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الوسائل البديلة لحل النزاعات             الوسائل البديلة لحل النزاعات             
ماذا تعني؟ ولما تستخدم؟       ماذا تعني؟ ولما تستخدم؟       

اعدة  اعدة  وسائل مختلفة عن التقاضي أمام القضاء يقوم فيها طرف ثالث محايد بمسوسائل مختلفة عن التقاضي أمام القضاء يقوم فيها طرف ثالث محايد بمس
. . األطراف على حل الخالف األطراف على حل الخالف 

يعد القضاء الفعال، يعد القضاء الفعال، . . تهدف إلى تكملة اآلليات الرسمية ال أن تحل مكان المحاآم   تهدف إلى تكملة اآلليات الرسمية ال أن تحل مكان المحاآم   
ت، حيث أن ت، حيث أن محفزُا رئيسيًا للمتقاضين آي يستخدموا األنظمة البديلة لحل النزاعا   محفزُا رئيسيًا للمتقاضين آي يستخدموا األنظمة البديلة لحل النزاعا   

). ). ظل القانونظل القانون((األطراف قد تحلل تجنب النتائج غير المضمونة للتقاضي األطراف قد تحلل تجنب النتائج غير المضمونة للتقاضي 

تتناسب مع  تتناسب مع  ) ) بما فيها المحاآمبما فيها المحاآم((باالعتماد على طبيعة النزاع، هنالك وسائل مختلفة  باالعتماد على طبيعة النزاع، هنالك وسائل مختلفة  
. . مختلف السيناريوهاتمختلف السيناريوهات

ئي، قد ال ئي، قد ال في العراق اليوم، وألسباب متعددة باإلضافة إلى تحديات النظام القضا في العراق اليوم، وألسباب متعددة باإلضافة إلى تحديات النظام القضا 
 الملكية في   الملكية في  تكون المحاآم هي الخيار األمثل أو األول أمام الُمهجَّر لحل نزاعات   تكون المحاآم هي الخيار األمثل أو األول أمام الُمهجَّر لحل نزاعات   

. . ظل الظروف الحاليةظل الظروف الحالية



أبواب أخرى لحل النزاعات          أبواب أخرى لحل النزاعات          

قرارًا بعد وزن قرارًا بعد وزن “ “ المحكم المحكم ””يصدر يصدر : : التحكيم   التحكيم   
. . البينات واالستماع للدفوعات  البينات واالستماع للدفوعات  

األطراف على األطراف على “ “ الوسيطالوسيط””يساعد يساعد : : الوساطة  الوساطة  
الحوار والتوصل إلى تسوية مقبولة الحوار والتوصل إلى تسوية مقبولة 

..للطرفينللطرفين

البحث المباشر من قبل  البحث المباشر من قبل  : : المفاوضات    المفاوضات    
األطراف عن خيارات والتوصل إلى اتفاقية   األطراف عن خيارات والتوصل إلى اتفاقية   

. . مقبولة بشكل مشتركمقبولة بشكل مشترك

يتمتع آل أسلوب بخصائص معينة، بالتالي   يتمتع آل أسلوب بخصائص معينة، بالتالي   
. . يوجد لكل أسلوب نقاط قوة وضعف  يوجد لكل أسلوب نقاط قوة وضعف  



الوساطة   الوساطة   

لألطراف لألطراف “ “ الحقوق القانونية الحقوق القانونية ””آلية تعتمد على مراعاة مصالح الطرفين، توسع البحث إلى ما وراء  آلية تعتمد على مراعاة مصالح الطرفين، توسع البحث إلى ما وراء  
.   .   للنظر إلى محفزات ومصالح حقيقية والسعي نحو إيجاد حلول خالقة    للنظر إلى محفزات ومصالح حقيقية والسعي نحو إيجاد حلول خالقة    

. . اية صالحية التخاذ القرار، بل تتحكم األطراف في  النتيجة النهائية    اية صالحية التخاذ القرار، بل تتحكم األطراف في  النتيجة النهائية    “ “ الوسيطالوسيط””ال يمتلك ال يمتلك 

. . اعترف بها القانون اعترف بها القانون يمكن تنفيذ اتفاقيات التسوية المتوسط فيها آعقد أو آحكم رضائي إذا     يمكن تنفيذ اتفاقيات التسوية المتوسط فيها آعقد أو آحكم رضائي إذا     

. . ““تقييميتقييمي””أو دور أو دور “ “ تنسيقيتنسيقي””يوجد للوساطة أشكال عديدة، يلعب فيها الوسيط دور    يوجد للوساطة أشكال عديدة، يلعب فيها الوسيط دور    

مع األطراف بشكل منفصل سعيًا نحو تقديم  مع األطراف بشكل منفصل سعيًا نحو تقديم  “ “ الموفقالموفق””يعد التوفيق أحد أنواع الوساطة، حيث يلتقي يعد التوفيق أحد أنواع الوساطة، حيث يلتقي 
. . تنازالت وحل الخالفات  تنازالت وحل الخالفات  

عة غير العدائية، والقائمة على عة غير العدائية، والقائمة على يمكن للوساطة أن تكون خيارًا جيدًا لحل نزاعات الملكية نظرًا للطبي يمكن للوساطة أن تكون خيارًا جيدًا لحل نزاعات الملكية نظرًا للطبي 
. . المصالح، والتوفيقية لهذه اآللية المصالح، والتوفيقية لهذه اآللية 



أمثلة على المبادرات الناجحة       أمثلة على المبادرات الناجحة       
) ) مراآز وساطة المواطنين في الجوس              مراآز وساطة المواطنين في الجوس              ((

 لتقديم  لتقديم 19991999تم إنشاء هذه المراآز في عام تم إنشاء هذه المراآز في عام 
. . خدمات الوساطة للعامة بالمجان     خدمات الوساطة للعامة بالمجان     

ُتقيد تسويات المراآز في مذآرة تفاهم بين   ُتقيد تسويات المراآز في مذآرة تفاهم بين   
األطراف يمكن أن تسجل ويمكن أن تنفذ من األطراف يمكن أن تسجل ويمكن أن تنفذ من 
. . قبل المحكمة آحكم رضائي بموجب القانونقبل المحكمة آحكم رضائي بموجب القانون

تحقق هذه المراآز نجاحًا باهرًا حيث يتم       تحقق هذه المراآز نجاحًا باهرًا حيث يتم       
. . التوسط في آالف القضايا سنوياً التوسط في آالف القضايا سنوياً 

يتراوح معدل الوقت الالزم لالنتهاء من  يتراوح معدل الوقت الالزم لالنتهاء من  
 دقيقة في األمور البسيطة  دقيقة في األمور البسيطة 3030التسوية ما بين التسوية ما بين 

. . إلى شهرين في القضايا المعقدة إلى شهرين في القضايا المعقدة 



خدمات العون القانوني   خدمات العون القانوني   

تعد مؤسسات العون القانوني أساسيًة لتقديم الخدمات القانونية  تعد مؤسسات العون القانوني أساسيًة لتقديم الخدمات القانونية  
النساء، األرامل، األيتام، المتوقفين عن  النساء، األرامل، األيتام، المتوقفين عن  ((لألشخاص المستضعفين  لألشخاص المستضعفين  

). ). العمل، الفقراء، المجتمعات المحتاجة   العمل، الفقراء، المجتمعات المحتاجة   

م م تشتمل الخدمات المقدمة على المشورة القانونية، التمثيل أمام المحاآ تشتمل الخدمات المقدمة على المشورة القانونية، التمثيل أمام المحاآ 
. . الخالخ......والمؤسسات الحكومية، وإدارة الوسائل البديلة لحل النزاعات،والمؤسسات الحكومية، وإدارة الوسائل البديلة لحل النزاعات،

المؤسسات الحكومية، المؤسسات الحكومية، : : العون القانوني يمكن أن يقدم عن طريق العون القانوني يمكن أن يقدم عن طريق 
آليات القانون، المنظمات غير الحكومية، نقابات المحامينآليات القانون، المنظمات غير الحكومية، نقابات المحامين



العون القانوني في العراقالعون القانوني في العراق

يتطلب الواقع في العراق التفكير في حلول يتطلب الواقع في العراق التفكير في حلول 
. . خالقة فيما يخص الخدمات القانونية     خالقة فيما يخص الخدمات القانونية     

ال يستطيع الماليين من العراقيين اليوم بما ال يستطيع الماليين من العراقيين اليوم بما 
في ذلك غير العاملين واألرامل واأليتام  في ذلك غير العاملين واألرامل واأليتام  

.  .  تحمل تكاليف الوصول إلى النظام القضائي تحمل تكاليف الوصول إلى النظام القضائي 

حاليا في العراق العون القانوني يقدم في    حاليا في العراق العون القانوني يقدم في    
ال يوجد عون قانوني   ال يوجد عون قانوني   . . القضايا الجنائية فقط    القضايا الجنائية فقط    

. . في القضايا المدنية مثل نزاعات الملكيةفي القضايا المدنية مثل نزاعات الملكية

األشخاص المستضعفين    األشخاص المستضعفين    
من المتوقفين عن العمل من المتوقفين عن العمل  %  % 1818
 مليون يتيم مليون يتيم55

 مليون طفل مشرد مليون طفل مشرد1.61.6
 مليون أرملة مليون أرملة1.31.3
من أرباب األسر بال عملمن أرباب األسر بال عمل% % 2626



خدمات العون القانوني       خدمات العون القانوني       
””أمثلة أمثلة ””

مثل مجلس العون القانوني البريطاني؛ مؤسسة الخدمات القانونية    مثل مجلس العون القانوني البريطاني؛ مؤسسة الخدمات القانونية    : : المؤسسات الحكومية    المؤسسات الحكومية    
 القانوني في هونج  القانوني في هونج األمريكية؛ مجلس العون القانوني في جنوب أفريقيا؛ مجلس خدمات العون      األمريكية؛ مجلس العون القانوني في جنوب أفريقيا؛ مجلس خدمات العون      

. . آونج؛ وفي العديد من الدول األخرى مثل الهند، نيجيريا، أستراليا  آونج؛ وفي العديد من الدول األخرى مثل الهند، نيجيريا، أستراليا  

ماتهم   ماتهم   تشجع العديد من نقابات المحامين حول العالم أعضاءها على التبرع بخد   تشجع العديد من نقابات المحامين حول العالم أعضاءها على التبرع بخد   : : نقابات المحامين    نقابات المحامين    
.  .  د متطلبات تجديد الرخصة  د متطلبات تجديد الرخصة  القانونية لبعض المحتاجين ، ويعد ذلك في بعض الواليات األمريكية أح    القانونية لبعض المحتاجين ، ويعد ذلك في بعض الواليات األمريكية أح    

لمتحدة بفتح ما  لمتحدة بفتح ما  تقوم العديد من آليات القانون حول العالم بما في ذلك في الواليات ا   تقوم العديد من آليات القانون حول العالم بما في ذلك في الواليات ا   : : آليات القانون      آليات القانون      
. . يعرف بالعيادات القانونية لخدمة المجتمعات المحيطة     يعرف بالعيادات القانونية لخدمة المجتمعات المحيطة     

؛ مرآز المصادر القانونية  ؛ مرآز المصادر القانونية  ))ألبانيا ألبانيا ((جمعية تيرانا للمساعدة القانونية    جمعية تيرانا للمساعدة القانونية    : : المنظمات غير الحكومية      المنظمات غير الحكومية      
. . ؛ منظمة النساء المحتاجات في سريالنكا   ؛ منظمة النساء المحتاجات في سريالنكا   ))غانا غانا ((



خدمات العون القانوني       خدمات العون القانوني       
أمثلة ناجحة في نزاعات الملكية      أمثلة ناجحة في نزاعات الملكية      

“ “  جنوب أفريقيا   جنوب أفريقيا  ––مرآز المصادر القانونية    مرآز المصادر القانونية    ””

إخالء منازلهم في ظل   إخالء منازلهم في ظل   أجبر المواطنون السود في مدينة بورت إليزابيث في جنوب أفريقيا على  أجبر المواطنون السود في مدينة بورت إليزابيث في جنوب أفريقيا على  
. . النظام العنصري، وقد فقد اآلالف منازلهمالنظام العنصري، وقد فقد اآلالف منازلهم

ع ع ، بدأ مرآز المصادر القانونية بالعمل مع جمعية استرجاع أراضي ومجتم     ، بدأ مرآز المصادر القانونية بالعمل مع جمعية استرجاع أراضي ومجتم     19931993منذ العام منذ العام 
. . الجبرية العنصريةالجبرية العنصرية“ “ اإلزالةاإلزالة””بورت إليزابيث سعيًا نحو استرجاع المنازل التي فقدت بسبب   بورت إليزابيث سعيًا نحو استرجاع المنازل التي فقدت بسبب   

 عائلة متضررة على الحصول على أراضي سكنية، وأرض تجارية،   عائلة متضررة على الحصول على أراضي سكنية، وأرض تجارية،  840840ساعد المرآز  ساعد المرآز  
. . وتعويض مالي وتعويض مالي 

. . تمثيل العائالت المتضررة تمثيل العائالت المتضررة خالل العملية برمتها، لعب المرآز دورًا رئيسيًا في تقديم المشورة و  خالل العملية برمتها، لعب المرآز دورًا رئيسيًا في تقديم المشورة و  



مواضيع للمناقشة   مواضيع للمناقشة   

ما هي األساليب البديلة لحل النزاعات التي تعد األآثر مالئمًة لحل ما هي األساليب البديلة لحل النزاعات التي تعد األآثر مالئمًة لحل 
نزاعات الملكية في العراق؟ نزاعات الملكية في العراق؟ 

ما هو األساس القانوني الستخدام مثل هذه األساليب في العراق؟   ما هو األساس القانوني الستخدام مثل هذه األساليب في العراق؟   

ما هي أحلل الطرق لتقديم العون القانوني للذين ال يستطيعون تحمل  ما هي أحلل الطرق لتقديم العون القانوني للذين ال يستطيعون تحمل  
نفقات الوصول إلى النظام القضائي؟ نفقات الوصول إلى النظام القضائي؟ 

ما هو اإلطار القانوني الضروري إلنشاء أنظمة عون قانوني في  ما هو اإلطار القانوني الضروري إلنشاء أنظمة عون قانوني في  
القضايا المدنية في العراق؟  القضايا المدنية في العراق؟  


