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يمذيح 

 يتحمؿ القضاء األسري مسؤولية جسيمة في التطبيؽ والتفعيؿ اإليجابي لنصوص 
مدونة األسرة، غير أنو وأماـ تزايد المشاكؿ القانونية واالجتماعية التي تمأل أقساـ قضاء 
األسرة، والتي تعكس بدوف شؾ أزمة اجتماعية في المجتمع نتج عنيا ارتفاع قضايا إنياء 
الرابطة الزوجية، ناىيؾ عف سمبيات العمؿ القضائي وغيرىا مف المؤشرات السمبية، التي 

تنحو إلى ضرورة التفكير في وسائؿ بديمة بيدؼ االبتعاد عما يعانيو القضاء مف 
 . 1معضالت وأساسا تضخـ وتراكـ القضايا، واستمرار مشاكؿ تنفيذ األحكاـ القضائية

 وقد حاولت اإلستراتيجية الوطنية التصدي ليذه العقبات بإصالح القضاء وتأىيمو 
 ، ذلؾ أف العمؿ بيذه 2وذلؾ بالتفكير في إمكانية اعتماد الطرؽ البديمة لتسوية النزاعات

األخيرة يشكؿ أىمية بالغة عندما يتعمؽ األمر بالمنازعات األسرية نظرا لطبيعة العالقة 
التي تربط بيف مكونات األسرة والتي تتسـ بالتعقيد، ويغمب عمييا طابع الخصوصية 

والسرية، كما يتداخؿ فييا ما ىو قانوني بما ىو اجتماعي، وىو ما يجعؿ الحياة األسرية 
أرضا خصبة لحصوؿ الخالفات التي تكوف بسيطة في البداية لكف المجوء إلى المحاكـ قد 

، وىذا ما يقتضي إيجاد آلية قانونية تتسـ بالمرونة بيدؼ تسوية 3يساىـ في تطويرىا
. النزاع، بعيدا عف مساطر القضاء الرسمي، مف خالؿ إعماؿ الوساطة األسرية 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
إدماج الوساطة في النظاميف القانوني والقضائي بالمغرب السياؽ العاـ ، اإلشكاليات :"راجع بنسالـ أوديجا  -  1

، مقاؿ منشور بأشغاؿ الندوة الحادية عشر التي نظميا المجمس األعمى يومي "المطروحة، أي دور المحامي في التجربة
 بقصر المؤتمرات بالعيوف ، تحت عنواف الصمح والتحكيـ والوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات مف 2007 نونبر 01-02

  .371خالؿ اجتيادات المجمس األعمى ، منشورات المجمس األعمى، مطبعة األمنية ، الرباط، ص 
، مطبعة دار القمـ، الطبعة األولى، "الوساطة كوسيمة مف الوسائؿ البديمة لفض المنازعات:"راجع بنسالـ أوديجا  -  2

  .10ص 
، مطبعة الوراقة " أىمية الصمح في القانوف المغربي بيف التأصيؿ والتطبيؽ العممي: " انظر عبد المطيؼ إدرزي  -  3

 . 349الوطنية، مراكش، الطبعة األولى ، ص 



 2 

 فالوساطة األسرية تعد مف أىـ صور الوسائؿ البديمة التي حضيت باىتماـ بالغ في 
مختمؼ األنظمة القانونية، نظرا لممزايا التي توفرىا والنتائج اإليجابية والمحفزة التي تحققيا 

. عمى مستوى ىذه األنظمة، حيث أصبحت تحظى بتنظيـ في كثير مف الدوؿ الغربية 

كانت تعرؼ بأنيا عممية أو مسمسؿ لفض النزاع القائـ بيف أفراد األسرة،  فإذا 
بتدخؿ شخص ثالث يسمى الوسيط األسري، الذي يعمؿ في حياد تاـ وعدـ تحيز لمساعدة 

األطراؼ لموصوؿ إلى حؿ وفقا إلرادتيـ الحرة، فإننا نجدىا ترتبط في المفيـو الغربي 
بتسوية المسائؿ المتعمقة بآثار إنياء العالقة الزوجية سواء بعد االنفصاؿ الجسماني أو 

الطالؽ، حيث يتـ اإلتفاؽ عمى مسائؿ مادية وكيفية تسيير األمواؿ المشتركة، ومصاريؼ 
 . 4وشؤوف الحضانة وبقاء العالقات الودية بعد ذلؾ

 وىكذا، فإف المفيـو الغربي لموساطة يتعارض مع مفيـو الوساطة في ثقافة 
مجتمعنا والذي يعني باألساس وسيمة مف أجؿ الوصوؿ أو ال وبصفة أساسية لمصمح 
صالح ذات البيف إلبقاء  الستمرار الحياة الزوجية، والحفاظ عمى الروابط العائمية، وا 

التماسؾ األسري بعد تدويب نقاط الخالؼ مف خالؿ حوار ىادؼ لتحديد المسؤوليات 
. وتحمميا 

وألجؿ ذلؾ يحب خمؽ وساطة مغربية تتماشى والثقافة والمرجعية اإلسالمية 
لممجتمع المغربي، وخاصة وأف ليذه األخيرة جذور في الواقع التاريخي المغربي، حيث 

كاف الفصؿ في النزاعات األسرية يتـ وفؽ األعراؼ المحمية وذلؾ مف خالؿ عرض النزاع 
عمى الجماعة أو قاضي الجماعة بشكؿ رضائي مف قبؿ الزوجيف مع االلتزاـ بالخضوع 

ف كانت الجماعة ليست محكمة بالمفيـو  لمحموؿ التي قد تتخذ لحسـ النزاع وديا، وا 
الرسمي، وىي بذلؾ ال تتوفر عمى سمطة ، وبالتالي ينحصر دورىا في التوفيؽ والوساطة 
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بيف األطراؼ، فااللتزاـ بمواقفيا مسألة متوقفة عمى إرادة األطراؼ إذ ليس لمجماعة أية 
 . 5سمطة عمييـ

 ويظير مف خالؿ ما سبؽ أف ىذا النوع مف العدالة ىو قديـ جدا، إذ ىو أقدـ مف 
عدالة الدولة، غير أف اعتماد ىذه اآللية بصورتيا المتجددة لـ يعرؼ طريقو نحو التقنيف، 
فالدارس لتاريخ الوساطة يدرؾ أف مختمؼ النظـ القانونية الحديثة لـ تعتمد الوساطة كآلية 
بديمة لحؿ النزاعات إال في أواخر القرف العشريف حيث بدأت تسترجع مكانتيا المفقودة، 
بحيث أصبحت اليـو في كثير مف الدوؿ ىي األصؿ في حؿ النزاعات، ذلؾ أف معظـ 
التشريعات ىي متأثرة ببعضيا البعض في ىذا الشأف، فإف كاف المشرع المغربي يأخذ 

بنظيره الفرنسي، فإف ىذا األخير تأثر بنظيره الكندي الذي اعتمد عمى المبادرة اإلرادية في 
المجوء إلى الوساطة األسرية، ونظرا لسيولة التواصؿ بالمغة الفرنسية في الكبيؾ فإف 
الوساطة امتدت إلى التشريع الفرنسي بأفكار جديدة لحؿ الخالفات العائمية مف خالؿ 
اإلعداد المشترؾ لمقرارات الضرورية التي تيـ إعادة تنظيـ األسرة أكثر مف االىتماـ 

. بالحقوؽ الفردية

 وعمى أساس أف المشرع المغربي لـ يتخمؼ عف مسايرة التطور الذي تعرفو 
األنظمة القانونية في العالـ، فقد أكد مف خالؿ ديباجة مدونة األسرة عمى ضرورة تعزيز 
آليات الوساطة وىذا ما يؤشر عمى التوجو نحو اعتماد الوساطة كوسيمة لحؿ النزاعات 

األسرية إلى جانب الصمح الذي لـ يحقؽ النتائج المرجوة منو، إذ أف الواقع القضائي يشيد 
عمى نسبة النزاعات التي تنتيي عمى أساسو ما تزاؿ ضعيفة ، وذلؾ راجع لتداخؿ عدة 

. أسباب 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
الوسائؿ البديمة لتسوية المنازعات :"لممزيد مف التفصيؿ انظر محمد ناصر مستوي مشكوري ومحمد بوزالفة  - 5

مقاؿ منشور بأشغاؿ الندوة العممية التي نظمتيا شعبة القانوف الخاص، بكمية العمـو القانونية واالقتصادية " األسرية
، منشورات جمعية نشر 2005 أبريؿ 5 و 4واالجتماعية بفاس بشراكة مع وزارة العدؿ وىيئة المحاميف بفاس، يومي 

  . 151، الطبعة األولى، ص 2004 – 2المعمومة القانونية والقضائية، سمسمة الندوات واألياـ الدراسية، العدد 



 4 

فآلية الوساطة كتوجو أساسي في حؿ النزاعات عبرت عنو فمسفة مدونة األسرة 
، حيث وضعت الوساطة السرية ضمف أولوياتيا، إذ 2004التي اعتمدىا المشرع منذ سنة 

تكتسي ىذه األخيرة أىمية بالغة باعتبارىا أداة إلعادة جسور الثقة والتواصؿ بيف األزواج، 
إذ تمنح الفرصة ألطراؼ الرابطة الزوجية في المساىمة في إيجاد تسويػة أو وضع حد 

لممشاكؿ العائمية، التي قد تدفع بيما إلى جعؿ الطالؽ أو التطميؽ حال لنزاعيما، ولكونيا 
. أيضا أداة فعالة في تطبيؽ روح مدونة األسرة التي تيدؼ إلى إيجاد أسرة متوازنة 

ولما كانت الوساطة كوسيمة بديمة لحؿ النزاعات ليست غريبة عف معتقداتنا الدينية 
وليا جدور في عاداتنا وحضارتنا ، فإف إمكانية نجاحيا في تدبير النزاعات األسرية تبقى 
متوفرة بشكؿ كبير ، غير أف تطبيؽ الوساطة عمى ىذا النوع مف الخالفات التي يغمب 
عمييا الجانب اإلنساني واالجتماعي عمى الجانب القانوني، تعترضو بعض الصعوبات 

التي ترتبط في جزء منيا بالقانوف، ومنيا ما لو صمة بالواقع مما يقتضي معو البحث عف 
آليات لمتغمب عمى الصعاب التي يمكف أف تقؼ عائقا أماـ نجاح تجربة الوساطة األسرية 
بالمغرب عمى المستوى القانوني والواقعي، مما حدا بوزارة العدؿ إلى فتح عدة أوراش مف 

بينيا ورش لتفعيؿ مسطرة الصمح، مف خالؿ إعداد دراسة حوؿ وضع نظاـ الوساطة 
. بأقساـ قضاء األسرة وذلؾ بيدؼ التخفيؼ مف وطأة القضايا المعروضة عمى القضاء 

 وتأسيسا عمى ما سبؽ يكتسي البحث في موضوع الوساطة األسرية أىمية بالغة 
مف الناحية النظرية، حيث يشكؿ موضوع العديد مف األبحاث والندوات إف عمى المستوى 

الوطني أو الدولي، ىذه الوسيمة التي استطاعت خالؿ السنوات الماضية أف تفرض 
وجودىا، وتكتسح عدة مجاالت كانت مف ذي قبؿ مف اختصاص القضاء الرسمي، كما 

ومختمؼ . يشكؿ البحث مناسبة لمتطرؽ لمعديد مف الجوانب القانونية المرتبطة بالموضوع 
. اإلشكاالت القانونية والواقعية التي يطرحيا 

 أما مف الناحية العممية فتكتسي أىمية كبرى عمى مستوى النظاـ القضائي، نظرا 
لفعاليتيا في تخفيؼ العبء عمى القضاء األسري، في الوقت الذي أصبحت الوسائؿ 
المرصدة لمصمح تشكو مف عدـ النجاعة في معالجة النزاعات األسرية مما يدفعنا إلى 
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مدى فعالية الوساطة ودورىا في تخفيؼ العبء عف القضاء : طرح اإلشكالية التالية 
األسري ؟ 

:  ولإلحاطة بالموضوع سنعتمد عمى التصميـ التالي 

الوساطة كوسيمة لتسوية النزاعات األسرية : الفصل األول 

  أدائهارهانات تفعيل الوساطة األسرية وآفاق تطوير: الفصل الثاني 
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انفصم األول  

 

 انىساطح كىسُهح نتسىَح انُساعاخ األسرَح

 

 

 

 

 

 

 

 تعد الوساطة مف أىـ الطرؽ البديمة التي أثبتت نجاعتيا في مختمؼ المياديف، 
فامتدت لتشمؿ النزاعات األسرية، ذلؾ أف الوساطة كطريؽ بديؿ تيدؼ إلى تسوية 

ـ بيف أفرادىا بكؿ سرية، ئنزاعات األسرة  مف خالؿ مسمسؿ يعمؿ عمى إدارة النزاع القا
بتدخؿ شخص ثالث محايد ومؤىؿ يسمى الوسيط، الذي يسعى إلى إقامة الحوار بيف 

. األفراد مف أجؿ التوصؿ إلى الحؿ الذي يخدـ مصمحة كؿ طرؼ 
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 والواقع أف اعتماد ىذه الوسيمة حتمتو إكراىات أبرزىا أسموب العمؿ القضائي الذي 
ال يتيح االستجابة لبعض القضايا عف كتب، خاصة النزاعات األسرية التي تتميز 

بخصوصيات تتمثؿ في طبيعة العالقة التي تجمع بيف الطرفيف والتي تحتاج إلى آلية 
. لتسوية الخالفات 

 ذلؾ أف الوساطة ىي أبرز الوسائؿ لحؿ النزاعات نظرا لمنتائج اإليجابية التي 
حققتيا في التسوية الحبية لمنزاعات، ولمعرفة ذلؾ كاف ال بد مف الحديث عف مفيـو 
الوساطة وتميزىا عف الوسائؿ البديمة تجاوزا لكؿ خمط، ودراسة تنظيميا في األنظمة 
:  الغربية، لنصؿ إلى مدى إمكانية تطبيقيا عمى الواقع المغربي، وذلؾ وفقا لما يمي 

خصوصيات الوساطة األسرية : المبحث األول  

 . مبررات االنتقال من الصمح القضائي إلى الوساطة األسرية:  المبحث الثاني 

 

 

 

 

 

 

أحكاو انىساطح األسرَح : انًثحج األول 

 تعد الوساطة إحدى الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات التي عرفت انتشارا واسعا في 
العقود األخيرة بالنظر لمفوائد والمزايا التي توفرىا والمتمثمة أساسا في تخفيؼ العبء عف 
القضاء، وتحقيؽ العدالة ونشر السمـ االجتماعي، وحسـ النزاع بيف األطراؼ، مما يجعميا 
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ضمانة أساسية لحؿ نزاعات كالنزاعات األسرية التي تتميز بخصائص تجسد طبيعة 
العالقة الزوجية، وىذا ما جعميا تحضى باىتماـ كبير في مختمؼ التشريعات المقارنة، 

. حيث أصبحت الوسيمة األولى لتسوية النزاعات في جؿ القوانيف 

 وبالتالي فدراسة مؤسسة الوساطة تفرض عمينا إبراز خصوصياتيا مف خالؿ 
 . (المطمب الثاني)ثـ دراسة تنظيميا في القانوف المقارف مف خالؿ  (المطمب األوؿ)

خصىصُاخ انىساطح األسرَح : انًطهة األول 

 إف إبراز خصوصيات الوساطة األسرية يقتضي منا تحديد مفيوميا، مع محاولة 
تميزىا عف غيرىا مف المفاىيـ المشابية وذلؾ تجاوزا لمختمؼ أوجو الغموض بينيا وبيف 

، مع توضيح وسائؿ عمؿ الوسيط في (كفقرة أولى)الوسائؿ المعتمدة في حؿ النزاعات 
 . (الفقرة الثانية)إدارة النزاع مف خالؿ 

يفهىو انىساطح األسرَح : انفمرج األونً 

طريقة مف " تعددت التعاريؼ التي تناولت مفيـو الوساطة ، فعرفيا البعض بكونيا 
الطرؽ األولى لتسوية النزاعات يساعد مف خالليا طرؼ ثالث شخصيف أو أكثر لموصوؿ 

كما عرفيا المجمس الوطني االستشاري لموساطة  . 6"إلى حؿ بشأف قضية متنازع حوليا
الوساطة األسرية عممية مندرجة لبناء أو إلعادة بناء روابط : "األسرية بفرنسا كما يمي 

عائمية متمحورة حوؿ استقاللية ومسؤولية األشخاص المعنييف بأوضاع انفصاؿ الزوجيف 
يقـو خالليا شخص ثالث محايد ومستقؿ مؤىؿ دوف أف يممؾ سمطة القرار وىو الوسيط 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
6
، الدار الدولية لمنشر، "عندما يحتدـ الصراع دليؿ عممي الستخداـ الوساطة في النزاع: "سمكيو .راجع كارؿ أ -  

 . 21، ص1999الطبعة األولى 
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األسري بإتاحة الفرصة لمطرفيف ، عبػػر جمسػػات سرية لمتواصؿ وتدبير نزاعاتيـ في مجاؿ 
. 7" األسرة، بما ىو مجاؿ متنوع وفي تطور مستمر

 غير أنو وبالرجوع لقانوف المسطرة المدنية باعتباره اإلطار العاـ لنظاـ الوساطة مف 
 المتعمؽ بالتحكيـ والوساطة االتفاقية، فالمالحظ أف المشرع مف 08.05خالؿ القانوف رقـ 

يجوز لألطراؼ ألجؿ تجنب أو تسوية " اكتفى باإلشارة إلى أنو 327-55خالؿ الفصؿ 
مف دوف إعطاء " نزاع االتفاؽ عمى تعييف وسيط يكمؼ بتسييؿ إبراـ صمح ينيي النزاع

. تعريؼ لموساطة وذلؾ في إشارة واضحة إلى أف التعاريؼ ىي مف مياـ الفقو 

 وفي ىذا الصدد خمصت الورشة التشاركية المنظمة بيف وزارة العدؿ ومنظمة األمـ 
: المتحدة ومنظمة اليونسيؼ إلى تبني تعريؼ خاص بالوساطة األسرية وذلؾ كالتالي 

ىي مؤسسة اختيارية غير قضائية لحؿ جميع المنازعات األسرية يقـو فييا طرؼ ثالث "
محايد وكؼء بمساعدة األطراؼ بطمب منيـ أو بإحالة مف قضاء األسرة لمتوصؿ إلى حؿ 

 سرية ال يطمع ترضائي توافقي ال يتعارض مع القانوف والنظاـ العاـ، في إطار إجراءا
عمييا إال األطراؼ أو الجية القضائية، وال يحتج بنتائجيػا وال بما أدلي فييا في نزاع 

 . 8"آخر

 وواضح مف ىذه التعاريؼ التي قدمت لموساطة األسرية أنيا تقـو عمى العناصر 
 : 9التالية

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
7
منشورات رابطة حقوؽ اإلنساف في إطار برنامج تعاوف " دليؿ مدونة األسرة ودور الوساطة: "عبد الرحيـ صابر  -  

 . 96، ص 2006مشترؾ مع المعيد العالي لمقضاء بتنسيؽ عمى وزارة العدؿ 
8
، رسالة لنيؿ " الطرؽ البديمة في تسوية المنازعات األسرية ودورىا في حماية األسرة: "راجع إنصاؼ البوزيدي  -  

الرباط، -دبمـو الماستر المتخصص الميف القضائية والقانونية، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السويسي
 . 81، ص2009-2008السنة الجامعية 

9
 ، مطبعة 15-14، مجمة المرافعة، العدد "مدى إمكانية تطبيؽ نظاـ الوساطة بالمغرب: "راجع الحسف بوقيف  -  

 . 20، ص 2004النجاح الجديدة، دجنبر 
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وجود خالؼ أو نزاع قائـ ؛  -
 يحاوؿ تقريب وجيات النظر ؛ (وسيط أسري)توفر طرؼ ثالث محايد  -

 جمسات الوساطة تمر بسرية ؛ -

 الوسيط األسري ليست لديو سمطة اتخاذ قرار ؛ -

 في حاؿ فشؿ الوساطة ال يمكف االحتجاج بما راج في الجمسات ؛ -

ويظير مف خالؿ ىذه العناصر أف الوساطة األسرية تتميز بخصائص تعد بمثابة 
: ضمانة ويمكف إجماليا في ما يمي 

 :  االختيارية+ 

الوساطة بطبيعتيا اختيارية، مادامت تستيدؼ الوصوؿ لحؿ رضائي ومقبوؿ مف 
. الطرفيف، ولذلؾ ليس مف المنطؽ إجبار األطراؼ عمى سموكيا 

 : المرونة+ 

 إذا كانت الييئة القضائية تحكميا عدة قواعد شكمية وقانونية تقمص مف حرية 
القاضي واألطراؼ في إيجاد الحموؿ المناسبة لمنزاع المعروض عمى المحكمة، فإف 

الوساطة تمتاز بالمرونة وبحرية األطراؼ والوسيط في اتخاذ أية مبادرة مناسبة حيث تتـ 
المفاوضات وفؽ اتفاؽ الطرفيف بشكؿ يسمح لكؿ واحد منيما باقتراح عدة حموؿ 

، وىذه "وتصورات لفض النزاع إلى أف يتـ االتفاؽ عمى حؿ مناسب ومرض لمطرفيف
. المرونة في نظاـ الوساطة األسرية تؤدي حتما إلى تقريب فجوة الخالؼ األسري 

: السرية + 

تمنح الوساطة لطرفي العالقة الزوجية مجاال رحبا لمتعبير بكؿ حرية واطمئناف عف 
أسباب الخالؼ مع ضماف السرية التامة لكؿ ما يجري خالليا مف مناقشات والحفاظ عمى 
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أسرار الحياة الخاصة والحميمية ألطراؼ العالقة الزوجية، والتي يؤدي إفشاؤىا أماـ 
 . 10المحاكـ إلى تعميؽ الخالفات وتأجيج النزاع

ويتضح مما سبؽ بيانو أف اعتماد الوساطة يحافظ عمى استمرارية العالقات 
. اإلنسانية واالجتماعية التي تربطيـ أوال، ومف ثـ يبقى النسيج االجتماعي متماسؾ 

وعمى أساس أف الوساطة األسرية وسيمة بديمة لفض النزاع تتميز بنفس الخصائص 
والمميزات كباقي الوسائؿ األخرى، مف ثـ كاف ال بد مف تميزىا عف مجموعة مف النظـ 

 :المشابية وذلؾ تالفيا لكؿ خمط وفقا لما يمي 

انتحكُى األسرٌ وانىساطح األسرَح : أوال 

 مف مدونة األسرة، فقد 95 و 94 نظـ المشرع التحكيـ األسري مف خالؿ المواد 
تنبو إلى إمكانية فشؿ المحكمة في الوصوؿ إلى حؿ بيف الزوجيف أثناء إجراء محاولة 

الصمح وسمح لمقضاء بإعادة المحاولة مف قبؿ أىؿ األطراؼ في إطار ما يعرؼ بمؤسسة 
ف كانت الوساطة طريقة . الحكميف بيدؼ الوصوؿ إلى حؿ ودي يرضي الطرفيف  وا 

طوعية وغير ممزمة لحؿ النزاعات الخاصة بيف طرفي العالقة الزوجية، فإف التحكيـ 
األسري يمكف أف يمر بنفس الكيفية ويؤدي إلى نفس النتيجة، مما يستدعي إجراء مقارنة 

. لموقوؼ عمى نقاط االلتقاء واالختالؼ 

 أوجه االلتقاء – 1

:  تظير مف خالؿ ما يمي 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الطرؽ البديمة لتسوية النزاعات ودورىا في تخفيؼ العبء عمى القضاء وتحقيؽ التنمية :"راجع محمد سالـ  -  
 بمناسبة االحتفاء بالذكرى الخمسينية 2007، مقاؿ منشور بسمسمة الندوات الجيوية طيمة سنة "االجتماعية واالقتصادية

لتأسيس المجمس األعمى بعنواف الصمح والتحكيـ والوسائؿ البديمة والنزاعات مف خالؿ اجتيادات المجمس األعمى ، 
 . 323، مطبعة األمنية الرباط، ص2007 نونبر 22-21الندوة الجيوية الحادية عشر، قصر المؤتمرات بالعيوف يومي 
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إذا كاف اليدؼ مف بعث الحكميف ىو بدؿ أقصى الجيد لمتوفيؽ والسداد بيف الزوجيف - 
بأية وسيمة يريانيا مفيدة في ذلؾ ، فإف مما ال شؾ فيو أف الوسيط في الوساطة األسرية 

. يسعى لنفس اليدؼ 

إذا نجحا الحكماف في مسعاىما الرامي إلى الصمح وجب تحرير مضمونو في تقرير - 
، واألمر 11يرفع إلى المحكمة ليتـ اإلشياد عمى وقوع الصمح بيف الطرفيف بمقتضى حكـ

 .ذاتو ينطبؽ عمى الوساطة األسرية تحت إشراؼ القضاء 

يشترط في مف يتولى ميمة التحكيـ شروطا خاصة كالعدالة واالستقامة والعمـ ، فال - 
يصح تبعا لذلؾ انتداب أيا كاف لتولي ميمة الحكـ، وفي نفس المنحى البد في مف يتولى 

ميمة الوسيط األسري أف يتوفر عمى مؤىالت خاصة تساعده عمى خمؽ جو مف الثقة 
مكانية التواصؿ بيف الزوجيف   .وا 

الحكـ ال يتقيد بالجوانب القانونية ولكنو يناقش الوقائع والجوانب االجتماعية وحتى - 
اإلنسانية المرتبطة بالنزاع واآلثار المترتبة عمييا، ونفس األمر ينطبؽ عمى الوسيط 

 .األسري، الذي يممؾ حرية كبيرة في مناقشة الطرفيف 

 أوجه االختالف – 2

: تبرز مف خالؿ ما يمي 

الحكماف ينتدباف مف أىؿ أطراؼ العالقة الزوجية، بمعنى حكـ مف أىؿ الزوج - 
وحكـ مف أىؿ الزوجة وذلؾ ألجؿ محاولة إصالح ذات البيف، وىذا وقد ال يكوف 

بالضرورة القائـ عمى عممية الصمح حكميف إذ يكفي أف يكوف حكما واحدا معينا مف قبؿ 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
11

شكاالتو العممية:"انظر في ىذا الصدد عادؿ حاميدي -   ، مطبعة دار السالـ، الرباط، الطبعة "التطميؽ لمشقاؽ وا 
 . 49 ، ص 2007/2008األولى 
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الزوجيف، بخالؼ الوسيط في حالة الوساطة األسرية الذي يعيف باتفاؽ األطراؼ في 
. الوساطة االختيارية، بأمر مف المحكمة في حالة الوساطة القضائية 

الحكميف ال يحصالف عمى مقابؿ نظير عمميما بخالؼ الوسيط في الوساطة - 
 .االختيارية، أو بأمر مف المحكمة في حالة الوساطة القضائية 

في حاؿ فشؿ الحكميف في مسعى الصمح وجب تضميف ذلؾ مف لدنيما في - 
التقرير مع بياف مسؤولية كؿ واحد مف الزوجيف في ما وقع مف شقاؽ مع تحديد أوجو ىذه 
المسؤولية، بخالؼ جمسات الوساطة التي تمر في سرية ويمتـز جميع األطراؼ بالحفاظ 

روض ػعمى السرية، ومف تـ ال يمكف استعماؿ ما راج فييا أو التمسؾ بتصريحػات أو ع
  .12أو تنازؿ أي طرؼ فييا إذا ما انتيت مساعي الوساطة بالفشؿ ورفع النزاع لممحكمة

الوسيط في الوساطة األسرية ممـز بالمرور بمراحؿ لموصوؿ إلى حؿ عف طريؽ - 
جمسات يعقدىا في أماكف خاصة إما في أقساـ قضاء األسرة في حالة الوساطة القضائية، 
أو في مراكز خاصة في حالة الوساطة االختيارية، بخالؼ الحكميف فبحكـ آصرة القرابة 

. التي تجمعيما مع أطراؼ النزاع فغالبا ما تتـ مسطرة الصمح أماـ أفراد األسرة 

انىساطح األسرَح وَظاو إدارج انذعىي : حاَُا 

تعرؼ إدارة الدعوى بمجموع اإلجراءات منذ أوؿ يـو تسجؿ فيو الدعوى بالمحكمة 
إلى حيف البث فييا إما باختيار الطرفيف ألحد الوسائؿ البديمة أو بصدور حكـ مف 

. المحكمة عند تعذر ذلؾ 

ويعيد بيذا اإلجراء لقاضي ينبغي أف يكوف ذا تجربة كبيرة ولو القدرة عمى اإلقناع 
 ، فإدارة الدعوى إذف ىي سيطرة عمى الدعوى 13ألف النجاح في ميمتو يتوقؼ عمى ذلؾ

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
12

 . 75، مرجع سابؽ، ص " الوساطة كوسيمة مف الوسائؿ البديمة لفض المنازعات: "راجع بنسالـ أوديجا  -  
13

، مقاؿ منشور " الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات التجربة األمريكية كنموذج:"لممزيد مف التفصيؿ راجع محمد سالـ  -  
 . 39 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 6/2003بمجمة القصر، العدد 
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تيدؼ إلى تنظيميا في مراحميا األولى مف خالؿ إحكاـ تصريؼ العدالة وتحديد جوىر 
النزاع، وحث األطراؼ عمى تسوية النزاع، ويعيد ىذا األسموب أسترالي األصؿ ومعموؿ 
بو في بعض األنظمة كالنظاـ القضائي األمريكي، ويرجع ذلؾ إلى فعالية ىذا األسموب 

 . 14بالنظر إلى العدد الكبير مف القضايا التي تمت تسويتيا وديا عف طريقو

وفي نفس المنحى عممت وزارة العدؿ عمى إدراج القاضي الوسيط في بعض 
2010 فبراير 8المحاكـ المغربية وذلؾ بتاريخ 

، بمفيـو انفتاح القضاء عمى المواطنيف 15
وتمكينيـ مف حؽ التواصؿ مع مرفؽ حساس، إال أف المالحظ وبعد دخوؿ الفكرة حيز 

التطبيؽ في أغمب المحاكـ أنيا لـ تخرج عف نطاؽ مكتب الشكايات واإلرشادات وظمت 
مؤسسة القاضي الوسيط التي تـ التعريؼ بيا في العديد مف محاكـ المممكة يافطة عمى 

. جدرانيا 

وبالتالي يظير أف إدراج بعض التجارب التي عرفت نجاحا كبيرا في األنظمة 
المقارنة يقتضي توفير اإلمكانيات المادية والبشرية الكفيمة بإنجاحيا، واألمر ينطبؽ عمى 

. كؿ مف إدارة الدعوى والوساطة األسرية 

وتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ أوجو التقاء واختالؼ بيف نظامي الوساطة األسرية 
دارة الدعوى  . وا 

 أوجه التشابه  – 1

: تبرز عناصر االلتقاء مف خالؿ ما يمي 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 . 90، مرجع سابؽ ، ص" الوساطة كوسيمة مف الوسائؿ البديمة لفض المنازعات:"انظر بنسالـ أوديجا  -  
15

بعد التعديؿ الوزاري األخير غايتيا تسييؿ الولوج إلى المحاكـ وتقديـ المساعدة لممتقاضيف في إطار المنظور  -  
الشامؿ إلصالح القضاء عمى اعتبار أف المتقاضي حمقة ميمة ضمف المنظومة القضائية، ولممزيد مف التفصيؿ راجع 

 . 7، ص27/7/2010 بتاريخ 3203جريدة الصباح، العدد 
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تعتبراف معا مف الوسائؿ البديمة لفض النزاعات ومنيا ذات الطابع األسري لخصوصية - 
. كؿ واحدة منيما مف رضائية وتوجيو إرادي مف شأنو تحقيؽ سمـ اجتماعي أسري 

القاضي في إدارة الدعوى والوسيط في الوساطة القضائية ييدفاف معا إلى تقريب - 
وجيات النظر مع انتفاء كؿ سمطة في فرض الحؿ، فالمقصود ىو الوصوؿ إلى حؿ ودي 
يضع حدا لمنزاع المعروض دوف إمكانية االحتجاج بكؿ ما راج أثناء مرحمػػػػة الوساطػػػػػػػػة 

  .16أو إدارة الدعوى 

فشؿ قاضي إدارة الدعوى في الوصوؿ إلى تسوية ودية لمنزاع يؤدي إلى رفع األمر - 
 .لممحكمة ونفس األمر بالنسبة لموسيط في الوساطة األسرية 

 أوجه االختالف  – 2

: مف أىـ العناصر التي تختمؼ فييا الوساطة عف إدارة الدعوى ىي 

انتفاء اإلرادة في اختيار مف يتولى إدارة الدعوى ، حيث يعيف أحد قضاة المحكمة - 
دارة النزاع، يقابمو حرية األطراؼ في الوساطة األسرية مف خالؿ اختيار  ليتولى تدبير وا 

. مف يتولى تسوية النزاع 

الوساطة يمكف أف تتـ في المراحؿ األولى لمنزاع وذلؾ بااللتجاء إلى مؤسسات 
خاصة بالوساطة لعرض النزاع ، بينما إدارة الدعوى ال تبتدئ إال مف تاريخ تقييد مقاؿ 

. الدعوى أماـ المحكمة 

قاضي إدارة الدعوى يتمتع بصالحيات ميمة منيا القياـ بإجراءات التحقيؽ مقارنة مع - 
الصالحيات المخولة لموسيط في النزاع األسري الذي ال يستطيع ذلؾ ألف دوره األساسي 

. يبرز في تقريب وجيات النظر فقط 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
16

 . 95، مرجع سابؽ، ص " الوساطة كوسيمة مف الوسائؿ البديمة لفض المنازعات:"انظر بنسالـ أوديجا -  
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فشؿ قاضي إدارة الدعوى في الوصوؿ إلى حؿ ودي لمخالؼ وعرض األمر عمى - 
القضاء ال يمنع مف إمكانية وجود قاضي إدارة الدعوى ضمف الييئة التي ستنظر في 
النزاع ، بخالؼ الوساطة القضائية فقاضي الوساطة األسرية ال يمكف أف يكوف ضمف 
. الييئة القضائية التي ستنظر في النزاع وذلؾ في محاولة لدرء كؿ خرؽ لعنصر الحياد

انصهح وانىساطح األسرَح : حانخا 

 حرص المشرع عمى تجسيد مسطرة الصمح في جؿ أو معظـ النصوص القانونية 
كالصمح في المادة االجتماعية والصمح في المادة التجارية وفي المادة الجنائية إضافة إلى 
مدونة األسرة التي أولت عناية خاصة لمساطر الصمح عند إنياء الرابطة الزوجية، حيث 

 مف مدونة األسرة عمى ضرورة استدعاء الزوجة قبؿ الطالؽ 82 و 81نصت المادتيف 
واالستماع إلييا في غرفة المشورة قصد بحث أسباب الخالؼ وتدويبيا مف خالؿ فتح 

حوار بيف الزوجيف واالستماع إلى كؿ مف ترى المحكمة فائدة في االستماع إليو، والقاضي 
وىو يقـو بعممية الصمح لو أف يتخذ كؿ اإلجراءات التي يراىا مناسبة لمتوصؿ إلى حؿ، 

 . 17بما فييا انتداب حكميف أو مجمس العائمة أو مف يراه مؤىال إلصالح ذات البيف

 أوجه التشابه  – 1

:  وتبرز مف خالؿ ما يمي 

تمتقي الوساطة مع الصمح في أف كمييما مف الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات؛ - 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
17

، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة في "مرحمة الصمح في المساطر القضائية: "راجع سعيد المعتصـ  -  
أكداؿ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط ، السنة الجامعية -القانوف المدني، جامعة محمد الخامس

 . 32، ص 2004-2005
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الوساطة تجوز في كؿ ما يجوز فيو الصمح، وما ال يجوز فيو الصمح ال يمكف أف - 
؛  18يكوف محال لموساطة

تمتقي الوساطة مع الصمح في أف كال منيما يقصد بو وضع حد لمخصومة دوف - 
استصدار حكـ قضائي؛ 

تمتقي الوساطة مع الصمح في كوف الشخص الذي يقـو بالصمح أو الوساطة ال يممؾ - 
. رسمطة اتخاذ القرا

 أوجه االختالف  – 2

:  تظير مف خالؿ ما يمي 

الوساطة ىي المساعي التي يقـو بيا الوسيط بمساعدة أطراؼ النزاع مف أجؿ الوصوؿ - 
إلى حؿ متفؽ عميو لتسوية النزاع وديا بدؿ المجوء إلى مسطرة التقاضي أماـ المحاكػػػػػػػػػػػػػػـ،  

 ؛ 19إذف ىي وسيمة بحد ذاتيا، لكف الصمح بطبيعتو غاية

األسرار التي راجت في الوساطة ال يحتج بيا أماـ المحكمة عند فشؿ الوساطة بينما - 
في الصمح القاضي يمارس عممو بقبعتيف تجعؿ مف الصعب أف يتنصؿ مف المعمومات 

واألسرار التي وقؼ عمييا عند مسطرة الصمح ؛ 

كما يظير الفرؽ بيف الصمح والوساطة في كوف القاضي وىو يقـو بالصمح يخضع - 
لضوابط وقيود تحكـ عممو القضائي، بينما الوسيط يقـو بعممو وىو متحرر مف كؿ القيود 

التي مف شأنيا أف تعرقؿ وصولو إلى صمح يرضي طرفي النزاع ؛ 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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دراسة في ضوء القانوف رقـ : الوساطة في حؿ المنازعات :" انظر عمي إدريسي حسني وعبد الحميد كميرو  -  
 . 8، ص2009-2007، 34، بحث نياية تدريب الممحقيف القضائييف، الفوج " 05/08
19

 . 83، مرجع سابؽ، ص" الوساطة كوسيمة مف الوسائؿ البديمة لفض المنازعات:"انظر بنسالـ أوديجا -  
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المصالح أكثر فعالية مف الوسيط فيو يتوفر عمى وسائؿ عديدة لتقريب وجيات نظر - 
ومواقؼ أطراؼ النزاع، أما الوسيط فينحصر دوره في تقريب وجيات النظر بيف األطراؼ 

دوف اقتراح أو فرض حموؿ بخالؼ المصالح ؛ 

 ويبرز مف خالؿ ما تقدـ، أف الوساطة كآلية بديمة لحؿ النزاعات إف كانت تمتقي 
مع غيرىا مف الوسائؿ البديمة في جممة مف الخصائص، فإنيا بالمقابؿ تكتسي خصوصية 

تضمف ليا استقالليتيا ومميزاتيا الخاصة، وىذا ما يجعؿ منيا الوسيمة األولى لفض 
.  النزاعات 

آنُاخ عًم انىسُظ : انفمرج انخاَُح 

 عادة ما تكوف شخصية الوسيط وخبرتو وميارتو مف العناصر التي يرتكز عمييا 
األطراؼ في اختيارىـ، ألف ميمتو تتطمب القدرة عمى االستماع واإلقناع وحسف اإللماـ 
بجوىر النزاع، ذلؾ أف الحكـ عمى الوساطة بالنجاح أو الفشؿ ال يرتبط دوما بالوصوؿ 
إلى صمح أو اتفاؽ، إذ أف الوسيط قد ينجح في أداء ميمتو بمجرد ما يفمح في خمؽ نوع 
مف التقارب بيف األطراؼ وىي مسألة ىامة قد يكوف ليا في ما بعد آثار إيجابية عمى 

. مستقبؿ العالقات بينيـ 

 وعمى ىذا األساس فإف نجاح الوساطة يبقى رىينا بقدرة الوسيط عمى توجيو أفراد 
براـ اتفاؽ دائـ، مع األخذ بعيف االعتبار حاجات ومتطمبات  األسرة إليجاد حموؿ بأنفسيـ وا 

، لذلؾ تحرص جؿ األنظمة 20كؿ طرؼ وخصوصا مصمحة األوالد في النزاع األسري
القانونية التي تأخذ بالوساطة عمى تحديد الشروط والصفات الواجب توفرىا في شخص 
الوسيط، غير أف المشرع المغربي في تنظيمو لموساطة االتفاقية مف خالؿ القانوف رقـ 

 مف قانوف المسطرة المدنية بالنص عمى ما 325 – 67 اكتفى مف خالؿ الفصؿ 05/08
وىو بذلؾ قد جانب " يمكف أف يعيد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي"يمي 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
20

 - Rajaâ Naji el Makkaoui : »noudawanh (code Marocain de la famille) le référentiel et le 

conventionnel en harmonie, adition Bouregreg Rabat , 2009,p 180 . 
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الصواب إذا كاف حريا بو تحديد شروط وصفات الوسيط عمى غرار باقي الميف القانونية 
. كمينة المحاماة والخبراء 

 فعمى الرغـ مف أف الوساطة ليست بعد منظمة ومقننة عمى غرار باقي الميف 
 تشير إلى صيرورتيا نحو تنظيـ قطاعي حسب ما يالحظ في تالحرة، فإف كؿ المؤشرا

بعض الدوؿ التي عمدت إلى إحداث دبمـو الدولة المتخصص في الوساطة العائمية، ذلؾ 
أف الوساطة بمكانيزماتيا في القوانيف الغربية ال ينظر إلييا مف منظور شخص الوسيط 

ودوره عمى أنيا حرفة أو مينة خاصة تخضع لتنظيـ معيف مدعـ بأعراؼ وتقاليد مينية، 
بقدر ما ينظر إلييا كسياؽ عممي تتحدد شكمياتو بما يحتمو التناسب بحسػب وقائع كؿ 

حالة عمى حدة، وما يمميو أسموب الحوار والتواصؿ الذي يقوده ويتحكـ فيو الوسيط بمياقة  

 . 21وحكمة ومرونة مستعينا في ذلؾ بكؿ العمـو اإلنسانية إلى جانب عممو بالقانوف

 وعمى ىذا األساس فالوسيط مف المفترض أف يتوفر عمى خصائص يمكف إجماليا 
 :في ما يمي 

 

 : الحياد+ 

، 22 فالوسيط ممـز باالبتعاد عف السموؾ الذي مف المحتمؿ أف يظيره بمظير التحيز
ولكنو يقدـ المساعدة ليتمكف كؿ طرؼ مف .  حؿ معيف ىفال يممؾ سمطة اإلجبار عؿ

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
21

، مقاؿ منشور بسمسمة الندوات، " قراءة في مشروع قانوف الوساطة بالمغرب:"راجع في ىذا الصدد أحمد إد الفقيو  -  
بمناسبة االحتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجمس األعمى ، بعنواف الصمح والتحكيـ والوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات 

 نونبر 22 – 21مف خالؿ اجتيادات المجمس األعمى الندوة الجيوية الحادية عشر، قصر المؤتمرات بالعيوف يومي 
 .  469 ، مطبعة األمنية الرباط، ص 2007

22
 مف قبؿ ىيئة 1994راجع القاعدة الثانية مف المعايير الدولية المتعمقة بقواعد السموؾ لموسطاء الصادر سنة  -  

 .  2005المحاميف والقضاة األمريكييف ومنظمة التحكيـ األمريكية ومنظمة فض النزاعات والراجع سنة 
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تقييـ مركزه القانوني ، حيث يعمؿ عمى تسيير المفاوضات بشكؿ حيادي ويعمؿ عمى 
تضييؽ مظاىر النزاع بيف الطرفيف، وال يستطيع تغميب أو دعـ جية عمى حساب أخرى، 

كما أنو غير مقيد بقاعدة معينة فسنده الوحيد في أداء ميمتو ىو إجراء الحوار وقوة 
 . 23اإلقناع وحسف االستماع والقدرة عمى طرح عدة حموؿ وتصورات لفض النزاع

: السرية + 

 الوسيط مطالب بضماف سرية جمسات الوساطة ألف إفشاء األسرار وخاصة في 
النزاعات األسرية يؤدي إلى تعميؽ الخالؼ وتأجيج الصراع، وميزة السرية ىذه ال توفرىا 
مسطرة التقاضي التي ليا ميزة أخرى وىي العمنية التي تجعميا مرافعة مفتوحة ال يتوانى 
خالليا أي طرؼ في استعماؿ كؿ معمومة ثـ اإلدالء بيا ، وبيذا المعنى فكؿ الحوارات 

والمفاوضات المعتمدة في إطار الوساطة يجب أف تكوف محاطة بالسرية التامة، وفي حالة 
فشميا ال يجوز التمسؾ بما راج خالليا أماـ المحكمة ألف الغاية مف السرية ىو ضماف 

 . 24المحافظة عمى العالقات الودية

كما أف االلتزاـ بكتماف أسرار الغير واجب أخالقي ألف لو اتصاؿ وثيؽ بالحياة  
الخاصة لمفرد، فيو يمثؿ جانبا مف أىـ جوانب الحرية الشخصية، وفي حالة الوسيط 

 . 25فينقمب مف واجب أخالقي إلى واجب ميني صرؼ

 المنظـ لموساطة االتفاقية عمؿ عمى 08-05 والمشرع مف خالؿ القانوف رقـ 
يمزم : "ـ الذي نص عمى أنو .ـ. مف ؽ327-66ضماف ىذه الخاصية مف خالؿ الفصؿ 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
23

  - Daniel schlesinger : « Le médiateur judicaire » édition France quercy , p20 . 

24
الطرؽ البديمة لتسوية النزاعات ودورىا في تخفيؼ العبء عمى القضاء وتحقيؽ التنمية : "راجع محمد سالـ  -  

 . 322، مرجع سابؽ، ص"االجتماعية واالقتصادية
25

رسالة لنيؿ "، (الوساطة نموذجا)الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات األسرية :" لممزيد مف التفصيؿ راجع عثماف أخديـ  -  
دبمـو الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص، وحدة التكويف والبحث في قانوف األسرة المغربي والمقارف، جامعة 

  .74، ص 2010-2009طنجة، السنة الجامعية -عبد المالؾ السعدي، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية
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الوسيط بوجوب كتمان السر المهني بالنسبة إلى األغيار وفق المقتضيات وتحت طائمة 
العقوبات المنصوص عميها في القانون الجنائي المتعمقة بكتمان السر المهني وال يجوز 
أن تثار مالحظات الوسيط والتصاريح التي يتمقاها أمام القاضي المعروض عميه النزاع 

 . "إال باتفاق األطراف وال يجوز استعمالها في دعوى أخرى

وذلؾ في إشارة واضحة عمى أف اإلخالؿ بيذا االلتزاـ يعرضو لممسائمة، ومما ال 
فإضافة إلى تميز شؾ فيو أف الدور الذي يمعبو الوسيط في الوساطة يعتبر جوىريا ، 

الوسيط بمبادئ الحياد واالستقاللية وضماف السرية، فال بد أف يتوفر عمى ميارة تقريب 
وجيات النظر، بحيث يساعد األطراؼ عمى إيجاد حموؿ تحضى بقبوؿ الجانبيف، وىو 

بذلؾ يقدـ ميامو في صورة معالج أو مرشد نفسي متمرس لتعزيز ودعـ األفراد بالمواقؼ 
وذلؾ باعتماده عمى خطوات الوساطة مف خالؿ المرور بمراحؿ والتي يقؿ عددىا أو يزيد 

بحسب طبيعة النزاع، أو باختالؼ األنظمة القانونية، لذلؾ فيناؾ مف األنظمة التي 
تضبطيا في ستة مراحؿ وأخرى تحددىا في خمسة ، واتجاه يحصرىا في أربعة وعموما 

 :يمكف إجماؿ ىذه المراحؿ األربعة في ما يمي 

 

مرحمة اإلعداد لموساطة  : المرحمة األولى 

تعد ىذه المرحمة ذات أىمية في نظاـ الوساطة عمى اعتبار أنيا األساس الذي 
يسمح باستمرار ىذه األخيرة مف عدميا ، حيث يستيميا الوسيط بتقديـ فكرة  عف ميمتو 

وتحديد األىداؼ، كما يحث األطراؼ عمى التزاـ الجدية والموضوعية والصراحة في 
، كما يؤكد عمى مبدأ سرية اإلجراءات وغيرىا مف الضمانات 26بسط وجيات نظرىما

التي تمنح الثقة لألطراؼ، مع حرصو عمى بياف القواعد المطموب احتراميا خالؿ مسار 
الوساطة والتي تتمثؿ أساسا في المشاركة الفعمية لألطراؼ والتي تنبني عمى رغبتو في 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
26

 . 35، مرجع سابؽ، ص" عندما يحتدـ الصراع دليؿ عممي الستخداـ الوساطة في النزاع:"راجع كارؿ ، أسيمكيو  -  
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الوصوؿ إلى حؿ النزاع القائـ بينيما، وىذا لف يتحقؽ إال بالمشاركة الفعمية، فال يمكف 
لموسيط القياـ بكؿ شيء، بؿ إف ميمتو تقتصر في إدارة الحوار ومساعدة األطراؼ 
لمتوصؿ إلى تفاىـ، كما أف احتراـ األطراؼ لمبادئ الحوار مف شأنو أف يوصؿ إلى 

حؿ، وبعد قياـ الوسيط بشرح مسار الوساطة والقواعد التي تحدد سير جمساتيا يقدـ في 
نياية ىذه المرحمة لألطراؼ وثيقة االتفاؽ ليتـ توقيعيا ويمتـز بمقتضاىا األطراؼ لمشروع 

 . 27في عممية الوساطة

سرد الوقائع : المرحمة الثانية 

تبتدئ بطرح مجموعة مف األسئمة المفتوحة لمحاولة عرض وقائع النزاع وكذا وجية 
نظر كؿ طرؼ يمكف أف تساعد في حؿ النزاع، كما يقـو باالستعالـ حوؿ وضعية 

وفي  ، وذلؾ في محاولة لخمؽ نوع مف الثقة بيف األطراؼ، 28األطراؼ وكذا األطفاؿ
ىذه المرحمة يتأتى لموسيط أخذ فكرة أولية ولو نسبية عف وقائع النزاع وموقؼ كؿ طرؼ 
مف اآلخر، وكيفية التعامؿ مع األطراؼ، وأخذ فكرة عامة حوؿ نقط االلتقاء واالختالؼ، 

، ومف ثـ االنتقاؿ إلى 29وبالتالي فيو يؤسػس لقناعة مبدئية وموقؼ وطمب كؿ جية
. مرحمة التفاوض 

مرحمة التفاوض : المرحمة الثالثة 

 تتميز ىذه المرحمة بكونيا محطة لمنقاش والحوار، وتوضيح المشاكؿ والحاجيات 
، حيث يحاوؿ الوسيط تعزيز فرص التوصؿ إلى حؿ وذلؾ مف خالؿ 30بشكؿ مفصؿ

االنفتاح عمى الخالؼ والفيـ الجاـز لوجيات النظر المتضاربة ، وىنا يتعيف عمى الوسيط 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 . 84، مرجع سابػػؽ، ص (الوساطة األسرية نموذجا)الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات األسرية : "انظر عثماف أخديـ -  
28

  - Guy Hiernaux : « Divorce et Séparation de corps » , édition Laracier Bruxelles 2001, 

p26 . 
29

. 116، مرجع سابؽ، ص " الوساطة كوسيمة مف الوسائؿ البديمة لفض المنازعات: "راجع بنسالـ أوديجا  -  
30

 Jean cruypalants et Michel gonda et Marc Wagemous : »droits et pratique de la 

médiation » édition Bruxelles 2008 , p192.-  
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األسري مساعدة الطرفيف عمى المستقبؿ والتذكير بالروابط األسرية ومصير األطفاؿ في 
، وعموما لتسييؿ عممية الوساطة وتتويج ىذه 31حالة حصوؿ الطالؽ بيف الزوجيف

المرحمة بالوصوؿ إلى نتيجة إيجابية يجدر بالوسيط تكريس مناخ الثقة المتبادلة بيف 
. الطرفيف وتعميؽ روح التعاوف البناء بيدؼ الوصوؿ إلى اتفاؽ 

تسوية النزاع : المرحمة الرابعة 

 وىي المرحمة النيائية لموساطة األسرية، حيث يتـ تتويج مجيودات الوسيط األسري 
باالتفاؽ النيائي حوؿ الحموؿ المقترحة لمنزاع، مما يحتـ عمى الوسيط وضع جدوؿ زمني 

، 32لمتنفيذ كما لو تعمؽ األمر بوقت زيارة األبناء أو أداء مبالغ مالية في ذمة الزوج اآلخر
أما في حالة فشؿ الوسيط األسري في ميامو التوفيقية يرفع تقرير بما توصؿ إليو إلى 
القضاء إذا كانت الوساطة بأمر منو، كما يحؽ لطرفي العالقة الزوجية المجوء إليو إذا 

. كانت الوساطة إرادية 

انىساطح األسرَح يٍ خالل انماَىٌ انًمارٌ : انًطهة انخاٍَ 

 حظيت الوساطة األسرية باىتماـ كبير في مختمؼ التشريعات األجنبية مما جعميا 
الوسيمة األولى لتسوية المنازعات ، وعمى ىذا األساس ستتـ دراستيا مف خالؿ التشريع 

. ثـ في فقرة ثانية مف خالؿ التشريع المصري  (كفقرة أولى)الفرنسي 

انتجرتح انفرَسُح : انفمرج األونً 

 مر التوفيؽ بيف األطراؼ في القانوف الفرنسي بثالث مراحؿ رئيسية، فقد كاف 
التوفيؽ قبؿ بدء الخصومة إجباريا ، حيث يتعيف عمى األطراؼ المجوء إلى محاكـ الصمح 
وعرض النزاع عمييا، ولما ظيرت مساوئ التوفيؽ اإلجباري حاوؿ المشرع الحد منو فجعمو 
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، دار الكتب العممية، الطبعة األولى، " الوساطة في الخالفات العربية المعاصرة:"نيمة ياسيف حمداف : راجع  - 31

. 84 ، بيروت ، ص 2005
32

 .- Gay hiurnaux : »Divorce et séparation de corps » , ouvrage précité, p27 . 
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مقتصرا عمى بعض النزاعات، وأدخؿ بدال منو نظاـ التوفيؽ االختياري، ثـ وصؿ التطور 
، وفي ىذه الفترة بالضبط 33مداه عندما ألغي اإلجباري ما لـ يوجد نص خاص بموجبو

حدث ارتفاع ميوؿ في معدالت الطالؽ، فتعالت األصوات لمحد مف آثاره خصوصا عمى 
األطفاؿ، وكانت أوؿ مبادرة في أواخر الثمانينات حيث عمؿ بعض األخصائييف 

 عمى االستفادة مف التجربة الكندية ، ىذه 34االجتماعييف والنفسييف، ومستشاري الزواج
 1985األخيرة تركت االختيار إلرادة األطراؼ في المجوء إلى الوساطة حسب قانوف 

، ىذا القانوف الذي يعد بحؽ مصدر ومرجع لموساطة األسرية في كندا، 35المتعمؽ بالطالؽ
ف كاف البعض يعيب عميو عدـ تقديمو لتعريؼ محدد لموساطة األسرية  . وا 

 وأصدر قانوف منظـ 1997 وقد انتظر المشرع الكندي إلى غاية فاتح شتنبر 
لموساطة األسرية، ىذا القانوف الذي يتيح لألزواج وخاصة ذوي األطفاؿ الستفادة مف 

خدمات وسيط محترؼ أثناء التفاوض وتسوية طمب الطالؽ أو حضانة األبناء أو النفقة 
. أو اقتساـ األمواؿ المشتركة 

 ومف خالؿ الزيارات المنظمة إلى كندا مف قبؿ مجموعة مف المتخصصيف في 
مجاؿ األسرة، كانت المطالبة بضرورة إدخاؿ الوساطة األسرية في القانوف المدني فعممت 

 فبراير 8الحكومة عمى اعتماد مشروع قانوف لموساطة المدنية، دخؿ بموجبو قانوف 
 إلى 1-131، والذي نص بكيفية صريحة ضمف قانوف المسطرة المدنية مف المادة 1995
 ، وقد اعتبر الفقو الفرنسي أف صدور ىذا 36 عمى مسطرة الوساطة األسرية131المادة 

القانوف جاء مف جية استجابة لمخصاص وعدـ كفاية الوسائؿ الممنوحة لمعدالة، ومف 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
33

 . 137، مرجع سابؽ، ص " مرحمة الصمح في المساطر القضائية:"راجع سعيد المعتصـ -  
34

:  ، تاريخ الزيارة  www.mediation-familiale.orgلممزيد مف التفصبؿ انظر الموقع اإللكتروني  -  
.  عمى الساعة الخامسة مساءا 2010 نونبر 4الخميس 

35
 . 4، مرجع سابؽ ، ص" دليؿ مدونة األسرة ودور الوساطة: "رابطة حقوؽ اإلنساف   -  

36
 ، عمى الساعة الخامسة 2010 نونبر 4  ، تاريخ الزيارة الخميس  www.carin.infoراجع الموقع اإللكتروني  -  
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جية أخرى لمتصدي لبعض المحاكـ التي كانت تقدـ عمى تعييف وسطاء دوف موافقة 
 عمى تفاديو واعتبرت جوىر 1995 فبراير 8األطراؼ وىو ما عممت مقتضيات قانوف 

 . 37الوساطة يقـو أساسا عمى رغبة األطراؼ في المشاركة في عممية الوساطة

 وىكذا اعتمد التشريع الفرنسي عمى حرية اإلرادة في المجوء إلى الوساطة األسرية 
كاختيار لحؿ النزاعات، وبذلؾ استقرت الوساطة بيف ما ىو قضائي وما ىو اجتماعي، 

ولمتعريؼ بالوساطة األسرية وتطوير أدائيا تضافرت مجموعة مف الجيود مف خالؿ 
، ىذه األخيرة التي عممت 1992 سنة A.P.M.Eجمعيات كجمعية االرتقاء بالوساطة 

 2003 المعدؿ بتاريخ 1998عمى صياغة مدونة لقواعد سموؾ الوساطة األسرية سنة 
مسار إلدارة نزاع عائمي، ال : "والذي عرؼ الوساطة مف خالؿ المادة األولى عمى أنيا 

سيما في حالة انفصاؿ العالقة الزوجية، يقـو بيا وسيط محايد أو وسيط عائمي بطريقة 
" . سرية، مف أجؿ مساعدة األطراؼ عمى إيجاد حؿ لنزاعاتيـ

ضافة إلى ما سبؽ، عممت وزيرة األسرة والطفؿ في سياؽ إصالح قانوف األسرة   وا 
عمى تأسيس المجمس الوطني االستشاري لموساطة األسرية، ىذا المجمس الذي أسس 

:  بيدؼ 

تحديد نطاؽ تدخؿ الوساطة األسرية ؛  -
 تحديد المعايير األخالقية لمينة الوساطة ؛ -

 تحديد وسائؿ التمويؿ ؛ -

. تقييـ نتائج الوساطة األسرية  -

ومف بيف النتائج التي حققيا عمؿ المجمس الوطني االستشاري لموساطة األسرية 
ىو اتخاذ قرار ينبني عمى أساس إضفاء الطابع الميني لموساطة األسرية، مف خالؿ 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
37

 . 110، مرجع سابؽ، ص "(الوساطة نموذجا)الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات األسرية :"انظر عثماف أخديـ  -  
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2005-1166إحداث دبمـو الدولة لموساطة األسرية مف خالؿ مرسـو رقـ 
، والذي 38

، حيث حدد كيفية التكويف والتدريب، وبالتالي 2004 يونيو 30ظير إلى حيز الوجود في 
عممت العديد مف الجامعات الفرنسية عمى فتح وحدات لمتكويف والبحث في موضوع 

الوساطة سواء تعمؽ األمر بالوساطة بصفة عامة أو بالوساطة في المجاؿ األسري، وقد 
القى ىذا المسار مجموعة مف المعارضات مف قبؿ الجيات العاممة في مجاؿ الوساطة 

. واعتبرتو يتجو نحو االحتكار، إال أف ىذه المعارضات لـ تمنع مف تفعيؿ ذلؾ 

 وبذلؾ عرفت الوساطة في التشريع الفرنسي طريقيا نحو التنظيـ الميني بناء عمى 
حرية األطراؼ، وأعطت األولوية لحماية مصمحة الطفؿ، حيث نص المشرع مف خالؿ 

 4، وقانوف الحضانة ؿ 2005 يناير 1إصالح قانوف الطالؽ الذي دخؿ حيز النفاد في 
، عمى إجبارية المرور بالوساطة األسرية كمرحمة أولى مف أجؿ تسيير 2004مارس 

السمطة األبوية بشكؿ رضائي مف طرؼ اآلباء، حيث يتمكف القاضي مف إحالة األطراؼ 
. عمى وسيط أسري بناء عمى موافقتيـ 

انتجرتح انًصرَح : انفمرج انخاَُح 

 أخذ المشرع المصري بالوسائؿ البديمة منذ زمف غير قريب يعود إلى عيد الخديوي 
، وفي 1870إسماعيؿ الذي أنشأ مجالس الدعوى والمصالحة والمجالس المركزية سنة 

 أحدث لجاف التوفيؽ والتحكيـ في منازعات العمؿ، وتـ إحداث مجالس الصمح 1925سنة 
، ومنذ ذلؾ الحيف إلى الفترة الراىنة أخذ المشرع المصري بالوسائؿ البديمة 1968سنة 

والسبب ىو أف النظاـ القضائي يشير إلى اختناؽ ، فعدد القضايا المسجمة في مجمس 
الدولة تشير إلى تضخـ في عددىا لذلؾ أصبح المجوء إلى الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات 

 . 39ضرورة

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 نونبر 4 ، تاريخ الزيارة الخميس  www.wikipidia.org: لممزيد مف التوضيح راجع الموقع اإللكتروني -  
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 لسنة 10وقد امتدت ىذه األخيرة إلى المجاؿ األسري، وذلؾ مف خالؿ قانوف رقـ 
 الخاص بإنشاء محاكـ األسرة التي ليا والية الفصؿ في النزاعات المتعمقة 40 2004

، وذلؾ حرصا عمى 2004باألحواؿ الشخصية والذي دخؿ حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 
صفو األسرة وحفاظا عمى الروابط الوثيقة التي تجمع أطرافيا مف خالؿ تسوية ودية 
لمنزاعات تسبؽ مرحمة التقاضي تتوالىا مكاتب تابعة لوزارة العدؿ عيد ليا بدور بالغ 

. األىمية الغرض منو محاولة إزالة أسباب الشقاؽ والخالؼ بيف أفراد األسرة 

 وتضـ ىذه المكاتب حسب المادة الخامسة مف القانوف المنظـ، عددا كافيا مف 
األخصائييف القانونييف واالجتماعييف والنفسييف يصدر قرار اختيارىـ مف طرؼ وزير 

العدؿ بعد التشاور مع الوزراء المعنييف ، ويرأس كؿ مكتب أحد ذوي الخبرة مف القانونييف 
أو مف غيرىـ مف المختصيف في شؤوف األسرة المقيديف في جدوؿ خاص يعد لذلؾ في 

. وزارة العدؿ 

ويظير أف التشريع المصري قد أخذ بمبادئ الوساطة األسرية مف دوف إصدار 
قانوف خاص بالوساطة، وىو بذلؾ كرس مبادئيا بطريقة غير مباشرة بخالؼ بعض 

. التشريعات التي قننت مبادئيا بشكؿ مباشر كالتشريع الفرنسي 

 وقد حرص عمى تفعيؿ آلية التسوية الودية قبؿ المجوء إلى مسطرة التقاضي ، 
حيث ال تقبؿ الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكـ األسرة في المسائؿ التي يجوز فييا 
الصمح إال بعد تقديـ طمب التسوية إلى المكتب المختص، كما أجاز لممحكمة أف تأمر 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
40

 ، في 12، الخاص بإنشاء محاكـ األسرة بمصر، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2004 لسنة 10قانوف رقـ  -  
18/03/2004 . 
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بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص لمقياـ بميمة التسوية وفقا ألحكاـ القانوف وذلؾ بدال 
. ، وذلؾ كمو مف باب التيسير عمى المتقاضيف 41مف الحكـ بعدـ قبوؿ الدعوى

 حيث عمؿ المشرع عمى إنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات األسرية بدائرة 
 10 مف قانوف 7اختصاص كؿ محكمة سعيا الستقرار األسرة المصرية مف خالؿ المادة 

يصدر وزير العدؿ قرارا يتضمف تشكيؿ مكاتب تسوية : " التي نصت عمى أنو2004لسنة 
جراءات تقديـ طمبات التسوية إلييا، وقيدىا ،  المنازعات األسرية وتعييف مقر عمميا وا 

جراءات العمؿ في ىذه المكاتب، والقواعد  واإلخطار بيا، وبما تحدد مف جمسات وا 
واإلجراءات التي تتخذ في سبيؿ الصمح وغير ذلؾ مما يستمزمو القياـ بمياـ التسوية، 

" . ويمكف المجوء إلى تمؾ المكاتب بدوف رسـو

 ويظير مف خالؿ المادة السالفة الذكر أف وزير العدؿ لو اختصاص شامؿ في 
تحديد إجراءات العمؿ في ىذه المكاتب، والقواعد واإلجراءات التي تتخذ في سبيؿ الصمح 
وغير ذلؾ مما يستمزمو القياـ بمياـ التسوية، ويترأس كؿ مكتب مف مكاتب التسوية رئيس 

مف ضمف المسجميف بالجدوؿ الخاص برؤساء المكاتب وعػدد كػاؼ مف األخصائييف 
القانونييف واالجتماعييف والنفسييف، يرأسيـ أحد األخصائييف القانونييف أو مف المختصيف 

 ، والذي نصت 42في شؤوف األسرة، والمقيديف في جدوؿ خاص معد لذلؾ بوزارة العدؿ
 عمى أنو يشترط لمقيد فيو توفر المرشح عمى 2004 لسنة 10المادة الثانية مف قانوف رقـ 

: بعض الشروط تتمثؿ في ما يمي 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
41

ال تقبؿ الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكـ األسرة بشأف  :"2004 لسنة 10تنص المادة التاسعة مف القانوف رقـ  -  
 دوف تقديـ طمب التسوية بيف أطرافيا 6المنازعات التي تختص بيا، في المسائؿ التي يجوز فييا الصمح طبقا لممادة 

 . 8وفقا ألحكاـ المادة 
ولممحكمة أف تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص لمقياـ بميمة التسوية وفقا ألحكاـ ىذا القانوف، وذلؾ بدال مف 

" . القضاء بعدـ قبوؿ الدعوى
42

، 2005، مطبعة دار الكتب القانونية ،مصر، طبعة "محكمة األسرة واختصاصاتيا:"راجع أحمد ناصر الجندي  -  
 . 316ص 
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 أف يكوف سنو أربعيف سنة ؛ – 1

أف يكوف متزوجا ؛  - 2

أف يكوف حاصال عمى مؤىؿ عاؿ مف إحدى الجامعات أو المعاىد العميا في  - 3
مجاؿ القانوف أو الشريعة أو عمـ النفس أو عمـ االجتماع؛ 

أف يكوف مشتغال بمينة المحاماة؛  - 4

أف ال يكوف قد سبؽ الحكـ عميو بعقوبة جنائية أو بعقوبة سالبة لمحرية في  - 5
جريمة مخمة بالشرؼ واألمانة؛ 

. أف يبدي رغبة كتابة في رئاسة أحد مكاتب التسوية عمى سبيؿ التفرغ  - 6

 وبتعييف رئيس مكتب التسوية يعمؿ عمى اتخاذ كؿ ما مف شأنو ضماف سير العمؿ 
 : 43في المكتب ولو عمى األخص ما يمي

اإلشراؼ عمى أعماؿ المكتب والعامميف بو؛ - 1 
فحص طمبات التسوية المقدمة لممكتب وتحديد أسموب التسوية المناسب لو؛ - 2 
زالة ما قد يعترضو مف مشاكؿ ؛ - 3  متابعة سير العمؿ وضماف انتظامو وا 
لحاقو - 4  اعتماد محضر الصمح الذي ينتمي إليو األطراؼ لتسوية النزاع، وا 

بمحضر التي ثـ فييا؛ 
. إعداد تقرير عف كؿ طمب لـ تسفر الجيود عف تسوية بشأنو- 5 

 ويظير أف القانوف المنظـ لمكاتب تسوية المنازعات األسرية قد قنف بشكؿ مفصؿ 
الشروط والمؤىالت الالزمة إلمكانية العضوية بيذه المكاتب ، كما حدد بدقة مياـ كؿ 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
43

، مطبعة دار محمود ، الطبعة الثانية السنة "التعميؽ عمى قانوف إنشاء محاكـ األسرة:"انظر محمد عزمي البكري  -  
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عضو في الييئة، وذلؾ في سبيؿ إنجاح عممية التسوية الودية لمنزاع، كما حدد اختصاص 
مكاتب التسوية في جميع دعاوى األحواؿ الشخصية عدا الدعاوى التي ال يجوز فييا 

الصمح والدعاوى المستعجمة ومنازعات التنفيذ واألوامر الوقتية، وعميو فمف خالؿ المادة 
 يمكف القوؿ بأف ىذه المكاتب تختص بالنظر في 2004 لسنة 10السادسة مف قانوف 

: الطمبات التي تقدـ في الدعاوى اآلتية 

 دعاوى التطميؽ بكافة أنواعيا؛ – 1 

 دعاوى النفقات وما في حكميا؛ – 2 

 دعاوى حضانة الصغير ورؤيتو وضمو واالنتقاؿ بو؛ – 3 

دعاوى االعتراض عمى إنذار الطاعة؛  - 4

مسكف الزوجية ؛  - 5

 المتعػة ؛ – 6

الدعاوى المتعمقة باإلذف لمزوجة بمباشرة حقوقيا متى كاف القانوف الواجب  - 7
. التطبيؽ يقضي بضرورة الحصوؿ عمى إذف الزوج لمباشرة تمؾ الحقوؽ 

 أما عف اإلجراءات المتبعة أماـ مكاتب تسوية المنازعات األسرية، فإف عممية 
التسوية تمر بمراحؿ تبتدئ مف يـو تقديـ طمب التسوية، وتنتيي إما بتحرير وثيقة الصمح 

وتوقيعيا مف جانب أطراؼ النزاع في حالة نجاح مساعي الوساطة، أو إحالة القضية عمى 
. أنظار محكمة األسرة التي ينعقد بيا االختصاص في حالة فشميا 



 31 

 وعميو فالمدعي ممـز بتقديـ طمب إلى المكتب الواقع بدائرة المحكمة المختصة 
 : 44وذلؾ وفقا لنموذج معد لذلؾ يتضمف البيانات التالية

 اسـ مقدـ الطمب وسنو ومينتو ومحؿ إقامتو ووسيمة االتصاؿ بو ؛ – 1 

 الحالة االجتماعية لمقدـ الطمب ؛ – 2 

 بياف عف حالة األسرة وأفرادىا ؛ – 3 

 أسماء كؿ مف أطراؼ النزاع وبياناتو الشخصية وحالتو االجتماعية ووسيمة – 4 
االتصاؿ بو ؛ 

 بياف عف طبيعة النزاع ووجية نظر مقدـ الطمب، والمستندات المؤيدة لو إف – 5 
وجدت؛ 

 وتوجو الطمبات إلى اإلدارة العامة لمكاتب التسوية، حيث يقـو الموظؼ اإلداري 
المكمؼ بتقيد الطمب وفقا لتاريخ تقديمو في سجؿ خاص معد لذلؾ يشمؿ عمى تاريخ تقديـ 
الطمب وكافة بياناتو، وبعد ذلؾ يتـ التحقؽ مف صحة البيانات الواردة بالطمب ومف صفة 
مقدمو ومصمحتو في تقديـ الطمب، فإف تبيف لمييئة انعداـ الصفة والمصمحة تعمؿ عمى 

. 45إصدار قرار بعدـ قبولو

 وفي حالة قبوؿ الطمب تتولى الييئة المكمفة ببدؿ مساعي التسوية بتعييف مف رئيس 
المكتب بتحديد جمسة لحضور األطراؼ أماميا مع تكميفيـ بتقديـ المستندات في الميعاد 
ذاتو، ويتـ االستدعاء بأية وسيمة تحقؽ العمـ بالميعاد، وبمجرد حضور األطراؼ تتولى 
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44

، جميورية مصر، وزارة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ، " دليؿ العمؿ في محاكـ األسرة ومكاتب تسوية المنازعات األسرية: "راجع  -  
 . 15ص 

45
 بشأف إنشاء محكمة األسرة 2004 لسنة 11 و 10شرح وتعميؽ عمى القانونيف رقمي :"انظر محمد سكيكر  -  

 . 83، ص2005، مطبعة منشأة المعارؼ باإلسكندرية، طبعة "وصندوؽ تأميف األسرة
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الييئة بدؿ مساعي الصمح باالجتماع بأطراؼ النزاع وسماع أقواليـ وتبصيرىـ بالجوانب 
سداء النصح  القانونية واالجتماعية والنفسية لموضوع النزاع، وآثاره وعواقب التمادي فيو، وا 
واإلرشاد ليـ بيدؼ تسوية النزاع وديا دوف ولوج سبيؿ التقاضي، وذلؾ حفاظا عمى كياف 
األسرة، وفي حالة تخمؼ أحد طرفي النزاع عف المثوؿ أماـ الييئة المشكمة لحؿ وتسوية 
ف  النزاع بدوف عذر مقبوؿ رغـ ثبوت توصمو باالستدعاء فإنو يعتبر رافضا لمتسوية، وا 
كانت الييئة تممؾ حؽ إعادة استدعائو لمحضور مرة ثانية إف رأت ذلؾ ضروريا، وذلؾ 

. تجسيدا إللزامية ىذه المرحمة قبؿ المجوء إلى محكمة األسرة 

 يوما مف تاريخ 15 وعموما فمساعي الصمح حسب المادة الثامنة يجب أال تتجاوز 
تقديـ الطمب، ويجوز تمديدىا باتفاؽ األطراؼ عمى ذلؾ، فإذا تمت تسوية النزاع في جميع 
عناصره أو بعضيا يحرر محضر بما تـ الصمح فيو ويوقع مف أطراؼ النزاع ويرسؿ مف 
قبؿ رئيس المكتب إلى محكمة األسرة المختصة لتذييمو بالصيغة التنفيذية وينتيي بذلؾ 

. النزاع في حدود ما تـ الصمح فيو 

 أما إذا لـ تسفر الجيود في تسوية النزاع وديا وأصر األطراؼ عمى استكماؿ سير 
الدعوى فتحرر ىيئة المكتب محضرا بما تـ مف إجراءات، ويوقع مف أطراؼ النزاع أو 
الحاضريف عنيـ، وترفؽ بو تقارير األخصائييف وتقرير رئيس المكتب ويرسؿ المحضر 
إلى محكمة األسرة المختصة بذلؾ في أجؿ سبعة أياـ مف تاريخ فشؿ مساعي التسوية 

 . 46الودية

 ويظير مف خالؿ ما سمؼ ذكره أف المشرع المصري قد راىف عمى تخفيؼ العبء 
عف محاكـ األسرة ، ألف أىـ عامؿ يؤثر سمبا عمى عمميا باإلجماع ىو كثرة القضايا التي 

تتراكـ وتتزايد باستمرار بوثيرة  تفوؽ عدد القضاة وما يتاح ليـ مف إمكانات مادية 
ولوجستيكية، وباستقطاب تسوية خارج المحاكـ في صيغة مكاتب تسوية المنازعات 
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. 9، جميورية مصر، وزارة العدؿ، ص "دليؿ العمؿ في محاكـ األسرة ومكاتب تسوية المنازعات األسرية: "راجع  -  
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األسرية تابعة لوزارة العدؿ، تيدؼ إلى إيجاد تسوية لمنزاع الحاصؿ بيف أفراد األسرة، 
يكوف قد حاوؿ التخفيؼ عف القضاء في ما يتخبط فيو مف مشاكؿ بسبب أجندة جمسات 
مثقمة أسبوعيا بقضايا مف كؿ األنواع، كما يجعؿ األطراؼ في الحموؿ السممية يحافظوف 
عمى استمرار العالقات التي تربطيـ، ألف منطؽ التسوية الودية ال يقترف بفائز وخاسر، 
كما ىو األمر بالنسبة لمحكـ القضائي الذي يكرس الضغائف بيف األطراؼ التي تجمعيـ 

. أواصر الدـ والقرابة 

  

 

 

 

 

انًثحج انخاٍَ  

 يثرراخ االَتمال يٍ انصهح انمضائٍ إنً انىساطح األسرَح

 مما ال شؾ فيو أف القضاء يتحمؿ دورا جسيما في التطبيؽ والتفعيؿ السميـ 
لمقتضيات مدونة األسرة، ويزداد األمر جسامة عندما يتعمؽ األمر بالتوفيؽ والصمح بيف 
األزواج، والمالحظ أف المشرع منح لمقضاء سمطات ميمة في تسوية النزاع بيف أطراؼ 

العالقة الزوجية بدءا مف المحاولة الشخصية لممحكمة، مرورا بإمكانية االستعانة 
بالمؤسسات المرصدة أو وفقا لمف يراه مؤىال لذلؾ، فإلى أي مدى يشكػؿ ىذا التدخؿ آلية 

، ثـ في (المطمب األوؿ)فعالة لتحقيؽ الصمح األسري ، وذلؾ ما سيتـ تناولو مف خػالؿ 
دراسة مدى إمكانية تطبيؽ نظاـ الوساطة عمى النزاعات األسرية في محاولة  (مطمب ثاف)

. لتالفي مختمؼ اإلكراىات التي تواجو الصمح القضائي 

والع انصهح تمضاء األسرج : لانًطهة األو
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 إف اليدؼ األساسي إلحداث مؤسسة الصمح يتمثؿ باألساس في المحافظة عمى 
استقرار األسرة، فانحالؿ ميثاؽ الزوجية ليس مجرد تصرؼ ثنائي بؿ ىو تصرؼ 

اجتماعي تنعكس آثاره عمى األسرة والمجتمع ككؿ، لذلؾ نجد جؿ التشريعات اعتنت 
بتنظيمو ووعيا مف المشرع بيذا األمر نص عمى إجراءات الصمح مف خالؿ مدونة 

األسرة، ولتحقيؽ ىذه الغاية رصد آليات خاصة كما منح لمقضاء كامؿ الصالحيات في 
 ( المرصدة لمصمحةاألجيز)اختيار أية مؤسسة مناسبة ، وىذا ما سيتـ تحميمو كفقرة أولى 

في محاولة لمعرفة مدى فعالية الصمح واألجيزة  (حدود الصمح)وفي فقرة ثانية مناقشة 
 .المرصدة لو 

 

 

 

 

األجهسج انًرصذج  نهصهح : انفمرج األونً 

 ألـز المشرع المحكمة قبؿ اإلذف بانحالؿ الرابطة الزوجية بضرورة إجراء محاولة 
الصمح بيف الطرفيف بكؿ الوسائؿ بما فييا انتداب حكميف أو مجمس العائمػػة أو مف تراه 

 . 47مؤىال إلصالح ذات البيف

 وبالتالي فمحاولة الصمح تتـ إما عف طريؽ الييئة القضائية، كما ليا أف تنتدب 
. حكميف، أو عف طريؽ مجمس العائمة ، لذلؾ البد مف التطرؽ لكؿ مؤسسة عمى حدة 

تذخم انًحكًح  : أوال 
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.  مف مدونة األسرة 82المادة  -  
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 يعتبر الصمح وبصفة خاصة في مجاؿ األسرة مف طبيعة الوظيفة القضائية، فإذا 
كاف القاضي المدني يسعى لمعرفة وجاىة الدعوى وقياميا عمى أساس قانوني صحيح، 
فإف قاضي األسرة يسعى عالوة عمى ذلؾ إلى البحث عف عناصر صالحة إليجاد حؿ 

، والمشرع 48لمعالجة المشكؿ المعروض عميو باعتباره مشكال اجتماعيا ييـ أسرة بكامميا
مف خالؿ مدونة األسرة بدا وكأنو يستغيث ويستنجد بالقضاء ألنو مف الصعب إيجاد 
حموؿ لكؿ النوازؿ، فالحاالت تختمؼ والظروؼ تتغير خاصة إذا تعمؽ األمر بعالقات 

إنسانية حميمة، فكانت المسؤولية الممقاة عمى عاتؽ القضاء مسؤولية تتطمب دراية 
وىذا لف يتأتى إال عف  . 49لموصوؿ إلى تحقيؽ ىدؼ المشرع وتطبيؽ النص تطبيقا سميما

طريؽ قضاء مؤىؿ وقادر عمى ترجمة فمسفة ىذا القانوف إلى واقع، وىذا ما يحتـ عمى 
القاضي التفتح عمى المجتمع وقضاياه والتشبع بثقافة حقوؽ اإلنساف، باإلضافة إلى 

لمامو بالكيفية التي مف شأنيا التأثير في الزوجيف 50معرفتو القانونية وخبرتو القضائية  ، وا 
لمتوفيؽ بينيما، إذ كمما كاف المصمح قادر عمى إجرائيا فإنو يؤثر في الزوجيف وينجح في 

، فدوره ينبغي أف يتخذ صبغة حوار بينو وبيف الطرفيف المتنازعيف وليس مجرد 51ميمتو
 . 52استنطاؽ بطرح مجموعة مف األسئمة

 وعميو فبمجرد تقديـ طمب اإلذف باإلشياد عمى الطالؽ، في مرحمة موالية يتـ 
استدعاء الزوجيف مف طرؼ المحكمة مف أجؿ اإلصالح، فإذا توصؿ الزوج شخصيا 
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 ، 2، مقاؿ منشور بمجمة القصر، العدد " الصمح في العمؿ القضائي، الطالؽ نموذجا: "راجع إدريس فاخوري  -  
 . 14 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، ص2002ماي 

49
، مقاؿ منشور بالمجمة المغربية لقانوف " دور القضاء في تفعيؿ مقتضيات قانوف األسرة: "راجع زىور الحر  -  

 . 32، ص.50واقتصاد التنمية، العدد 
50

قانوف األسرة الجديدة، دراسة مقارنة مع أحكاـ الفقو اإلسالمي وقوانيف دوؿ المغرب :"انظر عبد الخالؽ أحمدوف  -   
 . 70، الجزء األوؿ، مطبعة صوب بريس، الطبعة األولى، ص "العربي

51
، مقاؿ منشور بمجمة "أىمية محاولة الصمح بيف الزوجيف في استقرار األسرة وكيفية إجرائيا: "راجع عمر لميف -  

 . 63قضاء األسرة، العدد 
52

، " موقؼ المجمس األعمى مف ثنائية القانوف والفقو في مسائؿ األحواؿ الشخصية:"انظر عبد المجيد غميجة  -  
 . 21، ص2000-1999أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه بكمية الحقوؽ، أكداؿ بالرباط، السنة الجامعية 
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ذا توصمت  باالستدعاء ولـ يحضر ولـ يدلي بعذر مقبوؿ تـ صرؼ النظر عف طمبو، وا 
الزوجة شخصيا باالستدعاء ولـ تحضر ولـ تدؿ بوسائؿ دفاعيا في مذكرة مكتوبة يتـ 

إشعارىا مف طرؼ المحكمة بواسطة النيابة العامة بأنيا ستبث في الطمب في غيبتيا إذا 
، ولعؿ المشرع بيذه اإلجراءات يحاوؿ تجسيد البعد 53لـ تحضر في الجمسة الموالية

الحمائي لممدونة، خاصة توفير الحماية لمزوجة تفاديا إلصدار حكـ نيائي بإنياء العالقة 
، وىذا ما يبرر حضور النيابة العامة في جميع أطوار الحياة 54الزوجية في غيبتيا

الزوجية، حيث تمعب النيابة العامة دورا رئيسيا في دعاوى التطميؽ مف خالؿ حضورىا في 
بداء آرائيا في سبيؿ جمع شمؿ األسرة وذلؾ عف طريؽ اإلدالء بمستنتجاتيا  الجمسات وا 

، سواء باقتراح صيغ محاولػػة الصمػح أو ترشيح أحد المؤىميف 55في الشكؿ والموضوع
. بذلؾ، أو بالتدخؿ لمحفاظ عمى حقوؽ األطفاؿ في حالة فشؿ محاولة الصمح 

 وعموما بمجرد حضور الطرفيف شخصيا جمسة الصمح تجرى المناقشة بغرفة 
 مف مدونة األسرة، 82المشورة حيث يشرع في تفعيؿ مسطرة الصمح استنادا لممادة 

وبالتالي فالمحكمة ممزمة ببدؿ كؿ الجيد أثناء إجراء محاولة الصمح بكؿ جدية، غير أف 
، 56المالحظ مف الناحية العممية أنو كثيرا ما يتـ التعامؿ مع محاولة الصمح كإجراء شكمي

كما أف أغمبية المقاالت التي تقدـ ال تتضمف التماس المدعي أو المدعية إجراء محاولة 
الصمح، فبماذا يمكف تفسير ىذا ىؿ برغبة األطراؼ في تجاىؿ ىذه المسطرة العتقادىـ 

. بعدـ جدواىا
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53

، مطبعة إليت سال، "التطميؽ-الطالؽ- الزواج–شرح مدونة األسرة :"لممزيد مف التفصيؿ انظر عبد السالـ زوير  -  
 . 107ص 

54
، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة في القانوف "دور النيابة العامة في قضايا األسرة:"راجع أحمد البنوضي -  

الخاص، وحدة التكويف والبحث في قانوف األسرة المغربي والمقارف، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، 
 . 15، ص 2006-2005جامعة عبد المالؾ السعدي، طنجة، السنة الجامعية 

55
، 150، مقاؿ منشور بمجمة القضاء والقانوف ، العدد "دور النيابة العامة في مدونة األسرة:"راجع سفياف أدريوش  -  

 . 159مطبعة األمنية ، الرباط، ص 
56

. ألسباب سيتـ توضيحيا في فقرة ثانية  -  



 37 

 وعموما فالجيود المبذولة مف طرؼ المحكمة إما أف تؤدي إلى نتيجة إيجابية وىي 
ما أف تفشؿ المحاولة وىنا يتعيف االنتقاؿ إلى وسائؿ أخرى  . الوصوؿ إلى صمح ، وا 

يؤسسح انحكًٍُ : حاَُا

 وفاءا لممرجعية اإلسالمية أخد المشرع بمسطرة التحكيـ األسري وفتح باب 
صالح ذات البيف سواء مف خالؿ  اإلصالح بيف الزوجيف في محاولة إلزالة الشقاؽ وا 

 تنبو إلى 82 أو خالؿ مدونة األسرة، فمف خالؿ المادة 57مدونة األحواؿ الشخصية
إمكانية تعتر المحكمة في المحاولة األولية، فأشار إلى إمكانية االستعانة بالحكميف، 

فتعذر إجراء الصمح ال يغؿ يد القضاء في مواصمة دعوى الطالؽ أو التطميؽ فيشار إلى 
تعذره ال إلى فشمو ألف الفشؿ ال يكوف إال بعد تكميؼ الحكميف، عمى أف بعث الحكميف 

عمى صعيد عمؿ قضاء األسرة ال يصدر بشأنو حكـ أو قرار إنما يكمؼ األطراؼ باختيار 
. حكميف حكما مف أىمو وحكما مف أىميا ، وذلؾ ألجؿ محاولة إصالح ذات البيف 

 ويظير أف السياسة التشريعية في ىذا المجاؿ قد أعطت أىمية كبرى لمسطرة 
الصمح غير أنو البد مف التساؤؿ عف العناية التي أوالىا المشرع لمؤسسة الحكميف وذلؾ 
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57

فمدونة األحواؿ الشخصية ألزمت الزوجة مدعية الضرر مف خالؿ دعوى التطميؽ إثبات الضرر وىي إما أف  -  
ف تكررت الشكوى ولـ تفمح مرة أخرى في  تنجح في ذلؾ أو تفشؿ، وفي ىذه الحالة األخيرة يرفض القاضي دعواىا، وا 

. إثبات الضرر المبرر لمتطميؽ، فالقاضي ممـز باإلحالة عمى مسطرة التحكيـ 
فوسائؿ اإلثبات في مسطرة التطميؽ لمضرر مف خالؿ مدونة األحواؿ الشخصية كانت معقدة وشبو مستحيمة مف الناحية 

ثـ إف المسطرة تدـو طويال وتمر بعدة مراحؿ ، فكانت المطالبة بتبسيط  ( شيادة المعاينة –شيادة المفيؼ )العممية 
وسائؿ اإلثبات المعتمدة بحيث تعطي لمقاضي سمطة واسعة العتماد أي وسيمة لإلثبات يراىا مقنعة ، كما اعتبر البعض 
أف تكرار شكوى المرأة مف الضرر يجب معو فتح المجاؿ لمقاضي إلصدار الطالؽ بناءا عمى مبرر الشقاؽ وىذا فعال 

ما تمت االستجابة لو مف خالؿ مدونة األسرة  
، "قانوف الطالؽ بالمغرب بيف مدونة األحواؿ الشخصية والجدؿ حوؿ التغيير: "راجع في ىذا الصدد ، خالد برجاوي )

( . 44، ص2000مطبعة دار القمـ ، الطبعة األولى 
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، فالجية القائمة عمى التحكيـ البد وأف 58لضماف ىذه األخيرة في إبراز فمسفة مدونة األسرة
تتوفر عمى شروط تؤىميا لذلؾ، وبالرجوع لمدونة األسرة نجد المشرع قد أغفؿ تحديد 
المعايير المعتمدة مف قبؿ القاضي في انتداب الحكميف، وكذا القيمة الحقيقية لمتقرير 

المحرر مف قبميما، وأيف يعقد مجمس الحكماف ؟ إنيا أسئمة ظمت مطروحة، ىذا الفراغ 
التشريعي جعؿ بعض الفقو يتساءؿ حتى عف حدود سمطة الحكميف، بمعنى ىؿ يممكاف 

سمطة التفريؽ بيف الزوجيف، أـ سمطتيما تنحصر في التوفيؽ وبذلؾ ظير رأييف 
 :  59أساسييف

 يرى أف الحكماف يممكاف سمطة التفريؽ دوف حاجػػة إلى إذف منيمػا أو موافقة بعد – 1
. العجز عف اإلصالح 

 يذىب إلى القوؿ بأف الحكميف وكيالف ليس ليما إال اإلصالح ، فإف فشال في ذلؾ – 2
رفع األمر إلى القضاء، وىذا التوجو سميـ يندرج في سياؽ مدونة األسرة، أما عف بعض 
الشروط الواجب توفرىا في الحكميف كالذكورة حسب أحكاـ الفقو المالكي، فالمالحظ أف 

. األمر قد أصبح متجاوزا 

حيث يرى بعض الفقو أنو ال يمكف االعتداد بشرط الذكورة وذلؾ لالعتبارات 
 : 60التالية

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
58

فقد كانت مسألة الحفاظ عمى كياف األسرة إحدى المرجعيات التي بنيت عمييا مدونة األسرة، وقد كرست ليذه  -  
الرجعية في جؿ موادىا ، إال أنيا في بعض المواد قد شدت عف ذلؾ وأبرزىا التيسير في التطميؽ لمشقاؽ سواء مف 

. حيث مفيومو أو مف حيث حتمية الحصوؿ عمى التطميؽ وكؿ ذلؾ يكرس تفكيؾ األسرة 
59

الزواج والطالؽ في مدونة األسرة، دراسة مقارنة مع أحكاـ الفقو :"انظر في ىذا الصدد عبد الخالؽ أحمدوف  -  
 . 362، ص 2006، مطبعة طوب بريس، الطبعة األولى " المالكي وقوانيف دوؿ المغرب العربي واالتفاقيات الدولية

60
، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار "شرح مدونة األسرة، الجزء الثاني، انحالؿ ميثاؽ الزوجية:"راجع محمد الكشبور  -  

 . 117البيضاء، الطبعة األولى، ص 
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 مف مدونة األسرة تحدت عف الحكميف 95 و 82ذلؾ أف المشرع في المادتيف  -
. بمفظ عاـ ولـ يشترط أف يكوف ذكريف 

إف فمسفة مدونة األسرة قائمة عمى المساواة بيف الرجؿ والمرأة في كؿ مف يندرج  -
 .في إطار العالقة األسرية 

نص الدستور عمى مبدأ المساواة بيف الرجؿ والمرأة في تولي الوظائؼ العمومية  -
. ومف ذلؾ القضاء 

وبالتالي فإمكانية انتداب امرأة كحكـ مف قبؿ القضاء المغربي تبقى جد واردة 
خاصة بعد أف أصبحت بعض المحاكـ تسند ميمة الصمح إلى مساعدة اجتماعية ، غير 
أنو وبصرؼ النظر عف إسناد ميمة التحكيـ لرجؿ أو امرأة فإف محاولة اإلصالح والتوفيؽ 

 مف 95تبقى ىي أساس بعث الحكميف، وىذا ما تولى المشرع بيانو مف خالؿ المادة 
مدونة األسرة، والذي يبدو مف خالليا أف أوؿ عمؿ يقـو بو الحكماف بعد تعينيما ىو 

إصالح ذات البيف بيف الزوجيف مف خالؿ التعرؼ عمى أسباب الخالؼ ودوافعو مف أجؿ 
. إنياء النزاع المستحكـ بينيما 

ولنجاح الحكميف في ميمتيما اإلصالحية ال بد مف انصراؼ النية نحو اإلصالح 
ففي ذلؾ إرشاد إلى الميمة " إف يريد إصالحا يوفؽ اهلل بينيما"وألذؿ عمى ذلؾ قولو تعالى 

الكبيرة الممقاة عمى عاتؽ الحكميف والمتمثمة في بدؿ الجيد لإلبقاء عمى بيت الزوجية 
. قائما

وبذلؾ فممحكميف سمطة واسعة في مجاؿ اإلصالح إذ بإمكانيما القياـ بأي إجراء 
لموصوؿ إلى التوفيؽ بيف الزوجيف، فإذا نجحا في تحقيؽ الصمح بيف الزوجيف المتنازعيف 

حررا تقريرا مفصال مف ثالث نسخ يضمناف فيو أسباب الشقاؽ والحموؿ المتفؽ عمييا 
إلنياء النزاع ، يرفع إلى المحكمة التي تسمـ كؿ طرؼ نسخة منو ويحفظ النسخة األصمية 
في الممؼ وتشيد عمى الصمح، أما إذا فشمت محاولة اإلصالح يثبت ذلؾ في تقريرىما، 

 ىو تكميؼ الحكميف بتحديد المسؤوؿ عف 96غير أف الممفت لمنظر مف خالؿ المادة 
الحالة التي آلت إلييا  العالقة الزوجية وفي ىذا خطر عمى عممية الصمح ويمس بمبدأ 
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الحياد ذلؾ أف تحديد المسؤولية مسألة قانونية تتعمؽ بالتكييؼ الذي ىو ميمة قضائية 
، فالمطموب منيما إبراز الوقائع التي يمكف أف 61باألساس ال عالقة ليا بميمة الحكميف

. تكوف مناط المسؤولية وليس تحديد ىذه األخيرة 

 ويظير مف خالؿ ما سمؼ ذكره، أف مدونة األسرة قد جعمت إنياء الرابطة الزوجية 
تحت إشراؼ قضائي حتى يتمكف مف إنصاؼ المتضرر، وبالمقابؿ لـ تولي أىمية 

لمؤسسة الحكميف وذلؾ يبرز مف خالؿ سمبيات عديدة أثبتيا الواقع العممي وتتمثؿ أساسا 
: في ما يمي 

فشؿ الحكميف في الصمح دوف تفصيؿ في ما يخص طبيعة ىذا الفشؿ الذي  -
يمكف استنتاجو مف التقرير المقدـ مف طرؼ الحكميف ألنو في الغالب ما يكوف 

. 62التحكيـ شكمي
إضافة إلى صعوبة ناتجة عف األمية القانونية التي تؤدي إلى استحالة تحرير  -

الحكميف شخصيا لمتقرير وبالتالي تكميؼ آخريف لمقياـ بذلؾ كالكتاب 
العمومييف، األمر الذي نتج عنو وجود تقارير متشابية مف نماذج جاىزة مع 

  .63تغيير األسماء وبعض البيانات، فأي صمح أسري يمكف توقعو

يجهس انعائهح : حانخا 

 يعد مجمس العائمة آلية ميمة في مسطرة الصمح وحضوره مف الناحية التشريعية 
كاف وال يزاؿ يشكؿ حضورا قويا في ظؿ مدونة األحواؿ الشخصية أو بعد دخوؿ مدونة 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
61

 . 11، مرجع سابؽ، ص "شرح مدونة األسرة، الجزء الثاني، انحالؿ ميثاؽ الزوجية:"راجع محمد الكشبور  -  
62

، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات "دور مدونة األسرة في االستقرار األسري:"لممزيد مف التفصيؿ انظر مراد بولعيش  -  
العميا المعمقة، وحدة التكويف والبحث في قانوف األسرة المغربي والمقارف، كمية العمـو القانونية واالقتصادية، جامعة عبد 

 . 111، ص 2007/2008المالؾ السعدي، طنجة، السنة الجامعية 
63

، " دور الحكميف في إصالح ذات البيف الطموح والتشريع وعوائؽ التطبيؽ:"راجع في ىذا الصدد يحيى بكاي  -  
 منشورات مجموعة البحث 2005 فبراير 18-17 المنعقدة بكمية الحقوؽ بوجدة يومي ةمقاؿ منشور بأشغاؿ الندوة الوطني
 . 197، مطبعة اليسير، ص 2006في القانوف واألسرة ،العدد األوؿ
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ف كانت ىذه األخيرة قد نصت عمى إمكانية االستعانة بمجمس  األسرة حيز التطبيؽ، وا 
، إال أنيا لـ توضح شأنيا في ذلؾ شأف باقي النصوص كيفية 82العائمة مف خالؿ المادة 

، إلى أف صدر 64تشكيمو وال مف لو الصفة في أف يكوف عضوا مف أعضائو وال إلى دوره
 يوضح مياـ وتكويف مجمس العائمة، 2004 يونيو 14 بتاريخ 88/04/2مرسـو رقـ 

والصفات الواجب مراعاتيا في اختيار األعضاء كدرجة القرابة ومكاف اإلقامة والمؤىالت 
ومدى حرصيـ عمى العناية بشؤوف األسرة، وعمى الرغـ مف أىمية ىذه الشروط وجديتيا 
والتي توضح مدى أىمية الدور الذي أنيط بمجمس العائمة، والمتمثؿ أساسا في المحافظة 
عمى الروابط العائمية وتدعيميا والحيمولة دوف تفككيا عف طريؽ اتخاذ قرارات صائبة في 
صالح األسرة، لكف الواقع العممي يبرز صعوبة توافرىا مجتمعة في أعضاء المجمس ألنيا 
ال تتواجد إال في فئات منظمة ومؤطرة ومتمرسة كأصحاب الميف القانونية والقضائية أو 
ذوي االختصاص كالخبراء والباحثيف االجتماعييف، إضافة إلى صعوبات أخرى تتمثؿ في 

كيفية اختيار وانتقاء األعضاء فيؿ يتـ اختيارىـ مف نفس المراكز االجتماعية 
. والمستويات، وكيؼ يتأتى تحقيؽ التفاىـ في ظؿ اختالؼ المستويات االجتماعية والثقافية

 كما أف اإللحاح عمى إخراج ىذه المؤسسة االجتماعية لموجود كمساعدة لمقضاء في 
فض النزاعات ذات الطابع األسري تكوف قراراتيا تقريرية حاسمة ال يمكف استبعادىا إال 

، لـ تفي بانتظارات الجيات الفاعمة في المجاؿ األسري، ذلؾ أف 65بمقرر قضائي معمؿ
ميامو اعتبرت عمى سبيؿ االستئناس أثناء نظر القاضي في النزاع دوف أف تكوف ممزمة 
بأي حاؿ مف األحواؿ، فرغـ األىمية القصوى التي كاف مف المفروض أف يحضى بيا 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
64

، مطبعة النجاح الجديدة "التطميؽ بسبب الشقاؽ في مدونة األسرة:"راجع في ىذا الصدد محمد الكشبور وآخروف -  
 . 115، ص 2006الدار البيضاء، الطبعة األولى 

65
الوسائؿ البديمة لتسوية المنازعات :"لممزيد مف التفصيؿ انظر محمد ناصر متيوي مشكوري ومحمد بوزالفة -  

، مقاؿ منشور بمجمة الطرؽ البديمة لتسوية المنازعات، منشورات جمعية نشر المعمومة القانونية والقضائية، " األسرية
 . 200، ص2004، الطبعة األولى 2سمسمة الندوات واألياـ الدراسية، العدد 
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مجمس العائمة فإف المشرع تنبأ لو بالفشؿ وأحبط ميامو عندما اعتبر اقتراحاتو استشارية 
 . 66وغير ممزمة

 وقد كاف حريا بالمشرع أف يعطيو سمطة فعمية كمؤسسة قائمة بذاتيا كما يجرى بو 
العمؿ في القانوف الفرنسي الذي ىو أصؿ مجمس العائمة، ذلؾ أف ىذا األخير نشأ في 
. 67ظؿ القانوف الفرنسي القديـ وكاف ىدفو ىو تشجيع التحكيـ بخصوص النزاعات العائمية

 وبالتالي يطرح التساؤؿ حوؿ األساس التشريعي لمؤسسة مجمس العائمة دوف تفعيؿ 
لدوره في ظؿ مدونة األحواؿ الشخصية ومدونة األسرة واالكتفاء بمجرد تعديالت دوف 

. إبداء أي اىتماـ آلليات عمؿ ىذا األخير 

حذود انصهح فٍ لضاء األسرج : انفمرج انخاَُح 

القانوني ميما بمغت صياغتو مف دقة ومبتغاه مف أىداؼ  ليس بخاؼ أف النص 
البد لتنفيذه مف إيجاد مناخ اجتماعي وثقافي مالئـ مع منحو الوقت الكافي إلمكانية الحكـ 

عميو، كما أف النجاح أو الفشؿ يبقى رىينا باإلنجازات واإلخفاقات التي سجمت عمى 
. الصعيد العممي 

 وباستقراء اإلحصائيات سواء الصادرة عف وزارة العدؿ أو عف بعض أقساـ قضاء 
األسرة، فالمالحظ أف موضوع الطالؽ أصبح أكثر مف ذي قبؿ ظاىرة مقمقة ومؤشراتو جد 
سمبية مما يفصح عف معاناة األسرة المغربية ويشير إلى وجود خمؿ وعدـ توازف في ىذه 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
66

، دار النشر الجسور، " الزواج والطالؽ في مدونة األحواؿ الشخصية وفقا آلخر التعديالت:"انظر إدريس فاخوري -  
 . 238 و237، ص 1997الطبعة الخامسة 

67
، "األسرة في فرنسا دراسة قانونية وحاالت شادة وفقا آلخر التعديالت:"لممزيد مف التوضيح انظر محمد الشافعي  -  

 . 206 مراكش، ص 2001المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة األولى 
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العالقات وىذا ما أدى إلى تنامي ظواىر اجتماعية أفرزىا الواقع العممي وأصبحت عائقا 
 . 68في مسيرة التنمية االجتماعية

 فبعدما أصبح الطالؽ يمارس مف قبؿ الزوج والزوجة فإف المشرع فرض إجراءات 
الصمح في قضايا الطالؽ والتطميؽ، لذلؾ نتساءؿ عف فعالية الوسائؿ المرصدة، وبأي 

وسيمة يتحقؽ ىؿ بتدخؿ المحكمة أو عف طريؽ مجمػػس العائمػػة أو بوسائؿ أخرى، 
ولإلجابة عف ذلؾ ال بد مف تحميؿ بعض اإلحصائيات مف خالؿ الصمح في طمبات 

، 69 31/3/2009 إلى 1/1/2009اإلذف باإلشياد عمى الطالؽ عف الفترة الممتدة مف 
: أي عمى مدى أربع فترات ، وذلؾ عمى الشكؿ التالي 

مؤسسة الحكميف سجمت حالتي صمح عف األشير الثالثة األولى، أما عف األشير + 
المتبقية فمـ تسجؿ أي حالة صمح وذلؾ راجع باألساس لمصعوبات والمعيقات التي تؤثر 

. سمبا عمى دوره في إصالح ذات البيف وىذا ما أتبتو الواقع العممي 

مجمس العائمة وقع حالة صمح واحدة خالؿ األشير الثالثة األولى، أما عف األشير + 
المتبقية مف السنة فمـ يسجؿ أي حالة ويبدو أف األمر راجع لعدـ تفعيؿ ىذه المؤسسة مف 
طرؼ القضاء وبالتالي يطرح التساؤؿ عف جدوى التنصيص عمى ىذا المجمس دوف تفعيمو 

. سواء في ظؿ مدونة األحواؿ الشخصية الممغاة أو مف خالؿ مدونة األسرة 

 حالة 14أما عف التدخؿ المباشر لممحكمة، فقد سجؿ عف األشير الثالثة األولى + 
 حالة، ويظير 18 حاالت، والرابعة 5 حالة، والثالثة 13صمح، وعف الثالثة أشير الثانية 

مما سمؼ ذكره أف أكبر معدؿ صمح سجؿ عف طريؽ تدخؿ القضاء مقارنة مع باقي 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
68

" المقتضيات الجديدة المتعمقة بإنياء العالقة الزوجية في مشروع مدونة األسرة: "انظر في ىذا الصدد زىور الحر  -  
 . 2003 دجنبر 31 ، بتاريخ 2465مقاؿ منشور بجريدة االتحاد االشتراكي العدد 

69
. (راجع الممحؽ)إحصائيات توصمت بيا مف قسـ قضاء األسرة بسال  -  
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ف كانت ىذه النتائج تبقى جد ضئيمة فتدخؿ القضاء تواجيو العديد مف  الوسائؿ األخرى، وا 
. اإلكراىات 

الصمح بواسطة وسيمة أخرى، فقبؿ مناقشة النتائج التي حققتيا البد مف التساؤؿ عف + 
لممحكمة " مف مدونة األسرة نص عمى أنو 82صفتيا القانونية، فالمشرع مف خالؿ المادة 

أف تقـو بكؿ اإلجراءات بما فييا انتداب حكميف أو مجمس العائمة أو مف تراه مؤىال 
فعبارة مف تراه مؤىال تمنح القضاء سمطة تقديرية في إسناد عممية "إلصالح ذات البيف 

. الصمح لمف تراه مؤىال وقادرا عمى ذلؾ 

 والمالحظ أف بعض أقساـ قضاء األسرة قد توسعت في ىذا المجاؿ كما ىو شأف 
، حيث أسندت ميمة الصمح 2008-2006تجربة قسـ قضاء األسرة بالرباط خالؿ سنتي 

إلى جياز كتابة الضبط مف خالؿ تشكيؿ لجنة متطوعة مكونة مف ثالث أفراد روعي في 
اختيارىـ الكفاءة الجمعوية والتجربة االجتماعية والقانونية، وقد اكتست التجربة طابعا 

نظاميا رغـ غياب السند القانوني وثـ اعتماد سجؿ غير نظامي خاص بذلؾ قصد تدويف 
كؿ المعمومات الصادرة عف الزوجيف ضمف لقاءات تعد خصيصا لذلؾ وبعد تشخيص 

. النزاع والوقوؼ عمى نقاط الخالؼ تبدأ عممية التوجيو والمصالحة

 وقد حققت ىذه التجربة نتائج مرضية رغـ إكراىات العمؿ بأقساـ قضاء األسرة، 
وبالرغـ مف افتقاد التجربة لمسند القانوني في عمؿ قد يكوف محفوفا بالمخاطر واالنزالقات، 

وقد تختمط فيو األدوار بيف ما ىو قانوني يدخؿ في عمؿ كتابة الضبط وبيف ما ىو 
. اجتماعي مف منطمؽ خيري 

 أما عف قضاء األسرة بسال فقد عمد إلى إسناد ميمة الصمح إلى مساعدة اجتماعية 
صدار قانوف خاص  مف خالؿ نظاـ تعاقدي تجريبي في أفؽ تفعيؿ عمؿ ىذه األخيرة وا 

مكانية التعميـ عمى جؿ أقساـ قضاء األسرة، ويظير أف المقصود بالصمح  ينظـ المينة وا 
بواسطة وسيمة أخرى ىو عمؿ المساعدة االجتماعية في عممية الصمح ، وقد حققت ىذه 

 حاالت، أما عف 5 حاالت صمح عف الثالثة األشير األولى، وعف الفترة الثانية 5الوسيمة 
 حاالت صمح، إال 6 حاالت صمح، وعف الفترة المتبقية 10الثالثة أشير الثالثة فقد حققت 
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أف ىذه النتائج تبقى جد ضئيمة مقارنة مع اليدؼ المنشود مف إحداث مساعدة اجتماعية 
 . 70داخؿ أقساـ قضاء األسرة

ف كانت الغاية األساسية مف مسطرة الصمح تخفيؼ عبئ   وتأسيسا عمى ما سبؽ، وا 
القضايا المعروضة عمى أنظار المحكمة فإف ىذه الغاية سرعاف ما تنقمب رأسا عمى عقب 

في حالة فشؿ مسطرة الصمح لعمة ما، لتصبح بدورىا عامال أساسيا في أزمة تراكـ 
 . 71القضايا أماـ المحاكـ

 فعمى الرغـ مف أىمية الصمح وفوائده فإف أغمب محاوالت الصمح ال يكتب ليا 
النجاح ويكوف مصيرىا الفشؿ إال في بعض الحاالت القميمة، وبالتالي فيؿ يرجع ذلؾ إلى 
األجيزة المرصدة لمصمح، أـ إلى العمؿ القضائي، أـ يعود ألطراؼ النزاع ؟ واإلجابة عف 

: ذلؾ ال بد مف رصد كؿ سبب عمى حدة وذلؾ وفقا لما يمي 

 األسباب المتعمقة بالزوجين  – 1

 مف المعمـو أف العالقات األسرية عمى جانب كبير مف التعقيد حيث يغمب عمييا 
طابع الخصوصية، كما أنيا تتميز باختالؼ طبائع مكوناتيا بحكـ اختالؼ المحيط 

األسري، وىو ما يجعؿ الحياة األسرية أرضا خصبة لمخالفات التي قد ترتفع حدتيا إلى 
اصطدامات ثـ خصومات فنزاعات قد تطوؿ فتعصؼ باألسرة كميا، ليذا فإف تييء 

وسائؿ ناجعة لحؿ النزاعات األسرية في وقتنا أصبح أكثر إلحاحا مف أي وقت، حيث 
يالحظ ارتفاع ميوؿ في نسبتيا إذ تحتؿ الرتبة األولى في عدد القضايا المعروضة أماـ 

المحاكـ ، فنسبة الطالؽ وصمت إلى معدالت قياسية، وقد أثبتت الدراسات أف الطمع وراء 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
70

. سيتـ تحميؿ عمؿ المساعدة االجتماعية في الفصؿ الثاني  -  
71

رصد ميداني لحصيمة التطبيؽ، وقراءة : أزمة مسطرة الصمح في القانوف والقضاء المغربي:"راجع يوسؼ بنباصر -  
. 123، ص2006، 49، مقاؿ منمشور بمجمة المحامي، العدد "في أسباب األزمة والحموؿ المقترحة لمعالجتيا
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الكثير مف المشاكؿ األسرية ، وتزداد ىذه النسبة أماـ التحوؿ االقتصادي واالجتماعي 
 . 72الذي عرفو واقع األسرة المغربية في العقود األخيرة

 كما أف انعداـ الثقة في أىمية الصمح يؤدي إلى عدـ وضوح أسباب الشقاؽ بينيما، 
ذلؾ أنو في أغمب القضايا المعروضة عمى القاضي يكتفي الزوجاف بالبوح بأف أسباب 

الطالؽ أو التطميؽ يعود إلى عدـ التفاىـ دوف اإلفصاح عف األسباب الحقيقية لمنزاع مما 
يجعؿ الجية القائمة عمى الصمح غير مدركة لسبب الخالؼ حتى تتمكف مف تقريب 

وجيات النظر، كما أف تغيب ثقافة الصمح في عقمية المتقاضيف وعدـ تحسيسيـ بمزاياىا 
يجعؿ أغمبيـ يفضؿ المجوء إلى القضاء باعتباره الييئة الرسمية الوحيدة التي يمكف أف 

، األمر الذي يترتب عنو فشؿ 73تحمي حقوقو، وذلؾ راجع باألساس إلى ثقافتو المحدودة
. كؿ المساعي اليادفة لمصمح 

  األسباب المتعمقة باألجهزة المرصدة لمصمح– 2

 حيث تطرح إشكاالت قانونية بخصوص انتداب مؤسسة الحكميف مف جية وتشكيؿ 
. مجمس العائمة مف جية أخرى 

 فبالنسبة لمؤسسة الحكميف فمف الناحية العممية صعب إيجاد حكميف باألوصاؼ 
والشروط المطموبة في الفقو المالكي، فالقضاء ال يتأتى لو انتداب حكميف وفقا لشروطو 
ماداـ المشرع لـ يضع نص تنظيمي يحدد الشروط والمعايير المعتمدة في ذلؾ ما دامت 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
72

، لرسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا المعمقة " النظاـ المالي لمزوجيف عمى ضوء مدونة األسرة:" راجع محمد أقاش  -  
في القانوف الخاص، جامعة سيدي محمد بف عبد اهلل، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، ظير الميراز، 

. 90، ص 2006-2005فاس، السنة الجامعية ، 
73

، مقاؿ منشور بمجمة المحاكـ المغربية، " الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات وعالقتيا بالقضاء:"انظر فتيحة سياسي  -  
 . 102، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، ص110عدد 
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أحكاـ الفقو المالكي لـ تعد تواكب تغيير الزمف وأطباع الناس، وأماـ ىذا اإلشكاؿ ال يجد 
 . 74القاضي بدا مف تعييف حكميف بناء عمى ما اقترحو الزوجاف

 والممفت لمنظر في بعض األحياف أنو بمجرد حضور الحكماف أماـ القاضي 
يصرحاف بعدـ جدوى الصمح بسبب كثرة المشاكؿ القائمة بيف الطرفيف، فيحكموف بالتالي 
عمى محاولة الصمح بالفشؿ قبؿ القياـ بيا إذ ال يكمفاف نفسييمػػا عناء االتصاؿ بالزوجيف 

 . 75لمبحث في أسباب الخالؼ والتركيز عمى حميا عف طريؽ الصمح

 أما عف مجمس العائمة فإف التصور التشريعي حوؿ دوره في إصالح ذات البيف لـ 
يعرؼ طريقو إلى التطبيؽ، فالواقع العممي شاىد عمى أف جميع المحاكـ المغربية ال تقـو 

، وىذا راجع 76بتفعيؿ القانوف المنشئ سواء مف حيث تكوينو أو اختصاصو أو ميامو
باألساس إلى انعداـ اإلمكانيات مما يجعؿ القضاء بإمكانياتو المتاحة حاليا غير قادر 

عمى تكويف مجمس العائمة وفؽ ما جاء بو المرسـو المنظـ لو خاصة مف حيث اإلمكانات 
التي يتطمبيا البحث عف أربعة أشخاص يتـ استدعائيـ وما قد يعتري ذلؾ مف مشاكؿ 

التبميغ، أو اعتذار البعض عف الحضور، فالمحكمة ال تممؾ الوقت والوسائؿ لتتمكف مف 
استدعاء كؿ واحد منيـ، وما يزيد األمر صعوبة، كوف المرسـو وضع مجموعة مف 

االعتبارات في تعييف األعضاء، وىي درجة القرابة ومكاف اإلقامة والسف والعالقة باألسرة، 
ومدى االستعداد لمعناية بشؤونيا والحرص عمى مصمحتيا، كما أف اختالؼ البنيات 

والمستويات الثقافية بالنسبة لمزوجيف أو ألعضاء المجمس يكوف عائقا أماـ نجاح محاولة 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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. 168، مرجع سابؽ، ص "دور الحكميف في إصالح ذات البيف بيف طموح التشريع وعوائؽ التطبيؽ:"يحيى بكاي -  
75

، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا ، وحدة التكويف والبحث "دور الصمح في حماية األسرة:"فاطمة الزىراء القيسي  -  
في قانوف األسرة المغربي والمقارف ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، جامعة عبد المالؾ السعدي، السنة 

 . 135، ص2007 - 2006الجامعية 
76

، أبريؿ 14خصوصيات تسوية المنازعات األسرية، مقاؿ منشور بمجمة محاكمة العدد .",راجع سمير أيت أرجداؿ  -  
 . 140، مطبعة دار أبي رقراؽ، الرباط، ص2008بونيو 
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الصمح وتسوية النزاع وديا ألف الزوجيف قد يرفضاف حضور اجتماعات مجمس العائمة 
. 77لطرح خالفاتيما والبوح بأسرارىما أماـ جمع مكوف لمجمس العائمة 

 إضافة إلى ذلؾ نجد المشرع قد جعؿ مف مياـ المجمس مياـ استشارية ، بمعنى 
أف القاضي يستأنس بآرائو مف غير أف يكوف ممزما بما قدمو أو اقترحو، وىو بذلؾ أحبط 

، وجعمو حبرا عمى ورؽ بعيدا عف الدور الذي أحدث مف أجمو وىو 78أعمالو منذ البداية
. الحفاظ عمى كياف األسرة 

 وبالتالي وأماـ اإلشكاالت التي تعيؽ عمؿ مؤسسة الحكميف ومجمس العائمة، وتحيد 
بيما عف فمسفة مدونة األسرة، فالمشرع مدعو إلى إعادة تنظيـ آليات مسطرة الصمح 
تنظيما دقيقا خاليا مف أي تناقض قد يعرقؿ مسيرة تطبيقو عمى أرض الواقع، وذلؾ 
باالعتماد عمى وسائؿ متطورة وحديثة متخصصة في الصمح بيف الزوجيف وتسوية 

. النزاعات األسرية بشكؿ يواكب متطمبات العصر ومستجداتو 

 األسباب المتعمقة بالقاضي – 3

 إف الصعوبات المتعمقة بالقاضي والتي تحوؿ دوف نجاح الصمح قبؿ اإلذف 
بالطالؽ أو التطميؽ كثيرة ومتعددة مف أبرزىا عدـ اقتناع القاضي مسبقا بجدوى ىذه 

اآللية وأىميتيا واقتناعو بفشميا قبؿ اإلقداـ عمييا، وىذا راجع باألساس إلى غياب نشر 
ثقافة الحموؿ البديمة لمنزاعات واالعتقاد السائد لدى بعض القضاة أف مف شأف نشر ىذه 

قصاء وتيميش القضاء  . 79الثقافة ىيمنة تمؾ الحموؿ عمى النزاعات وا 
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 . 135، مرجع سابؽ ، ص " دور الصمح في حماية األسرة:"فاطمة الزىراء القيسي : انظر في ىذا الصدد  -  
78

 237، مرجع سابؽ، ص " الزواج والطالؽ في مدونة األحواؿ الشخصية وفقا آلخر التعديالت:"إدريس فاخوري -  
 . 238و

79
أسباب عدـ نجاح مسطرة الصمح في النظاـ القضائي المغربي والوسائؿ الكفيمة بتفعيؿ ىذه :"راجع الحسف بوقيف  -  

 . 32، مرجع سابؽ، ص" المسطرة
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 إضافة إلى اتخاذ قاضي الصمح الحيطة مف الغوص في النزاعات الحقيقية القائمة 
بيف طرفي العالقة الزوجية خوفا مف اتيامو باالنحياز ألحد األطراؼ وتجنبو طرح حموؿ 
واقتراحات معينة لمدفع باألطراؼ نحو الوصوؿ إلى حؿ اتفاقي يستوجب تنازؿ كؿ طرؼ 
عمى حدة، وذلؾ ما يجعؿ دور القاضي في نظامنا القضائي سمبيا وشكميا ال يتعدى طرح 

سؤاؿ حوؿ رغبة األطراؼ في الصمح، ألف القاضي ال يستطيع التخمي عف التشدد 
ف كاف األمر يتطمب بعض المرونة . 80واالرتباط بالشكميات والمساطر وا 

 كما أف المدة الزمنية المخصصة لمصمح تبقى عنصر ضروري لنجاح المحاولة، 
فمكي يقؼ القاضي عمى األسباب الحقيقية لمنزاع يتعيف تخصيص مدة ليست باليينة مف 
أجؿ الوقوؼ عمى األسباب الحقيقية لمنزاع، لكف وبالرجوع إلى الواقع العممي نجد القاضي 

ينتصب إلجراء الصمح في عشرات القضايا في اليـو الواحد، إضافة إلى قضايا أخرى 
وجمسات وىو ما يجعؿ إجراء الصمح يتـ بشكؿ سريع أو رمزي ال يحقؽ الغاية المرجوة 

 . 81منو ، ومرد ذلؾ باألساس كثرة القضايا

 وبعد حصر أسباب عدـ نجاح مسطرة الصمح في قضايا األسرة والتي حصرت في 
عدة أمور أصبح باإلمكاف تحديد الوسيمة الناجعة والكفيمة بعالج تمؾ اإلشكاالت، انطالقا 

مف التجارب األجنبية التي حققت مزايا في ىذا المجاؿ والتي عممت عمى اتخاذ تدابير 
وخطوات ىامة في تفادي إكراىات المنظومة القضائية، فاتجيت إلى تقنيف نظاـ الوساطة 
األسرية في نصوص واضحة ومفصمة، ولذلؾ فالمشرع المغربي مدعو إلى تجاوز كؿ ىذه 

اإلشكاالت عف طريؽ وضع أرضية خصبة إلمكانية تطبيؽ الوساطة األسرية عمى 
. النزاعات المعروضة 

 يذي إيكاَُح تطثُك انىساطح األسرَح:  انًطهة انخاٍَ 
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 بعدما تـ إبراز مختمؼ المعيقات التي تواجو القضاء األسري في تفعيؿ مسطرة 
الصمح، ال بد مف إبراز مدى مشروعية الوساطة في ظؿ نصوص مدونة األسرة مف خالؿ 

، كما أف تطبيؽ ىذه الوسيمة عمى أرض الواقع يدفعنا إلى التساؤؿ عف (الفقرة األولى)
 . (الفقرة الثانية)الجية المؤىمة لتولي ىذا الرىاف مف خالؿ 

يشروعُح انىساطح فٍ َصىص يذوَح األسرج : انفمرج األونً 

 يعيش العالـ نيضة قانونية ىامة في مجاؿ البحث عف الحموؿ البديمة لفض 
النزاعات بسبب اتجاه معظـ األنظمة القضائية إلى شبو عجز مف مسايرة تطور مؤشر 
القضايا المعروضة عمييا ، بسبب عدـ توفر الموارد المادية والبشرية الكافية لمواكبة 
التطور اليائؿ في عدد القضايا، ومف أىـ ما تـ االىتداء إليو لمواجية أزمة االختناؽ 

القضائي في ىذا المجاؿ التصالح الذي يتـ في شكؿ الوساطة كآلية بديمة لفض 
 . 82النزاعات

 وفي ىذا الصدد، نجد المشرع المغربي سار بدوره عمى نيج معظـ التشريعات 
المقارنة، إذ عمؿ عمى تبني الوسائؿ البديمة ومف ضمنيا الوساطة والتي ىي في األصؿ 

. ليست غريبة عف الثقافة المغربية التي تشجع دائما عمى المجوء إلى الحموؿ البديمة 

وىكذا فإف المشرع مف خالؿ مدونة األسرة سعى إلى رد االعتبار لألسرة ككؿ في 
سبيؿ إحداث تغيير في بناء صرح المجتمع وتحقيؽ التنمية، تأكيدا عمى تشبث المغرب 

 . 83بقيـ وأسس الديمقراطية والحداثة
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 فمدونة األسرة سعت إلى الحفاظ عمى تماسؾ واستقرار األسرة مف خالؿ اعتماد 
الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات األسرية، وذلؾ مف خالؿ مسطرة الصمح الواردة في معظـ 
نصوصيا بخالؼ األمر بالنسبة لموساطة التي لـ تظير بوارد إمكانية اعتمادىا، وبالتالي 
فيؿ يمكف تطبيؽ ىذا النظاـ دوف انتظار تدخؿ المشرع أـ أف المنظومة القانونية ال تسمح 
بذلؾ، وفي ىذا السياؽ تبرز إشكالية محورية تتجمى في مدى مشروعية الوساطة في ظؿ 
النصوص المؤطرة لعممية الصمح، األمر الذي يمكف دراستو مف وجيتيف األولى تشير إلى 

. عدـ إمكانية التطبيؽ، والثانية يستخمص مف خالليا جواز األخذ بيا 

 مف مدونة األسرة 82 فإشكالية عدـ األخذ بالوساطة تجد سندىا مف خالؿ المادة 
التي حددت اآلليات المرصدة لمصمح وىي المحاولة الشخصية لممحكمة مع إمكانية 

استعانة ىذه األخيرة بالحكميف أو مجمس العائمة، أو مف تراه مؤىال مف دوف إشارة إلى 
وساطة أسرية، زيادة عمى ذلؾ فالوساطة األسرية تقتضي وجود وسيط يحصؿ عمى مقابؿ 
مادي متفؽ عميو مع طرفي العالقة الزوجية، وبالتالي فمف الممكف أف يتجو ىدؼ الوسيط 

. إلى الربح المادي فقط دونما أي اىتماـ بمحاولة الصمح 

 إضافة إلى ذلؾ مف ىي األطراؼ التي يمكف أف تكوف فاعمة في عممية الوساطة 
فالتطبيؽ الفعمي لموساطة يحتـ الممارسة مف طرؼ شخص يجيد فف التواصؿ وتدبير 
النزاع ويتوفر عمى مؤىالت عممية تساعده عمى تحميؿ موضوعي لسبب النزاع بشكؿ 
منيجي إليجاد الحموؿ التي تخدـ مصمحة األسرة، إضافة إلى مؤىالت شخصية وىي 
التجارب العممية والخبرة في شؤوف الحياة مع ميارات في العالقات االجتماعية تساعده 

عمى كيفية التعامؿ مع النزاع المعروض وتجنب التطبيؽ الجامد لمنص القانوني مع إشراؾ 
 . 84األطراؼ المعنية لموصوؿ إلى الحؿ
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 وبالتالي فنجاح الوساطة األسرية وتفعيميا عمى أرض الواقع ال يقتصر عمى األخذ 
بيا كنص تشريعي ضمف اآلليات المرصدة لمصمح بؿ األمر يقتضي خمؽ ىيئة لموسطاء 

أصحاب مينة، كما أنو البد مف الحرص عمى انضباط ىذا الجياز مف " خبراء"باعتبارىـ 
خالؿ تخصيص جانب واسع مف المراقبة والتأديب بحيث يتـ إنزاؿ العقوبات التأديبية بكؿ 

وسيط أخؿ بواجبو الميني وذلؾ حتى تكوف لو المصداقية الالزمة باعتبارىا سر نجاح 
 . 85التجربة

 أضؼ إلى ذلؾ صعوبات واقعية تتمثؿ في انتشار ظاىرة  األمية في أوساط 
المتقاضيف األمر الذي مف شأنو أف يساىـ في عرقمة نجاح المشروع فانعداـ الوعي 

بأىمية الوساطة كوسيمة بديمة لحؿ النزاعات وما توفره مف مزايا ومحفزات تجعؿ المجوء 
إلييا أمرا نادرا مف طرؼ المتقاضيف، فانعداـ إدراؾ مضاميف النصوص القانونية المنظمة 

لمعالقات االجتماعية بصفة عامة والعالقات األسرية خاصة مسؤولية تتحمميا جيات 
متعددة مرتبطة بالقضاء األسري، فضال عف دور التربية والتعميـ في تكويف ثقافة احتراـ 

 . 86الحقوؽ والقياـ بالواجبات

 أما إمكانية اإلعماؿ والتطبيؽ فأوؿ ما يستدؿ بو ىو الخطاب الممكي الذي ألقاه 
 10صاحب الجاللة محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية التي صادفت 

، والذي قدـ مف خاللو أىـ مستجدات مشروع مدونة األسرة، مما يفيد بتبني 2003أكتوبر 
لقد توخينا، في توجيياتنا "واعتماد الوساطة كآلية بديمة لحؿ النزاعات األسرية، إذ ورد فيو 
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السامية ليذه المجنة وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة األسرة ، اعتماد اإلصالحات 
: الجوىرية التالية 

: ....  أوال 

جعؿ الطالؽ حال لميثاؽ الزوجية يمارس مف قبؿ الزوج والزوجة كؿ حسب : سادسا 
" . شروطو الشرعية

 وبمراقبة القضاء، وذلؾ بتقييد الممارسة التعسفية لمرجؿ في الطالؽ، بضوابط 
إف أبغض الحالؿ عند اهلل الطالؽ، بتعزيز آليات التوفيؽ :"تطبيقا لقولو عميو السالـ

... " . والوساطة بتدخؿ القاضي واألسرة 

 وأىـ ما يظير مف خالؿ ما سمؼ ذكره أف النص يشير إلى تعزيز آليات التوفيؽ 
والوساطة بتدخؿ األسرة والقاضي فيو يشير إلى تالـز بيف التوفيؽ والوساطة وفي نفس 
 .87الوقت يحدد شخصية الوسيط فيذه العبارة تعطي المؤشرات األساسية لموساطة األسرية

 نجدىا تنص عمى أف 82 وبالرجوع إلى نصوص مدونة األسرة وانطالقا مف المادة 
لممحكمة أف تقـو بكؿ اإلجراءات بما فييا انتداب حكميف أو مجمس العائمة أو مف تراه 

فيذه العبارة تسمح باعتماد طرؼ ثالث تراه المحكمة ..." مؤىال إلصالح ذات البيف 
مؤىال لمقياـ بمحاولة الصمح بيف الزوجيف وفعال القضاء يجسد ىذا األمر مف خالؿ إسناد 
عممية الصمح لبعض المؤسسات بتكميؼ مف رئيس المحكمة كتجربة المساعدة االجتماعية 

. والمجالس العممية 

 مف مدونة األسرة 82 ويظير أف التوجو المعتمد ال يخالؼ بتاتا مقتضيات المادة 
ماداـ سيحقؽ نتائج مرضية فإف كانت المؤسسات المرصدة لمصمح تواجو صعوبات 
فالمحاولة الشخصية لممحكمة تظؿ جد محدودة في ظؿ إكراىات الوقت ، ومؤسسة 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
87

 . 93، مرجع سابؽ، ص "دليؿ مدونة األسرة ودور الوساطة:"انظر عبد الرحيـ صابر وآخروف  -  



 54 

الحكميف تواجو مشاكؿ أثناء قياميا بمياميا ومجمس العائمة غير مفعؿ الشيء الذي يفسر 
. أزمة مسطرة الصمح في القضاء األسري 

 وبالتالي يبدو أف األمر يستوجب تدخؿ تشريعي مف أجؿ التغمب عمى العقبات التي 
يمكف أف تعترض نجاح الوساطة األسرية، واتخاذ التدابير الالزمة لتفعيميا ، مف خالؿ 
تقنينيا في نصوص قانونية واضحة ومفصمة، خالية مف الغموض، وغير قابمة لعدة 

دماجيا في مدونة األسرة ضمف اآلليات المرصدة لمصمح، وأف يكوف األمر 88تأويالت ، وا 
 القضاء كمرحمة أولى حتى يساير ما ذىبت إليو التشريعات المقارنة ةتحت إشراؼ ورقاب

دماجيا داخؿ  السباقة إلى تنظيـ وتقنيف الوساطة األسرية، إال أف اعتماد نظاـ الوساطة وا 
النظاـ القانوني والقضائي بالمغرب مف خالؿ االستفادة مف تجارب الدوؿ األجنبية التي 
كانت سباقة في األخذ بنظاـ الوساطة األسرية، يقتضي األخذ بعيف االعتبار خصوصية 
. المجتمع المغربي وتركيبة األسرة التي تشكمو، والتحوالت الثقافية واالجتماعية التي تعرفيا

 فإف كانت الوساطة المعتمدة في التشريعات الغربية تعتمد عمى المبادرة اإلدارية مف 
أفراد األسرة التي تختار أو تقبؿ المجوء إلى الوساطة بعد االنفصاؿ أو الطالؽ بحتا عف 
حؿ مرتبط أساسا بتسوية المسائؿ المتعمقة بآثار إنياء العالقة الزوجية، حيث يتـ االتفاؽ 

عمى مسائؿ مادية صرفة منيا كيفية تسيير األمواؿ المشتركة والنفقة والحضانة وبقاء 
. العالقات الودية بعد ذلؾ 

 فمفيـو الوساطة بيذا الشكؿ والمعتمد أساس في الدوؿ الغربية ال ينطبؽ عمى 
األسرة المغربية كأسرة مسممة ليا عادات وثقافة، وتقاليد خاصة، كما ال يتماشى مع 

الغايات المنشودة مف طرؼ المشرع في الحفاظ عمى كيانيا واستقرارىا وحماية أفرادىا وكؿ 
. 89ذلؾ في جو يضمف حماية المرأة وكرامة الرجؿ وحقوؽ الطفؿ 
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 وىكذا، فإف المفيـو الغربي لموساطة يتعارض مع مفيومي الصمح والوساطة في 
ثقافة مجتمعنا العربي عامة، وفي المجتمع الغربي خاصة والذي يعني باألساس وسيمة مف 
صالح  أجؿ الوصوؿ إلى صمح الستمرار الحياة الزوجية والحفاظ عمى الروابط العائمية وا 

ذات البيف إلبقاء التماسؾ األسري بعد تذويب نقاط الخالؼ مف خالؿ حوار ىادؼ لتحديد 
 . 90المسؤوليات وتحمميا

 أما في حالة عدـ التمكف مف تحقيؽ ىذا اليدؼ تأتي المرحمة الثانية وىي مساعدة 
الطرفيف لموصوؿ إلى اتفاؽ ودي يقضي بترتيب األمور بينيما عند إنياء ىذه العالقة 

. بشكؿ يجعميما راضيف عف النتيجة 

 وألجؿ ذلؾ يجب خمؽ وساطة مغربية تتماشى والثقافة والمرجعية اإلسالمية 
لممجتمع، حيث يجب تكريسيا في تعميؽ أواصر التسامح والصمح بيف أفراد األسرة 

والحفاظ عمى كيانيا مجتمعة، وذلؾ بمساعدة الوسيط لألطراؼ المتنازعة عمى إيجاد حؿ 
. لمنزاع الحاصؿ بينيما، ومف تـ إرجاع الود لمعالقة األسرية ، وىذا ليس باألمر الييف 

غُاب يؤسسح انىساطح : انفمرج انخاَُح 

 بداية ال بد مف التأكيد عمى أىمية الدور الذي يمكف أف تمعبو الوساطة األسرية إذا 
تمت إحاطتيا بالضمانات القانونية واألخالقية والعنصر البشري المكوف والمؤىؿ، في أفؽ 
مكانية التطبيؽ، ىذا األمر الذي ال بد وأف تسبقو مراحؿ عدة مف  إصدار القانوف المنظـ وا 

 أماـ المجتمع لمتحفيز والترغيب في المجوء إلييا ، حتى ال ةضمنيا التعريؼ بيذه المؤسس
. تبقى ىيكال صوريا ال حياة فيو كما ىو شأف كثير مف المؤسسات ثـ إحداثيا دوف تفعيؿ 

 وعمى ىذا االعتبار، فتحديد مف يتولى القياـ بميمة الوساطة يكتسي أىمية كبيرة 
عمى اعتبار أف الوسيط ىو الركيزة األساسية في نظاـ الوساطة، ذلؾ أف نجاح ىذه 
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األخيرة رىيف بإيجاد عنصر كؼء ومؤىؿ تأىيال كافيا ليذه الميمة، األمر الذي يجعؿ 
شخصية الوسيط والجية التي ينتمي إلييا محؿ اعتبار في اختياره، ذلؾ أف تحديد طبيعة 
الوساطة المطموبة ليست باليينة أماـ عدـ تدخؿ المشرع لوضع حؿ ليذه اإلشكالية مف 

يعيد بالوساطة إلى  "327-66خالؿ القانوف المنظـ لموساطة االتفاقية حيث نصت المادة 
، وىذا األمر يقتضي إصدار مرسـو تنظيمي يحصر " شخص طبيعي أو شخص معنوي

األشخاص المؤىميف لممارسة الوساطة ضمف الئحة يصدرىا وزير العدؿ كؿ سنة، وىو 
التوجو الذي سارت عميو باقي التجارب األجنبية، غير أف المالحظ ىو سكوت المشرع 

. عف ذلؾ منذ صدور القانوف المنظـ لموساطة االتفاقية 

 وأماـ ىذا الفراغ التشريعي البد مف إعطاء تصور عف الجية التي يمكف أف تتولى 
ىذه الميمة، ذلؾ أنو وبالرجوع إلى مدونة األسرة التي أعطت مؤشرات إلى إمكانية إسناد 
ميمة الوساطة إلى قاضي األسرة ىذا األخير الذي بإمكانو إسنادىا إلى أي شخص يراه 

. مؤىال لذلؾ 

 ومف ىنا يظير أننا أماـ خيارات أبرزىا إمكانية إسناد الميمة إلى جمعيات 
. المجتمع المدني، أو إلى حاممي شيادات في تخصصات معينة 

 فمف الخيارات أو التدابير التي يمكف اتخاذىا مف أجؿ تفعيؿ الوساطة األسرية ىو 
العمؿ عمى إدماجيا في عمؿ مراكز االستماع التابعة لمجمعيات الميتمة باألسرة، إذ يمكف 

مف خالؿ ىذه المراكز التعريؼ والتوعية بأىميتيا، حيث تعرؼ ىذه األخيرة إقباال كبيرا 
مف طرؼ األسر ضحايا العنؼ والنزاعات األسرية،  كما عرفت انتشارا كبيرا وتزايدا في 

. الفترة األخيرة 

 فإف كانت ىذه المؤسسات عمى ارتباط باألسرة وتعمؿ عمى مساعدتيا لحؿ 
مشاكميا إما عف طريؽ الصمح أو المجوء إلى المحاكـ، فإف الوساطة األسرية كحؿ بديؿ 
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يمكف أف تتبمور بسيولة أكبر مف خالؿ التمييد ليا والتعريؼ بيا مف طرؼ ىذه 
 . 91الجمعيات كخطوة أولى

 وفي إطار تجربة بعض الجمعيات اختيرت جمعية كرامة النسائية مف قبؿ المحكمة 
لمقياـ بدور الوساطة في قضايا األسرة سواء التي عرضت عمػى المحكمػة أو التي لـ 
تعرض بعد، وقد اعتبرت جمعية كرامة مف الجمعيات النسائية الفاعمة بمدينة طنجة 

إلسياميا في حؿ عدد مف المشاكؿ االجتماعية والنفسية، وبالتالي فإف كانت جمعيات 
المجتمع المدني قد حققت نتائج إيجابية في مجاؿ الوساطة، فإف إمكانية تأىيميا رسميا 

لمقياـ بيذه الميمة يقتضي ممارسة رقابة عمى عمميا لحماية أطراؼ النزاع مف اآلفاة التي 
تسقط فييا وخاصة آفة االستقطاب السياسي، بحيث ينظر ألطراؼ النزاع األسري كطميعة 
تكتيكية تخاض بيا المعارؾ السياسية، حيث نصبح أماـ معارؾ ظاىرىا المجتمع وباطنيا 

 . 92السياسة

 كما أف إدماج الوساطة األسرية في عمؿ الجمعيات يتطمب دعما مزدوجا، مف 
خالؿ انخراط ذوي الكفاءات المتنوعة لممساىمة في إنجاح ىذا المشروع، إضافة إلى 

 .الدعـ المالي ألف مثؿ ىذه األعماؿ تتطمب ميزانيات مف أجؿ إنجاحيا 

 أما عف إمكانية إسناد ميمة الوساطة لحاممي الشيادات الجامعية مف خريجي كمية 
الحقوؽ، وعمـ االجتماع وعمـ النفس، فيذه اإلمكانية تبقى جد واردة، وذلؾ في سبيؿ 

، ىذه المشكمة التي تبحث دائما عف حؿ في كؿ أرجاء 93التخفيؼ مف ظاىرة البطالة
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-2007الحسف الثاني، عيف الشؽ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء ، السنة الجامعية 
 . 354، ص 2008
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ف تباينت معدالت البطالة بيف دولة وأخرى، فالتفكير في إدماج الشباب المغربي  العالـ، وا 
في ىذه التجربة مف شأنو إيجاد فرص شغؿ لعدد ال يستياف بو مف حاممي الشيادات، 

وذلؾ مف خالؿ توفير تكويف وتدريب خاص لتقنيات الوساطة وذلؾ في أفؽ إحداث شعبة 
. خاصة بالوساطة األسرية في الجامعات المغربية 

 وعموما فاإلشارة السالفة الذكر تبقى مجرد اقتراحات ذلؾ أف المعني بتحديد اإلطار 
. القانوني والعممي لمؤسسة الوساطة ىو المشرع المغربي بيدؼ تفعيميا وتطوير آدائيا 
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 انفصم انخاٍَ
 

 رهاَاخ تفعُم انىساطح األسرَح وآفاق
 

  أدائهاتطىَر
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 بعد أف تعرفنا عمى خصوصيات ومميزات الوساطة األسرية في الفصؿ 
األوؿ، سنخصص الفصؿ الثاني مف ىذا البحث لمحديث عف رىانات تفعيميا، 
ذلؾ أف ىذه اآللية أبانت عف نتائج إيجابية في بعض األنظمة القانونية حيث 

اكتست طابعا مؤسساتيا شيئا فشيئا مف خالؿ تكريسيا في نصوص قانونية بعد 
ما كانت تمارس في بداية األمر بشكؿ تمقائي مف طرؼ بعض الجمعيات 

الميتمة باألسرة، والمغرب بدوره حاوؿ السير عمى نفس النيج مف خالؿ العمؿ 
بوساطة غير رسمية وذلؾ ما سنحػاوؿ تقيمػػو مف خالؿ عمؿ بعض المؤسسات 
التي حاولت خوض تجربة الوساطة في غياب نص منظـ وأطر مؤىمة في ىذا 
المجاؿ، ومف الواضح أف ىذه المحاوالت ما ىي إال مجيودات مف أجؿ ترسيخ 

، كما سنحاوؿ اإلحاطة بآليات تطويرىا (المبحث األوؿ)أسس وأىداؼ الوساطة 
مف خالؿ إبراز مختمؼ الخطوات الواجبة لتفعيميا عمى أرض الواقع، ذلؾ أف 

إحداث مؤسسة تتولى ميمة الوساطة مف شأنو تحقيؽ جممة مف األىداؼ 
  (المبحث الثاني)

انىساطح األسرَح غُر انرسًُح : انًثحج األول 

 الوساطة غير الرسمية ىي مف األشكاؿ الشائعة التي اعتادت بعض الجيات 
، وفي  (المطمب األوؿ)اعتمادىا في غياب نص قانوني مؤطر لعممية الوساطة األسرية 

غياب وسطاء مكونيف في مجاؿ الوساطة، وذلؾ بيدؼ التعريؼ بأىدافيا ومزاياىا في 
 (المطمب الثاني)محاولة لترسيخ مبادئيا مف خالؿ تسخير جممة مف الوسائؿ 

تىجهاخ ويظاهر انىساطح غُر انرسًُح : انًطهة األول 

إف اإلصالحات التشريعية التي يعرفيا المجتمع المغربي في مختمؼ المياديف وخاصة 
مجاؿ األسرة تحتاج إلى الكثير مف المجيودات الستيعاب اإلشكاالت التي تعيؽ نجاحيا، 
فكاف ال بد أف يرافؽ التغيير الجديد الذي طرأ عمى قانوف األسرة إحداث مؤسسات جديدة 



 61 

الفقرة )تعنى بالجانب االجتماعي، مف خالؿ إعطاء المساعدة االجتماعية أىميتيا، 
، ذلؾ أف مدونة األسرة  ال ترتبط بالجانب القانوني فقط، بؿ ليا عالقة بمجموعة (األولى

مف الجوانب االجتماعية ، ىذه الباحثة االجتماعية التي ظمت عمى ارتباط بمؤسسة األسرة 
وتعمؿ عمى مساعدتيا لحؿ مجموعة مف المشاكؿ االجتماعية، والتي عرفت نجاحا في 
مختمؼ الجمعيات الميتمة باألسرة لما توفره مف مساعدة معنوية وقانونية لممقبميف عمييا 

  (الفقرة الثانية)مف خالؿ إعماؿ مبادئ الوساطة والصمح 

انىساطح يٍ خالل عًم انًساعذج االجتًاعُح : انفمرج األونً 

 يعتبر مفيـو المساعدة االجتماعية جديدا عمى قانوف األسرة ، حيث ظير مع 
 ، وذلؾ راجع باألساس لوعي المشرع 2004خروج مدونة األسرة إلى حيز الوجود سنة 

بضرورة تدخميا لتغطية الجوانب التي ال يستطيع القاضي فميما  ىذا الجانب االجتماعي 
الذي لعبتو المساعدة االجتماعية في إطار الجمعيات العاممة في مجاؿ األسرة بشكؿ 

تطوعي في محاولة لحؿ المشاكؿ األسرية مف خالؿ التوجيو والتوعية بما ليا مف خبرة في 
، وليذا اختار المشرع االستفادة مف النتائج التي 94إعماؿ الحوار بيف األطراؼ المتنازعة

. حققتيا عمى الصعيد الجمعوي 

 ذلؾ أف مدونة األسرة ال ترتبط بالجانب القانوني فقد لمشاكؿ األسرة، بؿ ليا عالقة 
مباشرة بمجموعة مف الجوانب االجتماعية، وىذا ما جسده المشرع مف خالؿ بعض 

المقتضيات القانونية وخاصة ما يتعمؽ باإلذف بزواج القاصر، حيث تتأكد مف مدى توفر 
المأذوف لو عمى النضج واألىمية لتحمؿ تبعات الزواج ذلؾ أف اإلذف بالزواج ال يصدر إال 

بعد استكماؿ البحث االجتماعي باالستماع لمقاصر ونائبو الشرعي وبناء عمى تقرير 
. الباحثة االجتماعية يؤسس القاضي لقراره إما بالقبوؿ أو بالرفض 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
، مرجع سابؽ، "الطرؽ البديمة في تسوية المنازعات األسرية ودورىا في حماية األسرة: "راجع إنصاؼ البوزيدي  -  94
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كما أف المساعدة االجتماعية يمكف أف تمعب دورا في إعداد ممؼ كامؿ حوؿ 
 إليداع 95وضعية الطفؿ الميمؿ مف خالؿ الخبرة التكميمية التي تسند مف قبؿ وكيؿ الممؾ

الطفؿ في إحدى دور الرعاية االجتماعية، كما تعمؿ عمى إجراء بحث حوؿ وضعية 
 مف 9طالب الكفالة لمتأكد مف مدى استفاتو لمشروط المنصوص عمييا مف خػالؿ المادة 

القانوف المتعمؽ بكفالة األطفاؿ الميمميف وخاصة ما يتعمؽ بالشروط األخالقية والمادية 
لطالب الكفالة، ىذه الشروط التي يؤسس مف خالليا القاضي مدى إمكانية إسناد الكفالة 
لطالبيا، وفي حالة قبوؿ طمب الكفالة تحضر تنفيذ األمر الصادر بتسميـ الطفؿ، وتعمؿ 
عمى تتبع ومراقبة شؤوف الطفؿ المكفوؿ مف خالؿ إعداد تقارير تقدـ لمقاضي المكمؼ 

. بشؤوف القاصريف لمتأكد مف وضعو ومدى استقراره 

 التي يحققيا إدراج المساعدة االجتماعية بأقساـ قضاء 96 وعموما ونظرا لإليجابيات
األسرة، والتي تتمثؿ أساسا في توفير الجيد والوقت عمى القضاة خاصة وأف القضاء 

األسري أصبح يشكو العديد مف المعيقات كطوؿ المساطر وكثرة القضايا، أضؼ إلى ذلؾ 
عدـ توفر القاضي عمى اآلليات الضرورية إلجراء بحث اجتماعي حوؿ وضعية 
. المتقاضي خاصة وأف ذلؾ يتطمب دراسة ميدانية تساعد في اتخاذ القرار المالئـ 

 ولمخروج مف ىذه األزمة ثـ التعاقد مع مساعدات اجتماعيات الختبار التجربة في 
أقساـ قضاء األسرة، وذلؾ تحت إشراؼ لجنة تابعة لوزارة العدؿ في أفؽ تعميـ التجربة 

. عمى جؿ أقساـ قضاء األسرة 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 بتاريخ 5031 مف القانوف المتعمؽ بكفالة األطفاؿ الميمميف المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6المادة  - 95

  .2002 يونيو 13 الصادر بتاريخ 1.02.172، ظيير شريؼ رقـ 11/8/2002
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أف المساعدة االجتماعية تشكؿ قيمة :"وقد اعتبر رئيس قسـ قضاء األسرة سال مف خالؿ مقابمة أجريت معو  -  
مضافة، حيث حققت جممة مف االيجابيات وتتمثؿ أساسا في تحقيؽ القرب مف السادة القضاة وكذا توفير الجيد والوقت، 

خاصة وأف القضاء األسري أصبح يشكو العديد مف المعيقات وأف القاضي ال يتوفر عمى اآلليات الكفيمة بتجاوز ىذه 
. المعيقات 
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 وفي ظؿ غياب نص قانوني ينظـ المينة، فإف االلتجاء ليذه المصمحة يتـ استنادا 
 مف قانوف المسطرة المدنية، كما يتـ استخالص مستحقات ىذه الفئة وفقا 59إلى الفصؿ 

لكيفية تصفية مستحقات الخبراء ، لذلؾ فإف المكمفيف بسداد المستحقات ىـ المتقاضيف، 
ال فإف المحكمة ىي التي تتحمؿ ذلؾ في إطار المساعدة القانونية  . وا 

 ويبدو أف ميمة المساعدة االجتماعية تتزايد ضرورتيا في تدبير قضايا األسرة، وقد 
كاف مف الضروري التركيز عمى تكوينيف بإحداث معيد لتكويف المساعدات االجتماعيات 

 ، يتمقيف فيو باإلضافة إلى التكويف القانوني، التكويف النفسي 97في مجاؿ األسرة
واالجتماعي، ولتعزيز ىذه اآللية نظمت وزارة العدؿ في األشير المنصرمة مباراة لتأىيؿ 

مساعدات اجتماعيات إلدماج ىذه المؤسسة في أقساـ قضاء األسرة في أفؽ إصدار 
القانوف المنظـ لممينة، ىذا التنظيـ سيفتح مجاؿ العمؿ بكؿ حرية وثقة، وسيسمح بنشر 
ثقافة قانونية لدى المتقاضيف عف الموضوع، ويضفي عمييا الصفة التي غالبا ما تعيؽ 

 بالرغـ مف وجود 98عمميا عند القياـ ببحث اجتماعي ، حيث تفاجئ بالسؤاؿ عف صفتيا
إذف مف المحكمة أو مف القاضي، الشيء الذي يعيؽ البحث االجتماعي والوصوؿ إلى 

. حقائؽ تيـ القضايا المعنية بالبحث 

 ىذا عف البحث االجتماعي أما عف دورىا في الوساطة األسرية، فقد عمد قسـ 
قضاء األسرة بسال إلى انتداب مساعدة اجتماعية لمقياـ بيذا الدور عف طريؽ اإلحالة مف 

القاضي المكمؼ بالصمح بعد فشؿ المحاولة األولية، حيث تعمؿ المساعدة االجتماعية 
عمى تقمص دور الوسيط العائمي بالرغـ مف عدـ توفرىا عمى التكويف في ميداف الوساطة، 

ىذا التكويف الذي يتطمب معاىد خاصة لتكويف الوسطاء كما ىو الحاؿ بالنسبة لفرنسا 
حيث أصدرت قرار عف طريؽ وزارة الشؤوف االجتماعية لوضع نظاـ إلصدار دبمـو الدولة 
في الوساطة الذي اشترط في المترشحيف لمحصوؿ عمى الدبمـو أف يكونوا حاصميف عمى 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 . 182، مرجع سابؽ، ص " دور الصمح في حماية األسرة:"انظر فاطمة الزىراء القيسي  -  
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. معمومات أفدتنا بيا المساعدة االجتماعية بقسـ قضاء األسرة بسال  -  
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شيادة وطنية في العمؿ االجتماعي وشيادة تدريب قضائي وخبرة مينية ال تقؿ عف ثالث 
سنوات في حقؿ العمؿ العائمي التربوي أو النفسي، ومدة التدريب لمحصوؿ عمى دبمـو 

 ساعة تدريب عممي، وتمتد إلى ثالث سنوات 70 ساعة دراسة منيا 56الوسيط ىي 
 ساعة 315دراسية كحد أقصى، ويقـو التدريب عمى دراسة تقنيات الوساطة وتطورىا مدة 

. باإلضافة إلى دراسة عمـ النفس وعمـ االجتماع 

 ومف الواضح أف المساعدة االجتماعية المنتدبة في إطار تجربة قضاء األسرة سال 
ال تتوفر عمى تكويف في مجاؿ الوساطة، وذلؾ ما يستخمص مف خالؿ تقرير السنة الثانية 
مف برنامج دعـ أقساـ قضاء األسرة مف أجؿ تطبيؽ مدونة األسرة، عف الفترة الممتدة مف 

، ذلؾ أف المساعدة االجتماعية تستمع ألطراؼ العالقة 2010 إلى شتنبر 2009شتنبر 
فرغـ محاولتنا "الزوجية في محاولة لمتوفيؽ بيف الزوجيف وىذا ما يبرز مف خالؿ ما يمي 

مع الزوج فإنو أصر عمى موقفو الرامي إلى الطالؽ، ويرفض الصمح وال يرغب في 
. استمرار العالقة، في حيف ضمت الزوجة ترفض ىذا الطالؽ وخاصة وأنو المكمؿ لمثالث

 . 99 وبناء عمى ما ذكر نصرح بفشؿ محاولة الصمح ألف الزوج يرفضو قطعيا

، تبرز بشكؿ جمي 100 وعموما فالتقارير المنجزة مف خالؿ المساعدة االجتماعية
فشؿ ىذه األخيرة في تولي ميمة الوساطة األسرية، ذلؾ أف آليات ىذه الوسيمة تتطمب 

تكويف يوفر ميارة التفاوض ألنو يشكؿ المحطة الحاسمة في سير عممية الوساطة، فميمة 
الوسيط ليست باألمر السيؿ، بؿ تتطمب الكثير مف الجيد مف أجؿ التوفيؽ بيف المصالح 
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 . (غير منشور) 17/4/2010 الصادر بتاريخ 196/10/6بحث اجتماعي ممؼ عدد : انظر الممحؽ  -  
100
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المتضاربة لألطراؼ وبالتالي الوصوؿ إلى حؿ مقبوؿ يرضي جميع أطراؼ النزاع، وحتى 
يتمكف الوسيط مف أداء ميمتو عمى أحسف وجو ال بد أف يمتمؾ تقنيات وميارات خاصة 
لتدبير وتسيير عممية الوساطة، فيي عممية تمر بمراحؿ مختمفة يجب عمى الوسيط أف 

. يراعييا أثناء تأدية ميامو 

 وبناء عمى التقارير السالفة الذكر يظير أف إسناد الوساطة األسرية لممساعدة 
االجتماعية يمكف أف يتحوؿ إلى إجراء روتيني كما ىو الحاؿ بالنسبة لألجيزة المرصدة 

 إلى 2009لمصمح، ذلؾ أف التجربة حققت حالتي صمح فقط عف الفترة الممتدة مف شتنبر 
 . 101 2010شتنبر 

 وكخالصة لما سبؽ ال يمكف الحكـ عمى تجربة المساعدة االجتماعية بالفشؿ ذلؾ 
أنيا حققت جممة مف اإليجابيات وخاصة عمى الصعيد الميداني مف خالؿ البحث الذي 

شكؿ قيمة مضافة، إال أف آليات الوساطة بقيت نتائجيا جد متواضعة وذلؾ راجع 
. باألساس إلى تكويف الباحثة االجتماعية 

انفمرج انخاَُح  

 انىساطح يٍ خالل انجًعُاخ انًهتًح تاألسرج

 تمثؿ الجمعيات مؤسسات المجتمع المدني والتي تعبر عف العمؿ التطوعي 
والتكافؿ االجتماعي ، وذلؾ مف خالؿ مبادرات ومحاوالت الصمح واإلرشاد التي تقـو بيا، 
ىذه المبادرة التي ال زالت محتشمة، فقد اتخذت بعضيا عدة مبادرات في ىذا المجاؿ إال 

أنيا باءت بالفشؿ في أكثرىا نظرا لقمة األطر والدعـ وعدـ وجود إطار قانوني ينظـ 
الوساطة، باإلضافة إلى عدـ اقتناع األطراؼ بيا لكونيا الزالت مجيولة لدى المجتمع 

. المغربي 
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نجاح الوساطة،   ومف ىنا، فإف مساىمة فعاليات المجتمع المدني في تفعيؿ وا 
خضاع أطرىا  يتطمب تدخؿ مختمؼ الجيات لتقديـ الدعـ المادي ليذه الجمعيات، وا 

.لتكويف في ميداف الوساطة حتى تشارؾ بشكؿ فعاؿ في إنجاح ىذه التجربة في المغرب
 وتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ عدة منظمات وجمعيات أجنبية اتخذت مبادرة تطوير 

الوساطة ببالدنا ومنيا األسرية، والعمؿ عمى تجاوز معيقات تطبيقيا، حيث تعمؿ مع ىذه  

 : 102الجمعيات مف أجؿ ترسيخ ثقافة الوساطة مف خالؿ

تعزيز آلية الوساطة بالنسبة لمراكز االستماع والجمعيات العاممة في مجاؿ  -
محاربة العنؼ ضد المرأة وحماية الطفولة ؛ 

 تقوية قدرات مراكز االستماع والجمعيات؛ -

، ومف الوقوؼ عمى التقنيات الخاصة  - تمكيف أطر الجمعيات مف التكويف الالـز
. والميارات الضرورية لممارسة الوساطة 

وذلؾ بيدؼ تدعيـ القدرات التأسيسية الخاصة بخدمات الوساطة العائمية الرامية 
إلى المساعدة عمى حؿ المشاكؿ األسرية، كما يرمي كذلؾ إلى التوعية بوجود تمؾ 

. الخدمات وكذا إلى تكويف وسطاء لضماف صيرورة المشروع 

 ونجد مف بيف التدابير التي تـ اتخاذىا مف أجؿ تفعيؿ الوساطة األسرية، العمؿ 
عمى إدراج الوساطة في عمؿ مراكز االستماع التابعة لمجمعيات الميتمة باألسرة والطفولة 

إذ يمكف مف خالؿ ىذه المراكز التعريؼ والتوعية بأىمية الوساطة كوسيمة بديمة لحؿ 
النزاعات بشكؿ ودي يحافظ عمى السمـ االجتماعي ، حيث تعرؼ ىذه األخيرة انتشارا 

كبيرا وتزايد عددىا بشكؿ ممحوظ في الفترة األخيرة ، مما يعبر عف تزايد اإلقباؿ عمييا بما 
توفره مف مساعدة معنوية وقانونية لممقبميف عمييا، فمف المعمـو أف الرجوع إلى ىذه 

الجمعيات يكوف اليدؼ األوؿ منو اإلرشاد القانوني، إذ تتوفر عمى محاميف متطوعيف 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
102

 . 191، مرجع سابؽ ، ص " الطرؽ البديمة لتسوية المنازعات األسرية: "راجع حناف لكباكبي  -  
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يعمموف بيا ويوجيوف المقبميف عمييا قانونيا، فقد يكوف مف السيؿ التمييد لموساطة مف 
طرفيـ خاصة وأف المقبميف عمى ىذه المراكز في حالة نفسية يمكف أف تتقبؿ كؿ الحموؿ 

.  مما يسيؿ إقناعيـ بولوجيا 

إال أف مساىمة الجمعيات العاممة في مجاؿ األسرة في إنجاح الوساطة األسرية، 
يقتضي إضفاء الشرعية عمى العمؿ الذي تقـو بو، أي االعتراؼ الرسمي بيا كجمعيات 
ليا صالحية ممارسة الوساطة، بحيث يكوف ليذه األخيرة أف تقـو بدور الوسيط في حؿ 
النزاعات التي تعرض عمييا مف طرؼ أطراؼ النزاع الذيف فضموا المجوء إلييا بشكؿ 

مباشر وتمقائي دوف مراجعة القضاء، كما يمكف لمقضاء االستعانة ببعض الجمعيات التي 
أبانت عف جدارتيا في ىذا الميداف، وذلؾ عف طريؽ إحالة العديد مف النزاعات األسرية 
إلى بعض الجمعيات التي تقـو بدور الوساطة إليجاد حؿ ليا داخؿ أجؿ معقوؿ، وىذا 

مف شأنو تخفيؼ العبء عمى أقساـ قضاء األسرة  

انًطهة انخاٍَ  

 يختهف انًجهىداخ نترسُخ أهذاف انىساطح

 إف نجاح الوساطة كوسيمة بديمة لتسوية المنازعات األسرية بالمغرب ال يقتصر 
عمى الجوانب التشريعية التي تعنى بوضع األرضية القانونية، بؿ ال بد أف تواكبو 

، أو مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ (الفقرة األولى)مجيودات عممية سواء مف خالؿ وزارة العدؿ 
لما ليا مف دور مف حيث التوعية والتحسيس والعمؿ عمى إشاعة ثقافة الوساطة في 

  .(الفقرة الثانية)أوساط المتقاضيف 

 

يجهىداخ وزارج انعذل : انفمرج األونً 

 حاولت اإلستراتيجية الوطنية التصدي لمعقبات التي تواجو مردودية المؤسسة 
القضائية عف طريؽ اإلصالح أو الدعـ مف خالؿ منطمقات تختمؼ في ما بينيا عمى 
مستوى االتجاىات ومقاربة اإلصالح ومداه واإلمكانات المسخرة لو، فتوزعت بيف اتجاه 
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ييتـ بالزيادة في العدد الكمي لممؤسسات القضائية والقضاة لمحاولة التخفيؼ مف الضغط، 
واتجاه ثاف يعطي األولوية لتحسيف أوضاع العامميف في الجياز القضائي، وتطوير طرؽ 
اإلدارة القضائية، واتجاه ثالث يعتبر الحؿ ليس في المسار المذكور، ولكف في التفكير في 
وسائؿ لحؿ المنازعات في المجاؿ األسري والمدني برمتو، بما فييا الوساطة وىو اختيار 
. يمقي صدى إيجابيا مف طرؼ المؤسسات والمنضمات الدولية الحكومية وغير الحكومية 

 وكؿ ىذه االتجاىات نابعة مف إدارة ممكية نحو عقمنة الشأف القضائي بكؿ الوسائؿ 
المتاحة بما فييا الوسائؿ البديمة وذلؾ تجسد في عدة مناسبات والتي تبرز مف خالؿ ما 

وىكذا ، وتجسيدا لنيجنا الراسخ لمنيوض باالستثمار، وتفعيال لما ورد في : "... يمي 
رسالتنا لوزيرنا األوؿ في ىذا الشأف، فإننا ندعو حكومتنا إلى مواصمة الجيود لعصرنة 
القضاء بعقمنة العمؿ وتبسيط المساطر، وتعميـ المعموميات، كما يجب تنويع مساطر 

  . 103..."التسوية التوافقية 

لقد توخينا في توجيياتنا السامية ليذه المجنة، وفي إبداء نظرنا في مشروع  "... 
: مدونة األسرة ، اعتماد اإلصالحات الجوىرية التالية 

: ... أوال 

جعؿ الطالؽ حال لميثاؽ الزوجية يمارس مف قبؿ الزوج والزوجة كؿ حسب : سادسا 
شروطو الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلؾ بتقييد الممارسة التعسفية لمرجؿ في الطالؽ، 

، بتعزيز آليات  (إف أبغض الحالؿ عند اهلل الطالؽ): بضوابط تطبيقا لقولو عميو السالـ 
 . 104...."التوفيؽ والوساطة، بتدخؿ القاضي واألسرة 

لقد كاف في طميعة أىداؼ ثورة الممؾ والشعب، استرجاع استقالؿ المغرب، وبناء "... 
، وىو ما يتطمب نيج سياسة ... دولة المؤسسات القوية بسيادة القانوف وعدالة القضاء 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
103

.  بأكادير 2003 يناير 29الخطاب الممكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية ؿ -  
104

 . 2003 أكتوبر 10الخطاب الممكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية ؿ  -  
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جنائية تقـو عمى مراجعة ومالئمة القانوف والمسطرة الجنائية ومواكبتيا لمتطورات، بإحداث 
مرصد وطني لإلجراـ، وذلؾ في تناسؽ مع مواصمة تأىيؿ المؤسسات اإلصالحية 
والسجنية، وبموازاة ذلؾ يتعيف تطوير الطرؽ القضائية البديمة، كالوساطة والتحكيػػـ 

 . 105..."والصمح 

 وىذا االىتماـ الممكي بإدخاؿ الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات في المنظومة القانونية 
والقضائية تبعتو مواكبة رسمية مف خالؿ وزارة العدؿ باعتبارىا الجياز الوصي عمى قطاع 

العدالة ، وفي ىذا اإلطار تبنت وزارة العدؿ كمؤسسة رسمية ورشا خاضت مف خاللو 
تجربة في ميداف الوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات، ويأتي ذلؾ في سياؽ عدة مبادرات 
إلدخاؿ ىذه الوسائؿ لمواكبة التطورات العالمية التي يعرفيا الميداف، وىذا يتضح مف 
خالؿ التجربة التي راكمتيا بخصوص برنامج التعاوف الدولي الميتمة بالوسائؿ البديمة 

معيد الدراسات وتنمية األنظمة " التعاوف مع مؤسسة أمريكية جلحؿ النزاعات منيا برناـ
، وىي مؤسسة غير حكومية تأسست في "  IDSLS"والمعروفة اختصارا ب " القضائية

إطار جمعيات المجتمع المدني، وتضـ أساسا قضاة  ومحاميف وخبراء في الميداف 
القانوني ذوي تجربة كبيرة وييدؼ البرنامج أساسا القياـ بدراسات ميدانية بكؿ مف المغرب 

ووالية كاليفورنيا لموقوؼ عمى مدى إمكانية االستفادة مف التجربة األمريكية في الطرؽ 
البديمة، واإلمكانيات التي يوفرىا النظاـ القضائي المغربي في وضعو الحاؿ، وىؿ ىناؾ 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 . 2009 غشت 20الخطاب الممكي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسيف لثورة الممؾ والشعب، يـو الخميس  -   105
باإلضافة لبعض الرسائؿ الممكية التي تؤكد عمى وجوب األخذ بالوسائؿ البديمة وتطويرىا منيا الرسالة الممكية - 

 في موضوع التدبير الالمتمركز لالستثمار، إذ تضمنت اقتراح الحموؿ التوافقية 2002الموجية إلى الوزير األوؿ سنة 
 قد ينشأ بيف المستثمريف واإلدارات مف نزاعات فأكدت عمى ضرورة مراجعة مساطر التسوية التوافقية، كما دعت الـ

، والذي أكد مف خالليا إلى 2005 غشت 3 – 1الرسالة الممكية الموجية لممؤتمر واالتحاد الدولي لممحاميف المنعقد أياـ
ضرورة رفع التحدي القانوني لمعولمة الشرسة، فأكد أف المغرب بوأ صدارة سياستو الداخمية والخارجية االلتزاـ بالحؽ 

 " .والمشروعية، وانتياج سياسة تعتمد األخالؽ والوفاء بالعيود وترجيح التسوية القانونية لفض المنازعات
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قوانيف تسمح أو تحوؿ دوف ذلؾ، وىؿ فكرة اعتماد ىذه الوسائؿ البديمة ستقابؿ بالتأييد أـ 
 . 106بالمعارضة

 وليذه الغاية تكونت مجموعة تمثؿ وزارة العدؿ وىي المجموعة المغربية لمدراسات 
وذلؾ مف خالؿ توقيع بروتوكوؿ يتضمف " GMEJ"القضائية المعروفة اختصارا ب

 : 107المراحؿ التالية

 :  انًرحهح األونً

وقد تضمنت قياـ المجموعة المغربية بزيارة لوالية كاليفورنيا وتحديدا زيارة المحاكـ 
جراءات  بيا وبعض المكاتب الكبرى لموساطة، واإلطالع عف كتب عمى كؿ التفاصيؿ وا 
تطبيؽ الطرؽ البديمة ، وحضور بعض الجمسات وعقد اجتماعات مع القضاة والمحاميف 

واستقصاء إمكانية استفادة المغرب " ISDLS"والوسطاء األعضاء والخبراء في مؤسسة 
. مف التجربة، ووضع تقرير مشترؾ مع الخبراء األمريكييف 

 :  انًرحهح انخاَُح

تضمنت استقباؿ الخبراء األمريكييف مف طرؼ المجموعة المغربية لمقياـ بدراسة 
جراء مقابالت مع القضاة والمحاميف  ميدانية تشمؿ زيارة المحاكـ في مختمؼ الدرجات وا 
واألساتذة الجامعييف في القانوف والبرلمانييف، وخاصة لجنة التشريع واستيدفت الدراسة 

. حصر واستقصاء أسباب عدـ اإلقباؿ عمى الصمح : مطمبيف 

 :  انًرحهح انخانخح

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
106

، "دور الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات في إصالح القضاء وتأىيمو لمواجية تحديات العولمة:"انظر محمد سالـ  -  
 . 9، مطبعة البالبؿ البطحاء، فاس ، ص 2005 ، سنة 51مقاؿ منشور بالمجمة المغربية لقانوف واالقتصاد، العدد 

107
تجربة المممكة المتحدة في مجاؿ الحموؿ البديمة لفض النزاعات، مقاؿ منشور بمجمة :"راجع محمد برادة غزيوؿ  -  

، ص  2006، دجنبر 36المعيار، العدد 
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تـ خالليا تنظيـ ندوات حوؿ الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات خاصة منيا الوساطة، 
. تؤطرىا المجموعتاف المغربية واألمريكية 

 : انًرحهح انراتعح

 تضمنت زيارة ألمريكا لإلطالع مف جديد عمى بعض الجوانب في التجربة 
األمريكية وتبادؿ اآلراء مع نظرائيـ األمريكييف حوؿ الخطوات التي تـ اتخاذىا لالنطالقة 
البرنامج التجربة بالمغرب ووضع التقرير النيائي ، ومف أىـ ما تـ التوصؿ إليو ىو وجود 
أرضية قانونية وتراث عريؽ مف التقاليد والعادات المغربية المتعمقة بالصمح، وثقافة الحوار 

. والتي يمكف اعتمادىا وتطويرىا 

 باإلضافة إلى البروتوكوؿ الموقع بيف وزارة العدؿ ومؤسسة الدراسات لتنمية 
األنظمة القضائية، حيث تـ فتح ورش جديد لمتعاوف مع منظمة البحث عف أرضية 

مشتركة بيدؼ مأسسة الوساطة، ىذا المشروع الذي موؿ مف قبؿ الحكومة البريطانية 
 إلى 2004والتي تتولى إدخاليا إلى النظاـ القضائي المغربي وامتد ىذا البرنامج مف سنة 

، واستيدؼ إقامة األسس العامة والدعائـ الرئيسية لموساطة بتكويف وتأىيؿ 108 2008
القضاة  والمسؤوليف القضائييف واألطر القضائية باإلدارة المركزية لوزارة العدؿ مف خالؿ 
تنظيـ زيارات ميدانية داخؿ المغرب وخارجو لموقوؼ عمى تقنيات الوساطة وكؿ الجوانب 

، كما تـ التركيز خالليا عمى العمؿ بمواد تكوينية مستمدة مف 109الواقعية المتعمقة بيا
الواقع المغربي مع حاالت مستقاة مف الواقع المحمي وتطبيؽ أساليب وميارات ىذه 

 . 110الوسائؿ عمى النزاعات المطروحة وذلؾ مف أجؿ تكويف ممنيج

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 245، مرجع سابؽ ، ص"الوساطة كوسيمة بديمة مف الرسائؿ البديمة لفض المنازعات:"راجع بنسالـ أوديجا  -  108

  .246و
  .2012ىذا المشروع مف المرتقب أف يستمر إلى غاية سنة  -  109
  .116، مرجع سابؽ، ص " الطرؽ البديمة لتسوية المنازعات األسرية:"راجع في ىذا الصدد حناف كباكبي  -  110
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 وبالموازاة مع ذلؾ تـ إطالؽ حممة تحسيسية لممواطنيف حوؿ فائدة الوسائؿ البديمة 
مكانية تطبيقيا في المغرب وذلؾ لتجنيد الدعـ وكسب  لحؿ النزاعات وخاصة الوساطة، وا 
التأييد مف المواطنيف مع وضع تصور إلحداث مؤسسة تكوف ميمتيا تقديـ الخدمات في 
مجاؿ الوساطة والتحكيـ والوسائؿ البديمة لفض النزاعات مع إجراء تقييـ شامؿ لممحطات 

 . 111التي سبقت لمخروج بتقرير يتـ رفعو إلى وزارة العدؿ يشمؿ كؿ االقتراحات

 وتتويجا لكؿ المجيودات المبدولة مف وزارة العدؿ مف أجؿ تفعيؿ الوساطة عمؿ 
 مف ىذا القانوف 05/08المشرع عمى وضع إطار قانوني لموسائؿ البديمة مف خالؿ قانوف 

الذي تضمف أربعة فروع رئيسية مخصصة عمى التوالي لمتحكيـ الداخمي، والتحكيـ 
الدولي، والوساطة االتفاقية وأضحت بذلؾ الوساطة أحدث وسيمة مف الوسائؿ البديمة مف 

. الوسائؿ البديمة أو الموازية 

 إال أف صدور قانوف الوساطة االتفاقية لـ يفي بالغرض ذلؾ أف ىذا األخير لـ 
يدرج الوساطة األسرية ضمف مقتضياتو، وعمى ىذا األساس استمرت جيود وزارة العدؿ 
في مواكبة الجيود المبدولة إلمكانية إدماج الوساطة األسرية في التشريع المغربي مف 

: خالؿ فتح عدة أوراش، ومف بينيا نجد 

إعداد مشروع دراسة حوؿ وضع نظاـ لموساطة األسرية بأقساـ قضاء األسرة  -
لتطوير مسطرة الصمح مف أجؿ إقرار نظاـ متكامؿ كنظاـ لحؿ النزاعات 

 األسرية في إطار توافقي ؛

تفعيؿ دور المساعدات االجتماعيات في القضايا األسرية بيدؼ تطبيؽ مدونة  -
براز الجانب االجتماعي فييا، وتمكيف القضاء مف  األسرة نصا وروحا وا 

معمومات وأبحاث حوؿ األوضاع الحقيقية لألسر واألطفاؿ موضوع النزاع 
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حيث تـ في ىذا الصدد التعاقد مع مساعدات اجتماعيات الختبار التجربة في 
 . 112بعض المحاكـ، وذلؾ تحت إشراؼ لجنة تابعة لوزارة العدؿ

كما عممت وزارة العدؿ بتعاوف مع دولة الدنمارؾ مف أجؿ التطبيؽ الفعمي لقانوف 
، ىذا المشروع الذي بمغت "حقوؽ المرأة وقانوف األسرة بالمغرب"األسرة مف إحداث مشروع 

 بيدؼ إقامة شراكة بيف 2009 إلى 2007 مميوف درىـ والذي امتد مف سنة 11,5قيمتو 
المؤسسات الدنماركية والمغربية لتعزيز حقوؽ المرأة، ويتضمف ىذا المشروع خمسة 

 . 113عناصر أىميا معرفة أساليب الوساطة العائمية عف طريؽ خبراء دانماركييف

 واالىتماـ الرسمي بالوساطة األسرية كوسيمة بديمة لفض النزاعات امتد ليشمؿ حتى 
االختطاؼ الدولي لألطفاؿ ونقميـ مف طرؼ أحد األبويف إلى خارج بمد اإلقامة االعتيادية 
لمطفؿ ، حيث أنو وبدعوة مف مؤتمر الىاي لمقانوف الدولي الخاص وامتدادا لمؤتمر مالطا 

 عقد لقاء مخصص لدراسة مشروع مبادئ آليات الوساطة 2005 و 2004المنعقد سنة 
 2010 ماي 12 – 11األسرية في مجاؿ االختطاؼ الدولي لألطفاؿ وذلؾ بكندا بتاريخ 

114 . 

 ألف الوساطة األسرية في ىذا المجاؿ مف شأناىا أف تعفي األطراؼ مف سموؾ 
المساطر القضائية، كما تخفؼ عمى المحاكـ مف تقؿ القضايا فضال عف كونيا تضمف 

حموال ناجعة وسريعة لممتنازعيف وتحمي حقوقيـ، وفي ىذا اإلطار خمصت مناقشة الخبراء 
إلى تحديد الشروط الواجب توفرىا في الوسيط، ىذه الشروط التي ال تخرج عف تمؾ 

. المحددة في جؿ التشريعات التي اعتمدت الوساطة األسرية 
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 بمقر 115 2010 أكتوبر 7 كما يشار في ىذا الصدد أف وزير العدؿ أشرؼ بتاريخ 
وزارة عمى توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة العدؿ وزارة التنمية االجتماعية واألسرة والتضامف 
وصندوؽ األمـ المتحدة لتنمية المرأة، التي تيدؼ إلى تطبيؽ برنامج دعـ تطبيؽ مدونة 

األسرة مف خالؿ تطوير ولوج النساء إلى خدمات العدالة، وذلؾ بمناسبة تخميد اليـو 
الوطني لممرأة المصادؼ لمعاشر أكتوبر ، وترـو ىذه االتفاقية مقاربة النوع االجتماعي 

. لمخدمات المقدمة مف طرؼ أقساـ قضاء األسرة في مجاالت تطبيؽ مدونة األسرة 

 ويتضح مما تقدـ، مدى االىتماـ الذي توليو وزارة العدؿ لموساطة األسرية مف 
خالؿ مشاريع تعاوف تيدؼ إلى بمورة نظاـ الوساطة داخؿ أقساـ قضاء األسرة واالستفادة 
مف المزايا التي توفرىا ىذه الوسيمة لحؿ النزاعات، إال أف الخطوة األساسية والمتمثمة في 
تفعيؿ ىذه الوسيمة عمى أرض الواقع لـ تنفذ بعد، مما يدفعنا إلى التساؤؿ عف المعيقات 

. التي تواجييا 

دور وسائم اإلعالو : انفمرج انخاَُح

 
يعتبر اإلعالـ بوسائمو المتطورة أقوى أدوات االتصاؿ العصرية التي تعيف المواطف 
عمى معايشة العصر والتفاعؿ معو، كما أصبح لإلعالـ دور في شرح القضايا وطرحيا 
عمى الرأي العاـ مف أجؿ تييئتو إعالميا، وىو بذلؾ واحد مف المعايير االجتماعية التي 

تؤدي إلى التأثير في سموؾ اإلنساف وتصرفاتو وآرائو وعاداتو وقيمو وتقاليده، بحيث 
أصبحت ىذه المعايير متماشية مع التغيرات السياسية المراد إحداثيا في المجتمع خاصة 
إذا أدركنا أف ىذا التغير يستيدؼ الفرد في المجتمع الذي يشكؿ المحور األساسي ليذا 

. التغيير 
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وعموما فقد أثبتت الدراسات واألبحاث أف لالتصاؿ أىمية كبرى في تغيير اآلراء 
والمواقؼ في المجتمع، كما كشفت الدراسات أف في مقدور وسائؿ االتصاؿ متى أمف 

 في تغيير أراء ومواقؼ كثير مف الناس في المجتمع، مما يمقي عمى ةاستخداميا المساىـ
 . 116عاتؽ اإلعالـ ووسائمو ميمة كبرى في ىذا المجاؿ

وعمى ىذا األساس فإف كاف اإلعالـ يمعب دور أساسي في تغيير اآلراء والمواقؼ في 
المجتمع ، فإف التعريؼ بالوساطة األسرية يمكف أف يكوف سيال مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ 
عف طريؽ الوصالت اإلشيارية والبرامج المتعمقة باألسرة ومشاكميا وذلؾ بغرض تعريؼ 
بالوساطة ومزاياىا وأىدافيا وطرؽ اعتمادىا، وأىميتيا كوسيمة مف والوسائؿ البديمة لحؿ 

النزاعات األسرية، والمطموب ىو اعتماد التبسيط مراعاة المستوى الثقافي لممجتمع 
. المغربي 

 
 

 

آنُاخ تطىَر انىساطح األسرَح : انًثحج انخاٍَ 

 إف إمكانية نجاح الوساطة كآلية بديمة لحؿ النزاعات األسرية موجودة ، عمى 
اعتبار قيـ المجتمع المغربي قائمة عمى الصمح والوساطة، في حؿ جميع الخالفات مف 

خالؿ األعراؼ والعادات التي طبعت التراث المغربي، غير أف ظيور المساطر القضائية 
أدى إلى تراجع ىذه اآلليات، إال أف ما أصبحت تعانيو المحاكـ مف كثرة القضايا وغيرىا 

مف المعيقات التي تؤثر في السير العادي أو الطبيعي لمعدالة في كثير مف الدوؿ أدى إلى 
التفكير في إيجاد وسائؿ مساعدة لتجاوز ىذا الواقع، فتـ إحياء مبادئ الصمح والوساطة 

. التي كانت متجدرة في عمؽ التاريخ 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ومف ىنا يتضح أف تطوير الوساطة األسرية، يقتضي تدخؿ المشرع مف خالؿ 
زالة أي لبس أو  النص عمييا بشكؿ واضح في مدونة األسرة إلضفاء طابع الشرعية وا 

دراجيا في المنظومة القضائية بشكؿ تدريجي  ، ذلؾ أف إدراج (المطمب األوؿ)غموض وا 
 . (المطمب الثاني)ىذه الوسيمة مف شأنو أف يحقؽ مجموعة مف األىداؼ 

اإلدراد انتذرَجٍ : انًطهة األول 

 إف تحديد طبيعة الوساطة المرغوب فييا يعد مف أىـ الصعوبات التي تعترض 
تطبيؽ الوساطة األسرية بالمغرب ، مما يعني أف المشرع قد يتبنى في ىذا اإلطار 

في مرحمة أولى، وبعد  (الفقرة األولى)الوساطة القضائية التي تتـ داخؿ أدراج المحكمة 
التغمب عمى مجموعة مف الصعوبات الواقعية والقانونية باإلمكاف الحديث عف وساطة 

  (الفقرة الثانية )أسرية كمؤسسة مستقمة خارج المحكمة 

اعتًاد انىساطح انمضائُح كًرحهح أونً : انفمرج األونً 

 إذا كاف المشرع مف خالؿ مدونة األسرة قد انطمؽ مف فمسفة تؤسس لبناء مجتمع 
ديمقراطي بمقاربة شمولية ذات بعد سياسي وحقوقي ، وتيدؼ إلى إقرار السمـ االجتماعي 
في الخمية األسرية التي تعتبر األساس إلصالح المجتمع والحفاظ عمى تماسكو واستقراره 
مف خالؿ اعتماد الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات األسرية مف قبيؿ الصمح فإف األمر عمى 
خالفو بالنسبة لموساطة، حيث تـ االقتصار عمى اإلشارة في ديباجة المدونة إلى ضرورة 
ف كاف ذلؾ مؤشرا عمى توجو  تعزيز آليات التوفيؽ والوساطة، بتدخؿ األسرة والقاضي، وا 

المغرب نحو تقنيف الوساطة األسرية فإف عدـ التنصيص عمييا مف خالؿ نصوص 
 والذي 05/08المدونة خمؽ نوعا مف المبس والغموض في تطبيقيا، كما أف صدور قانوف 

نص عمى الوساطة االتفاقية دوف القضائية أو اإلجبارية مع استثنائو لمنزاعات األسرية مف 
ذلؾ جعؿ تطبيقيا عمى أرض الواقع معترض ببعض الصعوبات، وبالتالي فتطبيؽ 

الوساطة عمى النزاعات األسرية يبقى بيف اختياريف إما اعتماد وساطة قضائية داخؿ 
. المحكمة أو وساطة اتفاقية خارج المحكمة 
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 فإف كاف اليدؼ مف التنصيص عمى الوساطة األسرية ىو التخفيؼ عمى القضاء 
بما ينوء بو مف خالؿ القضايا المعروضة عميو والتي يمكف تصور معالجتيا عف طريؽ 

الوساطة، فإف ىذه الرغبة قد تتعطؿ إذا ما تركت لسمطاف إرادة األطراؼ في إعماؿ 
. 117الوساطة االتفاقية دوف اإلجبارية ألف ذلؾ قد ال يحقؽ النتائج المرجوة

 وذلؾ راجع باألساس إلى غياب نشر ثقافة الحموؿ البديمة لمنزاعات، كما أف أغمب 
المتقاضيف ذوي ثقافة محدودة يفضموف المجوء إلى القضاء العتقادىـ أنو الييئة الرسمية 

التي تفصؿ في النزاعات، ومف ثـ فالوساطة كأسموب حضاري تتطمب كشرط لنجاحيا أف 
تتوفر في األطراؼ المتنازعة درجة مف الوعي والنضج والثقافة، حتى يتمكنوا مف اإلحاطة 
بأبعاد النزاع ومف ثـ معرفة ما ليـ مف حقوؽ وما عمييـ مف واجبات والمساىمة بأنفسيـ 

 . 118في إيجاد حؿ لمنزاع القائـ بينيـ

 كما أف مشكؿ األمية ينضاؼ إلى ذلؾ إذ مف المؤسؼ جدا أنو في وقت تتنافس 
فيو األمـ عمى اعتالء أعمى درجات سمـ التنمية باالعتماد عمى مواردىا البشرية الزاؿ 
المغرب يعيش في حالة مف األمية والتي تصيب نسبة كبيرة مف المغاربة إضافة إلى 

ضعؼ مساىمة ىذه الفئة في المجيود العاـ لمتنمية ، كما تعاني مف مشاكؿ جوىرية في 
فيـ طبيعة وأساليب عمؿ القضاء ودوره وكذا الغاية مف وراء وجوده كمؤسسة ميمتيا 

 . 119الرئيسية تسوية النزاعات والحفاظ عمى األمف االجتماعي

 كما أف فيـ التقاضي لموساطة كآلية بديمة لحؿ النزاعات ينبني أساسا عمى 
الوصوؿ إلى صمح في حيف أف التجارب التي حققت نتائج مرضية مف خالؿ الوساطة 
األسرية التي ىي آلية مف اآلليات القانونية لمحفاظ عمى العالقات بعد انفصاـ العالقة 
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الزوجية في كؿ ما يتعمؽ بأمواؿ العائمة، حضانة األطفاؿ ، أوقات الزيارات وكؿ ما 
يخص األدوار األبوية بعد الفراؽ، وبالتالي فيذا المفيـو يتعارض مع مفيـو الوساطة 
والصمح عامة في ثقافة مجتمعنا العربي والذي ييدؼ باألساس الوصوؿ أوال وبصفة 

صالح ذات البيف  أساسية لمصمح الستمرار الحياة الزوجية الحفاظ عمى الروابط العائمية وا 
إلبقاء التماسؾ األسري بعد تدويب نقاط الخالؼ مف خالؿ حوار ىادؼ لتحديد 

 . 120المسؤوليات وتحمميا

ف كاف االعتماد عمى الوساطة األسرية بمفيوميا الغربي ىو الكفيؿ بجعؿ   وا 
القضاء ينكب عمى القضايا التي ال محيد عنيا والتي تدخؿ ضمف االختصاص األصيؿ 

لمقضاء وتفويض والنزاعات أو الخالفات البسيطة لموساطة األسرية، في ىذه المرحمة يبقى 
. رىاف صمب المناؿ بالنظر إلى الصعوبات السالفة الذكر 

 إضافة إلى أف الوساطة األسرية كمؤسسة خارج المحكمة تفترض أداء أطراؼ 
النزاع أتعاب الوسيط وذلؾ عمى أساس اتفاؽ بينيـ، وىو االتفاؽ الذي يتـ بيف الوسيط 
واألطراؼ قبؿ الشروع في عممية الوساطة، إذ تؤدى لموسيط سواء انتيت إلى النجاح أو 
الفشؿ وأداؤىا يتـ عموما عمى أساس مقابؿ معيف لكؿ ساعة يتـ استغراقيا في الوساطة 

 ، ىذا األمر الذي لف يتأتى تطبيقو عمى 121كما ىو الحاؿ بالنسبة لبعض النماذج الغربية
واقعنا خاصة وأف أغمب شرائح المنازعات األسرية مف الفئات التي يصعب عمييا أداء 

. حتى المصاريؼ القضائية الرمزية عف تسجيؿ الدعوى 

 وعمى ىذا األساس فالتمييد لموساطة األسرية يقتضي في مرحمة أولى اعتماد 
وساطة قضائية تحت إشراؼ قضائي يباشر إجراءاتيا قاض مف قضاة المحكمة وذلؾ في 
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 2005-2004إطار االستفادة مف الورش الذي فتحتو وزارة العدؿ خالؿ الفترة الممتدة مف 
إلى اآلف بشأف تكويف وتأىيؿ القضاة والمسؤوليف القضائييف واألطر القضائية باإلدارة 

المركزية لوزارة العدؿ مف خالؿ األوراش والزيارات الميدانية داخؿ المغرب وخارجو لموقوؼ 
عمى تقنيات الوساطة وكؿ الجوانب القانونية والواقعية المتعمقة بيا حرصا عمى عقمنة 

وترشيد طرؽ تدبير الشأف القضائي وتحديث اإلدارة القضائية لمرفع مف كفاءة أدائيا، وذلؾ 
في مواكبة القضاء لمطرؽ البديمة لحؿ النزاعات ىذه األخيرة التي ال يمكف تصورىا بمعزؿ 
عنو استجابة لممطالب األساسية إلصالح القضاء وذلؾ تحت إشراؼ األمـ المتحدة التي 
صالح األنظمة القضائية في مختمؼ الدوؿ األعضاء خاصة  تولي أىمية كبرى لتطوير وا 
منيا السائرة في طريؽ النمو كآسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا في سبيؿ تحديث إدارة الحكـ 

جراءات التقاضي في الدوؿ العربية  . 122وا 

 وبالتالي فالعمؿ بالوساطة القضائية كمرحمة أولى مف شأنو وضع أرضية صمبة 
لنجاح الوساطة األسرية حيث يباشر إجراءاتيا قاض مف القضاة المكمفيف بقضايا الوساطة 
كوسيط باالعتماد عمى تقنيات الوساطة، موازاة مع انتداب مساعدة اجتماعية ىذه األخيرة 
التي تتوفر عمى اآلليات والمؤىالت التي يوفرىا تكوينيا االجتماعي ، حيث تتوحد جيود 

قاضي الوساطة والمساعدة االجتماعية في تقريب وجيات النظر لموصوؿ إلى حؿ يقضي 
، 123عمى النزاع مف خالؿ توجيو األسئمة الضرورية لمتعرؼ عمى النقاط األساسية لمنزاع

وفي سبيؿ ذلؾ ال بد لمقاضي الذي يمارس دور الوسيط أف يكوف متفرغا ليذا العمؿ، 
فالقاضي في ىذه الحالة ال يمكنو تولي الحكـ في القضية في حالة فشؿ الوساطة وعرض 
النزاع لممرحمة القضائية، وذلؾ مف أجؿ تفادي المعيقات التي واجيت القضاء األسري في 

. تفعيؿ مسطرة الصمح 
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 ويظير أف اعتماد الوساطة القضائية في ىذه المرحمة اختيار ال مناص منو، 
بالنظر إلى انسجامو مف جية مع الواقع االجتماعي والثقافي الذي يواجو اعتماد الوساطة 
االتفاقية خارج المحكمة في إطار مؤسسة خاصة كما عممت عمى ذلؾ بعض التشريعات 
إضافة إلى الفراغ التشريعي الذي يحيط بالوساطة األسرية وغياب العنصر البشري الكؼء 
الذي يتوفر عمى جميع المواصفات المطموبة لممارسة ىذه المينة الدقيقة، وتكويف العنصر 

نشاء مراكز لتكويف الوسطاء يسند إلييا ميمة تأىيؿ وتكويف  البشري رىيف بخمؽ وا 
. أشخاص لممارسة مينة الوساطة 

 وبالتالي ال بد مف االستفادة مف بعض األنظمة التي عممت عمى إحداث مراكز 
خاصة بالوسائؿ البديمة كتجربة بريطانيا التي عممت عمى تأسيس مركز الحموؿ الفعالة 

الذي ىو عبارة عف جمعية ال تيدؼ تحقيؽ الربح بقدر ما ليا مف . 124 1990بمندف سنة 
أبعاد واسعة النطاؽ انطالقا مف تحقيؽ الريادة في تشجيع وانطالؽ الحموؿ البديمة لتسوية 
النزاعات في أوروبا، وقد انخرطت فيو مجموعة مف الييآت القانونية والمينية مف محاميف 
وأساتذة جامعييف، ومف األىداؼ التي يسعى تحقيقيا تشجيع تقنية الوساطة، إلى جانب 

تقديـ الخدمات لحؿ النزاعات كما يقـو بميمة التكويف الذي ييدؼ إلى تمكيف المستفيديف 
مف ميكانيزمات ومؤىالت الميارة الفنية لمتفاوض ولباقة تقريب وجيات نظر أطراؼ النزاع 

ابتداء بالحوار األولي مع أطراؼ النزاع وتحديد المطالب مرور بتقديـ العروض وانتياء 
بالوصوؿ إلى الحؿ الرضائي الذي يصنعو األطراؼ أنفسيـ، وىكذا يعقد المركز دورات 
تكوينية يقدـ فييا معمومات نظرية وتطبيقية وفؽ برنامج ينظـ الجوانب المينية لموساطة 
مف الناحيتيف القانونية والمؤسساتية ، وىذه الدورات قد تنظـ لفائدة مينييف داخؿ بريطانيا 
كما قد تستفيد منيا وفود قادمة مف الخارج كما ىو الحاؿ بالنسبة لمدورة التكوينية لفائدة 

الوفد المغربي، ويشرؼ عمى ىذا التكويف ىيئة تدريس مكونة مف خبراء في مجاؿ 
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الوساطة األمر الذي يضفي عمى برامج التكويف المنظمة بالمركز أىمية كبرى تجعؿ 
 . 125إمكانية االستفادة العممية متيسرة

 وعموما فاعتماد الوساطة األسرية في ىذه المرحمة يقتضي بدؿ كؿ المجيودات مف 
أجؿ ترسيخ أىداؼ ىذه الوسيمة في ثقافة ومرجعية المتقاضي بصفة عامة في أفؽ التغمب 
عمى الصعوبات التي يمكف أف تقؼ عائقا أماـ تفعيؿ ىذه اآللية عمى أرض الواقع، ذلؾ 

أف العمؿ بالوساطة القضائية كمرحمة تجريبية كفيؿ بالتمييد ليا ومف تـ تحديد المقتضيات 
. التشريعية الكفيمة بتنظيميا كمؤسسة فعالة قادرة عمى التخفيؼ مف عبء القضاء األسري

إحذاث يؤسسح انىساطح كًرحهح حاَُح : انفمرج انخاَُح 

 إف العمؿ عمى إحداث مؤسسة تشرؼ عمى عممية الوساطة رىيف بالتغمب عمى 
مجموعة مف الصعوبات القانونية والواقعية التي تعترض تطبيقيا بالشكؿ المطموب، ذلؾ 

أف الحديث عف الوساطة األسرية كمؤسسة قائمة بذاتيا يتطمب تقنينيا في نصوص 
دماجيا في  قانونية واضحة، ومفصمة خالية مف الغموض وغير قابمة لعدة تأويالت، وا 
مدونة األسرة كآلية لتسوية النزاعات األسرية وذلؾ تحت إشراؼ مؤسسة خارج أدراج 
المحكمة تحقيقا لمغاية األساسية لموسائؿ البديمة، وحتى يتخمص القضاء األسري مف 

. عرقمة الموارد البشرية وكثرة القضايا المعروضة عميو 

 وألجؿ ذلؾ يجب خمؽ مكاتب تتولى الفصؿ في النزاعات التي تقبؿ الصمح ىذا 
األمر مف شأنو أف يخفؼ مف كاىؿ قضاء األسرة الذي يعاني مف كثرة القضايا والبطء 

في تصريؼ األحكاـ، ىذه المكاتب التي ستكوف تابعة ألقساـ قضاء األسرة ويشرؼ عمى 
إدارتيا أطر ذوي كفاءة في ميداف الوساطة، ىذه األطر التي مف الالـز أف تتوفر عمى 
دبمـو الوسيط العائمي، وكفاءة في العمؿ االجتماعي وخبرة في حقؿ العمؿ التربوي أو 
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دارة النزاع بشكؿ جيد يمكنو مف تحقيؽ  النفسي، إضافة إلى امتالؾ ميارة التسيير وا 
اليدؼ مف الوساطة، بمعنى التوصؿ لحؿ المشكؿ القائـ معتمدا في ذلؾ عمى إشراؾ 

الطرفيف في اقتراح الحموؿ ، ومساعدتيـ في التوصؿ إلى حؿ يرضي طموحاتيـ 
، إذ ليس مف الممكف اختيار أي شخص 126وتطمعاتيـ في المجوء إلى مؤسسة الوساطة

ليكوف وسيطا إنما ال بد أف تحضى كفاءتو ومؤىالتو برضى األطراؼ ، بعد أف تكوف 
الجيات المعنية بتكويف الوسطاء قد استكممت التكويف مف خالؿ مسايرة بعض التجارب 
التي حققت نتائج في ميداف الوساطة األسرية حيث عممت عمى إحداث شعب خاصة 
بالوساطة العائمية بيدؼ تكويف عممي ينصب حوؿ آليات طرؽ التفاوض ولياقة تقريب 

وجيات النظر عف طريؽ دورات تكوينية يشرؼ عمييا خبراء في مجاؿ الوساطة يجمعوف 
. بيف ممكة التكويف النظري وخبرة الممارسة الميدانية 

 وتجدر اإلشارة إلى أف إحداث مكاتب خاصة بتسوية النزاعات األسرية يتطمب 
االنفتاح عمى بعض التجارب التي حققت نتائج مرضية في التخفيؼ عمى القضاء مف 
النزاعات التي يمكف معالجتيا عف طريؽ الصمح، حيث عمؿ النموذج الدنمركي عمى 

تخصيص مصمحة تابعة لوزارة الداخمية الستقباؿ جميع األطراؼ التي تود سموؾ مسطرة 
الوساطة في أي نزاع مدني ومف ضمنو قضايا األسرة، حيث يبدؿ الوسيط جيده لتسوية 
ما في  النزاع، وجيوده إما تنتيي بالوصوؿ إلى تسوية النزاع عف طريؽ إبراـ اتفاؽ، وا 

حالة الفشؿ تتـ إحالة األطراؼ عمى المحكمة، وقد كاف المجوء إلى الوساطة اإلدارية في 
 صدر قانوف يجعؿ المرور بالوساطة اإلدارية 2007البداية اختياريا لكف ابتداء مف سنة 

ضروريا قبؿ المجوء إلى المحكمة وذلؾ نظرا لمنتائج اإليجابية التي سجمتيا مف خالؿ 
 مف % 62التقارير المنجزة لتقويـ ىذه الفترة حيث سجؿ االتفاؽ بيف األطراؼ نسبة 

 . 127الحاالت المعروضة عمى مصالح الوساطة
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 كما عممت بعض التجارب العربية كفمسطيف عمى إحداث لجنة الوساطة األسرية 
التابعة لمركز البحوث اإلنسانية واالجتماعية أسندت ليا ميمة تسوية مشاكؿ األسرة 
كالمنازعات بيف األزواج، إضافة إلى النزاعات المنصبة حوؿ الميراث، وكذا مشاكؿ 

ىكذا أصبح العديد مف األطراؼ يفضموف المجوء إلى مركز البحوث . الحضانة والنفقة 
اإلنسانية والتنمية االجتماعية لحؿ مشاكميـ عف طريؽ وسيط محايد يتسـ عممو بالسرية 

التامة ، حيث يعمؿ ىذا األخير عمى فيـ المشكمة والوقوؼ عمى أسبابيا وأبعادىا، وتقديـ 
المشورة والنصيحة وبدؿ كافة المساعي والجيود حتى يتمكف مف المساعػػدة أو المساىمة 

عادة الود إلى العالقات األسرية  . 128في الحؿ وا 

 عمى 2004 لسنة 10 كما حرص المشرع المصري مف خالؿ القانوف رقـ 
استحداث مرحمة لتسوية النزاعات األسرية تسبؽ مرحمة التقاضي، حيث تـ التنصيص مف 
خالؿ ىذا القانوف عمى إنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات األسرية بدائرة اختصاص 
كؿ محكمة، ويكوف تابعا لوزارة العدؿ التي تصدر قرارا بتشكيؿ ىذه المكاتب وتعييف مقر 

جراءات تقديـ طمبات التسوية ، وحرصا مف المشرع عمى تفعيؿ آلية التسوية  عمميا وا 
الودية قبؿ المجوء إلى مسطرة التقاضي ألـز األطراؼ بضرورة تقديـ طمب التسوية حيث 

ال تقبؿ الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكـ األسرة في المسائؿ التي ال يجوز فييا الصمح 
إال بعد تقديـ طمب التسوية إلى المكتب المختص ، كما جعؿ االستفادة مف مكاتب تسوية 

. المنازعات بصفة مجانية

 وعمى ىذا األساس فالمشرع المغربي ممـز باالنفتاح عمى النماذج األجنبية التي 
حققت نتائج متميزة في مجاؿ الوساطة األسرية واالقتضاء بيا في سبيؿ إحداث مؤسسة 

متطورة قادرة عمى تولي ىذا الرىاف ، الذي ىو الكفيؿ بتخفيؼ العبء عف القضاء 
األسري، حيث تسند ليذه المكاتب ميمة تسوية النزاعات التي تقبؿ الصمح ويكوف غايتيا 

بداية تسوية ودية لمنزاع، وفي حالة فشؿ الوصوؿ إلى حؿ ودي، يمكف التوصؿ إلى 
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تسوية النزاعات التي يمكف أف تنصب حوؿ آثار إنياء العالقة الزوجية مف نفقة وحضانة 
واقتساـ األمواؿ المشتركة، ذلؾ أف النماذج التي استفادت مف مزايا الوساطة اعتمدت عمى 
المبادرة اإلرادية مف أفراد األسرة التي تختار أو تقبؿ المجوء إلى الوساطة مف أجؿ الحفاظ 

عمى األدوار األبوية بعد الفراؽ، ذلؾ أف فشؿ مكاتب الوساطة في الوصوؿ إلى حؿ 
الستمرار الحياة الزوجية ال يعني أف مساعي الوساطة قد فشمت إذ يكفي أف ينجح الوسيط 
في تقريب وجيات النظر مف خالؿ السير باألطراؼ نحو اتفاؽ حوؿ آثار إنياء العالقة 

. الزوجية

تحمُك األهذاف : انًطهة انخاٍَ

عمؿ المشرع عمى إيجاد مؤسسة متخصصة  لمبث في النزاعات األسرية مف أجؿ 
، فالجميع ربط نجاح ىذا القانوف بوجود قضاء 129ضماف التطبيؽ السميـ لمدونة األسرة

فعاؿ وعادؿ عمى رأسيـ ممؾ البالد إذ حث عمى تفعيؿ اإلصالح الجوىري لمدونة 
األحواؿ الشخصية ودعـ مشروع مدونة األسرة ألنيا ميما تضمنت مف عناصر اإلصالح 

فإف تفعيميا يظؿ رىينا بإيجاد قضاء أسري، السيما وقد تبيف مف خالؿ تطبيؽ القانوف 
المنسوخ أف جوانب القصور والخمؿ ال ترجع فقط إلى بنودىا ولكف باألحرى إلى انعداـ 

. قضاء أسري مؤىؿ ماديا وبشريا ومسطريا 
ومما تجدر اإلشارة إليو أف التنظيـ القضائي المغربي لـ يسبؽ أف عرؼ جيازا 
قضائيا مستقال وخاصا بالقضايا األسرية ، وىكذا فقد كاف النظر في قضايا األحواؿ 
الشخصية مسندا إلى غرفة األحواؿ الشخصية وىي غرفة مف ضمف غرؼ المحكمة 

االبتدائية والمعروؼ أنو لـ يكف ىناؾ ما يمنع مف أف تنظر باقي الغرؼ في أي قضية 
. كيفما كاف نوعيا
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 ، فقد أدخؿ بمقتضى 130فوعيا مف المشرع بأىمية التخصص في قضايا األسرة 
 تعديالت عمى القانوف المتعمؽ بالتنظيـ القضائي لممحكمة 03 .70القانوف رقـ 

 ، إذ منح االختصاص ألقساـ قضاء األسرة وحدىا دوف غيرىا مف الغرؼ 131االبتدائية
التي تتكوف منيا المحاكـ االبتدائية في كؿ مالو عالقة باألسرة سواء كاف واردا بالمدونة 

نفسيا بشأف الزواج والطالؽ واألىمية والنيابة الشرعية والوصايا والمواريث أو واردا بغيرىا 
مف النصوص القانونية الخاصة كما ىو الحاؿ بالنسبة لكفالة األطفاؿ الميمميف والحالة 

. المدنية والجنسية 
فقضاء األسرة يكتسي أىمية بالغة لتعمقو بالذمة الشخصية لألفراد إذ يتحكـ في 

اليوية والميالد ، والزواج والطالؽ والنسب، وحتى بعد الموت يفصؿ في ما يخص 
التركات، وعمى ىذا األساس ففكرة تجميع المنازعات األسرية في جناح واحد كاف اليدؼ 
منو التسييؿ عمى المتقاضيف بشأف كافة اإلجراءات الخاصة باألسرة سواء تعمؽ األمر 
بقياـ الرابطة الزوجية أو انفصاميا أو شؤوف القاصريف وذلؾ مف أجؿ تفعيؿ نصوص 

مدونة األسرة وجعؿ اآلجاؿ المكرسة قابمة ألف تكوف آجاال محترمة وليست شكمية فقط ، 
فمف أىـ المبادئ التي نقؼ عمييا بمجرد استقراء نصوص مدونة األسرة  حرص المشرع 
عمى اإلسراع في البت وذلؾ مف خالؿ وضع آجاؿ محددة يجب عمى القضاء احتراميا، 
ذلؾ أف تحديد اآلجاؿ مف شأنو أف يخمؽ في نفوس المتقاضيف ارتياحا ويشجعيـ عمى 

المجوء إلى القضاء ألف التجربة أثبتت أف المساطر الطويمة ال تبعث عمى االرتياح وتفقد 
. المتقاضي الثقة في القضاء 

كما أف إقرار قضاء أسري مستقؿ ليس الغرض منو السرعة في البث والتسييؿ 
نما يتعدى ذلؾ إلى أىداؼ غير مباشرة تتجمى في تحقيؽ العدؿ  عمى المتقاضيف فقط، وا 

واإلنصاؼ والحفاظ عمى كياف األسرة مف خالؿ نشر ثقافة جديدة تدعوا إلى الحوار 
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والتفاىـ، وىذا ما سيكوف لو انعكاس إيجابي يتمثؿ في إحالؿ السمـ واالستقرار داخؿ 
األسرة ، ما داـ قانوف األسرة قد حدد الحقوؽ والواجبات وضبط المساطر مما سيجعؿ 

. 132القاضي يسعى إلى معالجة األمور بما تتطمبو مف حكمة وموضوعية
وكؿ ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي سطرىا المشرع في مدونة األسرة التي 
جاءت نتيجة حوار اجتماعي وقانوني عميؽ بيف مختمؼ مكونات المجتمع مف خالؿ 

. سعييا إلى الحفاظ عمى تماسؾ األسرة واستقرارىا في أداء دورىا األسري
غير أف ىذه األىداؼ اصطدمت بواقع قضاء األسرة الذي يعاني االكتضاض 

وكثرة الممفات باإلضافة إلى عدـ توفر اإلمكانيات ووسائؿ العمؿ الشيء الذي نتج عنو 
بطء في األحكاـ وعدـ اإليفاء بجميع المساطر المتطمبة، فالمياـ المتشعبة التي أسندت 
إلى قضاء األسرة تمخض عنيا في ذات الوقت تعقيد ممحوظ في النشاط القضائي وىو 

تعقيد زادت مف حدتو عوامؿ مف أىميا وجود كـ ىائؿ مف النصوص القانونية التي تحكـ 
. مختمؼ األنشطة، والتي لـ يعد مف السيؿ اإللماـ بيا كميا

وأماـ ىذا الوضع تـ التفكير في اعتماد مبدأ التخصص حيث شرعت وزارة العدؿ 
 ، 133في تنفيذ برنامج تكويف وتأىيؿ استيمتو بتدريب فوج متخصص في قضايا األسرة

 يسمح مف خالؿ التنظيـ 134فتكريس مبدأ التخصص القاضي ودعـ سياسة التكويف
القضائي الحديث بتطوير العمؿ القضائي، فتخصص القاضي في مادة معينة يدفعو إلى 
تعميؽ الدراسة واإلحاطة بجميع تفاصيميا والتعرؼ عمى التقنيات المتصمة بيا، مما ينمي 
ممكة البحث لديو ويساعده عمى تدقيؽ النظر في المسألة القانونية المطروحة ، لكف في 
نفس الوقت ال يستطيع القاضي أف يتجاوز أو يتجاىؿ الخبرات القضائية السابقة ، فمبدأ 
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التخصص ال يعني نقص في الكفاءة أو ضعؼ في التكويف،  ذلؾ أف التخصص 
القضائي بما يمثمو كآلية مف آليات الجودة القضائية أصبح ضرورة حتمية ال محيد عنيا 
لتمكيف المؤسسة القضائية مف واجبيا الطالئعي في تنمية المجتمع، ومما ال شؾ فيو أف 
التفكير في مثؿ ىذه اإلضافات كاف مف شأنو أف يدعـ المقتضيات الجديدة التي جاءت 

ف كاف 135بيا مدونة األسرة في اتجاه عصرنة حقيقية  ليذا القضاء لتحقيؽ فعاليتو ، وا 
تحسيف األداء القضائي مف أىـ األىداؼ األولويات التي تستمزميا ضرورة العدالة، وذلؾ 
ينطمؽ مف حاجة اإلنساف إلى نظاـ قضائي متكامؿ مف خالؿ تجسيد الجودة القضائية  

. 136التي ىي مسعى ومطمب لجميع فئات المجتمع
غير أف قضاء األسرة لـ يستطع تحقيؽ الجودة القضائية في ىذا المجاؿ ، وذلؾ 
راجع لعدة أسباب مف ضمنيا عدـ إحداث مؤسسات مستقمة تتكامؿ مع القضاء ذلؾ أف 
التوصية الرابعة مف تقرير لجنة العدؿ والتشريع وحقوؽ اإلنساف بمجمس النواب عقب 

 نصت عمى ضرورة إنشاء 2004 ماي 6الميمة االستطالعية التي قامت بيا في 
مؤسسات مستقمة تتكامؿ مع القضاء خاصة باإلرشاد والتوجيو واإلصالح تضـ مختصيف 

في العمـو الشرعية واالجتماعية والقانونية، فعدـ االستجابة لبعض المقترحات الكفيمة 
بتخفيؼ العبء عف القضاء وتحقيؽ الصمح وجعمو يفصؿ في القضايا التي ال محيد 

عنيا، جعؿ القضاء األسري يعرؼ عدة صعوبات ومشاكؿ أبرزىا تراكـ القضايا وخاصة 
. التي تقبؿ الصمح

وأماـ ىذا الوضع يمكف القوؿ أف إحداث مؤسسة خارج أدراج المحكمة تعنى 
بالوساطة األسرية كفيؿ بتحقيؽ الغاية األساسية لموسائؿ البديمة لحؿ النزاعات، ذلؾ أف 
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ىذه األخيرة في الواقع مقاربة عممية لفض المنازعات تتميز بقمة شكمياتيا ومحدودية 
الخصومة فييا وغمبت الجانب التعاقد عمييا، وىي بذلؾ ال تساىـ فقط في التقميؿ مف 
المساطر القضائية وتخفيؼ العبء عف المحاكـ، بؿ تمكف األطراؼ مف حؿ نزاعاتيـ 

بسرعة أكبر وتكاليؼ أقؿ، كما أنيا تقود األطراؼ إلى رضى تاـ بالحموؿ التي ساىموا في 
، وبالتالي فإحداث مؤسسة 137التوصؿ إلييا، كما تساىـ في تسييؿ الولوج إلى العدالة

الوساطة كفيؿ بتحقيؽ جممة مف اإليجابيات وتجاوز المعيقات التي واجيت القضاء 
. األسري 

حيث تسند لمكاتب الوساطة األسرية تسوية المنازعات التي تقبؿ الصمح وتكوف 
غايتيا تسوية ودية لمنزاع، غير أنو وفي حالة فشؿ الوصوؿ إلى حؿ ودي بخصوص 

. العالقة الزوجية يمكف التوصؿ إلى اتفاؽ حوؿ آثار إنياء العالقة الزوجية 
وعموما فمجاالت إعماؿ الوساطة األسرية متنوعة ومتعددة ، وبالتالي فإحداث ىذه 
: المؤسسة كفيؿ بفصؿ مجموعة مف النزاعات مف اختصاص قضاء األسرة منيا ما يمي

معيقات استمرار العالقة الزوجية ؛   -
 الحقوؽ المالية لمطرفيف؛ -

 قضايا النفقة ؛ -

 النزاعات المتعمقة بالحضانة ؛ -

. النزاعات حوؿ األمواؿ المكتسبة -
وذلؾ مف خالؿ إحداث مكاتب لموساطة بدائرة اختصاص كؿ قسـ مف أقساـ 
قضاء األسرة، تحت إشراؼ وزارة العدؿ ويضـ عددا كافيا مف األخصائييف في مجاؿ 

الوساطة، مع وضع إطار قانوني ينظـ مينة الوسطاء عمى غرار باقي الميف القضائية، 
بحيث يحدد مف خاللو مف ىو الوسيط األسري وطبيعة الشروط المطموب توفرىا فيو 
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وأجرتو وكيفية استيفائيا، وحقوقو وواجباتو، وغيرىا مف التفاصيؿ التي تخص مينة 
. الوساطة 

وىكذا فإف مقومات نجاح الوساطة األسرية وانتشار ثقافتيا في المغرب رىيف 
بوجود وسيط جيد، مع التنصيص عمى إجبارية المرور بمكاتب الوساطة في القضايا التي 

تقبؿ التسوية الودية بحيث يمـز كؿ مف يرغب في إقامة دعوى مف دعاوى األسرة التي 
تقبؿ الصمح أف يقدـ طمبا إلى مكاتب الوساطة األسرية المختصة مكانيا، مع تقديـ طمب 
يتضمف عناصر النزاع، وبعد قبوؿ الطمب واستدعاء األطراؼ يتـ تحديد جمسة الوساطة 

التي تتـ تحت إشراؼ وسيط يعمؿ عمى مساعدة أطراؼ النزاع مف أجؿ الوصوؿ إلى حؿ 
متفاوض بشأنو ومقبوؿ ، ذلؾ أف ميمة الوسيط ليست باألمر السيؿ بؿ تتطمب بدؿ 

الجيد مف أجؿ التوفيؽ بيف المصالح المتضاربة، وبالتالي الوصوؿ إلى حؿ مقبوؿ يرضي 
. جميع األطراؼ 

ففي حالة الوصوؿ إلى اتفاؽ بشأف النزاع المعروض يتـ إثبات ما تـ االتفاؽ بشأنو 
في محضر مخصص لذلؾ ويوقع مف قبؿ األطراؼ ومف ىيئة الوساطة، مع المصادقة 
عميو مف قبؿ قضاء األسرة ليكتسب قوة الشيء المقضي بو ، أما إذا لـ تسفر الجيود 

المبذولة في الوصوؿ إلى تسوية ودية يتـ عرض النزاع عمى قضاء األسرة كمرحمة أخيرة 
. وذلؾ بعد استنفاد كؿ المحاوالت الودية 

وعموما فنجاح تجربة مكاتب الوساطة األسرية رىيف بإحاطتيا بمجموعة مف 
الضمانات القانونية مف خالؿ تحديد آجاؿ قارة لتسوية النزاع داخؿ أجؿ معقوؿ مع إعفاء 

. أطراؼ النزاع مف أداء رسـو عممية الوساطة 
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: خاتًح

 
رغـ التعديالت الميمة التي نص عمييا المشرع في مدونة األسرة ، والتي ىمت 

مواضيع مختمفة، وطغى ىاجس أساسي عمى مضامينيا تجمى في الحفاظ ما أمكف عمى 
استقرار وتماسؾ األسرة وضماف استمراريتيا، خاصة وأنو ال ينبغي المجوء إلى حؿ ميثاؽ 
الزوجية إال استثناءا، وفي حدود قاعدة أخؼ الضرريف األمر الذي يقتضي مف القضاء 
المجوء إلى مسطرة الصمح، والتي أوضح التطبيؽ العممي ليا، أف مجموعة مف السمبيات 
تشوبيا وتحد مف فعاليتيا وىو ما يجعؿ آليات الصمح ومؤسساتو محط تساؤؿ مف حيث 

مدى فعاليتيا في ضماف استمرارية األسرة، وبالتالي ال بد مف تحقيؽ نقمة نوعية في 
.  العدالة األسرية مف خالؿ إدراج الوساطة األسرية في المنظومة القانونية والقضائية
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ذلؾ أف الوساطة األسرية كآلية جديدة لحؿ مختمؼ النزاعات، استطاعت خالؿ 
العقود األخيرة أف تفرض نفسيا بقوة عمى مستوى مختمؼ األنظمة القانونية، حيث عمدت 

العديد مف التشريعات المقارنة عمى إدراج الوساطة ضمف ترسنتيا القانونية، أما في 
المغرب يمكف القوؿ أف األجواء مناسبة إلقامة نظاـ محكـ لموساطة األسرية ، خاصة وأنو 

يتوفر عمى أرضية قانونية ومجموعة مف األعراؼ والعادات المتعمقة بالصمح والتوفيؽ، 
. والتي يمكف اعتمادىا وتفعيميا لتطوير آلية الوساطة 

إال أنو وبالرغـ مف وجود كؿ ىذه العوامؿ المساعدة عمى نجاح تجربة الوساطة 
األسرية ببالدنا، فإف تحقيؽ ذلؾ يبقى رىيف بالتغمب عمى مجموعة مف الصعوبات 

. القانونية والواقعية التي تعترض تطبيقيا بالشكؿ المطموب
كما يقتضي تضافر جيود مختمؼ الفاعميف في الحقؿ القانوني والقضائي وفعاليات 

المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الميتمة باألسرة، لما ليا مف دور نافد مف حيث 
التوعية والتحسيس بأىمية الوساطة لحؿ النزاعات ونشر ثقافتيا بيف أفراد المجتمع، 
والمشاركة اإليجابية لوسائؿ اإلعالـ بكؿ أصنافيا لمتعريؼ بما توفره مف مزايا بشكؿ 
. يساىـ في استيعاب األطراؼ ألىمية ىذه العدالة الفعالة، مما سيشجع األفراد عمييا

ذلؾ أف تفعيؿ الوساطة األسرية عمى المستوى العممي مف شأنو تحقيؽ جممة مف 
األىداؼ ومف ضمنيا تخفيؼ العبء عف القضاء األسري، واحتواء العدد الكبير مف 

النزاعات األسرية التي تقبؿ الصمح بشكؿ يحافظ عمى استمرارية واستقرار األسرة، وفي 
أسوء األحواؿ مف شأنو أف يحافظ عمى السمـ االجتماعي والعالقات المستقبمية بيف 

األزواج، في الحالة التي يكوف فييا الفراؽ ىو الخيار المطموب، مما سيساىـ نسبيا في 
. تحقيؽ االستقرار النفسي لألطفاؿ ضحايا الطالؽ

: وبالتالي فتحقيؽ ىذه األىداؼ يبقى رىيف بإتباع جممة مف الخطوات مف بينيا
إدراج الوساطة األسرية ضمف برامج الدراسة بالجامعات والمعاىد العميا وتشجيع  -

األبحاث والدراسات المتعمقة بالموضوع، مع ضرورة االنفتاح عمى الجامعات بيدؼ 
االستفادة مف الرسائؿ واألطروحات الجامعية في مجاؿ الوساطة ؛ 

تنظيـ مينة الوسيط كمينة قانونية بنصوص مستقمة عمى غرار باقي الميف  -
 القضائية األخرى، حيث تتحدد الشروط وضوابط ممارسة عممية الوساطة ؛
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دعـ الجيود المبذولة مف الجمعيات الميتمة بالوساطة مف خالؿ تأىيؿ أطرافيا في  -
شراكيا في التحسيس  لمتوعية بأىمية الوساطة؛  مجاؿ الوساطة األسرية، وا 

ضرورة دعوة وسائؿ اإلعالـ بكافة أنواعيا لالنخراط في عممية التعريؼ بمؤسسة  -
الوساطة، وتبياف أىميتيا والفوائد التي توفرىا لألطراؼ المتنازعة حتى يتمكف 

 المواطف العادي مف التعرؼ عمى ىذه الوسيمة؛

تبني اإلدراج التدريجي ليذه اآللية مف خالؿ العمؿ بوساطة قضائية كمرحمة أولى  -
في أفؽ تخطي الصعوبات القانونية والواقعية التي تعترض تطبيقيا بالشكؿ 

المطموب، ثـ في مرحمة موالية إحداث مؤسسة خارج أدراج  المحكمة تعمؿ بشكؿ 
دائـ في مجاؿ الوساطة األسرية، مع تزويدىا بالعنصر البشري المؤىؿ الذي تتوفر 

. فيو الشروط المتعارؼ عمييا لممارسة مينة الوساطة
 

 

لائًح انًراجع انًعتًذج 

 

تانهغح انعرتُح 

 

انُصىص انماَىَُح  

 

 3 الموافؽ ؿ 1424 ذي الحجة 12 الصادر في 1.04.22الظيير الشريؼ رقـ  -
 بمثابة مدونة األسرة، الصادر في الجريدة 03.70 بتنفيذ القانوف رقـ 2004فبراير 

  .5184الرسمية عدد 

 

 30 الموافؽ ؿ 1428 ذي القعدة 19 الصادر في 1.07.169الظيير الشريؼ رقـ  -
 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامف 08.05 بتنفيذ القانوف رقـ 2007نوفمبر 
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بالقسـ الخامس مف قانوف المسطرة المدنية، والمتعمؽ بالتحكيـ والوساطة االتفاقية، 
  .5584الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

 

 14 الموافؽ ؿ 1425 مف ربيع اآلخر 25 الصادر في 2.04.88المرسـو رقـ  -
 .، بشأف تكويف مجمس العائمة وتحديد ميامو 2004يونيو 

 

 المتعمؽ بكفالة 2002 يونيو 19 الصادر بتاريخ 1.02.172الظيير الشريؼ رقـ  -
  .5031األطفاؿ الميمميف، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

 

 الخاص بإنشاء محاكـ األسرة في مصر، الصادر في 2004 لسنة 10قانوف رقـ  -
 . 18/3/2004 في 12الجريدة الرسمية عدد 

انكتة 

، مطبعة دار الكتب القانونية، "محكمة األسرة واختصاصاتيا:"أحمد ناصر الجندي - 
 . 2005مصر، طبعة 

، " الزواج والطالؽ في مدونة األحواؿ الشخصية وفقا آلخر التعديالت:"إدريس فاخوري- 
  .1997دار النشر الجسور، الطبعة الخامسة 

، دار "دور المدياع في تعيير العادات والقيـ في المجتمع السعودي: " بدر أحمد كريـ - 
. صادر لمنشر السنة والطبعة غير مذكورتيف 

، مطبعة دار "الوساطة كوسيمة مف الوسائؿ البديمة لفض المنازعات:"بنسالـ أوديجا - 
 .القمـ، الطبعة األولى 

شكاالتو العممية، مطبعة دار السالـ ، الرباط، : "حاميدي عادؿ -  التطميؽ لمشقاؽ وا 
  .2007/2008الطبعة األولى 
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مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة "وجية نظر قانونية :" رشيد مشقاقة - 
  .2005األولى 

الزواج والطالؽ في مدونة األسرة، دراسة مقارنة مع أحكاـ الفقو :"عبد الخالؽ أحمدوف - 
، مطبعة طوب بريس، الطبعة " المالكي وقوانيف دوؿ المغرب العربي واالتفاقيات الدولية

  .2006األولى 

قانوف األسرة الجديدة، دراسة مقارنة مع أحكاـ الفقو اإلسالمي :"عبد الخالؽ أحمدوف - 
 .، الجزء األوؿ، مطبعة صوب بريس، الطبعة األولى "وقوانيف دوؿ المغرب العربي

منشورات رابطة حقوؽ اإلنساف " دليؿ مدونة األسرة ودور الوساطة: "عبد الرحيـ صابر - 
في إطار برنامج تعاوف مشترؾ مع المعيد العالي لمقضاء بتنسيؽ عمى وزارة العدؿ 

2006. 

 .، مطبعة إليت سال "التطميؽ-الطالؽ- الزواج–شرح مدونة األسرة :"عبد السالـ زوير - 

التنظيـ القضائي المغربي دراسة عممية، المطبعة والوراقة : " عبد الكريـ الطالب - 
 . 2010الوطنية مراكش، الطبعة الثانية أبريؿ 

أىمية الصمح في القانوف المغربي بيف التأصيؿ والتطبيؽ : " عبد المطيؼ إدرزي - 
 .، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة األولى " العممي

، الدار "عندما يحتدـ الصراع دليؿ عممي الستخداـ الوساطة في النزاع: "سمكيو .كارؿ أ- 
 .1999الدولية لمنشر، الطبعة األولى 

، "األسرة في فرنسا دراسة قانونية وحاالت شادة وفقا آلخر التعديالت:"محمد الشافعي - 
 . مراكش 2001المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة األولى 

، مطبعة النجاح "التطميؽ بسبب الشقاؽ في مدونة األسرة: "محمد الكشبور وآخروف - 
  .2006الجديدة الدار البيضاء، الطبعة األولى 
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 بشأف إنشاء 2004 لسنة 11 و 10شرح وتعميؽ عمى القانونيف رقمي :"محمد سكيكر - 
، مطبعة منشأة المعارؼ باإلسكندرية، طبعة "محكمة األسرة وصندوؽ تأميف األسرة

2005. 

، مطبعة دار محمود، "التعميؽ عمى قانوف إنشاء محاكـ األسرة:"محمد عزمي البكري - 
. الطبعة الثانية السنة غير مذكورة 

المقتضيات الجديدة لمدونة األسرة :" منشورات جمعية نشر المعمومة القانونية والقضائية -
مف خالؿ أجوبة السيد وزير العدؿ والسيد وزير األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية عف األسئمة 

سمسمة الشروح والدالئؿ، " واالستفسارات المثارة أثناء مناقشة مشروع المدونة أماـ البرلماف 
 .، وزارة العدؿ 2007 الطبعة الثانية 4العدد 

، دار الكتب العممية، " الوساطة في الخالفات العربية المعاصرة:"نيمة ياسيف حمداف - 
 . ، بيروت 2005الطبعة األولى، 

قانوف الطالؽ بالمغرب بيف مدونة األحواؿ الشخصية والجدؿ حوؿ : "خالد برجاوي - 
 . 2000، مطبعة دار القمـ ، الطبعة األولى "التغيير

األطروحاخ وانرسائم 

موقؼ المجمس األعمى مف ثنائية القانوف والفقو في مسائؿ :"عبد المجيد غميجة - 
، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه بكمية الحقوؽ، أكداؿ بالرباط، السنة " األحواؿ الشخصية

  .2000-1999الجامعية 

، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه، "إستراتيجية تنمية العدالة في المغرب:"رشيد صدوؽ- 
الجزء الثاني، جامعة الحسف الثاني، عيف الشؽ، كمية العمـو القانونية واالقتصادية 

 . 2008-2007واالجتماعية، الدار البيضاء ، السنة الجامعية 

، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات العميا "دور النيابة العامة في قضايا األسرة:"أحمد البنوضي- 
المعمقة في القانوف الخاص، وحدة التكويف والبحث في قانوف األسرة المغربي والمقارف، 
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كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، جامعة عبد المالؾ السعدي، طنجة، السنة 
  .2006-2005الجامعية 

الطرؽ البديمة في تسوية المنازعات األسرية ودورىا في حماية : "إنصاؼ البوزيدي - 
، رسالة لنيؿ دبمـو الماستر المتخصص الميف القضائية والقانونية، كمية العمـو "األسرة

  .2009-2008الرباط، السنة الجامعية -القانونية واالقتصادية واالجتماعية، السويسي

الطرؽ البديمة لتسوية المنازعات األسرية، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات :"حناف كباكبي - 
العميا المعمقة وحدة التكويف والبحث في قانوف األسرة والطفولة، شعبة القانوف الخاص، 

كمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بنعبد اهلل، فاس، السنة 
  .2005-2004الجامعية، 

، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات "مرحمة الصمح في المساطر القضائية: "سعيد المعتصـ - 
أكداؿ، كمية العمـو القانونية -العميا المعمقة في القانوف المدني، جامعة محمد الخامس

  .2005-2004واالقتصادية واالجتماعية، الرباط ، السنة الجامعية 

رسالة لنيؿ "، (الوساطة نموذجا)الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات األسرية :" عثماف أخديـ - 
دبمـو الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص، وحدة التكويف والبحث في قانوف األسرة 

المغربي والمقارف، جامعة عبد المالؾ السعدي، كمية العمـو القانونية واالقتصادية 
  .2010-2009طنجة، السنة الجامعية -واالجتماعية

، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات "دور الصمح في حماية األسرة:"فاطمة الزىراء القيسي - 
العميا، وحدة التكويف والبحث في قانوف األسرة المغربي والمقارف، كمية العمـو القانونية 

  .2007 – 2006واالقتصادية واالجتماعية، جامعة عبد المالؾ السعدي، السنة الجامعية 

، لرسالة لنيؿ دبمـو " النظاـ المالي لمزوجيف عمى ضوء مدونة األسرة:" محمد أقاش - 
الدراسات العميا المعمقة في القانوف الخاص، جامعة سيدي محمد بف عبد اهلل، كمية العمـو 

. 2006-2005القانونية واالقتصادية واالجتماعية، ظير الميراز، فاس، السنة الجامعية، 
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، رسالة لنيؿ دبمـو الدراسات "دور مدونة األسرة في االستقرار األسري: "مراد بولعيش - 
العميا المعمقة، وحدة التكويف والبحث في قانوف األسرة المغربي والمقارف، كمية العمـو 

القانونية واالقتصادية، جامعة عبد المالؾ السعدي، طنجة، السنة الجامعية 
2007/2008 .

 

 

 

 

 

انًماالخ 

 ، مقاؿ منشور بمجمة" الصمح في العمؿ القضائي، الطالؽ نموذجا: " إدريس فاخوري- 
 . ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2002 ، ماي 2القصر، العدد 

، مجمة اإلشعاع، " بعض مظاىر قيـ حقوؽ اإلنساف في مدونة األسرة:"إدريس فاخوري - 
  . 2004 ، غشت 29العدد 

، مجمة المرافعة، العدد "مدى إمكانية تطبيؽ نظاـ الوساطة بالمغرب: "الحسف بوقيف - 
  .2004 ، مطبعة النجاح الجديدة، دجنبر 14-15

، مجمة القضاء والقانوف، "جودة األداء القضائي وتقييـ عمؿ المحاكـ : " بنسالـ أوديجا - 
.  ، مطبعة األمنية 151العدد 

، مقاؿ منشور "الوساطة كوسيمة مف الوسائؿ البديمة لفض المنازعات:"بنسالـ أوديجا - 
  .2006، دجنبر 36بمجمة المعيار ، العدد 

 ، 5، مجمة مدارؾ، العدد " مراكز االستماع الحالالت والمخاذير:"جواد الشقوري - 
 .، المطبعة غير مذكورة 2006يوليوز ، غشت 
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، المجمة المغربية لقانوف " دور القضاء في تفعيؿ مقتضيات قانوف األسرة: "زىور الحر - 
  .50واقتصاد التنمية، العدد 

، مجمة "  التشريع واآلفاؽ –تقرير ندوة مستجدات مدونة األسرة :" سعيد كوكبي - 
 .، مطبعة األمنية الرباط 150 العدد –القضاء والقانوف 

، مجمة القضاء والقانوف ، العدد "دور النيابة العامة في مدونة األسرة:"سفياف أدريوش - 
. ، مطبعة األمنية ، الرباط 150

، 14خصوصيات تسوية المنازعات األسرية، مجمة محاكمة العدد .",أيت أرجداؿ سمير - 
 .، مطبعة دار أبي رقراؽ، الرباط، 2008أبريؿ بونيو 

، مجمة المحاكـ " الوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات وعالقتيا بالقضاء:"فتيحة سياسي - 
 .، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 110المغربية، عدد 

 القاضي بنسخ 08 .05الوساطة االتفاقية  في ضوء مشروع قانوف :" لحسف بييي - 
مقاؿ منشور بمجمة " وتعويض الباب الثامف بالقسـ الخامس مف قانوف المسطرة المدنية 

 .، مطبعة فضالة 2006 شتنبر 1محاكمة  العدد 

 8، مجمة الممؼ، العدد "كتابة الضبط لدى أقساـ قضاء األسرة: " محمد الطموحي - 
.  ، 2006أبريؿ 

تجربة المممكة المتحدة في مجاؿ الحموؿ البديمة لفض النزاعات، :"محمد برادة غزيوؿ - 
  .2006، دجنبر 36مجمة المعيار، العدد 

، مجمة القصر، " الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات التجربة األمريكية كنموذج:"محمد سالـ - 
.  ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 6/2003العدد 



 99 

دور الطرؽ البديمة لحؿ النزاعات في إصالح القضاء وتأىيمو لمواجية :"محمد سالـ - 
، مطبعة 2005 ، سنة 51، المجمة المغربية لقانوف واالقتصاد، العدد "تحديات العولمة

 .البالبؿ البطحاء، فاس 

، "أىمية محاولة الصمح بيف الزوجيف في استقرار األسرة وكيفية إجرائيا: "عمر لميف- 
 . 63مجمة قضاء األسرة، العدد 

رصد ميداني : أزمة مسطرة الصمح في القانوف والقضاء المغربي:"يوسؼ بنباصر-
، مجمة المحامي، "لحصيمة التطبيؽ، وقراءة في أسباب األزمة والحموؿ المقترحة لمعالجتيا

  .2006، 49العدد 
 

 

 

انُذواخ 

، سمسمة الندوات، بمناسبة " قراءة في مشروع قانوف الوساطة بالمغرب:"أحمد إد الفقيو  -
االحتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجمس األعمى ، بعنواف الصمح والتحكيـ والوسائؿ 
البديمة لحؿ النزاعات مف خالؿ اجتيادات المجمس األعمى الندوة الجيوية الحادية عشر، 

 . ، مطبعة األمنية الرباط 2007 نونبر 22 – 21قصر المؤتمرات بالعيوف يومي 

مف إجراء التصالح أو التوفيؽ أماـ القاضي إلى نظاـ الوسيط لحؿ :"إدريس فجر - 
، مجمة الطرؽ البديمة لتسوية المنازعات، أشغاؿ الندوة العممية التي نظمتيا " النزاعات 

شعبة القانوف الخاص، بكمية العمـو القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس يومي 
. ، مطبعة فضالة 2009-2 بفاس، العدد 2005 أبريؿ 15و14

إدماج الوساطة في النظاميف القانوني والقضائي بالمغرب السياؽ العاـ، :"بنسالـ أوديجا - 
، أشغاؿ الندوة الحادية عشر التي "اإلشكاليات المطروحة، أي دور المحامي في التجربة

 بقصر المؤتمرات بالعيوف، تحت 2007 نونبر 02-01نظميا المجمس األعمى يومي 
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عنواف الصمح والتحكيـ والوسائؿ البديمة لحؿ النزاعات مف خالؿ اجتيادات المجمس 
 .األعمى، منشورات المجمس األعمى، مطبعة األمنية 

أشغاؿ الندوة " مدونة األسرة، عاـ مف التطبيؽ الحصيمة واآلفاؽ :" عبد العزيز حضري - 
، منشورات مجموعة البحث 2005 فبراير 18 – 17الوطنية المنعقدة بكمية وجدة يومي 

.  مطبعة التيسير2006في القانوف واألسرة سمسمة الندوات، العدد األوؿ 

الطرؽ البديمة لتسوية النزاعات ودورىا في تخفيؼ العبء عمى القضاء :"محمد سالـ - 
 بمناسبة 2007، الندوات الجيوية طيمة سنة "وتحقيؽ التنمية االجتماعية واالقتصادية

االحتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجمس األعمى بعنواف الصمح والتحكيـ والوسائؿ 
البديمة والنزاعات مف خالؿ اجتيادات المجمس األعمى ، الندوة الجيوية الحادية عشر، 

 .، مطبعة األمنية الرباط 2007 نونبر 22-21قصر المؤتمرات بالعيوف يومي 

الوسائؿ البديمة لتسوية المنازعات :"محمد ناصر مستوي مشكوري ومحمد بوزالفة - 
، الندوة العممية التي نظمتيا شعبة القانوف الخاص، بكمية العمـو القانونية " األسرية

 4واالقتصادية واالجتماعية بفاس بشراكة مع وزارة العدؿ وىيئة المحاميف بفاس، يومي 
، منشورات جمعية نشر المعمومة القانونية والقضائية، سمسمة الندوات 2005 أبريؿ 5و

 .، الطبعة األولى 2004 – 2واألياـ الدراسية، العدد 

، " دور الحكميف في إصالح ذات البيف الطموح والتشريع وعوائؽ التطبيؽ:"يحيى بكاي - 
 منشورات 2005 فبراير 18-17 المنعقدة بكمية الحقوؽ بوجدة يومي ةأشغاؿ الندوة الوطني

. ، مطبعة اليسير 2006مجموعة البحث في القانوف واألسرة ،العدد األوؿ
 

 : تـحـىث

، رسالة نياية تدريب الممحقيف القضائييف "دور القضاء في حماية األسرة: "أنور ماللى - 
  .32الفوج 
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دراسة في : الوساطة في حؿ المنازعات :" عمي إدريسي حسني وعبد الحميد كميرو - 
-2007، 34، بحث نياية تدريب الممحقيف القضائييف، الفوج " 05/08ضوء القانوف رقـ 

2009.  
 

انجرائذ  

  .27/7/2010 بتاريخ 3203جريدة الصباح، العدد - 
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Les Ouvrages : 

 

 -Daniel schlesinger : « Le médiateur judicaire » édition France 

quercy.  
 

- Guy Hiernaux : « Divorce et Séparation de corps » , édition 

Laracier Bruxelles 2001.  
 

- Jean cruypalants et Michel gonda et Marc Wagemous : »droits et 

pratique de la médiation » édition Bruxelles 2008.  
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- Rajaâ Naji el Makkaoui : »noudawanh (code Marocain de la 

famille) le référentiel et le conventionnel en harmonie, adition 

Bouregreg Rabat , 2009.  
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