحلةانواسصيةاصعدـا صنزاا صيؿانومحكمةاعلاامقاي رىاص وهقافاانثلقتانودعصىااصااىا قتػبا
مفا صنتبانوتزنعافيهقانذا قلالهقااتها"اصنذناوـاياـانو لحواصاحيؿاملػؼانوػدعصىاولػدنئربانومصا ػةا

صعاي ػػصزانععاػػدندالػػقىصرنؽااصانومسػػاتدنتااصانومكقالػػقتااصانواتػػقزعتانومندمػػةااصانومسػػاصدمةامػػفا

اىاطرؼافااع فانو لحاكػدويؿااصامسػاتداامػقـانومحكمػةااصااىا هػةاالضػقئيةامػقاوػـايامسػؾالهػقا
مندمهق"ا .ا

اصياض ػػحامم ػػقاس ػػلؽاات ػػهايع ػػارطاعس ػػلقغانوسػ ػريةاعل ػػاانوم لصم ػػقتاصنوليقت ػػقتاصنومس ػػاتدنتا

نومندمةاافايلدىانوص ـااحفظػهاعليهػقالقوسػريةا ػرنحةافػاامحضػرا لسػةانواسػصيةواصنوحنينػةاافا
هذنانوعرطاتقلمامفاافاكؿامرحلةامفام نرحػؿااحضػيرانوػدعصىالمػقااسػالزمهامػفااللػصؿانومسػاتدنتا

صنومػذكرنتامػػفانوص ػػصـ.اصمرحلػػةانواسػػصيةالمػػقااسػػالزمهامػػفانعسػػامقعاولص ػػصـاصاللػػصؿانومسػػاتدنتا

متهـامػرحلايفاماػدنصلايفاعايص ػدافق ػؿاليتهمػقواف ضػصاهيئػةانواحضػيراياػصواانونيػقـالػقومرحلايفا
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فااذنتانوصالتواوهذناف لاانوص صـاافايلدصفااحفظهـالسريةااىاليػقفااصامسػاتدااػـاانديمػهاحاػاا
ي دصامح تقامفانساصدنمهافاانعثلقتااصانوتفااامقـانومحكمةواصعلػااعضػصاهيئػةانواحضػيراافا

ياحػػرىاس ػؤنؿانوص ػػـاعمػػقانذناكقتػػتانومسػػاتدنتااصانوليقتػػقتااصانوم لصمػػقتانواػػااالػػدمهقاس ػريةااـا

غيراسريةواصالػداصرداهػذنانوعػرطافػاانومػقدبا7امػفاالػرنراصزيػرانو ػدؿارالػـا6929اوسػتةا2118اومػقا
ت ػػتاعل ػػاانواػ ػزنـاعض ػػصاهيئ ػػةانواحض ػػيراولحف ػػقظاعل ػػااسػ ػريةام ػػقايندم ػػهانوص ػػصـام ػػفاليقت ػػقتا
صمسػاتدنتانذااعنػػباهػػذنال لػقرب"اصيطللػػصفاعػػدـانعف ػقحاعتهػػق".انذفافسػريةمقايندمػهانوص ػػـامػػفا

مساتدنتااصام لصمقتااصاغيػراذوػؾام لنػةاعلػااعػرطاصنالػؼامػؤدن اافايطلػباعػدـانعف ػقحاعمػقا
الدمهامفامساتدنتااصاادواالهامفاليقتقتااصااتقزعت(.)17ا ا
 -2حياد عضو ىيئة التحضير:

اكػػدتاعلػػااهػػذنانوملػػداانومػػقدبا1/7امػػفانون ػرنرانوػػصزنرىاسػػقوؼانوػػذكرانذات ػػتاعلػػاااتػػها"ياػػصواا
عضصانوهيئةالذؿامحقصعتانو لحالػيفانوص ػصـاصعرضػهاعلػيهـاواسػصيةانوتػزنعاصديػقاصعاي ػصزاوػها

نلدنلانوراىانونقتصتااو قوحاطرؼاضداوصر"ا ا

ايا سداهذنانوملداافااعدـانعتحيقزاصعدـانوا ثيراعلاانوص صـوافي ػباافاياحلػااعضػصا

هيئ ػػةانواحض ػػيرال ػػفةانوحي ػػدباصنوا ػػرداعت ػػدانوتظ ػػراف ػػاانومتقزع ػػقتاصع ػػدـانوافري ػػؽال ػػيفانوص ػػصـا

نوماتػػقزعيفاامقمػػهاصاعايفضػػؿااصاينػػربااحػػدانوص ػػصـافػػاانومتقزعػػةانوم رصضػػهاعليػػهاعلػػااحسػػقبا
نوص ػػصـانآلص ػريفواىفاعمػػؿاو تػػةانواحضػػيراي ػػباافاياحلػػاالقعسػػان ؿاصنوا ػػرداصنوحيػػقدامػػفا
ميمانومؤثرنتانوااااؤثرافااناصقذانون نررنت .ا

اكمقاي باعلااعضصاهيئةانواحضيرااعايس ااعثلقتانوػدويؿالتفسػهاصينا ػرادصر اعلػاا

افايالنػػاانىدوػػةانواػػااينػػدمهقانوص ػػصـاسػصنلاو ثلػػقتااصاولتفػػااصفنػػقاولنصنعػػدانواػػااحػػددهقانونػػقتصفوا
صعليػػهاافاي ػػرضاادوػػةاكػػؿاص ػػـاعلػػاانوص ػػـانآلصػػراعم ػ الملػػداانوم قلهػػةالقوػػدويؿاحاػػااياػػيحا

نوفر ةاوكؿاص ـاافايتقالشاادوةانوص ـانآلصراصينتدهقواصافايتػقالشاهػذ انىدوػةاصينػدرهقاواكػصيفا
نالاتقعهاحاااعايكػصفاحكمػهامعػصبالمصقفػةانونػقتصفواصاعاينضػاال لمػهانوعص ػاافػاانومتقزعػةوا

ف اي صزاافايكصفانالاتقعهاعفاغيراطريؽانوص صـ .ا

اا كيػػدناعلػػااملػػدااحيػػقداعضػػصاهيئػػةانواحضػػيرافنػػدات ػػتانومػػقدبا9امػػفاالػرنراصزيػػرانو ػػدؿا

سػػقوؼانوليػػقفاعلػػاااتػػه"اعاي ػػصزاو ضػػصاهيئػػةانواحضػػيراافايكػػصفاعضػصنافػػاانوػػدنئربانواػػاااتظػػرا
مصضصعانودعصى" .ا

اف ضػػصاهيئػػةانواحضػػيرانوػػذىانطلػػماعلػػاااس ػرنرانوص ػػصمةاذنتانو ػػلةالقومتقزعػػةاصمػػتهـا

محاصىانومساتدنتانواااعايرغبانىطرنؼافااص صوهؿاولمحكمةاوامسػكهـالسػرياهقوانذنامػقاظهػرا
()17ا-ااد.افهراعلدنو ظيـا قوحواعرحاالقتصفانومحقكـانعالا قديةوامر ماسقلؽواص .85ا
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علاانودعصىالمظهراالقضاانوحكـافقتهاوـاي صؿاعلاامقاعرفهامفام لصمقتاصاسرنراعفانومتقزعةا
لعكؿارسماافااحكمهافقفاالتقعاهانودنصليةاحامقاساا ثرالهقواصسيلتااعلااذوؾاحكمهواوهذناكقفا

مػػفاغيػػرانو ػػقئزاافايكػػصفاهػػذنانو ضػػصانوػػذىااػػدصؿافػػاامرحلػػةانواحضػػيرااصانواسػػصيةاعض ػصنافػػاا

نودنئربانوااااتظرانودعصى .ا

 -3السرعة واختصار الوقت:

لقا ػػتانوس ػػرعةااع ػػكؿاس ػػمهام ػػفاس ػػمقتانو

ػػرانوح ػػديثواصعع ػػؾاافانو دنو ػػةانولطيئ ػػةاه ػػاانتك ػػقرا

ول دنوػػةواوػػذوؾات ػػداافاعمليػػةانوصسػػقطةااصانواسػػصيةااصػػدـاصلعػػكؿاكليػػراهػػذنانعا ػػق وااىاسػػرعةا
نوف ػػؿاف ػػاانومتقزع ػػقتواصيظه ػػراذو ػػؾام ػػفاصػ ػ ؿااحدي ػػدانومع ػػرعاولم ػػدبانوا ػػااات ػػزاف ػػااظرفه ػػقا
نوصسقطةوىفانوا صيرافااحسـانومتقزعقتايػذهبالحنػصؽانىطػرنؼانوماتقزعػةاصيفػصتاعلػيهـافر ػقا

الداعاا صضاصق ةافاانوم قؿانوا قرىاعسيمقانذناوـااحسـامتقزعقاهـال داامداطصيؿاااصنواافيها
نوما يرنتانعالا قدية.ا ا

صا امػػدانوسػػرعةافػػااعمليػػةانواسػػصيةااصانوصسػػقطةاعلػػاامهػػقرنتانوصسػػيطااصاعضػػصانوهيئػػةا

نونقئـالقواسصيةاصنىسقويبانومساصدمهامػفاالللػهاصالدراػهانو لميػةاصنو مليػةافػااانيػيـانوم نركػزانونقتصتيػةا
وطرفػاانوتػزنعاصمػػقاياماػػمالػػهامػػفاثنػػةاوػػدىااطػرنؼانوتػزنعاصامكتػػهامػػفاني ػػقدامتػػقخايعػ رانىطػرنؼا
لندربانوصسيطاعلااني قداسلؿاتق حةاولافقصضافاا صاصدىال يدناعفامظقهرانورسميةانوانليدية .ا

صالػػدااصػػذانومعػػرعانىردتػػاالملػػداانوسػػرعةافػػاانومػػقدبانوسػػقلنةامػػفاالػػقتصفانوصسػػقطةارالػػـا37ا

وسػػتةا2113افػػاافػػضانومتقزعػػقتالطريػػؽانوصسػػقطةاصذهػػبانوػػااال ػػدامػػفاذوػػؾانذاحػػددانومػػدبانواػػاا
انيػػدانىط ػرنؼاوازصيػػدانوصسػػيطااصانول تػػةالقوصثػػقئؽانوما لنػػةالػػقوتزنعانلاػػدنلامػػفااػػقريثانحقوػػةانوت ػزنعا

ولصسقطة .ا

صهػػصامػػقااكػػدتاعليػػهانومػػقدبا8/3امػػفاالػػقتصفانومحػػقكـانعالا ػػقديةارالػػـا121اوسػػتةا2118ا

حي ػػثات ػػتاعل ػػااات ػػه"اصاص ػػاصاهيئ ػػةانواحض ػػيروال ػػقواحنيؽام ػػفانس ػػايفقلامس ػػاتدنتانومتقزع ػػقتا
صنو ػػدعقصىواصد نرس ػػةاهػػػذ انومس ػػاتدنتواصعنػػػدا لس ػػقتانسػػػامقعاىطرنفه ػػقواصنع ػػدندام ػػذكربالطللػ ػػقتا

نوص صـاصاسقتيدهـواصاص هانعافػقؽاصنعصػا ؼاليػتهـاصذوػؾاصػ ؿامػدباعاا ػقصزاث ثػيفايصمػقامػفا
اػقريثااليػػدانوػدعصىواصوػرئيسانوػػدنئربانومصا ػةاافايمػػتحانوهيئػػةالتػقلاعلػػااطلػػبارئيسػهقامػػدبا ديػػدبا

ولاحضيراعاا قصزاث ثيفايصمقواصنعااصوتانودنئرباتظرانودعصى" .ا
 -4حرية االنسحاب والمجوء لمتقاضى:

عضػػصاهيئػػةانواحضػػيرااصانوصسػػيطاعايسػػاطيمانو ػزنـانوفرالػػقلالاسػػصيةانوت ػزنعالطرينػػةانواسػػصيةاصوكػػفا
يا ػػيفاعليػػهاافايلػػذؿاال ػػقرىا هػػد واصافايسػػاصدـااسػػقويبانعا ػػقؿانوف قوػػةاص ػػصعانوػػاااسػػصيةا

نوتزنعاكليقااصا زئيقاحسبامناضاانوحقؿاصهصامقااكدتاعليهانومقدبا8افنربا5امفاالقتصفانومحقكـا

نعالا قديةاسقوفةانوذكراحيثات تاعلاااتها"صااصواانوهيئةالػذؿامحػقصعتانو ػلحالػيفانوص ػصـا
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صا رضهاعليهوافقذناالللص ارف تامحضرنامصال قامتػهانوػاانوػدنئربانومصا ػةاعوحقالػهالمحضػرا لسػةا
تظرانودعصىاصنونضقلافيهقاصفؽااحكقـاالقتصفانومرنف قتانومدتيةاصنوا قرية" .ا
ا

** أساليب الوساطة أو التسوية:
اهتقؾانسلصلقفاعقئ قفافااعمليةانوصسقطةاصيامث فافيمقايلا:ا ا
 -1التسييل:

اصيامثػػؿاهػػذنانىسػػلصبافػػاااليػػقـاعضػػصانوهيئػػةالقع امػػقعامػػمااطػرنؼانوتػزنعاصاحديػػداا تػػدبا

عمػػؿاوهػػـاالقئمػػةاعلػػااالصػػيصانوتػزنعانونػػقئـاليػػتهـاصاتظػػيـاعمليػػةاالػػقدؿاص هػػقتانوتظػػراعلػػااتحػػصا

يسهؿاسيراعمليةانواسصيةاص صعاول قيةانومر صبامتهق .ا
 -2التقييم:

صيامثؿاهذنانىسلصبافاااليقـاعضصانوهيئةالقع امقعالكؿاطرؼامفاطرفاانوتزنعاعلا ا

حػػدىافػػااوانيػػيـامركػػز انونػػقتصتااصنلػػدنلا اريػػهانوماصالػػمالقوتسػػلةاونضػػياهواصذوػػؾامػػفاصػ ؿانسػػا رنضا
نوت صصانونقتصتيةاصنع اهقدنتانونضقئيةافااهذنانوص صصواصهتقااكمفااهميةاافايكػصفاعضػصا

نوهيئػةاذصاصلػرباعلميػةاصعمليػػةاامكتػػهامػفاانيػػيـانوم نركػػزانونقتصتيػةال سػػلصبامنتػػمايحػقفظاعلػػاانوثنػػةا
صنوحيقديةاصهذناياطلبالقعضقفةانواانوصلربانو لميةاصنو مليةانعومقـالقومهقرنتانوادريليػةاصنىسػقويبا

نوفتيةانومساصدمةافاانوا قمؿاممانىطرنؼ .ا

اصهػػصامػػقااكػػدتاعليػػهانومػػقدبا8افنػربا3امػػفاالػػقتصفانومحػػقكـانعالا ػػقديةاسػػقوؼانوػػذكراحيػػثا

ت ػػتاعلػػاااتػػها"صاصػػاصاهيئػػةانواحضػػيرالػػقواحنؽامػػفانسػػايفقلامسػػاتدنتانومتقزعػػقتاصنوػػدعقصىوا
ودرنسةاهذ انومساتدنتاصعندا لسقتانسامقعاىطرنفهقواصنعػدندامػذكربالطللػقتانوص ػصـاصاسػقتيدهـا

صاص هانعافقؽاصنعصا ؼاليتهـاصذوؾاص ؿامدباعاا قصزاث ثيفايصمقامفااقريثااليدانودعصى .ا

اصكذوؾانومقدبا7افنربا2امفاالرنراصزيرانو دؿارالـا6928اوستةا2118اسقوؼانوذكراحيػثا

ت ػػتاعلػػاااتػػها"صوػػهافػػااسػػليؿاحػػثانوص ػػصـاعلػػاانو ػػلحاافاي نػػدا لسػػقتامعػػاركةام هػػـوااصا
متفرد امماكؿاص ـاعلااحدىاوال يرهـالمصضصعانوتزنعواصافايتقالشامقايندمصتهامفاحلػصؿافيػها

صيطصرهػػقاص ػػصعانوػػاا ػػي ةااصنفنيػػةاليػػتهـواعلػػااافاي نرعػػاامػػتهـافر ػػقاماسػػقصيةاو ػػرضاص هػػقتا

تظرهـواصافايحقفظاعلااسريةامقايلصحصفالهامفام لصمػقتافػاا لسػقاهـانعتفرنديػةاصيطللػصفاعػدـا
نعف قحاعتهق" .ا

** مراحل عممية الوساطة أو التسوية:
اامراعمليةانواسصيةانوتمصذ يةال رل ةامرنحؿايا يفاعلػااعضػصاهيئػةانواسػصيةانعومػقـالهػقا

صاامثؿاهذ انومرنحؿافيمقايلا :ا
 -1نومندمة
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 -2نو لسةانومعاركة

 -3نع امقعقتانوم لنة
 -4نواسصيةاصنعافقؽ

صفيمقايلاات رضاوكؿامرحلةاعلااحدى :ا
نومرحلةانعصوا:انومندمةا ا

اصفيهقاينصـانوصسيطالمقايل -:ا ا
-

نوا ريؼالتفسه.ا ا

-

نوطلبامفانوص صـانوا ريؼالقتفسهـ .ا

-

عرحان رنلنتانوصسقطة .ا

-

نواقكيداعلااملدناسريةان رنلنتانوصسقطة.ا ا

-

ليقفانهميةانوصسقطةاكقحدانوحلصؿانولديلهاوفضانومتقزعقت.ا ا

عرح دصر اكصسيطاصنواقكيداعلااحيقدياهاصذوؾاوكسباثنةانعطرنؼ.ا ا

-

م قو ةاانو صنتبانعدنريةاو مليةاانوصسقطة.اا ا

-

ناقحةانوم قؿاو طرنؼاعلدنلان اانسافسقراعفاعمليهانوصسقطة.

-

نواقكيداعلااندنبانوحصنرانثتقلاعمليهانوافقصض.ا ا

نومرحلةانوثقتية:انو لسةانومعاركةا ا

صف اهذ انو لسة ايطلب انوصسيط امف اطرف انوتزنع الدلن القو هة انومدعية القف اا رض اندعقلهق اصح
صمطقولهقانوتهقئيةالعكؿاصنضحاصمف اثـايطلبامفانو هةانومدعااعليهقالقفاا رضادفقعهقاصح

هقا
هق...ا

صف اهذ انومرحلة ايحؽ اولصسيط ااص يه انية ام حظقت انسافهقمية اع امف اطرف انوتزنع احسب امناضاا

نوحقؿا.ا ا

نومرحلةانوثقوثة:انع امقعقتانوم لنةا ا

صف اهذ انومرحلةايتفردانوصسيطالطرف انوتزنعاكؿاعلااحدىالهدؼا ممانومزيدامفانوم لصمػقتا
حػػصؿامقهيػػةانوتػزنعاصنولحػػثافػ انحامػػقعتانواسػػصيةاحيػػثايسػػاممانوصسػػيطانوػػااص هػػةاتظػػراكػػؿامػػفاطرفػ ا
نوتزنعاصيالناامػتهـانو ػرصضاصنومطقوػباانومطرصحػةاوحػؿانوتػزنعاصهتػقاالػدايسػاصلصاانوصسػيطافيمػقانذناكػقفا

هتػػقؾام ػػقوحاصق ػػةاع امػػفاطرف ػ انوت ػزنعااسػػقعداف ػ ااسػػصيةانوت ػزنعاحيػػثايػػاـانصػػذهقال ػػيفانععالػػقرا
ولمسقهمةاف افضانوتزنعا...صف اهذ انومرحلةاينصـانوصسيطالانييـانومرنكزانونقتصتيةاوطرفػ انوتػزنعاصعػرضا
ص هػػةاتظػػر انونقتصتيػػةاف ػ انعدوػػةانومندمػػةامػػفاحيػػثاانييمهػػقاصليػػقفامػػدىانتاق ياهػػقاصلحػػثا ميػػمانو صنتػػبا

نوما لنةالقوتزنعامماكؿاطرؼاعلااحدىا...اصينػصـانوصسػيطانيضػقافػ اهػذ انومرحلػةالاتظػيـاعمليػهااالػقدؿا
نو رصضاصنومنارحقتاصانريباص هقتانوتظراليفاطرف انوتزنعااص
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انواااسصيةاتهقئيةاولتزنعا.ا ا

ااااااااصهتقايلػرزادصرانوصسػيطاصمهق نراػهامػفاحيػثانواركيػزاعلػااحيػقد اصتزنهاػهاصمهقراػهافػ انسػاصدنـا

نسػػقويبانعا ػػقؿاصم رفاػػهالقعسػػقويبانوم ئمػػةاعدنرباعمليػػهانوافػػقصضالمػػقايػػا ئـامػػماعص ػػيةاصطلي ػػةا
طرفػ انوتػزنعاصنعسػػقويبانوا ػ ايسػػاصدمصتهقافػ انومفقصضػػقتاصنواركيػػزاعلػػاانوم ػػقوحانومالقدوػػةالػػيفاطرف ػ ا
نوتزنعاصاصظيفهقاولمسقهمةاف احؿانوتزنعاحيثانفاهتقؾاصمسهانتمقطامصالفةامفانومفقصضقتامتهقامقاهصا

انليد اصمتهقامقاهصامساحدثايا يفاعلاانوصسيطانعومقـالهقاعت قحاعمليهانوصسقطةا.ا ا
نومرحلةانورنل ة:امرحلةانواسصيةاصانعافقؽا ا

ااااااااااصف ػ اهػػذ انومرحلػػةايصلػػصاطرفػػقانوت ػزنعانوػػاااسػػصيةانوت ػزنعال ػػدانفاالػػقـانوصسػػيطالانريػػباص هػػقتا
تظرهـاحصؿامصضصعانوتزنعاصالدااعمؿاالؾانواسصيةااسصيةاتزنعقتانصرىامرالطةالقوتزنعامصضصعانودعصىوا

صاحنؽاهذ انواسصيةام قوحاطرف انوتزنعا .ا

ااااااااااصفػػااهػػذنانوعػ فات ػػتانومػػقدبا3امػػفاالػرنراصزيػػرانو ػػدؿارالػػـا6929اوسػػتةا2118اسػػقوؼانوػػذكرا
علاااتها"ياصوااعضصانوهيئةااحضيرامقايستدانويهامفامتقزعقتاصدعقصىواصذوؾالاهيئاهقاوتظرامصضصعهقا

علااص هانوسرعةواصوهافااسليؿاذوؾانونيقـالمقايلا :ا

-1درنسةامصضصعاصمساتدنتانومتقزعقتاصنودعقصىانومرفصعةامفااطرنؼانوص صمة .ا

-2نسايفقلانومسػاتدنتانعزمػةاولف ػؿافػاانومتقزعػقتاصنوػدعقصىاطلنػقاوطلي ػةانومتقزعػةااصانوػدعصىا
نومنقمػػةاامػػقـانومحكمػػةواعلػػااافايػػاـانعسػػايفقلالم رفػػةانوص ػػصـاصػ ؿامػػدبازمتيػػةايحػػددهقاعضػػصا

نوهيئ ػػةوام ػػما ػ ػصنزانوا ػ ػريحاوه ػػـالقوح ػػصؿاعل ػػاام ػػقايل ػػزـاانديم ػػهام ػػفامس ػػاتدنتام ػػفانو ه ػػقتا

نوحكصمية .ا

-3نس ػػادعقلانوص ػػصـاو ن ػػدا لس ػػقتانس ػػامقعاوص ه ػػقتاتظ ػػرهـواصمتقالع ػػاهـاف ػػاانوصال ػػقئمانوصن ػػبا
نيضقحهقافاانومتقزعقتااصانودعقصىواصاص هانعافقؽاصنعصا ؼاليتهـافيهق .ا

-4اكليػػؼانوص ػػصـالانػػديـاطللػػقاهـاصاسػػقتيدهـاص ػ ؿا لسػػقتانعسػػامقعوالمػػقافػػااذوػػؾاطللػػقاهـا
نوما لنةالقدصقؿاص صـا ددواصاسلقباهذنانعدصقؿواصنلدنلانوطللقتانو قرضةاصاسقتيدهق .ا

-5ناصقذامقايلزـامفامحقصعتاع رنلانو لحاليفانوص صـواصنعسامقعاوص هػقتاتظػرهـافيػهواصمػقا
يمكفاافايندمهاكؿاطرؼامتهـاواحنيؽاهذنانو لح .ا

**أنماط وأساليب المفاوضات أثناء اجراءات عممية التسوية أو الوساطة:
ػقطاصاسػػقويبانومفقصضػػقتانوا ػ ااسػػاصدـاااثتػػقلان ػرنلنتاعمليػػةانوصسػػقطةاعلػػااالػػدراكليػػرامػػفا
اتمػ ا
نىهميةاصيا يفاعلاانوصسيطانعومقـالهقاذوػؾاافانومفقصضػةااهػ افػفاصعلػـافػ اوفاصنحػداف لػاانوصسػيطاافا
ػقويلهقاصاتمقطهػػقاصنفايكػػصفامانت ػقًاوكيفيػػةااطلينهػػقاصنوا قمػػؿام هػػقالهػػدؼانوػػامكفامػػفام رفػػةا
ا
يكػػصفاملم ػاقًال سػ

نىسلصبانوم ئـاواسهيؿانوحصنراليفانىطرنؼاصمفاثـااللصغانو قيةانومتعصدباف ااسصيةانوتزنع .ا

صهتقؾاصمسةااتمقطامصالفةاولمفقصضقتامتهقامقاهصاانليد اصمتهقامقاهػصامسػاحدثاصفيمػقايلػ ات ػرضا

وهقاالقعقا -:ا
ً
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انوصسقئؿانوانليديةاولمفقصضقت :ا

اتنسـانوصسقئؿانوانليديةاولمفقصضقتانوااث ثةااتصنعاصاامثؿافيمقايلا :ا
 -1نومسقصنبانوملتيةاعلاانوحنصؽ.
 -2نومسقصنبانواصفينية.

 -3نومسقصنبانواصزي ية.

 -1نومسقصنبانوملتيةاعلاانوحنصؽ:

ين دالهذنانوتػصعامػفااتمػقطانومفقصضػقتال تػهاذوػؾانىسػلصبانوػذىايكػصفافيػهانواركيػزاعلػاانوحنػصؽا
نونقتصتيةامحؿانوتزنعواصاظهرااهميةانساصدنـاهذنانىسلصبافاانوحقعتانواػاايرغػبافيهػقانىطػرنؼا
ال رااسصيةانوتزنعاعلاانوحنصؽانونقتصتيةانوماتقزعاعليهقال صربام ردباعفااىام قوحااصرى .ا

 -2نومسقصنبانواصفينية:

ين دالهػذنانوتػصعامػفااتمػقطانومفقصضػقتال تػهاذوػؾانىسػلصبانونػقئـاعلػااانريػبانو ػرصضانومالقدوػةا
ليفانىطرنؼامحؿانوتػزنعاص ػصعانوػاانو ػرضانىكثػرام ئمػةاوطرفػاانوتػزنعاصمػفاثػـانوػاااسػصياه.ا

صياضمفا هذنانوتصعامفااتمقطانومفقصضقتاانديـااتػقزعتامالقدوػةامػفا قتػباطرفػاانوتػزنعواصيسػ اا

عضػػصاهيئػةانواسػػصيةافػػااهػػذنانوتػػصعامػػفااتمػػقطانومسػػقصمةانوػػاانسػػاصدنـامهػػقرنتافػػااانريػػباص هػػقتا
نوتظرواصنالتقعانىطرنؼالقو رصضانومطرصحةامفاص ؿاانييمػهاولم نركػزانونقتصتيػةاواطػرنؼاصمنقرتػةا

نو رصضانومطرصحةالقوتاقئجانوماصال ةاوحؿانوتزنعاالضقئيق .ا

 -3نومسقصمةانواصزي ية:

ين ػػدالهػػذنانوتػػصعامػػفااتمػػقطانومفقصضػػقتال تػػهاذوػػؾانىسػػلصبانوػػذىايلحػػثافػػااكيفيػػةااسػػصيةانوتػزنعا
حصؿاكميةاثقلاةامفانومصنردانوماتقزعاعليهق .ا

انوصسقئؿانومساحدثةاولمفقصضقت :ا

اتنسـانوصسقئؿانومساحدثةاولمفقصضقتانوااتصعيفايامث فافيمقايلا :ا
 -1نومسقصمةانونقئمةاعلاااسقسانوم لحة.
 -2نومسقصمةانوماكقملة.

 -1نومسقصمةانونقئمةاعلاااسقسانوم حة.
ين ػػدالهػػذنانوتػػصعامػػفااتمػػقطانومفقصضػػقتال تػػهاذوػػؾانىسػػلصبانوػػذىايكػػصفافيػػهانواركيػػزاعلػػاا

نوم ػػقوحانىصػػرىاوطرفػػاانوتزنعقضػػقفةانوػػاانوحنػػصؽانونقتصتيػػةانوماتػػقزعاعليهػػقاصيعػػمؿام ػػطلحا
نوم ػػلحةاكػػؿاات ػصنعانوم ػػقوحانومعػػرصعةاحيػػثااتػػهافػػااكثيػػرامػػفانوحػػقعتايكػػصفاواط ػرنؼا

نوماتقزعػػةام ػػلحةام يتػػةاصقر ػػةاعػػفاصالػػقئمانوت ػزنعاصوكتهػػقاا ػرالطالػػهاصي لػػؽانىط ػرنؼااسػػصيةا
نوتزنعامصضصعانودعصىاعلاااحنيؽاهذ انوم لحة .ا

 -2اسلصبانومسقصمةانوماكقملة.
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صين ػػدالهػػذنانوتػػصعامػػفااتمػػقطانومفقصضػػقتال تػػهاذوػػؾانىسػػلصبانوػػذىاينػػصـاعلػػاااصسػػيماتطػػقؽا

نوتػ ػزنعاويع ػػمؿااس ػػصيةاصالػ ػقئماصم ػػقوحاغي ػػراال ػػؾانومات ػػقزعاعليه ػػقالحي ػػثااك ػػصفاال ػػؾانوصال ػػقئما
صنوم ػػقوحاغيػػرامرالطػػةالقوصالػػقئمانوماتػػقزعاعليهػػقانرالقطػػقاصثينػػقانعاافااط ػرنؼانوت ػزنعاي لنػػصفا
اسصيةانوتزنعامصضصعانودعصىاعلاااسصيةاهذ انوصالقئمااحنينقاوالؾانوم قوح .ا
 -أساليب االتصال:

ا الرااسقويبانعا قؿامفانومسقئؿانوفتيةانوااايا يفاعلااعضصاهيئةانواسصيةانعومقـالهقاويكصفا
مانتػػقاو ملػػهاكصسػػيطاصااطلػػباهػػذ انىسػػقويبامهػػقربافػػاااطلينهػػقاحاػػاااػػت كساني قليػػقاعلػػااعمليػػةا

نواسصيةاصمفاثـااحنؽانو قيةامتهق.ا ا
صاامثؿااسقويبانعا قؿافاانىاا :ا

 -1ففانعقدبانو يقغةانومحقيدب.
 -2ففانوالصيص.

 -3ففااحديدااصوصيقتانوتزنع.
 -4ففانععاذنر.

 -5ففانععارنؼ.

 -6ففام قو ةارفضانوم لصمقتالسلبام درهق.
صست رضاوهذ انىسقويباعلاانوتحصانواقوا :ا
 -1ففانعقدبانو يقغةانومحقيدب:

ااااااااااصنومن صدالذوؾانوففاك حدااسقويبانعا قؿال تػهاذوػؾانىسػلصبانوػذىايال ػهانوصسػيطااصا
عضصاهيئةانواسصيةااثتقلان رنلنتانواسصيةوالهدؼا يقغةانو لقرنتانوااايالفظالهقااطرنؼانوتزنعا
مفاا ؿانوا ليراعفاص هةاتظرهـالمصضصعانوتزنعاصذوؾاطرينةامحقيدباعفاطريؽانسػاصدنـااوفػقظا

صا ػػقليرااهػػدؼانوػػااكسػػباثنػػةانىطػرنؼالنػػدرباعضػػصاهيئػػةانواسػػصيةاعلػػااحػػؿانوتػزنعاصندنرباعمليػػةا

نوافقصضواصلقع مقؿااسهيؿاعمليةانواسصيةاص صعانوااحؿانوتزنعال صرباصدية .ا

ااااااااافف اكثيرامفانىحيقفايكصفااطػرنؼانوتػزنعااثتػقلاعمليػةانوصسػقطةامعػحصتيفالقعتف ػقعتا
صوػػديهـاعػ صرالقطحلػػقطا..اصالػػدايالفظػػصفال لػػقرنتاغيػػرامنلصوػػةاولطػػرؼانىصػػرا..اففػ اهػػذ انوحقوػػةا

يلػ ػػرزادصرانوصسػ ػػيطااصاعضػ ػػصاهيئػ ػػةانواسػ ػػصيةاف ػ ػ انسػ ػػاصدنـااسػ ػػلصبااعػ ػػقدبانو ػ ػػيقغةاومتػ ػػماهػ ػػذ ا
نعتف قعتا..اصي امدات قحانساصدنـاهذنانىسلصباعلاامس وايفامهمايفاصهمقاا:ا -ا

 .1اليقـانوصسيطال عقدبا يقغةا صهرانوك ـانوذ االفظالهااحدانىطرنؼانوماتقزعة .ا
 .2الي ػػقـانوصس ػػيطالقس ػػاصدنـانوكلم ػػقتاصنو ل ػػقرنتانومحقي ػػدبانواػ ػ اعاا ػػؤد ااو ػػاازي ػػقدبا
نتف قؿانىطرنؼا.ا
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ف لااسليؿانومثقؿاالداي ؼااحدااطرنؼانوتزنعانوطرؼانىصػرال تػهاكػقذباصذوػؾافػ ا ػصامعػحصفا

لقعتف ػػقؿالػػيفانوط ػرفيفا..افصنضػػحاافاهػػذنانىمػػرامػػفاع ػ تهاافايضػػماعرناليػػؿاامػػقـاات ػػقحاعمليػػةا
نواسػػصيةااصانو ػػلحاصهتػػقاعلػػاانوصسػػيطااصانو ضػػصاافاياػػدصؿاعلػػاانوفػػصراومتػػمامزيػػدامػػفانوا ػ يدا
صذوؾالقساصدنـااسلصبااعقدبانو يقغةانومحقيدبالقالقعااحدانىسلصليفاانواقوييفا:ا ا

اا -افايصقطػ ػػبانوصسػ ػػيطانوطػ ػػرؼانوػ ػػذ اص ػ ػػؼانوطػ ػػرؼانآلصػ ػػرالقوكػ ػػذبا
لقونصؿاوها"ااتقانفهـاافانوم لصمقتانوا اوديؾامصالفةاعمقاودىانوطرؼا

نآلصػػرامػػفام لصمػػقتواصاريػػداافااسػػممانومزيػػدام ػفاص هػػةاتظػػرؾاحػػصؿا
مصضصعانوتزنعا".ا ا

فهذ انوطرينةاه اطرينةامحقيدبايهدؼامػفاص وهػقانوصسػيطااوػااسػحبااالػرنرامػفانوطػرؼانومتف ػؿا
لقفامقاوديهامػفام لصمػقتاغيػراالػؾانواػ اوػدىانوطػرؼانآلصػرادصفاحق ػةاعسػاصدنـانىوفػقظاغيػرا

نومنلصوةاصغيرانو ئنةاصلقواقو افقتهايص هانوطرفيفااواانواركيػزاعلػاانوتنطػةانىسقسػيةاولتػزنعال يػدنًا

عفانىوفقظاصنو لقرنتانعتف قويةا.ا ا

ب -الدايساصدـامحػقم ااحػدانىطػرنؼانوماتقزعػةاعلػقربا"اافاندعػقلانوطػرؼا
ا
نآلصػراغيػرامنلػصؿانلػدنًااصاملقو ػقًافيػها"واصغيػراذوػؾامػفانوا ػقليرانواػ ا
ااضػػمفاه صم ػقًامػػفا قتػػبانومحػػقم اعلػػاانوطػػرؼانآلصػػروافهتػػقاي ػدا
اػػدصؿانوصسػػيطااػػدص ًاتق ح ػقًامػػفاا ػػؿااصفيػػؼانوحػػدبانوص ػػقميةاوػػدىا

نىط ػرنؼام ػػفاصػػ ؿانس ػػاصدنـااس ػػلصبااع ػػقدبانو ػػيقغةانومحقي ػػدبال ػػقفا
يص هاك مهاولمحقم القونصؿا:ا ا

"احسبامقافهمتامفاص هةاتظرؾانتؾاان داافانعدعقلاهصاغيرامدعـالقىدوةانونقتصتيةا"ا ا
اصاافايصقطلهالقساصدنـااسلصبانعسافهقـالقونصؿا"اهؿاان داافاهتقؾامسقئؿامفانعدعقلاويستا
زلنًامفانوتزنعاتفسها".ا ا

اااااااااافهػ ػػذنانىسػ ػػلصبامػ ػػفاع ػ ػ تهاافايصفػ ػػؼانوحػ ػػدبانوص ػ ػػقميةاوػ ػػدىانىط ػ ػرنؼااصاصك ئهػ ػػـا
نؼايركػػزصفاعلػػاامسػػقئؿانوت ػزنعانو صهريػػةااكثػػرامػػفاغيرهػػقامػػفانومسػػقئؿا
نونػػقتصتييفاصي ػػؿانىط ػر ا
نوا ايمكفاص فهقال تهقامسقئؿاعقطفيةاالقئمةاعلاانتف قعتوا اصا درانطعقرباف اهذنانوم قؿااوػاا

اتػػهايا ػػيفاعلػػاانوصسػػيطاافايا تػػبانسػػاصدنـانىوفػػقظانواػ ااػػدؿاعلػػاانتػػهامصنفػؽاعلػػااص هػػةاتظػػرا
نوطػػرؼانومتف ػػؿواوػػذنافقتػػهامػػفانومفضػػؿانسػػاصدنـااسػػلصبانوس ػؤنؿاف ػ ااطليػػؽافػػفااعػػقدبانو ػيقغةا
نومحقيدباكقساصدنـاعلقرباا"اهؿاان دالك مؾا..اهؿانفهـامفاك مؾاافا..ا" .ا
 -2ففانوالصيصا:ا ا

صنومن صدالذوؾال تهانوففانوذ اينػصـالػهانوصسػيطال عػقدبا ػيقغةا ػصهرانوكػ ـانومػالفظالػها

عػػفاطريػػؽااكػرنراذكػػرانوتنػػقطانو صهريػػةانواػ اطرحهػػقااطػرنؼانوتػزنعااثتػػقلاعرضػػهـاوص هػػةاتظػػرهـا
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لحيػػثايكػػصفااركيػػزانوصسػػيطاف ػ ااعػػقدبانو ػػيقغةاعلػػاا ػػصهرانومس ػ وةانوماتػػقزعاعليهػػقاصطػػرحامػػقا

عػػدنهقامػػفانومسػػقئؿاغيػػرانو صهريػػةوافهػػذنانىسػػلصباهػػصااسػػلصباعػػليهال سػػلصبااعػػقدبانو ػػيقغةا
نوحيقديػػةااعانتػػهايصالػػؼاعتػػهاف ػ انو قيػػةامػػفانسػػاصدنمهواصهػػذنانوفػػفاهػػصامػػفانوفتػػصفاانوهقمػػةانوا ػ ا
يا ػػيفاعلػػاانوصسػػيطانانقتهػػقواصنوهػػدؼامػػفانسػػاصدنـاهػػذنانىسػػلصباهػػصاامكػػيفانوصسػػيطامػػفاانوفهػػـا

اياـاطرحهقامفااللؿااطرنؼانوتزنعاصصك ئهـانونقتصتييف .ا
ا
نوكقمؿاصنوصنضحاوتنقطانوتزنعانوا

اصعتدمقاينصـانوصسيطالاطليؽاهذنانىمرالطرينةاعقدوةاصدالينةافقتهايضمفاىطرنؼانوتزنعا

اتهاسممامتهـاصفهـاتنقطهـاصلقواقو افقفاذوؾايت كسااي قلقًاعلااثنةانىطرنؼالندربانوصسيطاعلاا
حػػؿانوت ػزنعاصيػػدف هـااوػػاانوا ػػقصفام ػػهاممػػقايع ػ مافر ػػةانوانػػدـالقومفقصضػػقتالػػيفااط ػرنؼانوت ػزنعا
اثتػػقلا لسػػةانوصسػػقطةاصيحػػصؿادصفامحقصوػػةافػػرضاكػػؿاطػػرؼاو اريػػةاعلػػاانآلصػػروافمػػفاانواحػػديقتا
نواػ ػ ايصن هه ػػقانوصس ػػيطااثت ػػقلا لس ػػةانوصس ػػقطةاافانىطػ ػرنؼانوماتقزع ػػةاعااس ػػممال ض ػػهقانو ػػل ضا

صيحقصؿاكؿاطرؼاافايسفهاك ـانوطرؼانآلصرا اصيصلؽا صنًامعحصتقًالقعتف قعتواوذنافقفانوصسػيطا
صلقسػػاصدنمهاىسػػلصبانوالصػػيصايح ػػق اصؿاافاياػػدرجاف ػ اعمليػػةانومفقصض ػػقتال ػ فايح ػػرانومس ػػقئؿا

نوماتقزعاعليهقاص صعًااواا صهرهقاصلقواقو ايكصفااركيز افيمقال داعلااهذ انومسقئؿانو صهرية .ا

ا اصممقاا درانطعقربااويهااتهامفانومهـاكصسطقلاافاتع مانىطرنؼاعلػاامتقالعػةانوتقحيػةا

نطي قليػػةاولمسػ وةانومطرصحػػةواصيمكػػفانوص ػػصؿااوػػااذوػؾاعػػفاطريػػؽااطليػػؽافػػفانوالصػػيصااعااتػػها
علػػاانوصسػػيطاافايكػػصفاح ػذ نًراف ػ انىوفػػقظانوا ػ ايسػػاصدمهقال ػ فايلا ػػداعػػفانسػػاصدنـانىوفػػقظانوا ػ ا
اصر هاعفاحيقد اكمقاوصاذكرااحدانىطرنؼاص هةاتظر افنقؿاوهانوصسيطاعلقربا"ات ـا..اوكػفا"..وا

فهذ انو لقرباالدااع رانوطرؼانوذ اطرحاص هةاتظر اافانوصسيطاوػـايسػممامتػهاعلػاانوتحػصانوكقمػؿا
اصافاافكيػػرانوصسػػيطاكػػقفامع ػ صعًالفك ػرباعقونػػةالذهتػػهااثتػػقلاطػػرحاهػػذنا
صوػػـايفهػػـامتػػهاص هػػةاتظػػر ا

نوطػرؼاوص هػػةاتظػػر واوػػذنايت ػػحاافػ امثػػؿاهػػذ انوحقوػػةاافايسػػاصدـانوصسػػيطانىسػػلصبانواػػقو اكػ فا
ينصؿاولطرؼانوذ اعرضاص هةاتظر انو لقربانواقويةا"ات ـااتقاافهـامقاانصوهاصدعتقاترىاص هةاتظرا

نوطرؼانآلصرا"ااصنفاينصؿامث ًا"ااتقانفهـاص هةاتظرؾاامقماقًواصاصداافااضػيؼاص هػةاتظػرااصػرىا
انػػصؿا..ا"وافهػػذ انومسػػقئؿانودالينػػةاه ػ امػػفانومسػػقئؿانوفتيػػةانوا ػ اي ػػباافايكػػصفانوصسػػيطاحري ػقًا
لقسػػاصدنمهقااصافايػػانفااطلينهػػقوااذاافانوصسػػيطايهػػدؼاصػ ؿاعمليػػةانوصسػػقطةااوػػاا مػػمااكلػػراالػػدرا
ممكػػفامػػفانوم لصمػػقتاحػػصؿاصالػػقئمانوت ػزنعاصمقهياػػهاصالػػدايافػػؽاف ػ اال ػ نررباتفسػػهامػػمامػػقايسػػم هامػػفا

م لصمػقتاصالػػدايصالػػؼامػمال ضػػهقاوػػذناي ػػباافايكػصفاحري ػقًافػ انوا ليػػراعمػقاي ػػصؿافػ اصػػقطر ا
حاااعايفنداثنةانىطرنؼالها .ا

 -3ففااحديدااصوصيقتانوتزنعا:

صنومن صدالػذوؾانىسػلصباك حػدااسػقويبانعا ػقؿال تػهانىسػلصبانونػقئـاعلػاااليػقـانوصسػيطا

لاحديػداا تػػدباعمػؿاىطػرنؼانوتػزنعاااضػمفااحديػػدانومسػقئؿانو صهريػػةاولتػزنعاحسػبااصوصيقاهػػقاويػػاـا
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متقالعػاهقامػػمانىطػرنؼاحسػػباهػػذ انى تػػدبواصعػػقدبامػػقايالػػماهػػذنانىسػػلصبامػػفااللػػؿانوصسػػيطاصػ ؿا
مرحلةانو لسقتانوصق ةانومتفػردبامػمانىطػرنؼواصنوسػلبافػ اذوػؾاهػصااتػهامػمامػرصرانوصالػتانوػذ ا
ا ػؿافيػػهاعمليػػةانوصسػػقطةااوػػاامرحلػػةانو لسػػقتانوصق ػػةايكػػصفانوصسػػيطاالػػداامكػػفامػػفا مػػمااكلػػرا

الػػدرامػػفانوم لصمػػقتاحػػصؿاصال ػػقئمانوت ػزنعاصلقواػػقو ايكػػصفاالػػقد نًرافػ ػ اهػػذ انومرحلػػةاعلػػاااحدي ػػداا ا

نومسقئؿااكثرااهميةاصايهقانالؿا .ا

اصمفانىسقويبانومال ةاف ااطليؽاهذنانوففانومثقؿانواقو ا:ا -ا

"ااذناكتتاصسيطقًاف ااحدىانومتقزعقتاصص لتاعمليةانوصسقطةااواامرحلةانولنقلنتانوصق ةا
صاردتاكصسػػيطاافايػػاـانولحػػثاف ػ امسػ ػ وةااػاػرىااتهػػقاذنتااهميػػةافػ ػ احػػؿانوت ػزنعااطػػرحاه ػػذ ا

نومس ػ وةال ػػقونصؿا"ام ػػقاافهمػػهاافانومسػ ػ وةا(ا)اهػ ػ انكثػػرانومس ػػقئؿااهمي ػػةالقوتسػػلةاو ػػؾاه ػػؿاه ػػذنا
ػػحيحا .ا"اصي حػػظاافانو ػػي ةانومسػػاصدمةاه ػ ا ػػي ةانوسػؤنؿاصنوهػػدؼامػػفاذوػػؾاهػػصااصػػذا

ا كيدامفا قتبانوطرؼانومصقطباعلاا حةامقاينصوهانوصسيطواصف اهذ انوحقوةافقفانوصسيطا

يا كدااتهايفهـا يدنًاحنينةانوتزنعاصنومسقئؿاذنتانىهميةاممػقايػؤد ااوػااكسػباثنػةاصم ػدناليةا
نىط ػرنؼاصلقواػػقو افػػقفانىط ػرنؼاسػػي ملصفالعػػكؿا يػػدامػػمانوصسػػيطااذناالػػيفاوهػػـاافانوصسػػيطا
يساطيماافاي لراعفااصوصيقاهـالدالة .ا

 -4ففانععاذنرا:ا ا

ااااي ال ػػراه ػػذنانوف ػػفام ػػفانوفتػ ػ اصفانومهم ػػةا ػػدنًافػ ػ اعملي ػػةانوصس ػػقطةواصنومن ػػصدال ػػهاذو ػػؾا

نىسػػلصبانوػػذ ايال ػػهانوصسػػيطامػػمااطػرنؼانوتػزنعامػػفاا ػػؿااصفيػػؼانتف ػػقعاهـانو قطفيػػةالسػػلبا
نوتزنعاعفاطريؽانساصدنـانو لقرنتاصنىوفقظانوا ااحمؿاف اطيقاهقاطلبانوصسػيطامػفانوطػرؼا

نوذ ايصقطلهانوامقسانىعذنراولطرؼانآلصرالسلباا ارؼالدرامته.ا ا

ااااصو عاذنرافقئدباكلرىااثتقلاعمليةانوصسقطةافندايكصفامفاع تهاافايزيؿانو صنئؽانوا ا

احصؿادصفانافقؽانىطرنؼاعلااحؿانوتزنعاكمقاوصاافانومفقصضقتاص لتااوػااطريػؽامسػدصدا

عتػػداتنطػػةام يتػػةاكنيمػػةانومللػػاانومصالػػؼاعليهػػقوافنػػدايلمػػسانوصسػػيطامػػفااحػػدانىطػرنؼاصػ ؿا
نو لسقتانوصق ةارغلاهالقوح صؿاعلاانعاذنرامفاتصعام يفامفانوطرؼانآلصراحصؿاصنال ةا
م يتػػةاح ػػلتاالػػداعااكػػصفا ػػزلنًامػػفاصالػػقئمانوت ػزنعواصنفاهػػذنانىمػػرايحػػصؿادصفامصنفنػػةاهػػذنا
نوطػػرؼاعلػػاانومناػػرحانوم ػػرصضامػػفانوطػػرؼانآلصػػرافهتػػقايكػػصفانععاػػذنراادنباف قوػػةافػ اا نزوػػةا
هذنانو قئؽااذانتهايكصفاذصااليمةام تصيةاعتدانوطرؼانآلصر.ا ا

اااصالػػدايكػػصفانععاػػذنرا زئي ػاقًاصالػػدايكػػصفال ػػصرباعقمػػةاصعػػقملةاصالػػدايكػػصفانععاػػذنراعػػفا

ا ػرؼالػػدرامػفاغيػػرانطػرنؼانوتػزنعاكمػقاوػػصانعاػػذرامػديرانوعػػركةاعػفاا ػػرؼالػدرامػػفااحػػدا

مصظفيها.ا ا
ا
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 -5ففانععارنؼا:ا

اااااصهػػذنانوفػػفايصالػػؼاعػػفافػػفانععاػػذنرا..افقععاػػذنراينػػصـاعلػػاااال ػرنرامػػفا قتػػبانوم اػػذرا

لصط الدرامتهاف احيفاافانععارنؼاهصااسليـالصنال ةام يتةادصفانطالرنرالقوصط اصنومسػؤصويةاعػفا

الػػؾانوصنال ػػةوافقومن ػصدالػػقععارنؼاك حػػدافتػػصفاصاسػػقويبانعا ػػقؿانومال ػػةاهػػصاذوػػؾانواسػػليـانوػػذ ا
ي لراعتهانوصسيطاعلاانعالقرااتهاي درامفااحػداطرفػ انوتػ نزعالصنال ػةام يتػةاحػدثتامػمانوطػرؼا

نآلصرادصفانطالرنرالقوصط ااصانومسؤصويةاعفاالؾانوصنال ة.ا ا

ااااافقععاذنراي لراعتهانوصسيطاال لقربا-انفانومدع انصانومدعااعليهاي اػذراوػؾاعمػقالػدرا

متها-اواف احيفاافانععارنؼاي لراعتػهانوصسيػ ػػطاالقونػ ػػصؿ-انفانومػدع انصانومػدعااعليػهايػافهـا
افامػػقالػػدرامتػػهاالػػداازع ػػؾواكيػػؼايمكػػفاوػػهاافايسػػقعدؾ ا-افػػقوفرؽاصنضػػحااذاافانو لػػقربانىصوػػاا
احمػػؿام تػػاانطال ػرنرالصنال ػػةاصنطال ػرنرالقوصط ػ اصنومسػػؤصويةاعتهػػقاف ػ احػػيفاافانو لػػقربانوثقتيػػةااحمػػؿا

م تاانواسليـالصنال ةام يتةادصفانطالرنرالقوصط اصنومسؤصويةاعتهقا.ا ا

ااااااااصعلػ ػػاانوصسػ ػػيطاافايكػ ػػصفاحري ػ ػقًاف ػ ػ انسػ ػػاصدنـاهػ ػػذيفانوفتيػ ػػيفاا افػ ػػفانععاػ ػػذنراصفػ ػػفا
نععارنؼاف انومصنضماصنىصالقتانوم ئمةاحسبامناضاانوحقؿا.ا ا
 -6اسلصبام قو ةارفضانوم لصمقتالسلبام درهق :ا

ااااااااا ػػػداهػ ػػذ انومس ػ ػ وةامػػػفانومسػ ػػقئؿانومهمػ ػػةااف ػ ػ اعمليػ ػػةانوصسػ ػػقطةاصه ػ ػ اذنتال ػ ػػداتفس ػ ػ وا
صنومن ػػصدالػػهال تػػهاذوػػؾانىسػلصبانوػػذ اي ػػقوجالػػهانوصسػػيطانوحقوػػةانواػ ايػرفضافيهػػقااحػػدانىطػرنؼا
ػػحةام لصمػػةااصامناػػرحام ػػيفامػػفانوطػػرؼانآلصػػرالسػػلبام ػػدراالػػؾانوم لصمػػةا..اصهتػػقاعلػػاا

نوصسيطاافاي قوجاهذنانىمرالقالقعامقايل ا:ا ا

 .1افايظهػراتفسػهانتػهاهػصانومنػػدـاوالػؾانوم لصمػةال ػدااصػػذامصنفنػةانوطػرؼانوػذ االػػدـا
نوم لصمةااصانومنارحا.ا ا

 .2افاينارحاعرضقًامنقل ًاممكتقًادصفاافايتسباذوؾانو رضاوعصصام يف.ا ا

اااااااااصعػػقدبامػػقااظهػػرامسػ وةاانليػػؿاصرفػػضااليمػػةانوم لصمػػقتانوم طػػقبالسػػلباعػػدـانورضػػقاعػػفا
م ػػدراهػػذ انوم لصمػػقتاف ػ انوحػػقعتانوا ػ ايا ػػرؼافيهػػقانىط ػرنؼامػػمال ضػػهـانوػػل ضال ػػصربا

سلليةالسلبانوص صمةانونقئمةاليتهـااذاافاهتػقؾاحػقعتايكػصفافيهػقاا ػقصفانىطػرنؼامػمال ضػهـا
نول ضااي قليقًالهدؼانوص صؿااوااحؿاولتزنعواصهتقؾاحقعتااصرىايكصفاا رفهـاا ػق ال ضػهـا
نول ضاسلليقًاصارنعااف اذوؾاظرصؼاكؿاحقوةاعلااحدى.ا ا
ا
ا
ا
ا
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** كيفية اثبات تصالح األطراف:
اااااااااانذنااكللتا هصداعضصاهيئػةانواحضػيرافػااعمليػةانوصسػقطةااصانواسػصيةالقوت ػقحافيكػصفا
عليهاافاياصجاذوؾالدعصبانىطرنؼانوػاان امػقعام ػهاو ػيقغةانافػقؽانو ػلحانوػذىااػـاليػتهـواصهػذنا

نعافػػقؽاعلػػداافايفػػرغافػػااصثينػػةامسػػانلةااسػػماامحضػػرانو ػػلحواصلطلي ػػةانوحػػقؿافقتػػهايا ػػيفاافا

ياضػمفاهػذنانعافػقؽاكػؿامػقانتاهػػاانويػهانىطػرنؼاصذوػؾالليػقفامػقانواػػزـالػهاكػؿاطػرؼافػاامصن هػػةا
نوطرؼانآلصراصليقفانواتقزعتانواااالدمهقاكؿاطرؼاصويساهتقؾامقايمتمامفاافاياضػمفانعافػقؽا

عرصطقا زنئيةااضمفانوازنـاكؿاطرؼالمقا قلالهذنانعافقؽ .ا

ااااااااااصل ػػدانعتاهػػقلامػػفا ػػيقغةالتػػصدامحضػػرانو ػػلحاي ػػباافايػػذيؿالاصاليػػماكقفػػةانوص ػػصـا
اطرنؼانعافقؽواثـايكصفاعلاارئيساهيئةانواحضيراافايرفماهػذنانومحضػرانوػاانوػدنئربانومصا ػةا
لتظػػرانوػػدعصىالحسػػبانى ػػؿاوانضػػاالقوحقالػػهالمحضػػرانو لسػػةواص لػػهافػػااالػػصبانوسػػتدانواتفيػػذىا

نعمقعاوتصانومقدبا113امفاالقتصفانومرنف قتواصلطلي ةانوحقؿافقفامقاي رضاعلػاانومحكمػةافػاا
هذ انوحقوةاويسامحضرانو لحافحسباصنتمقاملؼانودعصىال كمله ا .ا

ااااااااااصالداتظمتاهذ انع رنلنتانوفنربا4امػفانومػقدبا8امػفاالػقتصفانومحػقكـانعالا ػقديةاحيػثا
ت ػػتاعلػػاااتػػها"صااػػصواانوهيئػػةالػػذؿامحػػقصعتانو ػػلحالػػيفانوص ػػصـاصا رضػػهاعلػػيهـوافػػقذناالللػػص ا

رف تالهامحضرنامصالمامتهـانواانودنئربانومصا ةاعوحقالهالمحضرا لسػةاتظػرانوػدعصىاصنونضػقلا
فيهقاصفؽااحكقـاالقتصفانومرنف قتانومدتيةاصنوا قرية"ا .ا

ااااااااااكمػػقااكػػدتانوفنػربا3امػػفانومػػقدبا7امػػفاالػرنراصزيػػرانو ػػدؿارالػػـا6929اوسػػتةا2118اعلػػاا
ه ػػذ انع ػ ػرنلنتافت ػػتاعل ػػااات ػػها"نذناا ػػـانو ػػلحاعل ػػااكقف ػػةاعتق ػػرانو ػػدعصىوااثل ػػتاذو ػػؾاف ػػاا
محضراصقصايصالماعليهانوص صـاصيرف هارئيساهيئةانواحضيراولدنئربانومصا ة"ا .ا

ااااااااااصكػػذوؾات ػػتانوفن ػربا6امػػفانومػػقدبا3امػػفاال ػرنراصزيػػرانو ػػدؿارالػػـا6929اوسػػتةا2118ا
سػػقوؼانوػػذكراصنواػػاات ػػتاعلػػاانىاػػاا"نعػػدندامػػذكرباولػػدنئربانومصا ػػةالتظػػرانوت ػزنعااصانوػػدعصىا
ااضمفامقاناصذاهانوهيئةامفان رنلنتااحضيرواصمقاعنداهامفا لسقتواصص هةاتظراكػؿاطػرؼوا
صاسقتيد واصنومساتدنتانومندمةامتهواصطللقاهافاانوتزنعااصانودعصىواصاص ػهانعصػا ؼاصنعافػقؽالػيفا

نوص صـاصمقااسفراعتهاعرضامحقصعتانو لحاليتهـ" ا

ااااااااااصنذناكػػقفامػػقاا ػػقوحاعليػػهانىطػرنؼاهػػصال ػػضا صنتػػبانوتػزنعافنػػطالمػػقاي تػػاااتػػهامػػقزنؿا
هتقؾاامصراوـايحسمهقانافقؽانو لحواصوـايزؿانوتزنعاالػقئـالعػ تهقافقتػهافػااهػذ انوحقوػةايكػصفاعلػاا
عضصاهيئةانواحضيرادعصاهـاعلرنـانافقؽاا قوحاياضمفامقااـانواص ػؿانويػهواحيػثايثلاػصفافيػها

نو صنتبانوااااـانوا قوحاعليهقالكؿادالةاصيليتػصفافيػهامػقاوػـايػاـانوا ػقوحافيػهاثػـانذنامػقاافػرغاهػذنا
نعافػقؽافػاامحضػرانو ػلحاكػقفاعلػااعضػصاهيئػةانواحضػيراافاي ػدامػذكربالمػقااػـانعافػقؽاعليػها
ليفانوص صـواصمقاوـاياـااسصياهامػفاامػصراثػـايرفػؽامذكراػهالمحضػرانو ػلحاو رضػهمقامػماملػؼا
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نو ػػدعصىاعل ػػاانو ػػدنئربانومصا ػػةالتظ ػػرانوتػ ػزنعاوانض ػػااف ػػااه ػػذ انوحقو ػػةالقوح ػػقؽامحض ػػرانو ػػلحا
لمحضرانو لسةاص لهافااالصبانوستدانواتفيذى .ا

اااااااااصنذناكقفانو لحافػااهػذ انوحقوػةااتهػاا قتلػقامػفانوتػزنعادصفالػقالاانو صنتػبافقتػهاسػيكصفا
علاانومدعااعتدئذاا ديؿاطللقاهواصال رهقاعلاانومسقئؿانواااوـايعملهقانافػقؽانو ػلحواصلقواػقواا

فقومحكمػػةال ػػداح ػػزانوػػدعصىاولحكػػـاسػػيكصفاعليهػػقال ػػدانونضػػقلالقوحػػقؽامحضػػرانو ػػلحالمحضػػرا
نو لسةاافااف ؿافاا صنتبانوتزنعانواااوـااسصىا لحق .ا

اااااااااصفيمػػقايا لػػؽالحقوػػةانافػػقؽانو ػػلحانوػػذىايت ػػباعلػػاال ػػضااصااحػػدا صنتػػبانوت ػزنعادصفا
سقئرانو صنتبافندات ػتانوفنػربا4امػفانومػقدبارالػـا7امػفاالػرنراصزيػرانو ػدؿاسػقوؼانوػذكراعلػاااتػها
"صفااحقوةانتاهقلامحقصعتانو لحاعلاانافقؽاعلاانوا ػقوحافػاال ػضاتنػقطانوتػزنعادصفانوػل ضا
نآلصرواينصـاعضصانوهيئةالقعدندامذكربالذوؾايرفنهقالملؼانواحضيراصلقومذكربانوااايرف هػقاولػدنئربا

نومصا ةالتظرانوتزنعاصطلبانوحقؽانو لحالمحضرانو لسةاص لهافااالصبانوستدانواتفيذى"ا.

**تاريخ الجمسة الذى تنظر فيو الدعوى أمام المحكمة بعد ما تم فييا من صمح:

ااااااا نذنامقااسفرتا هصداهيئةانواحضيراعفااسصيةانوتزنعواصكللتاهذ انو هصدالقلرنـانافقؽا لحافقتها
صلحسب امق ااندـو ايكصف اعلا ارئيس اهيئة انواحضير ااف ايرفم املؼ انودعصى اصله امحضر انو لح اولدنئربا

نومصا ةالقومحكمةااصطئةاعوحقؽامحضرانو لحالمحضرانو لسةواصرئيساهيئةانواحضيرانذنامقارفما

ملؼانودعصىاولدنئربانومصا ةافقفاذوؾاعاي تااافانودنئرباساتظرانودعصىافااذنتانويصـانوذىاعرضافيها
نوملؼ اعليهقو احيث اع اي ب ااف اتتسا ااف اهتقؾ ان رنلنت االقتصتية ارسمهق االقتصف انومرنف قت ااتظـ اكيفيةا
احديدااقريثا لسةاتظرانودعصىواصاحديدانودنئربانواااساتظرانودعصىاامقمهقواصالداسلؽاصعرضتقالقوعرحا

وهذناصاعرتقانوااافاهذ انع رنلنتامتصطةالنلـانوكاقباعم التصانومقدبا1/67امفاالقتصفانومرنف قتالؿا

نفاهذنانواقريثانومحدداوتظرانودعصىاصنودنئربانوااااحددتاوتظرانودعصىال دانثلقاهقافاا حيفةانودعصىا

الد ااعلف اله انوص صـ الم رفة االلـ انومحضريفو اصلقواقوا افيا يف اعلا انومحكمة ااف االازـ القومصعد انومنررا
وتظرانودعصىاامقمهقواصنذناارندارئيسانودنئرباافاي دؿااقريثا لسةاتظرانودعصىانوذىااحددافاا حيفاهقا

صاعلفالهانوص صـاىىاسلبافقفاعليهافااهذ انوحقوةاافاي دراالرنرالذوؾاثـايكلفهااللـانوكاقبالقصطقرا
نوص صـ الاقريث انو لسة انوم دؿ المص ب اكاقب امس ؿ ام حصب ال لـ انوص صؿو افقذن امق اتظرت اامقـا
نومحكمة انودعصى افا انو لسة انواا اا دوت ااقريصهقو اصوـ ايحضر انومدعا اعليه اكقف اعلد اا يؿ انودعصىا

صلاكليؼانومدعاالقعقدبانع فانومدعااعليهالاقريثانو لسةانوذىاساتظرافيهانودعصىاىفامقاي درالتقا

ذكر اافاحضصرانوص صـاامقـاهيئةانواحضيراعاي الراحضصرنامتهـاعلاانوط ؽ .ا

اااااااااامقانذناوـاي دؿارئيسانودنئربانومصا ةااقريثانو لسةانومحددباوتظرانودعصىافقفاعليهاافايؤعرا
عليهق القعقداهق اونلـ انوكاقب اثـ اعرضهق اعلا انومحكمة افا انو لسة انومحددب ال حيفاهق اصفؽ انع رنلنتا

نوم اقدب .ا

24

اااااااااا صفاا ميمانىحصنؿافقتهاعلااعضصاهيئةانواحضيرانعتاهقلامفاعمليةااحضيرانومتقزعةالمقا

فيهقاعرضانو لحاصمرنحلهاص ؿامدباعاا قصزاث ثيفايصمقامفااقريثااليدانودعصىواصالدات تاعلااذوؾا

نومقدب ا 3/8امفاالقتصفانومحقكـانعالا قديةالنصوهقا"...اصذوؾاص ؿامدباعاا قصزاث ثيفايصمقامفااقريثا
اليدانودعصى"ا .ا

ااااااااااصكذوؾ اتص انومقدب ا 1/6امف االرنر اصزير انو دؿ ارالـ ا 6929اوستة ا 2118النصوهق ا"علا اعضصا
نوهيئةاافايتاهاامفااحضيرانومتقزعةااصانودعصىاص ؿامدباعاا قصزاث ثيفايصمقامفااقريثااليدهقالنلـا

كاقبانومحكمةوا.....انوث"ا .ا

اااااااااا صومقاكقفانومعرعاالدافطفانوااافامدبانوث ثيفايصمقانوسقوؼانععقربانويهقاالداعااكفااومقاي با

علا اهيئة انواحضير انونيقـ اله امف انسايفقل امساتدنت انودعصىو اصعند ا لسقت انسامقع اىطرنفهق اصلذؿا

محقصعت ااسصية انوتزنع افتص ال ز انوفنرب انوثقوثة امف انومقدب ا 8امف انونقتصف اعلا ااته ا"صورئيس انودنئربا
نومصا ةاافايمتحانوهيئةالتقلاعلااطلبارئيسهقامدبا ديدباولاحضيراعاا قصزاث ثيفايصمقاصنعااصوتا

نودنئرباتظرانودعصى"ا .ا

اااااااااصالدات تاعلااذوؾاايضقانوفنربا2امفانومقدبا6امفاالرنراصزيرانو دؿارالـا6929اوستةا2118ا
فت تاعلاااتها"صنذناوـااكفان رنلنتانواحضيراالدانتاهتواعرضانىمراعلاارئيسانوهيئةالمذكربااليفا
فيهقااسلقباعدـانتاهقلانع رنلنتواصي صزاورئيسانوهيئةاافايطلبامفارئيسانودنئربانومصا ةامتحانوهيئةا

مدبا ديدباولاحضيراعاا قصزاث ثيفايصمقااصرى"ا .ا

ااااااااا صنونرنرانو قدراعفارئيسانودنئربافااهذ انوحقوةاهصاالرنراالضقئااىتها دراعفارئيسانودنئربا
نومصا ةواكمقااتها قدرافاامس وةاما لنةالقعدندانودعصىاولف ؿافيهق( .)18ا

ااااااااا كمقاافارئيسانودنئربافاان دنر اوهذناونرنرانتمقايلقعراعم اصعئيقالحاقاىفاهذنانونرنراياضمفا
نذ تقاورئيساهيئةانواحضيرالقمادندانوفاربانومنررباولنيقـالقومهمةانوااااستدهقانونقتصفاولهيئةانوااايراسهقوا

صومقاكقفانونقتصفاالدانسالزـانذفانونضقلافااامديداهذ انومدبانع رنئيةافقونرنرانو قدراعفارئيسانودنئربا

يكصفالمثقلةاالرنراصعئا.اصويساهتقؾامقايلزـارئيسانودنئربالاسليباهذنانونرنراعلاانعط ؽ( .)19ا

**كيفية انتقال الدعوى من ىيئة التحضير الى المحكمة :ا

اااااااااات تانومقدبا 3/8امفاالقتصفانومحقكـانعالا قديةاعلاااتها"صورئيسانودنئربانومصا ةاافايمتحا

نوهيئةا– اهيئةانواحضير -التقلاعلااطلبارئيسهقامدبا ديدباولاحضيراعاا قصزاث ثيفايصمق اصنعااصوتا
نودنئرباتظرانودعصى"ا .ا

()18ا-افااعرصطانونرنرانعدنرىوانتظرانودتق صرىاصعكقزوانونضقلانومسا ؿاصالضقلانواتفيذواطا2114واص .174ا
()19ا-اد.احمداملي اوانوا ليؽاعلااالقتصفانومرنف قتواطا3واجا4واصا .11ا
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ااااااااااتظمت انومقدب ا 3/6امف االرنر اصزير انو دؿ ا 6929اوستة ا 2118انع رنل انوصاقما انوذى ايا يفا
علااهيئةانواحضيراناصقذ افااحقوةانتاهقلانومهلةانوممتصحةاوهقادصفانامقـانو مؿانومتصطالهقا"سصنلاكقفا

تاعلاااتها"صعلاارئيسانوهيئةافااحقوةانتنضقلانى ؿانوممتصحادصفانتاهقلا
ا
نواحضيرااصانواسصية"افت
نوهيئةانرسقؿاملؼانودعصىاصمقااـافيهامفان رنلنتاورئيسانودنئربانومصا ةافاانويصـانواقوااعتاهقلانومدبا

نومعقرانويهقامعفصعقالمذكرباااضمفامقااـامفان رنلنتانواحضيرواصمقاوـاياـامتهقوااسلقباذوؾا"ا .ا
ا

المطمب الثالث
استعانة عضو ىيئة التحضير بالخبراء والمختصين

ااااااااااات ت انومقدب ا 8امف االقتصف انومحقكـ انعالا قدية اعلا ااف ا"ولهيئة ااف ااسا يف افا اسليؿ اادنلا
عملهقالمفاارىانعسا قتةالهـامفانوصلرنلاصنومصا يف"ا .ا

ااااااااااصت تانومقدبا 8امفاالرنراصزيرانو دؿارالـا 6929اوستةا 2118اعلاااتها"ي صزاو ضصاهيئةا

نواحضيراافايسا يفالمفايرىانعسا قتةالهـامفانوصلرنلاصانومصا يفالقلدنلارايهامعقفهةوااصالمذكربا
مصا ر وافاااىامفانومسقئؿانوفتيةانوما لنةالاحضيرانومتقزعةااصانودعصىااصانو لحافيهقواصيكصفاذوؾا

لنرنر امكاصب ايا يف افيه انوصليرو اصيحدد امهماهو اصنو لسة انومحددب اوحضصرهق .اصاندر ااا قب انوصلير اصفنقا

ولنصنعدانومت صصاعليهقافااالرنراصزيرانو دؿارالـا6928اوستةا .2118ا

اااااااااصت تانومقدبا9امفاالرنراصزيرانو دؿارالـا6928اوستةا2118اعلااافا"اكصفانعسا قتةالصلرنلا
نومحقكـانعالا قديةالمص باالرنرامفاهيئةانواحضيروااصاحكـامفانومحكمةانومصا ةواصفنقاو

نومت صصاعليهقافااالقتصفانعثلقتافاانومصندانومدتيةاصنوا قريةارالـا25اوستةا .1968ا

رنلنتا

ااااااااصالداا دراصزيرانو دؿانونرنرارالـا 2747اوستةا 2114الا ديؿاعرصطاصن رنلنتانونيدافاا دنصؿا
نومحقكـانعالا قديةالص نزربانو دؿاصالصنعدانعسا قتةالهق.ا ا

ااااااااصتصانونرنراعلااافااتع الص نزربانو دؿا دنصؿاونيدانوصلرنلانومصا يفافاانومسقئؿانوااااصاصا
لهق انومحقكـ انعالا قديةو اياـ انصايقرهـ امف اليف انوماندميف اولنيد ااص اارعحهـ انو هقت انونقئمة القوارعحا

نومت صصاعليهقالقومقدبانواقس ةامفانونقتصفارالـا121اوستةا2118القتعقلانومحقكـانعالا قدية .ا

اااااااكمقاالرراصزيرانو دؿانتعقلا"او تةاصلرنلانومحقكـانعالا قديةا"ادنصؿاص نزربانو دؿاي درالاعكيلهقا
الرنر امف انوصزيرو اصاصاص انول تة الفحص اطللقت انونيد اصا ديد انونيد اصنارعيحقت اصدرنساهقو اولا كد امفا

انومرعحيف امتهـ اول رض اعلاا
نسايفقل اا حقلهق اوعرصط انونيد اصنوا ديدو اصنعدند اكعصؼ ال سمقل اصليقتقت ا

صزيرانو دؿامعفصعةالراىانول تة .ا
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ااااااا صااصوا انول تة ام نر ة انو دنصؿ اصاتنيحهق اصنالارنح ااسمقل اوهق ااص اعطب ااى امف انوصلرنل انومنيديفا
فيهقوالتقلاعلااطلبااىامتهـااصاممفايثلتافند اوعرطامفاعرصطانونيدواصذوؾامفاالنقلاتفسهقااصالتقلا

علااطلبارئيسانحدىانودصنئرانعالا قديةااصاهيئةانواحضير .ا

ااااااا صا ندانول تةافااعهرايصتيهامفاكؿاستةااصاكلمقادعقانوحقؿاولتظرافاانسال قدانسـااىاصليرا
ا لح افا احقوة اع اامكته امف اادنل ااعمقوهو ااص افند اعرطق امف اعرصط االيد افا انو دنصؿو ااص احكـ اعليها

ل نصلةا تقيةااصا درتاعليهااحكقـاالضقئيةااصاا ديليةامقسةالقوعرؼواصعلاانول تةاصضماالصنعداوانييـا

عمؿانوصلرنلانومنيديفالقو دنصؿاصنواتسيؽاليفانومحقكـانعالا قديةافااذوؾانوع ف .ا

ااااااا صصضماصزيرانو دؿاعرصطاومفاينيدال دنصؿاصلرنلانومحقكـانعالا قديةوااهمهقواافايكصفاحق

ا

علاامؤهؿاعقؿاصمتقسبامفانحدىانو قم قتااصانوم قهدافاانحدىانوم قوتانوما لنةال حكقـانونصنتيفا

نواااادصؿافاانصا قصانومحقكـانعالا قديةاصيفضؿانوحق لصفاعلاانودرنسقتانو ليقافاااص

صافاعايكصفانوماندـاممفايعا لصفالمهتةانومحقمق واصاعايكصفاالداسلؽانوؾ ا

قاهـا

حكـ اعليه ال نصلة اسقولا اولحرية افا انحدى انو رنئـ انومصلة القوعرؼ اصنىمقته ااص احكـ اعليه امف ام لسا

نوا ديباىمرامصؿالصن لقتاعملهوااصاسلؽاصاعهرانف سه .ا

ااااااا صل دانسا رنضتقاولت صصانواااتظمتانعسا قتةالقوصلرنلاف لداافاتا رضاوهقالقوعرحامفاص ؿا
نىااا :ا

** كيفية تعيين ىيئة التحضير لمخبراء:

اااااالقور صع اولت صص انوسقلنة ااكصف انعسا قتة الصلرنل انومحقكـ انعالا قدية المص ب االرنر امف اهيئةا

نواحضير ااص ا حكـامفانومحكمةانومصا ةواصفااالؾانوحقوايفاسصنلالمص باحكـامفانومحكمةااصالنرنرا
مفاهيئةانواحضيرافا ييفانوصليراعايكصفانعالتدلهواصنودويؿاعلااذوؾاهصامقاصردالقومقدبا 9امفاالرنرا

صزيرانو دؿارالـا 6928اوستةا 2118انوااات تاعلااافا"اكصفانعسا قتةالصلرنلانومحقكـانعالا قديةا
لمص ب االرنر امف اهيئة انواحضيرو ااص احكـ امف انومحكمة انومصا ةو اصفنق او

لنقتصفانعثلقتافاانومصندانومدتيةاصنوا قريةارالـا25اوستةا"1968ا .ا

رنلنت انومت صص اعليهقا

ااااااصلقور صعاولنصنعدانو قمةانومنرربافااالقتصفانعثلقتافيمقايا لؽالقوصلربات داافانومقدبا135االدات تا
علااافا"اولمحكمةاعتدانعالاضقلاافااحكـالتدباصليراصنحدااصاث ثةا....انوثا"ا .ا

ااااااصلقواقواافقتهانذنامقاراىاعضصاهيئةانواحضيراوزصمقانعسا قتةالصليرااصال حدانومصا يفاولف ؿا
فاامس وةافتيةافقفاعليهاافاي دراالرنرامكاصلقالتدبانوصليرانوذىاي نر االقدرناعلااحسـاهذ انومس وةاحيثا
ت تانومقدبا8امفاالرنراصزيرانو دؿارالـا6929اوستةا2118اعلاااتها"اي صزاو ضصاهيئةانواحضيراافا

يسا يفالمفايرىانعسا قتةالهامفانوصلرنلاصنومصا يفاعلدنلارايهامعقفهةااصالمذكربامصا ربوافاااىا

مفانومسقئؿان وفتيةانوما لنةالاحضيرانومتقزعةااصانودعصىااصانو لحافيهقواصيكصفاذوؾالنرنرامكاصباي يفا
فيهانوصليرواصيحددامهماهواصنو لسةانومحددباوحضصر ا" .ا
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اااااااا صنذناكقفاتدباصليرافاانودعصىاهصامفانورصصانومصصوةاونقضاانومصضصعاحيثايكصفاوهاصحد ا
انديراوزصـاهذنانع رنلااصاعدـاوزصمهادصفام نباعليهافااذوؾ( .)21ا

اااااااافقته اكذوؾ اصلحسب امق اهص امسافقد امف انوت صص اوتفة انوليقف اي د ارص ة امصصوة او ضص اهيئةا
نواحضيرافلهاصحد اانديراوزصـاهذنانع رنلافااحدصدانو مؿانومتصطالهاادنؤ  .ا

** البيانات التى يجب أن يضمنيا عضو ىيئة التحضير قراره بندب خبير:

ااااااااومقاكقتتانومقدبا 9امفاالرنراصزيرانو دؿارالـا 6928اوستةا 2118االدااحقوتانواانونصنعدانو قمةا

فااع فاتدبانوصلرنلافقتهالقور صعانوااالؾانونصنعدات داافانومقدبا 135امفاالقتصفانعثلقتاالداف لتا
لصضصح انىمصر انواا اي ب ااف اياضمتهق احكـ ااص االرنر اتدب انوصلير انذ ات ت اعلا ااف ا" اولمحكمة اعتدا

نعالادنلاافااحكـالتدباصليراصنحدااصاث ثةاصي باافااذكرافاامتطصؽاحكمهق:ا ا

1ا-االيقفاداليؽاوم مصريةانوصليراصنوادنليرانو ق لةانوااايؤذفاوهافااناصقذهق .ا
 2ا– انىمقتة انواا اي ب انيدنعهق اصزنتة انومحكمة اوحسقب ام رصفقت انوصلير اصاا قله اصنوص ـ انوذىا

يكلؼانيدنعاهذ انىمقتةاصنى ؿانوذىاي بافيهانعيدنعاصنومللاانوذىاي صزاولصليراسحلهاوم رصفقاه .ا

3ا–انى ؿانومضرصباعيدنعاانريرانوصلير .ا

4ا–ا اقريثانو لسةانوااااؤ ؿانويهقانونضيةاولمرنف ةافااحقوةانيدنعانىمقتةاص لسةااصرىااالربامتهقا
وتظرانونضيةافااحقوةاعدـانيدنعهق .ا

 5ا– اصفا احقوة ادفم انىمقتة اع ااعطب انودعصى االلؿ انصلقر انوص صـ القيدنع انوصلير اانرير اطلنقا
و

رنلنتانومليتةافاانومقدبا151ا .ا

اااااااصت ت انومقدب ا 8امف االرنر اصزير انو دؿ ارالـ ا 6929اوستة ا 2118اعلا ااته اي صز او ضص اهيئةا
نواحضير ااف ايسا يف المف ايرى انعسا قتة اله امف انوصلرنل اصنومصا يف اعلدنل ارايه امعقفهةو ااص المذكربا

مصا ربوااصافاااىامفانومسقئؿانوفتيةانوما لنةالانديرانومتقزعةااصانودعصىااصانو لحافيهقواصيكصفاذوؾا
لنرنرامكاصباي يفافيهانوصليرواصيحددامهماهوصنو لسةانومحددباوحضصر ا" .ا

اااااااا صصفنقاولت يفانوسقلنيفاعلداو ضصاهيئةانواحضيرانذنامقاناصذاال نررنالتدباصليرافاانودعصىاافا
يليفا فااالرنر انىمصراصنومسقئؿانواااعلاانوصليراافاياصواافح هقواصنوادنليرانو ق لةانوااايؤذفاوهافاا
ناصقذهقواصنىمقتةانواااي بانيدنعهقاصزنتةانومحكمةاوحسقبام رصفقتانوصليراصاا قلهواصنوص ـانوذىا

يكلؼانيدنعاهذ انىمقتةواصنى ؿانوذىاي بافيهانعيدنعواصنومللاانوذىاي صزاولصليراسحلهاوم رصفقاهوا
كمقاافاعليهافااحقوةانيدنعانىمقتةاافايحددا لسةاوحضصرانوصليراعيدنعامذكربامصا ربالرايهانوفتاااصا
علدنلارايهاعفقهةاصمتقالعاهافيهواصفااحقوةاعدـاسدندانىمقتةافيكصفاعلااعضصانوهيئةاافايحددا لسةا

االرباولمضاافاان رنلنتانواحضيراصنواسصيةالقوحقوةانوااايكصفاعليهقانودعصىادصفانحقواهقاولصلير .ا
(-)21انوط فارالـا246اوستةا27اؽوا لسةا1962/2/21وامكابافتاواصا .285ا
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اااااااااا صفاا ميمانىحصنؿاي بام حظةاافاتدباعضصاهيئةانواحضيراولصليرايكصفالهدؼانلدنلا

نوراىانوفتاافاانومسقئؿانوما لنةالاحضيرانومتقزعةااصانودعصىااصانو لحافيهقاصهصامقات تاعليهانومقدبا

1/8امفاالرنراصزيرانو دؿارالـا6929ااوستةا2118ا .ا

** ضرورة اخطار الخصوم بقرار عضو ىيئة التحضير بندب خبير فى الدعوى:
اااااا صفنقاولنصنعدانو قمةاعلداصافاياـانصطقرانو قئبامفانوص صـالكؿامقاااصذ اهيئةانواحضيرامفا
ال نررنتاحاااعايطقوهقانولط فواص ديرالقوذكراافاحضصرانوص صـافااصالتاناصقذانونرنر اص دصرا

فاامصن هاهـاي تااعفانعصطقر .ا

** تحديد عضو ىيئة التحضير ألمانة الخبير:
ااااااااااعقرتانومقدبا 8امفاالرنراصزيرانو دؿارالـا 6929اوستةا 2118انواامس وةااا قبانوصليراحيثا
ت ا لااافا"اصاندرااا قبانوصليراصفنقاولنصنعدانومت صصاعليهقافااالرنراصزيرانو دؿارالـا 6928اوستةا

 2118ا"و اصلقور صع انوا اتص انونرنر اسقوؼ انوذكر ات د ااته اتص افا انومقدب ا 9امته اعلا ا" ااف ااكصفا
نعسا قتة الصلرنل انومحقكـ انعالا قدية المص ب االرنر امف اهيئة انواحضير اا احكـ انومحكمة انومصا ة اصفنقا

و

رنلنتانومت صصاعليهقالنقتصفانعثلقتافاانومصندانومدتيةاصنوا قريةارالـا25اوستةا1968ا".ا ا

اااااااا صصنضحاافاهذنانوتصاوـايتظـامس وةااا قبانوصلرنلاصكيفيةاسدندانىمقتةانوملزـالسدندهقواصمقا
ياراباعلااعدـاسدندهقواصكؿامقااعقرانويهاهصاافايكصفااحديداذوؾاصفنقاو

لنقتصفانعثلقتافاانومصندانومدتيةاصنوا قريةارالـا25اوستةا .1968ا

رنلنتانومت صصاعليهقا

ااااااااصلقو صدب انوا االقتصف انعثلقت افا انومصند انومدتية اصنوا قرية ارالـ ا 25اوستة ا 1968ات د ااف ااا قبا

نوصليراصم رصفقاهاتظماهقانومصندارالـا186وا187وافت تانومقدبا 186اعلاااتها"ااندرااا قبانوصليرا
صم رصفقاه ال مر اي در امف انومحكمة انواا اعيتاه الم رد ا دصر انوحكـ افا امصضصع انودعصىو افقذن اوـا

ي در اهذن انوحكـ االفا انوث ثة ااعهر انواقوية اعيدنع انوانرير اىسلقب اع ادصؿ اولصلير افيهقو االدرت ااا قلها

صم رصفقاهال يرانتاظقرانوحكـافاامصضصعانودعصى"ا .ا

ااااااااصت تانومقدبا187اعلاااتها"ايساصفاانوصليرامقاالدـاوهامفانىمقتةاصيكصفافيمقازنداعليهقاصن با
نواتفيذاعلاامقاطلباا ييتهامفانوص صـاصكذوؾاعلاانوص ـانوذىاالضااعليهالقوم رصفقتا" .ا

ااااااا صيكفيتقافااهذنانومنقـام ردانععقربانوااهذ انونصنعدانو قمةادصفانوصصضافااعرحهقواصتحيؿافيهقا
نواانوم نر مانوفنهيةانوماص

ة()21واصاحكقـانومحقكـ .ا

** كيفية ابداء الخبير لرأيو أمام ىيئة التحضير أو المحكمة:

اااااات تانومقدبا8امفانونرنرانوصزنرىارالـا6929اوستةا2118اعلاااتها"ي صزاو ضصاهيئةانواحضيرا
افايسا يفالمفايرىانعسا قتةالهامفانوصلرنلاصنومصا يفاعلدنلارايهامعقفهةوااصالمذكربامصا ربوافاا
()21ا-انودتق صرىاصعكقزوانوا ليؽاعلااالقتصفانعثلقتواطاتقدىانونضقبواصا1226وا .1227ا
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اىامفانومسقئؿانوفتيةانوما لنةالاحضيرانومتقزعةااصانودعصىااصانو لحافيهقواصيكصفاذوؾالنرنرامكاصبا

ي يفافيهانوصليراصيحددامداهواصنو لسةانومحددباوحضصر ا" .ا

ااااااا صصفنقاوهذن انوتص ايكصفاعلاانومحكمةااف االيفافااحكمهقانو قدر التدب انوصليرو اصعلا اعضصا

هيئةانواحضيراافايليفافااالرنراتدبانوصليرانوطرينةانوااايا يفاعلاانوصليرانعوازنـالهقافاانلدنلامقا

نتاهاانويهامفاراىواصيكصفاذوؾامعقفهةااصالمذكربامنا ربايندمهقانو ضصاو ضصانوهيئةافاانو لسةانوااا
حددهقافااالرنرانوتدباوذوؾااصالقوحضصراومتقالعاهاعفقهةافااهذنانوع فادصفاانديـاانريرنامكاصلقاصيلدصا

افانومعرعانع رنئااالدارنعااافااكصفانع رنلنتانواااسااصذاماتقسلةاممانومدبانع رنئيةانوماقحةاوهيئةا
نواحضير اتظ نر اىتهق امحددب اومصعد ان رنئا اع اي صز امصقوفاهو الهدؼ اسرعة انوف ؿ افا انودعقصىا

نعالا قديةالمقايحنؽاهدؼاسرعةانت قزامقااتظر امفامتقزعقت .ا

اااااااصذوؾاعايمتمامفاافااالمانومحمةااصاهيئةانواحضيرانىسلصبانع رنئاانوانليدىانومالمافااهذنا
نوع فوافكلاقهمقااندرنفالحسباطلي ةانومتقزعةواصنومس وةانوفتيةانومصكلةاولصليرامقانذناكقفامفانوما صرا

نلدنئهاورايهامعقفهةااصالمذكربامصا ربااـاافانومس وةامحؿانوفحصااطلباافايندـانوصليراانريرناكاقليقا
صنفيق اياضمف امق اادن امف اعمؿو اصمق ااسفر اعته امتقالعة انوص صـو اصمق انسالقف اوه امف انتانقعاه اومحؿا

نومتقزعةاف يقغةاتصانومقدبا 11امفانونرنرانوصزنرىارالـا 6928اوستةا 2118اادؿاعلااافاهذنانىمرا
صنزى اولمحكمة اصوهيئة انواحضير احيث انساهؿ انوتص الكلمة ا" اولمحكمة ااص اهيئة انواحضير ااف ااسا يفا

ل حد اصلرنل انو دنصؿاويلدىارايهامعقفهة ال لسة انومرنف ةااص انواحضيروااصانو لسقت انواا اا ندهق انوهيئةا
و رضانو لحاعلاانوص صـادصفاافايندـاانريرنامكاصلقواعلااافايثلتارايهافاامحضرانو لسةواصيصالما

عليها" .ا

ااااااااكمقاادؿاعلااهذن انواصييراايضقاعلقرنتاتصانومقدبا 8امفاالرنراصزيرانو دؿارالـا 6929اوستةا
 2118اصنوااالداتالكلمةا" ا ي صزاو ضصاهيئةانواحضيراافايسا يفالمفايرىامفانوصلرنلاصنومصا يفا
علدنلارايهامعقفهةااصالمذكربامصا ربا....نوثا" .ا

اااااااا صعلاااىاحقؿافقتهانذناراىاعضصانوهيئةالحسباظرصؼانودعصىاصنوصالتانوماقحاامقمهقااتهامفا
نىتسباافايكصفانلدنلانوصليراورايهالحضصر اامقمهاومتقالعاهاعفقهةافيهادصفاانديـاانريرنامكاصلقافقتهاي با
فااهذ انوحقوةاافايثلتافاامحضرا لسةانواحضيرااالصنؿانوصليرانوماضمتةامقاالقـالهامفاعمؿواصمقا

نتاهاانويهامفاتاي ةاصويثلتافيهاكذوؾانومتقالعقتانواااا رنهقاممانوصليرال يةانسا

لاكقفةانو صنتبا

نوفتيةانواا ايريداافاينؼاعليهقواصعتدئذايا يفاافايصالمانوصليراعلاامقاالداثلتاعلااوسقتهامفااالصنؿوا
صيكصفاعلاانومحكمةانالقعاذنتانوتهجاكذوؾافاثلتافاامحضرانو لسةامقاادواالهانوصليراصمقادنراليتها
صليفانومحكمةامفامتقالعقتاعفصيةاويكصفارايهاثقلاقاصمصثنقالمقاي ؿافاانعمكقفانور صعانويهواصالدااكدتا

ذوؾانومقدبا 11امفاالرنراصزيرانو دؿارالـا 6928اوستةا 2118احيثات تاعلاااتها"اولمحكمةااصاهيئةا

نواحضيراافااسا يفال حداصلرنلانو دنصؿاويلدىارايهامعقفهةال لسةانومرنف ةوااصانواحضيروااصانو لسقتا
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نواا اا ندهق انوهيئة او رض انو لح اعلا انوص صـو ادصف ااف ايندـ اانري نر امكاصلقو اعلا ااف ايثلت ارايه افاا

محضرانو لسةاصيصالماعليها"ا .ا

اااااااا صنذن اكقف االرنر اصزير انو دؿ االد اتص اعلا ا صنز انعسامقع اوراىانوصليراعفقهة ادص ااكليفه القعدندا
انريرنامكاصلقافقتهالذوؾاالداسقيرانونصنعدانو قمهافاانعثلقتاحيثات تانومقدبا 155امفاالقتصفانعثلقتا

ارايه امعقفهة ا القو لسة الدصف اانديـ اانريرو اصيثلت ارايه افاا
علا ااف ا" اولمحمكة ااف اا يف اصلي نر اعلدنل ا

نومحضرا"ا .ا

اااااااا صفاا ميمانىحصنؿايا يفاعلاانوصليراافا"اياصواااتفيذانوم مصريةانوااااكلفهالهقانومحكمةااصا
هيئة انواحضير اعلا اص ه انوسرعة انواا ااسالزمهق اطلي ة اعمله اكصلير القومحقكـ انعالا قدية اصفنق اونصنعدا

عمؿانوصلرنلا نومنرربالنقتصفانعثلقتواصلقوملقدناصنى صؿانوفتيةانوااااحكـااص

ها"اصهصامقات تا

عليهانومقدبا11امفاالقتصفاصزيرانو دؿارالـا6928اوستةا2118ا.ا ا
ا

الخاتمة
ااااااافااتهقيةاهذنانولحثاعفادصرانومحقكـانعالا قديةافاااسصيةامتقزعقتانعساثمقراعلدامفانواطرؽا
نواال ضانوتاقئجاصنواص يقت -:ا
ا

أوال :النتائج
-1ااامرااسصيةانومتقزعقتانعساثمقريةافاام رافااصمسةامرنحؿاصهاوانومرحلةانىصوا:امركزا
نوصسقطةافاام قؿانعساثمقرواصنومرحلةانوثقتية:او قفااسصيةانومتقزعقتواصنومرحلةانوثقوثة:انول تةا

نوص نزرية انو ليق اوفض انومتقزعقت اصها ااحت انعرنؼ اصزير انو دؿو انومرحلة انورنل ة :انومحقكـا
نعالا قديةانوماص

نودصوا.ا ا

ةاصهاامرحلةاتهقئيةوانومرحلةانوصقمسة:امحكمةادصويةااىانول صلاولاحكيـا

-2اامفامطقو ةانونقتصفارالـا121اوستةا2118القتعقلانومحقكـانعالا قديةات داافانوهدؼانوذىا
س اانومعرعانويهامفاصرنلانتعقلاهذنانوتصعانو ديد امفانومحقكـادنصؿانواتظيـانونضقئاانوم رىا
هصانوس ااتحصااتظيـاوويةاالضقئيةا ديدباواحنيؽاسرعةانوف ؿافاانومتقزعقتانعالا قديةولحيثا

ا مؿاعلاااهيئةامتقخانعساثمقرافاام رواصم قلهةاناسقعاتطقؽانوا قربانو قوميةواصنوحدامفا

لطلان رنلنتانوانقضاواصنذديقداعددانودعقصىانعالا قديةاامقـانومحقكـانو قديةواصضمقفاسرعةا

ن رنلنتانوانقضاواصاحنيؽام قوحانومصنطتيف.ا ا
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-3اارغـاا رضاملداااص صاالضقبانومحقكـانعالا قديةانواانو ديدامفانعتانقدنتانواااص هتا

وهوانعااتهاعايمكف انتكقرانومزنيق انواا ايس اانواااحنينهقواسصنل امفاتقحيةاايسيراادنلانو مؿا

نونضقئاوااصااركيزا هصدانونضقبوااصااحنيؽانو دنوةادصفاارنخااصااسقهؿ.ا ا

 -4اامثؿامرحلةااحضيرانودعصىامرحلةاغقيةافاانىهميةافهاااحفزانومانقضيفاعلاانتهقلامقا
ليتهـامفامتقزعقتالطرؽاصديةوافهااامقرسادصرنااللؿانودصصؿافاان رنلنتانوانقضااحيثااضـا

عددنامفانونضقبايراسهـامساعقراوفحصانودعصىاصنسادعقلااطرنفهقاصنوافقصضام هـاعلاانتهقلا
نوتزنع ا لحق اصلعكؿ اصدىو اصهتق ايلدع انونقضا افا اني قد احلصؿ امتقسلة اعتهقل انوتزنعو اصنوحكـا

يكصفاملزمقاو ميمانىطرنؼ.انعاافاتسلةانونضقيقانوااااتاهاا لحقامقزنوتاضئيلةواففااكثيرا

مفانىحيقفااكصفارغلةانومدعااعليهافاانتهقلانوتزنعالقوانقضااصويساصديق .ا

 -5اير م انعاللقؿ انوض يؼ اعلا انوا قوح انوا اكصف افكرب انواسصية افا انومتقزعقت انعالا قديةا
الضقئيقاعاازنؿاحديثةواع صباعلااافانومعرعاوـاياضمفااىاحصنفزاااراباعلااهذنانوا قوحا

اللؿانوص صؿانواانومحكمةا.ا ا
ا

التوصيات:
 -1ااضرصربانو مؿاعلاااكصيفانوليئةانونقتصتيةانومصنكلةاوا زيزااطصيرانو دنوةانعالا قديةالقولدلا
فاانىصذا(لقوطرؽانو لميةانوحديثة)افاانع فانىصرنؽانونضقئيةافاانودعقصىانعالا قديةالقوتصا

فاانونقتصفارالـا 121اوستةا2118اعلااافايكصفانع فانىصرنؽافاانودعقصىانعالا قديةالقولريدا
نعوكارصتااصنساصدنـانوهصناؼانوذكيةاصذوؾالقواصنزىاممامقاهصامنررافااالقتصفانومرنف قتانومدتيةا

صنوا قرية الع فانع فانىصرنؽ انونضقئية اكمرحلةانتانقويةاومدب اع ااا قصز ا 5استصنت اممامتقعدبا
ص نزربانو دؿامرنعقبانوصلربانواكتصوص يةالا ييفامصظفاانومحقكـانعالا قدية.اكؿاذوؾالهدؼااحنيؽا

نوسرعةاصنوسهصوةافاانوانقضا.ا ا

 -2ااهمية انو مؿ اعلا ااف يؿ ادصر اهيئة انواحضير انومت صص اعليهق القومقدب ا 8امف انونقتصفا

صاطصيرهق اص صع انوا ا لهق اتمصذ ق اولصسقطة انونضقئية القعالقرهق انحدى اصسقئؿ انو دنوة انوتق ربا

امهيدناع دنراالقتصفالاتظيـانوصسقطةانونضقئية.ا ا

 -3اااحديدارسصـانودعقصىانومتظصرباامقـانومحقكـانعالا قديةالحداادتااععرباوعؼا تيهاصحدا
اال ااصمسيفااوؼا تيهاعلااافاياـانساردنداتسلةامفانورسصـافااحقوةانوا قوحااصالؼاحسبا

مرحلةانوانقضاانوااااـافيهقانوا قوحوالهدؼااع يمانوماتقزعيفاعلاانتهقلانوتزنعالعكؿاصدى.ا ا
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المراجع:

أوال :المراجع الفقيية

 -1اد.اعمسانوديفاميرغتاوانومحقكـانعالا قديةواكاقبانىهرنـانعالا قدىوانو ددا248وااصؿا
مقيصا.2118

-2اد.امػ ػ مصفاسػ ػ مةوانع ػ ػرنلنتانو تقئي ػػةاف ػػاانواعػ ػريمانوم ػػرىواج1وا2111وادنرانوتهض ػػةا

نو رلية.ا

-3اد.اعلػ ػػدنورؤصؼامهػ ػػدىواعػ ػػرحانونصنعػ ػػدانو قمػ ػػةاو

نو رليةوا.1997

ػ ػرنلنتانو تقئيػ ػػةوانونػ ػػقهربوادنرانوتهضػ ػػةا

-4اد.امحمصدام طفاوانو رنئـانعالا قديةافاانونقتصفانومنقرفوانو زلانىصؿونونقهربا.1979ا ا
-5اد.االصنوصف ػػقامحم ػػداال ػػصانوصف ػػقوانصا ػػقصانومح ػػقكـانعالا ػػقديةانو تقئي ػػةال ػػيفانونصنع ػػدانو قم ػػةا
صنوصق ػػةوام لػػةانولحػػصثانونقتصتيػػةاصنعالا ػػقديةواكليػػةانوحنػػصؽوا قم ػػةانعسػػكتدريةواعػػدداصػػقصا

.2111

-6اد.اعلػػ ػػااعلػػ ػػدنونقدرانونهػ ػ ػػص اوانصا ػػ ػػقصامحػ ػ ػػقكـاام ػ ػػفانودصوػ ػ ػػةوادنرانو قم ػ ػ ػػةانو ديػ ػ ػػدبوا

نعسكتدريةوا .1996ا

-7اد.اصقودامحمدانونقضاواالقتصفانومحقكـانعالا قديةامفاص ؿامضقلطام لسانوع بواالػقتصفا

نومحػػقكـانعالا ػػقديةامػػفاص ػ ؿامضػػقلطام لػػسانوع ػ بوادنرانوتهضػػةانو رليػػةوانونػػقهربوا2118وا
دنرانوتهضةانو رليةوانونقهربوا .2118ا

-8اد.افهراعلدنو ظيـا قوحواعرحاالقتصفانومحقكـانعالا قديةواطا1وا .2118ا

-9نومساعػػقرااعػػرؼام ػػطفااكمػػقؿواال ػصنتيفانىح ػصنؿانوعص ػػيةام لنػػقاعلػػاات ص ػػهقوانوكاػػقبا
نىصؿوا .2114ا

-11انودتق صرىاصعكقزوانونضقلانومسا ؿاصالضقلانواتفيذواطا .2114ا
-11اد.احمداملي اوانوا ليؽاعلااالقتصفانومرنف قتواطا3واجا .4ا
ثانيا :القوانين والق اررات

-1القتصفانو نصلقتانوم رىارالـا58اوستةا .1937ا

-2القتصفانومحقكـانعالا قديةارالـا121اوستةا .2118ا
-3القتصفانعثلقتافاانومصندانومدتيةاصنوا قريةارالـا25اوستةا .1968ا
-4القتصفانع رنلنتانو تقئيةانوفرتسا .ا

-5الرنراصزيرانو دؿارالـا6928اوستةا .2118ا
-6الرنراصزيرانو دؿارالـا6929اوستةا .2118ا
-7الرنراصزيرانو دؿارالـا2747اوستةا .2114ا
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