السياق العام
تعترب األرسة نواة املجتمع ،والدعامة األساسية يف بنيته ،فهي التي تؤ ّمن االستقرار واكتساب املعرفة والقيم الرضورية
لتثبيت أسس املواطنة الكاملة .وهي بالتايل املؤسسة األوىل للتنشئة االجتامعية األكرث استحقاقا للدعم لتتمكن من توفري
الرعاية الواجبة ملكوناتها والتفاعل مع متغريات العرص ،والقيام بأدوارها ووظائفها يف مختلف األوساط االجتامعية.
لكن املالحظ حاليا أن معظم األرس أصبحت تواجه العديد من التغريات والتحديات السوسيو اقتصادية والثقافية التي
تعيشها مجتمعاتنا نتيجة مجموعة من العوامل ،التي أثرت بشكل مبارش عىل األرس فجعلتها تواجه الكثري من الرهانات،
يطبعها بروز ظواهر اجتامعية تهدد كيانها ،األمر الذي يدعو إىل تعميق النقاش حول نوعية الخدمة واملساعدة
االجتامعية التي ميكن توجيهها للمجال األرسي ليستعيد توازنه واستقراره ،ويصبح قادرا عىل التنشئة االجتامعية
السليمة التي ينعكس أثرها عىل أداء املجتمع لوظائفه ،ويحقق له مناءه واستقراره.
فالخدمة االجتامعية يف املجال األرسي ال تنظر إىل األرسة كوحدة للعالج فقط ،وإمنا وحدة للوقاية واإلمناء أيضا .إنها
الدوافع التي يتعني معها التفكري يف:
•نوعية وفعالية السياسات العمومية ،وما يتمخض عنها من تدخالت يف الحفاظ عىل استقرار األرسة؛
•آليات حامية األرسة وتعزيز مكانتها داخل املجتمع وتدعيم وظائفها.
إن املقاربة القانونية وتحديث الترشيع ملواكبة التحوالت االجتامعية واالقتصادية والثقافية التي تطال األرسة أصبح
أمرا مطلوبا ،إال أنه يبقى غري كاف ،إذ البد من مقاربة شمولية تتضافر فيها كل الجهود ومن كل الجوانب ،مبا فيها
الجانب الوقايئ.
من هنا جاء التفكري يف آليات تساعد األرسة عىل اسرتداد دورها يف بناء املجتمع عىل أسس ثابتة يكتنفها الحوار البناء
والتشارك اإليجايب ،مبا يعني أفرادها عىل صيانة حقوقهم ،والحفاظ عىل تحقيق الوحدة والتامسك واالستقرار.
وإذا كانت جل الترشيعات مل تنتبه ألهمية الوسائل البديلة يف تسوية النزاعات إال مؤخرا ،فإن مجتمعاتنا اإلسالمية
بصفة عامة ،واملغرب بصفة خاصة ،كان وال يزال يعطي للصلح أهمية قصوى يف تسوية الخالفات ،انسجاما مع قيمنا
اإلسالمية وثقافتنا وتراثنا الحضاري املتنوع الروافد ،اليشء الذي نتج عنه تراكم مامرسات تهدف إىل جرب الرضر ،ورفع
الحيف ،وإصالح ذات البني.
لقد اتسع مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات ليشمل كافة مناحي املعامالت املدنية والتجارية يف مختلف املجتمعات،
وأصبح يساهم يف حل الكثري من الخالفات ،مبا فيها امليدان الجنايئ .كام أضحى التفاوض والصلح والوساطة من
اآلليات التي تلجأ إليها الترشيعات الحديثة يف مختلف الدول إلنهاء الخالفات وجرب األرضار ،وصار اللجوء إىل الوساطة
والتحكيم وسيلة لفض النزاعات مبشاركة األطراف ورضاهم.
وعليه ،فإن إشاعة ثقافة الوساطة األرسية ،وغريها من الخدمات املرتبطة بها ،يعد السبيل األنجع لتدبري الخالفات بني
أفراد األرسة .وتظل تجارب العديد من الدول يف ما حققته من نتائج يف مجال الوساطة األرسية عامال محفزا للتحسيس
بأهمية هذا النظام والعمل عىل اعتامده .كام أن الدروس املستخلصة من التجارب الوطنية والدولية ،وأيضا الدراسات
املنظمة يف هذا املجال ،سيام يف العرشية األخرية ،أبانت عن الحاجة املاسة إىل تطوير آلية الوساطة األرسية ضمن
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منظور شمويل يستهدف األرسة وأفرادها يف جميع الوضعيات :داخل األرسة ،ويف املحيط العائيل ،وداخل مؤسسات
الرعاية االجتامعية ،ويف وضع التخيل األرسي ،ويف وضعية النزاع مع القانون أو وضعية الشارع ،..وسواء تعلق األمر
بالطفولة ،أو كبار السن أو النساء يف وضعية صعبة أو األشخاص يف وضعية إعاقة ...وغريها من الفئات االجتامعية.
فالوساطة األرسية ال ميكن أن تكون ناجعة إال بتوطني خدمات مصاحبة وقائية وتنموية ،كاإلرشاد األرسي ،وخدمات
التوجيه واملواكبة ،والرتبية الوالدية ،ونرش ثقافة الحوار األرسي والصلح.

اإلطار املرجعي للوساطة األرسية باملغرب

املرجعية الدستورية:
نص الفصل  32من الدستور عىل أن األرسة القامئة عىل عالقة الزواج الرشعي هي الخلية األساسية للمجتمع ،وأن
واجب الدولة العمل عىل ضامن الحامية الحقوقية واالجتامعية واالقتصادية لهذه األرسة ،مبقتىض القانون ،مبا يضمن
وحدتها واستقرارها واملحافظة عليها من جهة ،والسعي لتوفري الحامية القانونية ،واالعتبار االجتامعي واملعنوي لجميع
األطفال ،بكيفية متساوية ،برصف النظر عن وضعيتهم العائلية من جهة ثانية .كام نص عىل إحداث مجلس استشاري
لألرسة والطفولة.

الربنامج الحكومي:
يهدف الربنامج الحكومي لـ 2012/2016إىل تقوية وحامية األرسة ،وذلك من خالل وضع سياسة أرسية مندمجة تحرص
عىل متاسك األرسة وتعزيز أدوارها الوقائية ،والنهوض بخدمات الوساطة األرسية ودعمها عن طريق تشجيع مبادرات
جمعيات القرب العاملة يف مجال األرسة.

املرجعية القانونية للوساطة األرسية:
تستمد الوساطة األرسية مرجعيتها من العديد من املقتضيات القانونية ،كمدونة األرسة ،وقانون املسطرة املدنية..
وغريها.
مدونة األرسة  :تضمنت مدونة األرسة مؤرشات لتفعيل الوساطة يف مجال قضاء األرسة ،بحيث ورد يف ديباجتها «..
تعزيز آليات التوفيق والوساطة بتدخل األرسة والقايض» .كام تضمنت العديد من موادها مقتضيات تسمح باللجوء
للصلح.
قانون املسطرة املدنية  :تم إدماج نظام الوساطة يف قانون املسطرة املدنية من خالل القانون رقم  08.05املعدل للباب
الثامن منه ،وقد نص الفصل  55.327من هذا القانون عىل أنه «يجوز لألطراف ،ألجل تجنب أو تسوية نزاع ،االتفاق
عىل تعيني وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع».
امليثاق الوطني حول إصالح منظومة العدالة  :نص امليثاق يف إحدى توصياته عىل رضورة مأسسة الوساطة األرسية.
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املواثيق الدولية التي صادق عليها املغرب:
املادة  16من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان التي تنص يف فقرتها الثالثة (األرسة هي الوحدة الطبيعية األساسية
للمجتمع ولها حق التمتع بحامية املجتمع والدولة) ،والتي تعترب اتفاقا دوليا عىل تعريف األرسة يف املواثيق الدولية.
املادة  13من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف فقرتها الثالثة (تتعهد الدول األطراف يف العهد
الدويل الحايل احرتام حرية اآلباء واألوصياء القانونيني عندما يكون تطبيق ذلك ممكنا يف اختيار ما يرونه من مدارس
ألطفالهم) .وهنا نص العهد الدويل عىل مسؤولية وحقوق األرسة يف تعليم أبنائها.
املادة  18من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف فقرتها الرابعة (تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام
حرية اآلباء ،أو األوصياء عند وجودهم ،يف تأمني تربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة .تتعهد الدول
األطراف يف العهد الحايل باحرتام حرية اآلباء واألمهات واألوصياء القانونيني عند إمكانية تطبيق ذلك يف تأمني التعليم
الديني واألخالقي ألطفالهم متاشيا مع معتقداتهم الخاصة).
املادة  4من االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم التي اعتمدت بقرار الجمعية
العامة لألمم املتحدة بتاريخ  15دجنرب .1990

مربرات تنظيم هذا املؤمتر الدويل
يف ظل مواجهة معظم األرس للعديد من التغريات السوسيو اقتصادية والثقافية التي أثرت عليها مبارشة ،مبا أعاقها
أحيانا عن أداء دورها املحوري يف التنشئة االجتامعية السليمة التي ينعكس أثرها عىل أداء املجتمع برمته .ويف أفق
بلورة سياسة عمومية مندمجة للنهوض باألرسة تساهم يف معالجة هذه االختالالت مبا يحقق استقرارها ،جاء التفكري
يف تنظيم هذا املؤمتر الدويل لتدارس الوساطة يف مختلف أبعادها ومقاربتها ،باعتبارها وسيلة لتعزيز التامسك العائيل
وتدبري النزاعات ،سواء من حيث املفاهيم والتصور أو سبل التفعيل واالرتباطات املمكنة مع باقي آليات الخدمة
االجتامعية ،وذلك عرب:
•فتح نقاش حول أهمية الوساطة كوسيلة لدعم التامسك العائيل وحل النزاعات األرسية ،خصوصا مع تعدد
املفاهيم والتجارب يف املجال؛
•تنامي املبادرات الساعية إىل اعتامد الوساطة األرسية يف ظل غياب إطار مفاهيمي موحد ومنهجية دقيقة
ملأسستها؛
•االسرتشاد بنجاح آلية الوساطة األرسية يف مختلف الدول ،التي اعتمدتها لتدبري النزاعات األرسية وغريها ،لبلورة
النموذج املغريب؛
•استثامر الدروس املستخلصة من التجارب الدولية يف هذا املجال؛
•تنامي الحاجة إىل بلورة آلية تساعد األرس عىل اسرتداد دورها القيادي يف بناء املجتمعات واملساهمة يف دمقرطتها،
انطالقا من رفع التحديات والتحوالت التي تواجه األرس؛
5

أهداف املؤمتر
•عميق النقاش حول املفاهيم املؤطرة للوساطة األرسية ،واملساهمة يف بلورة رؤية موحدة ترتكز عىل معايري
تنطلق من القوانني والترشيعات الوطنية واملواثيق والعهود الدولية؛
•االطالع عىل آليات ومنهجية مأسسة الوساطة األرسية يف التجارب الدولية؛
•تقاسم املامرسات الفضىل والتجارب امليدانية لفاعيل املجتمع املدين؛
•تقديم مقرتحات علمية وعملية حول منهجية مأسسة الوساطة األرسية ،انطالقا من السياق الوطني؛
•إعداد وثيقة ترصد املفاهيم والتجارب الوطنية والدولية ووضعها رهن إشارة الفاعلني؛
•رسم معامل منوذج أمثل يراعي خصوصية املجتمع املغريب يف النهوض بأوضاع األرسة ،وإصالح ذات البني؛
•تعميق التفكري يف مرتكزات وتوجهات اسرتاتيجية النهوض باألرسة املغربية واألرسة عىل الصعيد العريب.
ويبقى األمل يف تحقيق ذلك معقودا عىل مختلف الفاعلني يف هذا املجال ،من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية
وجمعيات املجتمع املدين وباحثني وخرباء مختصني ،لتقديم تصوراتهم ومقرتحاتهم ،وعرضها عىل بساط املناقشة
والتحليل املنهجي الهادف ،وذلك من خالل جملة من املحاور تخص اإلطار املفاهيمي واملرجعي ومراحل التطور
التاريخي ،إضافة إىل آليات املأسسة وتقاسم مناهج التكوين والتأطري يف املجال.
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البرنامــج
09:30 - 08:30
10:30 - 09:30

اليوم األول  :االثنني  07دجنرب2015

استقبال وتسجيل املشاركات واملشاركني

الجلسة االفتتاحية
مسرية الجلسة  :اإلعالمية عزيزة لعيوين
كلمة السيد عبد اإلله ابن كريان ،رئيس الحكومة
كلمة السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
كلمة السيدة فضيلة كرين ،مديرة إدارة شؤون األرسة مبنظمة التعاون اإلسالمي؛
كلمة السيدة زهور الحر ،رئيسة املنتدى املغريب لألرسة والطفل.

اسرتاحة شــاي

11:00 - 10:30
13:30 - 11:00

الجلسة العامة األوىل :اإلطار املفاهيمي واملرجعي والتاريخي لتطور الوساطة األرسية
رئيسة الجلسة :السيدة رحمة بورقية
مقرر الجلسة :السيدة أمينة سليامين الهواري والسيدة حفيظة البوطي
 الوساطة األرسية بني مقتضيات الرشع والعرف والقانونالسيدة وداد العيدوين ،أستاذة بكلية الحقوق طنجة وعضو املجلس العلمي
 رهانات الوساطة األرسية يف املنظومة القضائية األوروبيةالسيد  ،Dominique Lefeuvreالرابطة األوربية للقضاة يف مجال الوساطة
 مقاربات وقائية يف وضع سياسات األرسة من أجل أرسة مستدامةالسيدة فضيلة كرين ،مديرة إدارة شؤون األرسة مبنظمة التعاون اإلسالمي
 املالءمة السوسيو ثقافية للوساطة األرسية باملغربالسيد نوفل عبود ،منظمة البحث عن أرضية مشرتكة ،فرع اململكة املغربية

14:30 - 13:30

مناقشة

وجبة غذاء
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16:30 - 14:30

الجلسة الثانية :مأسسة الوساطة األرسية من خالل التجارب الدولية
رئيس الجلسة :السيد محمد آيت عزيزي
مقرر الجلسة :السيد عبد الحميد البكدوري األشقري والسيدة كرمية حليويت
 تطور مامرسة الوساطة األرسية بجمهورية النمساالسيد  ،Bernhard STEGERقايض مبحكمة االستئناف بفيينا وخبري يف الوساطة األرسية
 الوساطة األرسية بني املأسسة وتحديات التفعيلالسيد حسن اإلبراهيمي ،مستشار مبحكمة االستئناف بالرباط ،اململكة املغربية
 مأسسة اإلرشاد األرسي يف األردناألستاذة مي سلطان ،املجلس الوطني لشؤون األرسة ،اململكة األردنية الهاشمية
 تطور الوساطة األرسية بفرنساالسيدة  Frédérique le Princeوالسيدة  ،Bonvel –Ferrantالصندوق الوطني
للتعويضات العائلية
 الوساطة األرسية بالربتغالالسيدة  ،Maria da Conceicao Oliveiraخبرية مبجلس أوروبا يف مجال الوساطة األرسية
 الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات العائليةالسيدة مليكة الورغي ،مديرة شؤون األرسة بوزارة املرأة واألرسة والطفولة واملسن بتونس

مناقشة
16:45 - 16:30
18:45 - 16:45

اسرتاحة شـــــاي
الجلسة الثانية :مأسسة الوساطة األرسية من خالل التجارب الدولية (تتمة)
رئيسة الجلسة :السيدة عائشة النارصي
مقرر الجلسة :السيدة مريم عباد والسيدة حكيمة الحطري
 الوساطة األرسية يف الجزائر بني الواقع واآلفاقالسيد عبد الحفيظ ميالط ،جامعة قسنطينة الجزائر
 الوساطة واإلرشاد األرسي بجمهورية مرص العربيةالسيدة هدى عطا زاهر ،اإلدارة العامة لألرسة والطفولة بوزارة التضامن االجتامعي
 الوساطة واإلصالح األرسي بقطر :منوذج تجربة مركز االستشارات العائليةالسيدة منى جاسم الخليفي ،مدير إدارة االستشارات العائلية
 جهاز الوساطة األرسية بأندونيسياالسيدة أماين برهان الدين لوبيس ،رئيسة املجلس العاملي للعاملات بأندونيسيا

مناقشة
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11:30 - 09:00

اليوم الثاين  :الثالثاء  08دجنرب 2015

الجلسة الثالثة  :تطوير خدمات الوساطة األرسية من خالل مبادرات املجتمع املدين
رئيسة الجلسة :السيدة لطيفة بناين سمريس
مقرر الجلسة :السيد عصام الفوقي بنعمر والسيدة لطيفة الحسيني
 الوساطة يف خدمة األرسةالسيدة  ،Samper Trinité Bernaمؤسسة  ،ATYMEإسبانيا
 تجربة الجمعية املغربية ملساندة األرسة (مركز سند) اململكة املغربيةالسيدة حنان العسال ،وسيطة أرسية
 تجربة جمعية الحضن ،اململكة املغربيةالسيدة أمينة أمليل ،رئيسة الجمعية
 الوساطة العابرة للحدود ،تجربة االتحاد السويرسي الدويلالسيدة  ،Cilgia Caratschوسيطة أرسية
 تجربة مركز حقوق الناس ،اململكة املغربيةالسيد جامل الشاهدي ،رئيس املركز
 تجربة جمعية كرامة ،اململكة املغربيةالسيدة وفاء بنعبد القادر ،رئيسة الجمعية

12:00 - 11:30
13:15 - 12:00

مناقشة

اسرتاحة شــاي

الجلسة الرابعة :تكوين الوسطاء األرسيني
رئيس الجلسة :السيد إسامعيل عشايت
مقرر الجلسة :السيدة نزهة نورو والسيدة حكيمة املودن
 تجارب ومامرسات وتحديات الوسطاء،السيدة  ،Barbara GUNTHERخبرية يف الوساطة االرسية بالنمسا
 نظام الصلح والوساطة األرسية باملغرب ،من خالل التكوين النظري والتطبيقي ،املعهد		الوطني للعمل االجتامعي بطنجة منوذجا
السيد فضيل حميد رئيس محكمة ابتدائية ،اململكة املغربية
 التكوين يف مجال الوساطة األرسيةالسيدة  ،Lisa Parkisonخبرية يف مجال الوساطة األرسية
 التكوين يف الوساطة األرسية مبوناكوالسيدة  ،Christine Lorenziniرئيسة وحدة الوساطة األرسية بوزارة الشؤون االجتامعية والصحة

مناقشة
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14:15 - 13:15
15:45 - 14:15

وجبة غذاء
الجلسة الرابعة :تكوين الوسطاء األرسيني ( تابع)
رئيس الجلسة :السيد نارص املتيوي
مقرر الجلسة :السيدة سمرية ملرازي والسيد مروان العبادي
 آفاق التكوين يف الوساطة األرسيةالسيد زكرياء الغزاوي ،املركز الدويل للوساطة والتحكيم ،اململكة املغربية
 تكوين الوسطاء األرسيني بفرنساالسيدة  ،Muriel Geoffrayوسيطة أرسية وخبرية يف تكوين الوسطاء األرسيني،
الجمهورية الفرنسية
 أين ،متى ،كيف ،ملن ،ومن طرف من :من املامرسة إىل املأسسةالسيدة  ،Pamela Freyقاضية باملحكمة االبتدائية بربوكسيل

16:00 - 15:45
17:00 - 16:00

مناقشة

اسرتاحة شـــــاي

الجلسة الختامية
رئيس الجلسة :السيد العريب ثابت ،الكاتب العام لوزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
تقديم خالصات املؤمتر ،السيدة زهور الحر ،رئيسة املنتدى املغريب لألرسة والطفل
كلمة السيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

17:30 - 17:00
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حفل شاي

الوساطة األرسية بني مقتضيات الرشع والعرف والقانون
السيدة وداد العيدوين
مخترص سرية ذاتية

•أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة عبد املالك السعدي.
•عضو املجلس العلمي لطنجة.
•سفرية أمل لسنة  2012مبنظمة السالم ،إيطاليا.
•رئيسة املركز األكادميي للدراسات األرسية.
•منسقة ماسرت «املهن القانونية والقضائية» بكلية الحقوق بطنجة.
•رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بطنجة سابقا.
•رئيسة مخترب «الدراسات القانونية والتنمية املستدامة يف الفضاء األورومتوسطي» بكلية الحقوق ،طنجة.
•عضو املنتدى العريب للطفولة بالقاهرة.
•عضو املجمع العريب للملكية الفكرية بعامن ،األردن.
•عضو معهد القيادات النسائية العربية باألردن.
•محكمة معتمدة لدى مجالت علمية عربية ووطنية.
•الكاتبة العامة للجمعية املغربية للمبدعات املعارصات.
•عضو ومستشارة لدى عدد من جمعيات املجتمع املدين املحلية والوطنية املهتمة باملرأة واألرسة.
•رئيسة اللجان التنظيمية لعدد من الندوات وامللتقيات العلمية املحلية والوطنية ،ومشاركة يف عدد من امللقيات
العلمية الدولية.

ملخص املداخلة
تتطرق املداخلة للوساطة كأحد أهم الوسائل البديلة لتسوية النزاعات ،وتتوقف عند جذورهام املتأصلة يف الفقه
اإلسالمي ،ويف الواقع التاريخي والحضاري املغريب ويف قواعد العرف االجتامعي ،لتربز بعد ذلك كيف حظيت باهتامم
بالغ من مختلف األنظمة القانونية يف العامل ،نظرا للمزايا التي توفرها ،والنتائج اإليجابية واملحفزة التي تحققها عىل
مستوى هذه األنظمة.
واملرشع املغريب بدوره قام بإصدار قانون  08.05القايض بنسخ وتعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون املسطرة
املدنية ،والذي يشكل إطارا قانونيا للوسائل البديلة لحل املنازعات ،خاصة التحكيم والوساطة االتفاقية .كام نص ميثاق إصالح
منظومة العدالة لـ 2013عىل تطوير نظام الوساطة كحل بديل لفض املنازعات ،ومأسسة الوساطة األرسية بقضاء األرسة.
غري أن تطبيق الوساطة األرسية يف الواقع تعرتضه إشكاالت عملية عديدة ،األمر الذي يقتيض رضورة البحث عن آليات
لتفعيلها ،وتذليل الصعاب التي ميكن أن تقف عائقا أمام نجاح تجربة الوساطة األرسية باملغرب عىل املستوى القانوين
والواقعي.
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وتعالج املداخلة املحاور التالية:
•التأصيل الرشعي للوساطة.
•الوساطة يف قواعد العرف االجتامعي.
•الوساطة األرسية يف الترشيع املغريب.
•الوساطة األرسية بني عوائق التطبيق وآليات التفعيل.
•رهانات تفعيل الوساطة األرسية يف املجتمع املغريب.
•نتائج واستنتاجات

14

الوساطة األرسية بني املأسسة وتحديات التفعيل
السيد حسن اإلبراهيمي
مخترص سرية ذاتية

•مستشار مبحكمة االستئناف بالرباط ،وملحق بوزارة العدل والحريات؛
•تحضري دكتوراه الدولة يف القانون الخاص تحت عنوان «دور محكمة النقض يف تطبيق مدونة األرسة بني التكريس
والتأويل» بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بفـاس.
•دبلوم الدراسات العليا يف القانون الخاص من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بالرباط -السوييس برسم
السنة الجامعية .2007 2006-
•اإلجازة يف القانون الخاص من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بفـاس برسم السنة الجامعية 2002-
.2003
•أستاذ مادة القانون الدويل الخاص بالغرفة الوطنية للتوثيق.
•أستاذ يف مادة التوعية القانونية بعدة جمعيات.
•عضو مؤسس للمنتدى املغريب لألرسة والطفولة.
•عضو مؤسس للمركز املغريب للدراسات واألبحاث حول املهن القضائية والقانونية.
•عضو اللجنة التقنية لربنامج األمم املتحدة «النوع االجتامعي والحكامة الدميقراطية» من خالل دعم أقسام قضاء
األرسة بتسهيل ولوج النساء لخدمات العدالة.
•املشاركة يف تنشيط مجموعة من الربامج اإلذاعية.
•عضو رشيف بجمعيتي اإلخالص لألشخاص املعاقني ورباط الفتح للتنمية املستدمية.

ملخص املداخلة
يعيش العامل اليوم منذ العقدين األخريين نهضة قانونية مهمة يف مجال البحث عن الحلول البديلة لفض النزاعات،
بسبب اتجاه معظم األنظمة القضائية إىل شبه عجز عن مسايرة تطور مؤرش القضايا املعروضة عليها .ومن أهم ما
اهتدى إليه العقل البرشي يف هذا املجال التصالح الذي يتم يف شكل ما يسمى بالوساطة كآلية بديلة لفض النزاعات.
وملا كانت هذه اآللية تنتهي بالحل االتفاقي الذي ال ميكن إال أن يرتتب عن الصلح فهي إذن ليست غريبة عن
معتقداتنا الدينية ،وقوانيننا الوضعية ،وثقافتنا االجتامعية وعادتنا ،لذا فهي قابلة للتطبيق ببالدنا لكن ذلك يتطلب
اتخاذ عدة تدابري يبقى عىل رأسها تقنني نظام الوساطة يف نصوص قانونية واضحة ،ومفصلة ،خالية من الغموض وغري
قابلة لعدة تأويالت ،ومن األفضل األخذ بنظام الوساطة القضائية بخصوص القضايا البسيطة ومنها املتعلقة باألرسة.
ويف إطار إحياء الوساطة األرسية ببالدنا نجد أن مدونة األرسة تضمنت فقرة صغرية لكنها ذات أهمية يف تحديد
مفهوم الوساطة ،حيث يشري النص وهو مقتطف من ديباجة املدونة إىل تعزيز آليات التوفيق والوساطة بتدخل األرسة
والقايض .فهذه العبارة تفيد تالزما بني فعيل التوفيق  ،réconciliationوالوساطة  ،Médiationويف نفس الوقت
تحدد شخصية الوسيط الذي هو القايض واألرسة .ورغم كون العبارة الواردة يف النص جد مركزة فإنها تعطي املؤرشات
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األساسية للوساطة األرسية ،وإن كانت ال تستعمل هذا املصطلح يف موادها .فهل ميكن اعتبار هذه اإلشارة متهيدا ضمنيا
إلعامل الوساطة األرسية ببالدنا؟
إن املدونة كنص ترشيعي تعطي مؤرشات لتفعيل حركة الوساطة يف مجال قضاء األرسة باستعاملها لفظ الوساطة،
وتفعيلها آلليات مسطرة الصلح ذات الصلة بها ،كام هي معتمدة يف الكثري من البلدان األمريكية واألوربية.
غري أن تقنني الوساطة ال يكفي فيه وضع النصوص وبقاءها جامدة حيث يجب تفعيلها عىل املستوى العميل الذي
يربز فيه دور القايض واملحامي ،فمن جهتهم يلقى عىل عاتقهم إقناع أفراد األرسة املتنازعة بحل نزاعهم بواسطة طرف
ثالث وهو الوسيط ومنحهم أجال كافيا لذلك ،وإن فشلت محاولة التوفيق والوساطة تدخل القايض للحكم يف النزاع.
إن اإلصالح الترشيعي املطلوب إلدماج الوساطة األرسية ضمن املنظومة القانونية املغربية ال ينجح إال إذا واكبه تفعيل
عميل لهذه املقتضيات القانونية من طرف مؤسسات الدولة من جهة وفعاليات املجتمع املدين من جهة ثانية ،ولن
يتأت هذا األمر إال بإخراج إطار قانوين لتنظيم الوساطة يراعي االقرتاحات التالية:
•إحداث نصوص تؤصل وتؤسس للوساطة األرسية من خالل وضع دليل أو قانون للمهنة ،ينظم الوساطة األرسية
بصفة مستقلة ،والذي يجب أن يعرتف به من طرف الدولة والسلطات العامة والجمعيات.
•تكريس واجب اإلخبار أو نرش معلومات حول الوساطة األرسية من طرف السلطات العامة ،لتمكني كل األرس التي
تعرف اضطرابات يف عالقاتها بوجود هذا الطريق البديل.
•إحداث برنامج للبحث حول الوساطة يشجع األعامل الجامعية من بحوث ،وكتابات ،وإصدارات.
•خلق موقع للوساطة األرسية عىل شبكة األنرتنيت.
•خلق إمكانيات املساعدة املالية للزوجني ،وباقي أفراد األرسة لولوج الوساطة األرسية.
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مأسسة اإلرشاد األرسي يف األردن
السيدة مي كامل إنعام سلطان
مخترص سرية ذاتية

•اختصايص رئييس السياسات والبيانات باملجلس الوطني لشؤون األرسة.
•باحثة يف مجال السياسات األرسية.
•تعمل يف املجلس الوطني لشؤون األرسة منذ العام  2004يف مجال السياسات واالسرتاتيجيات والبحوث والدراسات
األرسية.
•تحمل شهادة املاجستري.
•عضو يف العديد من اللجان االستشارية والفنية لوضع االسرتاتيجيات الوطنية وخطط العمل التنفيذية للقضايا التي
تتعلق بالسكان وعمل األطفال وكبار السن.
•من الباحثني العاملني عىل إعداد االسرتاتيجية الوطنية لإلرشاد األرسي يف األردن يف العام .2009
•شاركت يف عدد من اجتامعات الخرباء لقضايا اإلرشاد األرسي يف الوطن العريب.

ملخص املداخلة
لقد أسهمت العلوم الرتبوية والنفسية يف تقدم وتطور مسرية البرشية ،ولعبت دورا هاما عىل تحسني صحة الفرد النفسية
وتطوير شخصية الفرد عىل املستوى الشخيص واملهني .ومن إحدى تلك العلوم علم اإلرشاد ،الذي يتضمن مجاالت متنوعة
ترتبط باملواقف التطبيقية ،مثل اإلرشاد املدريس والجامعي والزواجي واألرسي ،والصحة العقلية .وأهم تلك امليادين ميدان
اإلرشاد األرسي ،والذي يساعد أفراد األرسة يف فهم الحياة األرسية ومسؤولياتها لتحقيق االستقرار والتوافق األرسي والتصدي
للمشكالت األرسية ،إذ يتمحور حول األرسة كوحدة اجتامعية ونفسية ومعرفية متكاملة ،معتربا مرض أحد أعضاء األرسة
مظهرا ملرض ارسي ،آخذا بعني االعتبار االنعكاسات السلبية عىل جميع أفراد األرسة يف حال مرض أحد األفراد.
ويهتم اإلرشاد األرسي بنظام األرسة وقوانينها وتفاعالتها ،من خالل فهم نظام األرسة وديناميكيتها ،وعالقة أفرادها
بعضهم ببعض يف مختلف املراحل التي متر بها األرسة ومعرفة أساليب الرعاية الوالدية.
خطى األردن خطوات واسعة يف مأسسة اإلرشاد األرسي والتي ظهرت كحاجة ناتجه عن تطور املجتمعات ،حيث قام
املجلس الوطني لشؤون األرسة ،والذي تأسس يف العام  ،2001وترأس مجلس أمنائه جاللة امللكة رانيا العبد الله ،عكف
املجلس عىل إجراء دراسة البحث النوعي لتحديد القضايا واملشكالت األرسية ذات األولوية ،لتحديد قطاعات عمل
املجلس ،والتي أوضحت أن توفري شبكة األمان االجتامعي تعد من أولويات األرس األردنية .كام أكدت الدراسة عىل
الحاجة إىل توفري برامج إرشاد وتوعية للتعامل مع املشكالت األرسية.
وستربز املداخلة نتائج الدراسة حول واقع اإلرشاد األرسي يف األردن التي أجريت يف عام  ،2005والتي أكدت عىل
الحاجة امللحة لوضع اسرتاتيجية وطنية لتأسيس اإلرشاد األرسي وخدماته .وستتوقف عند ما تالها من خطوات كإعداد
االسرتاتيجية الوطنية لإلرشاد األرسي يف العام  ،2009التي تناولت ستة محاور رئيسية ،يتضمن كل منها جانب من
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جوانب مأسسة اإلرشاد األرسي ،ويطرح كل محور القضايا التي تستوجب التدخل لتحسني نوعية ومستوى الخدمات
املقدمة لألرسة األردنية ومبا يسهم يف تحقيق الرفاه والتمكني لألرس ،ومبا يضمن إيجاد نظام متكامل لإلرشاد األرسي يف
األردن ،وإعداد وتطوير الكوادر املتخصصة ،وضبط جودة الخدمات .حيث اشتملت املحاور عىل العديد من القضايا
القانونية واملعرفية وبناء القدرات ،والتطوير املهني ،باإلضافة إىل قضايا اإلعالم املتخصص.
كام تربز املداخلة دور املجلس الوطني لشؤون األرسة يف تنفيذ مرشوع تحسني خدمات اإلرشاد األرسي منذ عام
 2011/2009واملمول من السفارة الهولندية ،الذي جاء بهدف تعزيز قدرات ومهارات العاملني يف اإلرشاد األرسي يف
التعامل مع املشكالت األرسية التي تواجههم .لتتوقف عند أهم الخطوات املستقبلية والدروس املستفادة من هذه
املرحلة املتجسدة أساسا يف :
1 .1أهمية التطوير والتعليم املستمر للكوادر العاملة ضمن الجهات املقدمة للخدمة ،لضامن جودة الخدمات املقدمة.
2 .2التشبيك مع الجمعيات واملراكز الستحداث مراكز إرشادية أو تلك مقدمة الخدمة ورفع كفاءتها ،لالستفادة من
انتشارها وعالقاتها واندماجها يف البيئات األرسية يف املجتمعات لخلق جسور القبول لتلك الخدمات.
3 .3أهمية دمج مبادئ اإلرشاد األرسي ضمن اإلرشاد الرتبوي يف املدارس واإلرشاد النفيس يف الجمعيات واملراكز الخاصة.
4 .4أهمية املتابعة والتقييم للخدمات املقدمة ،والبحث يف سبل تطويرها مبا يالئم مع متطلبات األرس أنفسهم.
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الوساطة العائلية كوسيلة بديلة لحل النزاعات العائلية
السيدة مليكة البجاوي حرم الورغي
مخترص سرية ذاتية

•أخصايئ اجتامعي مستشار ومديرة شؤون األرسة بوزارة املرأة واألرسة والطفولة بالجمهورية التونسية.
•عملت ملدة  15سنة يف مجال التأهيل املهني والوظيفي للمصابني بحوادث حياة بوزارة الشؤون االجتامعية ،وأرشفت
عىل العديد من اإلنجازات لفائدة األشخاص املعاقني املصابني بحوادث حياة من ذلك إعداد برامج تكوين مهيأة
 adaptésوقاعدة بيانات خاصة برواد املركز وبوابة باللغتني العربية والفرنسية.
•اشتغلت يف مجال األرسة ملدة  07سنوات بوزارة املرأة واألرسة والطفولة ،حيث ساهمت يف تركيز برامج لفائدة أفراد
األرسة ،من ذلك إعداد قانون املصالح العائيل وإعداد وتنفيذ برنامج الدعم االقتصادي لألرس التي تعيلها امرأة وتركيز
مراكز التوجيه واإلرشاد األرسي وإعداد أدلة لفائدة األرس يف املجال.
•كام أرشفت عىل برنامج دعم قدرات األمهات ومرافقتهن للتعهد بأطفالهن ذوي اضطرابات التعلم إىل جانب برنامج
إعداد الشباب للحياة الزوجية...

ملخص املداخلة
تتوقف املداخلة عند تعريف الوساطة األرسية املعتمدة يف تونس ،وعند إدراج مؤسسة املصالحة العائلية مبوجب
القانون عدد  50لسنة  2010املؤرخ يف  1نوفمرب  2010ومنهجية تدخلها يف نزاعات الطالق ويف مرحلة التقايض.
كام تتوقف يف الجزء األول عند تحديد مجال تدخل املصالح العائيل كإجراء داعم لدور للقايض ،الذي يأيت بناء عىل
موافقة الزوجني وإذا رأى رضورة لذلك قصد املساعدة عىل التوصل إىل حل نهايئ ينهي النزاع بينهام.
كام تربز اإلكراهات الناجمة عن اإلبقاء عىل وظيفة إجراء املصالحة بواسطة قايض األرسة التي تحول دون التوسط
بنجاح بني الزوجني مقارنة بالوساطة العائلية التي تعترب وسيلة لتسوية النزاعات العائلية ،وذلك باللجوء إىل وسيط
محايد يتدخل بني أفراد األرسة بقصد تهيئة مناخ من التواصل والتوافق بني مختلف أفرادها.
موسعة ملجال تدخل املصالحة العائلية ،بحيث تشمل هذه اآللية جميع حاالت التفكك األرسي
وتقدم املداخلة نظرة ّ
بوجه عام وهي لذلك تتوجه إىل العائلة يف مفهومها املوسع (الزوجني ،اآلباء ،األمهات ،األبناء ،األجداد ،األخوة.)...
املصالحة الطوعية ( :)La médiation spontanéeالتي ترتكز عىل مبدأ التلقائية مبعنى أن هذا اإلجراء هو إجراء
طوعي وتلقايئ ( )Une démarche volontaireيلجأ له أفراد العائلة قصد متكينهم من تجاوز خالفاتهم األرسية لغاية
تفادي االنشقاق العائيل ،خاصة يف ما يخص الرابطة الزوجية ،فكلام حدثت مشاكل أو اختالفات قد تنذر بحدوث
تفكك فإنه ميكن ألي فرد من أفراد األرسة الواحدة (الزوج والزوجة ،األب واألبناء ،األم واألبناء ،األخوة يف ما بينهم،
األجداد واألحفاد) اللجوء لهذه الخدمة.
ويف جزء آخر يتم تعريف املصالحة املأذون بها ( :)La médiation ordonnée ou judiciaireالتي يأذن بها القضاء
كلام ظهرت بوادر لحل الخالف الشخيص وديا بني الطرفني.
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الوساطة األرسية يف الجزائر بني الواقع واآلفاق
السيد عبد الحفيظ ميالط
مخترص سرية ذاتية

•دكتور يف القانون الخاص.
•أستاذ محارض بقسم الرشيعة والقانون بجامعة األمري عبد القادر بقسنطينة الجزائر
•عضو اللجنة العلمية لقسم الرشيعة والقانون بجامعة األمري عبد القادر الجزائر
•عضو مجلس إدارة كلية الرشيعة واالقتصاد بجامعة األمري عبد القادر الجزائر
•خبري محكم باملجلة الدولية املحكمة لجامعة األمري عبد القادر بالجزائر
•عضو لجنة تحرير املجلة الدولية املحكمة لجامعة األمري عبد القادر بالجزائر
•عضو يف جمعية األكادميية الدولية للقانون الدستوري بتونس.
•باحث مبخرب القانون الخاص األسايس بكلية الحقوق بجامعة تلمسان الجزائر.
•عضو املجلس الوطني ألساتذة التعليم العايل .الجزائر.
•محام معتمد لدى املحكمة العليا ومجلس الدولة.

ملخص املداخلة
نصت املادة  49من قانون األرسة الجزائري عىل أن الطالق ال يثبت إال بحكم ،بعد محاوالت صلح يجريها القايض دون
أن تتجاوز مدته ثالثة ( )3أشهر ابتداء من رفع الدعوى ،كام يتعني عىل القايض أن يحرر محرض يبني مساعي ونتائج
محاوالت الصلح ،يوقعه مع كاتب الضبط والطرفني.
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وبالرغم من إجراءات الصلح املنصوص عليها بنص املادة  49املذكورة أعاله ،كإجراء جوهري يبارشه قايض شؤون األرسة،
إال أن واقع املحاكم الجزائرية أثبت عدم فعالية وجدوى هذا اإلجراء يف إصالح ذات البني بني الطرفني ،وهذا مرده
ألسباب عديدة ومتداخلة نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص:
•أن الصلح ،الذي يتم يف مكتب قايض شؤون األرسة ،يشمل طريف الدعوى لوحدهام ،دون أن ميتد يف الواقع العميل
ألشخاص من أهل الزوجني ،وهو إجراء قبيل لعملية الصلح نصت عليه املادة  56من قانون األرسة الجزائري من خالل
ما يعرف بالتحكيم األرسي ،إال أنه نادر التطبيق إن مل نقل معدوم التطبيق يف الواقع العميل للمحاكم الجزائرية.
•أن الصلح تحول من إجراء قضايئ الغرض منه اإلصالح بني الزوجني إىل إجراء بروتوكويل ،يقوم به قضاة شؤون األرسة
الستفاء إجراءات الدعوى والخصومة ليس إال ،وهذا مرده بالدرجة األوىل لضغوط العمل وكثافة امللفات املطروحة
أمام قايض شؤون األرسة.
•إن فشل نظام الصلح القضايئ يف تسوية النزاعات األرسية دفع بوزارة التضامن الوطني واألرسة يف الجزائر إىل
التفكري يف استحداث هيئة وطنية للوساطة األرسية ،تتمثل مهمتها يف تسوية النزاعات وإقامة الصلح بني األشخاص
املوجودين يف حالة خالف السيام بني أفراد األرسة.

إن هذا التفكري ال يخرج عن سياق التوجه الدويل يف اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات ،باالعتامد عىل ما أصبح
يعرف يف الفقه القانوين الدويل بالعدالة اللينة .LA JUSTICE DOUCE
غري أنه ورغم مرور أكرث من ثالث سنوات عن املوعد الذي كان مقررا لظهور هذه الهيئة ،إال أنه ولحد اليوم مل يخرج
مرشوع مرسوم استحداث هذه الهيئة للعلن ،رغم أن الوساطة كإجراء قانوين بديل جاء بها ونص عليها قانون اإلجراءات
املدنية واإلدارية الجزائري باملواد من  994إىل  1005منه.
إن نظام الوساطة ،وقبل أن يكون إجراء قانونيا ،فهو أسلوب متجذر يف حل النزاعات اليومية يستقي ضوابطه من القيم
الدينية واالجتامعية للمجتمع الجزائري .ويفرس تجذره يف األعراف والتقاليد ،وذلك من خالل ثالث هيئات عرفية هي:
الزاوية ،حلقة العزابة وتجامعت
يف هذا اإلطار سوف تنصب مداخلتنا ،حول واقع وآفاق الوساطة األرسية يف الجزائر ،من خالل بيان أوجه الدور الفعال
للوساطة يف تسوية النزاعات وخاصة األرسية منها ،سواء من خالل الدور الذي كانت وال زالت تلعبه الهيئات العرفية
يف بعض مناطق الوطن ،كتاجمعات مبنطقة القبائل وحلقة العزابة مبنطقة ميزاب ،والزوايا املنترشة عرب عديد مناطق
الوطن.
كام نتحدث حول الدور التي تلعبه الهيئات القضائية من خالل مامرستها اإلجبارية للصلح يف مواد شؤون األرسة،
خاصة ما تعلق منها بفك الرابطة الزوجية قبل صدور أي حكم قضايئ ،وهو ما نصت عيل املادة  49من قانون األرسة،
باإلضافة إىل الدور الذي يقوم به حاليا الوسيط االجتامعي الذي حدد مهامه املرسوم التنفيذي  ،09-353املؤرخ يف 08
نونرب  ،2009املتعلق بالقانون األسايس الخاص باملوظفني املنتمني لألسالك الخاصة باإلدارة املكلفة بالتضامن الوطني.
نتطرق يف نهاية مداخلتنا إىل آفاق الوساطة القضائية يف الجزائر ،من خالل استقراء أهم معامل التغريات التي يعكف
املرشع الجزائري إىل استحداثها لتكريس الوساطة القضائية كإجراء بديل أو موازي لعمل القضاء ،كحل أمثل للنزاعات
بني األزواج ومختلف أفراد األرسة والحد من التفكك األرسي ومختلف اآلفات االجتامعية.
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الوساطة واإلرشاد األرسي بجمهورية مرص العربية
السيدة هدى عطا زاهر
مخترص سرية ذاتية

•أخصائية اجتامعية باإلدارة العامة لألرسة والطفولة
•القيام مبتابعة وزيارات أنشطة األرسة والطفولة املختلفة.
•الرد عىل املكاتبات والشكاوى الواردة من املديريات أو من طالبي الخدمة بأنشطة األرسة والطفولة من خالل
الخطابات املرسلة أو االتصال التليفوين بالجهة املنوطة.
•االشرتاك يف تقييم مؤسسات الرعاية االجتامعية لألطفال املحرومني من الرعاية األرسية.
•االشرتاك يف تقييم دور املغرتبني واملغرتبات.
•االشرتاك يف التحضري لالحتفاالت السنوية التي تقوم بها اإلدارة العامة لألرسة والطفولة ،مثل االحتفال السنوي بعيد
األرسة واالحتفال املركزي بيوم املسن.
•القيام ببحث املشكالت التي ترد اإلدارة العامة لألرسة والطفولة وإعداد التقارير الالزمة.
•االشرتاك يف إعداد االحصائيات السنوية الخاصة باألنشطة املختلفة لألرسة والطفولة.
•االشرتاك يف إعداد اإلنجازات الخاصة بأنشطة األرسة والطفولة.
•حضور دورة تدريبية عن الرتبية الوالدية وإعداد املدربني  TOTضمن برتوكول التعاون بني الوزارة ومنظمة األمم
املتحدة للطفولة (اليونسيف).
•حضور دور تدريبية عن اإلدمان وخطره عىل الشباب واملجتمع.
•حضور دورة تدريبية عن تنمية مهارات األخصائيني االجتامعيني العاملني يف مجال مكاتب التوجية واالستشارات األرسية.
•حضور دورة تدريبية عن تدريب األخصائيني عىل تطبيق استامرة التقييم الخاصة مبعايري قياس الجودة مبؤسسات
رعاية األطفال األيتام.
•حضور دورة تدريبية عن تنمية وبناء كوادر الصف الثاين بالجهاز اإلداري بالدولة.
•حضور دورة تدريبية عن تقييم دور املغرتبني واملغرتبات عىل مستوى الجمهورية (املرحلة األوىل).

ملخص املداخلة
تربز املداخلة أهم خصائص األرسة يف املجتمع املرصي ودورها يف التنشئة االجتامعية لتتوقف عند أهم محاور السياسة
االجتامعية لوزارة التضامن االجتامعي:
•التنمية البرشية.
•العدالة االجتامعية
•مواجهة الفقر.
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دور إدارة األرسة والطفولة  :متثل اإلدارة العامة لألرسة والطفولة إحدى اإلدارات العامة التابعة إلرشاف قطاع الرعاية
االجتامعية بوزارة التضامن االجتامعي وتساهم إدارات األرسة والطفولة عىل مستوى الجمهورية يف «املشاركة املجتمعية
والعمل عىل تحقيق استقرار األوضاع داخل املجتمع من خالل العديد من األنشطة املساعدة يف متكني األرسة وتقوم
عىل تقديم كافة أنواع الرعاية املتكاملة (اجتامعية تربوية وصحية وثقافية وتنموية )..لجميع أفراد األرسة من الطفل
إىل املسن مار بالشباب ،ككيان واحد ،وذلك من خالل وحدات الخدمة التابعة إلرشاف اإلدارة ،ومنها:
مكاتب التوجيه واالستشارات األرسية  :مكتب التوجيه واالستشارات األرسية هو جهاز اجتامعي تنشئه وزارة التضامن
االجتامعي ،وتعهد بإدارته إىل جمعية أو مؤسسة أهلية مشهرة طبقا للقانون  84لسنة .2002
أهداف مكاتب التوجيه واالستشارات األرسية :
1 .1تقيص املشكالت التي تتعرض لها األرسة ومعرفة أسبابها والعمل عىل عالجها.
2 .2تهيئة الجو العائيل السليم الذي يكفل لألبناء نشأة اجتامعية صالحة.
3 .3توجيه األرسة ملصادر الخدمات املختلفة التي تقدمها الوزارة والجهات املختلفة يف املجتمع لالستفادة منها يف حل
مشكالت األرسة وتحقيق االستقرار العائيل بها.
4 .4معاونة محاكم األحوال الشخصية يف بحث أسباب املنازعات الزوجية والعائلية واقرتاح الحلول املالمئة.
5 .5القيام بالبحوث والدراسات املتعلقة باألرسة ونرش نتائج هذه البحوث والدراسات واقرتاح التوصيات الكفيلة بتدعيم
كيان األرسة.
6 .6نرش وتنمية الوعي األرسي باملجتمع لتفادي املشاكل واملنازعات الزوجية قبل وقوعها ،مع االسرتشاد يف هذا السبيل
بنتائج البحوث والدراسات واالستفادة من وسائل اإلعالم املختلفة يف تقديم االستشارات والتوجيه بالرأي للمقبلني
عيل الزواج متهيد لتكوين األرسة السعيدة املرتابطة.
7 .7رسم خطط وأساليب التعاون مع املنظامت والهيآت األخرى التي تعمل يف ميادين الخدمة االجتامعية من أجل
األرسة وعالج مشكالتها وصوال لتحقيق نوع من التكامل بني الخدمات التي تؤدي لألرسة.
كام تربز املداخلة أهم إجراءات الحصول عىل الخدمة ،وكذا مبادرات بناء قدرات مؤسسات املجتمع املدين يف الدور
الوقايئ لألرسة وجميع أفرادها ،حيث تحرص الوزارة عىل تدريب وبناء قدرات العاملني مبؤسسات املجتمع املدين يف
رصد تقىص املشكالت التي تتعرض لها األرسة ومعرفة أسبابها والعمل عىل عالجها باستخدام األساليب العلمية املتطورة
وتأهيل وتنمية قدرات أفراد األرسة وتفعيل مشاركة األرسة يف التنمية الشاملة ،وإقرار حقوق الطفل الدولية واإلقليمية
واملحلية ،والعالقة بني الحراك االجتامعي والظواهر السلبية يف املجتمع والرشاكة املجتمعية ودورها يف رفع مستوى
األرس.
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تجربة مركز االستشارات العائلية بدولة قطر
السيدة منى جاسم الخليفي
مخترص سرية ذاتية

•ماجيستري السياسة العامة يف اإلسالم بكلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد .2013
•الدبلوم الخاص باإلرشاد النفيس  1998جامعة قطر.
•بكالوريوس آداب تخصص خدمة اجتامعية /علم اجتامع  /1988جامعة قطر.
•مدير إدارة االستشارات العائلية مبركز االستشارات العائلية منذ يونيو  2011حتى تاريخه.
•مدير إدارة الفروع واملكاتب الخارجية بجوار العمل كمدير إدارة االستشارات (يونيو  – 2012سبتمرب .)2013
•رئيس قسم فرع املحاكم (يونيو - 2009سبتمرب .)2011
•استشارية أرسية ونفسية ()2009-2006
•أخصائية اجتامعية بوزارة الرتبية الوطنية (.)2006-1988
•املشاركة يف العديد من املؤمترات املحلية وإقليمية املتعلقة باألرسة.
•عضو يف العديد من اللجان الوطنية مثل اللجنة املعنية بالرد عىل مالحظات لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة
التابعة لألمم املتحدة (سيداو) ،وفريق التامسك األرسي ومتكني املرأة (يف إطار اعداد االسرتاتيجية التنموية لدولة
قطر) ،ولجنة تطوير محاكم األرسة بدولة قطر

ملخص املداخلة
تحتاج األرسة يف املجتمع الخليجي ،كغريها يف سائر املجتمعات العربية ،إىل جهود مضاعفة لتستقر أوضاعها وحياتها،
وتتمكن من أداء مهامها ورسالتها ،وليك يتم ذلك فإنها تريد من يعينها عىل استكشاف إيجابياتها ومناحي قوتها ،ويدلها
عىل كيفية استثامرها ،كام تريد من يبرصها بالتحديات التي تواجهها ويساعدها يف التغلب عىل مشكالتها.
ويقع استقرار األرسة داخل املجتمع القطري يف قلب أهداف مركز االستشارات العائلية ،وتقع عملية اإلصالح األرسي يف
قلب القلب ،ولهذا فإن املركز يسلك مسالك شتى تؤدي به إىل هذه الوجهة ،ويتعاون مع كل من له صلة باألرسة من
مؤسسات املجتمع .وبدون شك ،فإن محكمة األرسة بطبيعة عملها من أهم هذه املؤسسات ،ألجل ذلك يتم التعاون
والتكامل بني املركز واملحكمة لرضورة فرضتها مصلحة األرسة القطرية.
وقد تعرضت يف هذا العرض إىل أربع موضوعات رئيسية تحتوي كل منها عىل موضوعات فرعية وهي :
•نبذة عن مركز االستشارات العائلية.
•عالقة مركز االستشارات العائلية ومحكمة األرسة.
•الوساطة يف اإلصالح األرسي وقضايا محكمة األرسة.
•مجاالت عمل مركز االستشارات العائلية.
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وضعية الوساطة األرسية بإندونيسيا
السيدة أماين برهان الدين لوبيس
مخترص سرية ذاتية

•الدكتوراه يف التاريخ والحضارة اإلسالمية عام  ،2002بجامعة رشيف هداية الله اإلسالمية الحكومية بجاكرتا.
•املاجستري يف التاريخ والحضارة اإلسالمية عام  ،1993بجامعة رشيف هداية الله اإلسالمية الحكومية بجاكرتا،
•ليسانس اللغات والرتجمة بكلية الدراسات اإلنسانية كلية البنات جامعة األزهر الرشيف بالقاهرة من قسم اللغات
والرتجمة شعبة الرتجمة الفورية اإلنجليزي عام  ،1988وكانت األوىل يف دفعتها.
•مستشارة مركز دراسات الطفل واملرأة بجامعة رشيف هداية الله اإلسالمية الحكومية بجاكرتا،2004-2013 ،
•مستشارة مركز الدراسات النسائية بجامعة رشيف هداية الله اإلسالمية الحكومية بجاكرتا 2014 ،حتى اآلن،
•رئيس شؤون الدعوة واالتصال بجمعية خريجات الرشق األوسط،2005-2015 ،
•أمني الصندوق ملجلس العلامء اإلندونييس،2015-2020 ،
•مستشارة هيئة املثقفني املسلمني بإندونيسيا فرع النساء،2014-2018 ،
•رئيسة املجلس العاملي للعاملات املسلامت فرع إندونيسيا منذ عام  2014التابع لالتحاد النسايئ العاملي اإلسالمي،
•اإلرشاف واملتابعة عىل أعامل املكاتب الدينية التي بها هيئات النصح واإلرشاد واملحافظة عىل الزيجات/الوساطة
األرسية مبحافظة سومطرا الغربية بإندونيسيا.2013 ،
•مندوب جمهورية إندونيسيا يف لجنة حقوق اإلنسان يف منظمة التعاون اإلسالمي من قبل زوارة الخارجية2011 ،
•رئيس لجنة املرأة واألرسة والتنمية االجتامعية لرابطة دول جنوب رشقي آسيا من قبل وزارة متكني املرأة.2012 ،

ملخص املداخلة
تزايدت قضايا الطالق ىف أندونسيا يف غض خمس السنوات األخرية حتى شدت انتباه املسئولني ىف وزارة الشؤون الدينية
بأندونسيا .لقد رشح نائب الوزير حسب البحوث األخرية أن هناك  200ألف حالة الطالق من بني  12مليونا زيجة.
فلذلك اهتمت الوزارة والفئة املعنية لحدم هذه األزمة األرسية عن طريق تعزير دور هيئة النصح واإلرشاد واملحافظة
عىل األرسة (. )BP4
إن الوساطة األرسية بأندونسيا موجودة من عام  1960تحت مسمى النصح واإلرشاد واملحافظة عىل األرسة ( )BP4وهي
هيئة مستقلة تعمل تحت إرشاف وزارة الشؤون الدينة.توجد الهيئة عىل املستوي املركزية واملحافظات واملدريات يف
جميع أنحاء أندونسيا ىف املكاتب للشؤون الدينية.
الوظيفة األساسية للهيئة من الالئحة األساسية والداخلية لها
أوال  :إعطاء االستشارة القانونية والدفاع أمام القانون
ثانيا  :االستشارة ىف اإلخيار املناسب للزوج والزوجة
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ثالثا  :االستشارة األرسية والزواجية
رابعا  :الوساطة األرسية للزيجات التي لديها مشاكل (بناء عيل القرار الوزاري رقم  1لعام )2008
ومنذ عام  2010هناك قرار وزير شؤون املرأة وحامية الطفل عن معايري الخدمات األساسية إلنقاظ النساء واألطفال
ضحايا العنف األرسي
وبالرغم من وجود القوانني والقرارات التي تنص عىل الدور املهم للهيئة إال أنها مرت مبراحل املختلفة يف أدائها حسب
تغري الزمن وتعاقب الحكومات.
إن االطار املرجعي للهيئة هو املحافظة عىل الزيجات و التخلص من املشاكل األرسية التي تؤدي إىل الطالق و تأهيل
القابلني عىل الزواج وتقديم النصح واالرشاد للزيجات واألرسة .والوسيط أو الوسيطة يقومون الخدمات املوحدة لالنهاء
من املشاكل األرسية بالتعاون مع مراكز الخدمات املوحدة والجهات غري الحكومية واملستشفيات والعيادات ومركز
الجدمات املرأة والطفل ومكاتب املحاماة ومركز االزمات للنساء .الوسيط يف الهيئة تقوم بحل النزاعات األرسية و
تقديم ارشادات روحية ولديها دور اسرتاتيجي يف مكافحة الصنف ضد املرأة والطفل وتأهيلهم إىل املجتمع مرة أخرى.
سيتم التطرق للخدمات التي تقدمها الهيئة ملقبيل الزواج التي تقيمها مكتب الشؤون الدينية و تقديم النصح والتوعية
لألرس التي تواجه مشكلة أرسية ودور الوسيط يف مصاحبة الزيجات التي تريد الخوض يف عملية الطالق يف املحكمة
الرشعية.

26

تجربة مركز سند للوساطة األرسية
السيدة حنان العسال
نبذة عن املركز

•تأسس ”مركز سند“ سنة  2004وهو آلية من آليات اشتغال الجمعية املغربية ملساندة األرسة ،ومن أوائل مراكز
االستامع والتوجيه باملغرب.
•يقدم خدمات االستشارة االجتامعية والقانونية لألرسة.
• :2006تنظيم خيمة األرسة وهي حملة موجهة لألحياء الهشة من أجل توثيق عقود الزواج وتسجيل األطفال يف
الحالة املدنية وحل النزاعات األرسية.
•إبرام رشاكات مع السادة النواب بوزارة الرتبية الوطنية والتعليم من أجل تسوية امللف القانوين لبعض التالميذ
يف وضعية غري سوية.
•إبرام رشاكات مع عامالت ومقاطعات الدار البيضاء يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية ،ومع غرفة التجارة
والصناعة والخدمات بالدار البيضاء ،ومع املحكمة االجتامعية قسم قضاء األرسة بالبيضاء ،ومع هيئة املحامني
بالبيضاء ،وذلك من أجل التوعية القانونية والتحسيس بأهمية حل النزاعات األرسية بالوسائل البديلة (الوساطة
األرسية /الرتبوية /املدرسية)...
•تكوين معمق حول الوساطة االجتامعية لفائدة أطر الرتبية والتكوين وبعض الجمعيات.

ملخص املداخلة

•التعريف بالجمعية
•التعريف مبركز سند لالستامع والوساطة األرسية.
•الخدمات التي يقدمها املركز.
•مسار عملية الوساطة األرسية
•فريق الوساطة األرسية.
•اإلحصائيات ونوعية الحاالت املرتددة عىل املركز.
•الصعوبات والتوصيات.
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تجربة جمعية الحضن الوطنية «مرشوع ترشيد»
السيدة أمينة أمليل
مخترص سرية ذاتية

•رئيسة جمعية الحضن الوطنية
•أستاذة أخصائية يف طب األطفال
•مؤسسة مدرسة الوالدية اإليجابية بجمعية الحضن الوطنية

ملخص املداخلة
انبثقت فكرة مرشوع الرتشيد والوساطة األرسية من خالل اشتغال الجمعية يف الحقل االجتامعي وخصوصا كفالة
اليتيم واألرملة فظهرت ،من خالل برنامج التأطري الشهري لألرامل ،الحاجة امللحة لألرملة للبوح مبشاكلها وكذا برتاكم
التجربة التي عملت فيها جمعية الحضن يف املجال األرسي ومن خالل تجربة الحضن يف مراكز االستامع للتلميذ يف
وضعية صعبة .ونهجت الجمعية مقاربة شمولية تتضمن الوقاية عرب دورات تكوينية لفائدة األزواج واآلباء وجلسات
االستامع إلدارة النزاعات.
ويأيت مرشوع الرتشيد والوساطة األرسية املدعم من الوزارة الوصية لتحقيق أحد املحاور االسرتاتيجية للجمعية يف إطار
تقوية الروابط العائلية والحفاظ عىل التامسك األرسي من أجل ترسيخ ثقافة البوح والتواصل الغري عنيف واإليجايب
داخل األرسة لتحقيق األهداف التالية  :مصاحبة املرأة واألرسة ،اصالح ذات البني ،توجيه الشباب املقبل عىل الزواج،
ترشيد اآلباء من أجل تنشئة سليمة.

الفئة املستهدفة

•أرس يف وضعية صعبة (وخاصة تجاه السلوكات الخطرية للمراهقني مثل التعاطي للمخدرات ،العنف)...
•األزواج يف نزاع
•النساء ضحايا العنف الزوجي وأيضا من طرف عنرص آخر من العائلة
•الشباب املقبلني عىل الزواج
•األزواج املقبلني عىل اإلنجاب

يدعم مرشوع الرتشيد والوساطة األرسية حاليا األرامل املكفولني بالجمعية (للتذكري ،عدد األرامل املكفولني بالجمعية
 602أرملة حتى اآلن) باإلضافة إىل بعض األزواج يف وضعية صعبة.

مكونات املرشوع
دورات تكوينية :
 املواكبة واملرافقة :من خالل جلسات االستامع والتوجيه والرتشيد28

األنشطة املقررة يف املرشوع
•تكوينات للمستمعات واملرشدات
•االستامع للحاالت حسب برنامج أسبوعي
•دورات تكوينية يف الزواجية اإليجابية لفائدة الشباب
•دورات تكوينية يف الوالدية اإليجابية لفائدة اآلباء

مراحل املرشوع
 -1االستامع لألرامل واألرس يف نزاع
 -2دورات تكوينية يف الزواجية اإليجابية
 -3الدورات التكوينية ملدرسة اآلباء  :هذه الدورات التكوينية تحث شعار «فلنغري أنفسنا حتى يتغري ما حولنا» ،فال
ننتظر التغيري من اآلخر بل نبادر يف التغيري من أنفسنا.

خامتة ومقرتحات
أصبحت الحاجة إىل الوسيط األرسي أكرث وأكرث إلحاحا كوسيلة للحد والوقاية من النزاعات داخل األرسة عرب الوقاية
وتعزيز التواصل بني الزوجني واألرسة الكبرية (األطفال واألجداد واألعامم  )...وهو املرشوع البناء الحقيقي لتحسني
والحفاظ عىل التامسك األرسي.
يجب تحفيز وإرشاك الرجال يف الدورات التكوينية ليك تحقق الوساطة األرسية هدفها وهو حل النزاعات والحفاظ عىل
التامسك األرسي .يجب أن يكون الوسطاء وسطاء مهنيني ذووا كفاءات عالية وتكوين يف املستوى ،لذلك يجب العمل
عىل وضع إطار مفاهيمي موحد ومنهجي لتكوين وسطاء أرسيني تحت ظل الوزارة الوصية.
الحضن مستعدة لتسويق تجربتها وتقديم دورات تكوينية لجمعيات أخرى تشتغل يف الوساطة األرسية لتعميم مفهوم
الزواجية اإلجابية والوالدية اإليجابية.
لتحقيق أهداف الوساطة األرسية يجب أن نشتغل عىل توفري ميزانية التسيري بالخصوص ألجور الطاقم التقني املكون
من منسقات إداريات ،وسطاء ،أطباء نفسيني ،محامني ...مبا َميكن من العمل عىل مدار األسبوع من االثنني إىل السبت
الستقبال الحاالت الواردة عىل املركز.
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تجربة مركز حقوق الناس
السيد جامل الشاهدي
مخترص سرية ذاتية

•رئيس مركز حقوق الناس باملغرب
•منسق املرصد الوطني للعنف ضد النساء باملغرب
•مدير مؤسس ملركز حقوق الناس
•عضو املكتب الجهوي لنقابة اإلتحاد املغريب للشغل
•عضو مؤسس ملجموعة الخمسة – منظمة العفر الدولية
•منسق وطني للشبكة الوطنية للرتبية عىل حقوق اإلنسان التابعة ملنظمة العفو الدولية
•كاتب عام مؤسس للشبكة الوطنية للرتبية عىل حقوق اإلنسان
•استاذ رياضيات موضوع رهن إشارة اإلتحاد املغريب للشغل
•مؤطر دويل يف مجال حقوق اإلنسان
•منسق عام للفدرالية مراكز حقوق اإلنسان بالعامل العريب
•منسق عام لفضاء الدميقراطية واملعارصة

ملخص املداخلة
اعتمد مركز حقوق الناس -املغرب الوساطة األرسية كآلية أساسية للحد من النزاعات والتخفيف عىل املحاكم من
القضايا التي ميكن حلها بطرق سلمية أو عىل األقل الوصول اىل توافق بني األطراف املتنازعة.
نعتمد الوساطة خاصة يف الحاالت التي ال يصل فيها العنف اىل مستوى الجنايات وتترضر فيها املرأة جسديا أو نفسيا
أو عقليا مام يتطلب تدخل القضاء.
تقوم بالوساطة وسيطة أو مستمعة وكل مراكز االستامع التابعة ملركز حقوق الناس-املغرب تعتمدها يف عملها اليومي
وهي :ميسور ،صفرو ،سيدي قاسم ،قلعة الرساغنة...
يتطرق العرض لتعريف النزاع ومقاربة تدبري النزاع ،كام يتوقف عند تعريف الوساطة كذا املبادئ التي تتأسس عليها
ليصف بعد ذلك مجرى الوساطة ومراحلها األساسية:
 املرحلة األوىل :استقبال وترحيب الوسيط باألطراف املرحلة الثانية :رشح األطراف للنزاع  ،الهدف :متكني كل طرف من أطراف النزاع من رسد روايته للتوصل إىل معرفةدقيقة به ،والكشف عن املشاكل الحقيقية لديه.
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 املرحلة الثالثة :تقوم األطراف بتسجيل عنوان املراحل الالحقة الرئييس ،الهدف  :اتفاق األطراف عىل املشاكل التييجب أن يوجد لها حل
 املرحلة الرابعة :يقوم أطراف النزاع بتقديم مقرتحات حلول قابلة ألن تصبح أرضية للتفاوض املرحلة الخامسة :تفاوض األطراف حول الحلول ،الهدف :اختيار وتصويب الحلول التي بإمكان األطراف أن تتفقعليها تكون األفضل لها وألبنائها
 املرحلة السادسة  :تلخيص توافق اآلراءخامتة إيجابية:
بفضل هذه املنهجية ،حقق املركز باستعامل الوساطة الوصول إىل حلول توافقية يف  460حالة عنف أرسي حسب
اإلحصائيات التالية:
 160حالة  :طالق توافقي (من طالق بالشقاق)
 120حالة :الحصول عىل السكن بعد الطالق
 183حالة  :اقتسام املمتلكات
 46حالة :الحضانة
 14حالة :النفقة
 17حالة  :الرجوع اىل بيت الزوجية
 20حالة :صلح نهايئ والرجوع عن الطالق.
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تجربة جمعية كرامة لتنمية املرأة
السيدة وفاء بنعبد القادر
مخترص سرية ذاتية

•حاصلة عىل إجازة يف مادة علوم الحياة واألرض.
•حاصلة عىل دبلوم من كلية علوم الرتبية بالرباط.
•رئيسة جمعية كرامة لتنمية املرأة.
•عضوة باللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان.
•عضوة يف اللجنة اإلقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية.
•عضوة سابقة بالخلية النسوية التابعة للمجلس العلمي املحيل بطنجة.
•حاصلة عىل دبلوم يف اإلرشاد األرسي.
•متخصصة يف مجال األرسة ،الطفل واملراهق.

نبذة عن الجمعية
جمعية نسائية مستقلة تأسست مبدينة طنجة بتاريخ  20فرباير  2002تنشط عىل مستوى جهة طنجة تطوان

أهداف الجمعية:
 .1توعية املرأة بحقوقها وواجباتها
 .2تأهيل املرأة وتنمية قدراتها يف املجال الرتبوي والتعليمي والصحي والقانوين واملهني.
 .3التحسيس مبخاطر العنف املامرس ضد النساء.
 .4رصد ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز املامرس ضد النساء
 .6املساهمة يف إرساء مبادئ املساواة ،املواطنة وتكافؤ الفرص.
 .7رعاية املتفوقات واملبدعات وتشجيعهن بتوفري ظروف مالمئة.
 .8املساهمة يف توفري الحامية القانونية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية لألرسة باعتبارها الخلية األساسية للمجتمع.

بعض مشاريع الجمعية :
 .1مركز كرامة للوساطة األرسية.
 .2مركز كرامة ملناهضة العنف ضد النساء.
 .3مؤسسة الرعاية االجتامعية دار الكرامة إلدماج النساء يف وضعية صعبة.
 .4الربنامج الحاميئ لكفالة الفتيات يف وضعيات صعبة.
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 .5الربنامج العالجي:إيواءـ تكوين وتأهيل األمهات العازبات.

ملخص املداخلة
إن التحديات السوسيو اقتصادية والثقافية التي تعيشها املجتمعات املعارصة واملغرب جزء منها ساهمت يف تراجع
أدوار األرسة وبروز ظواهر اجتامعية معقدة تهدد الكيان األرسي وتقلص من إسهامه اإليجايب املجتمعي كالعنف
األرسي،الطالق،التفكك األرسي،االنحراف،تعاطي املخدرات...
يف ظل هذه اإلشكاليات ومن أجل صون وحامية كيان األرس وتعزيز مكانتها ومتكينها من القيام بوظائفها .أنشأت
جمعية كرامة لتنمية املرأة مركز لالستامع والتوجيه األرسي والذي نهج مند تأسيسه سنة  2002مقاربة نوعية عىل
الصعيد الوطني واملحيل أال وهي اللجوء إىل الوساطة األرسية كآلية لحل النزاعات األرسية بالتعاون مع كل الهيئات
والجهات العاملة يف نفس امليدان أو ذات الصلة مبوضوع النزاع (محكمة األرسة ،املحكمة االبتدائية ،محكمة االستئناف،
املجلس العلمي ،املجتمع املدين ،التعاون الوطني)...
يهدف املركز إىل دعم كيان األرسة وتوثيق الروابط األرسية مبا يحقق االستقرار النفيس واالجتامعي ملكوناتها نساء رجاال
وأبناء ويحميها من التفكك وذلك بالعمل عىل نرش ثقافة الحوار ،التواصل ،اإلنصات واالحرتام املتبادل يف البناء األرسي
أو من خالل تقديم خدمات إرشادية كاالستامع ،الدعم النفيس ،االجتامعي ،االقتصادي والقانوين لألرس املحتاجة.
 .2األرسة املغربية بني الوساطة األرسية والوساطة املجتمعية.
 .3أهمية الوساطة يف تدبري الخالفات األرسية والحد من التفكك األرسي
 .4مركز كرامة للوساطة األرسية املقاربات
املقاربة الوقائيةاملقاربة العالجيةاملقاربة التشاركية .5مجاالت التدخل:
 تحصيل النفقة إثبات النسب والتسجيل يف سجالت الحاالت املدنية الطالق االتفاقي صلة الرحم (توفري الفضاء)النزاعات العائلية
الوساطة يف نزاعات الشغل
الوساطة يف كفالة األطفال املهمليني.
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 .6الوساطة بالنسبة لألمهات العازبات:
 مع األهلمع األب البيولوجي. اإلقرار بالنسب.إجراء الخربة الطبية.الزواج يف حالة الخطبة(الوساطة داخل السجن إلبرام عقد الزواج) .7اإلكراهات والتحديات
 .8التوصيات
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نظام الصلح والوساطة األرسية باملغرب من خالل التكوين النظري والتطبيقي
معهد العمل االجتامعي بطنجة منوذجا
السيد حميد فضيل
مخترص سرية ذاتية

•رئيس املحكمة االبتدائية بشفشاون.
•أستاذ مادة الوساطة األرسية باملعهد العمل االجتامعي بطنجة
• 1996قايض باملحكمة االبتدائية بفكيك ،شعبة املدين واألحوال الشخصية.
• 1998قايض باملحكمة االبتدائية بسيدي سليامن ،شعبة األحوال الشخصية.
• 2004قايض باملحكمة االبتدائية بطنجة ،رئيس قسم قضاء األرسةـ.
• 2014رئيس املحكمة االبتدائية بشفشاون
•أستاذ زائر لتدريس مادة الوساطة األرسية مبعهد العمل االجتامعي بطنجة منذ 2013
•دبلوم تكوين املكونني يف مادة الوساطة األرسية تحث إرشاف خرباء دامناركيني.
•تكوين يف ميدان علم النفس االجتامعي العائيل املرشف األستاذ د .محسن الهراس أستاذ علم االجتامع بجامعة
محمد الخامس بالرباط.
•تكوين يف ميدان التواصل خالل عدة دورات حول التواصل ما بني األشخاص ،وتقنيات التواصل والحجاج ،وضبط
الذات يف حاالت التواصل الصعبة ،وتناول الكلمة أمام العموم بإرشاف د .فوزية الدكايل.
•تكوين يف ميدان مقاربة النوع االجتامعي املرشفة د .املريني أمينة رئيسة املجلس األعىل السمعي البرصي.
•تكوين يف ميدان املقاربة الحقوقية خالل دورتني املرشف د .شوقي بونيوب.
•تكوين يف الوساطة وتكوين املكونني يف تدريس الوساطة برشاكة مع املعهد العايل للقضاء ووزارة األرسة بالدامنارك
تحت إرشاف خرباء دمناركيني ودام التكوين عدة دورات امتدت من  2008اىل  ،2013دورات داخل املغرب وأخرى
بالدامنارك.
• 2009دورة تكوينية حول الوساطة يف النزعات األرسية تحت إرشاف أربع خرباء بلجيكيني.
• 2008تكوين يف إطار مرشوع «عدل» بني وزارة العدل ووكالة التعاون القضايئ اإلسباين حول حقوق املرأة والطفل.
•تكوين حول أمناط التدبري والعمل كفريق يف دورتني بإرشاف د .مصطفى حجي..

ملخص املداخلة
موضوع هذه املداخلة سيجرنا الحديث عن مؤسسة الصلح داخل املحاكم واإلكراهات التي تعرتضه وعدم تحقيق
الصلح األهداف املرجوة منه.كام سيتم تناول:
•اإلكراهات دفعت املتدخلني يف القضايا األرسية إىل التفكري يف تقوية قدرات العاملني يف مجال الصلح ،والبحث عن
وسائل أخرى لحل النزاعات االرسية من بينها الوساطة األرسية.
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•اإلشارة اىل الفراغ الترشيعي لتنظيم عمل الوساطة يقتيض االطالع عىل التجارب األجنبية الرائدة يف مجال الوساطة،
ومحاولة االستفادة منها ،وتأصيل هذه التجارب حسب خصوصية الثقافة املغربية مع الرجوع إىل ما تراكم لدينا من
تجارب من خالل موروثنا الثقايف.
•الحديث عن الفرق بني الوساطة والصلح وتوضيح االختالف بينهام
•الحديث عن منهجية التكوين والتدريب عىل الوساطة االرسية
وستتطرق املداخلة للمحاور التالية:
•أهداف التكوين
•الكفايات (القدرات واملهارات) املراد تحصيلها يف مادة الوساطة
•مفهوم الوساطة األرسية
•مفهوم وأبعاد النزاع
•قيم الوساطة
•مسار الوساطة
•مراحل الوساطة وتقنيات كل مرحلة
•خطر إدماج الطفل يف مسار الوساطة
•الوساطة املشرتكة ..وغريها
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