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 الالئحة التنظيمية

 والوساطة لدى مجلس العدل الداخلي واالعتراضإلجراءات التظلم 
 2015ل( لسنة  /6رقم )

 
 ؛ةـــــــــــــــالمقدم

لععدى جميعع   وااليتمععاءوالرضععج الععو ي م  واالسععتدامةتسعععج جمةيععة معضععد تلععام  النسععاء اترفيععم طلععج تععوقرر مت ل ععات اإلسععت رار 
، وهعععو معععا اتح عععا عدلعععاعة الععععدل والمت عععوعر  لعععداضاعضعععا والمت وععععات معععو  م ومو  عععات الجمةيعععة والمتعاقعععدا  والمتعاقعععدات م

ععد  ي  ، وتسعج كعلل  طلعج المحاقظعة علعج االيلع اي العل  علج الجمي  فون تحرز اي ضم ال ايون وضمان ت باحكأ والتزاموالمساواة 
حععع  ظلم والشعععكوى و ، وتعععرى أيععع  ال إعععد مععع  طتاحعععة ال نعععوات للعععتعمعععال الم لوبعععة ع اعلياعععة وك عععاءةمععع  اتمعععور اللعععروراة إليجعععا  ات

النزاععععات عالوسعععائ  السعععلمية مععع  خعععالل الوسعععاطة أو اللجعععوء طلعععج طجعععراءات الععععدل العععداخلم ل ايعععات مراجععععة طجعععراءات المحاسععع ة 
حة ق د تم وض  هله الالئ وااليل اياتمر ،وللمان تح را العدل واإليصاف  اقتلجوالمساءلة وت برا الجزاءات حرثما وكلما 

ملزمعة تلاها كلما تم ت عديم طلعم مراجععة أو لعكوى أو تظلعم أو طفععاء إتجعاو  أ  قعرار أو طجعراء ل حكعام الالتنظيمية للعم  عم 
  الناقعععلة قعععم الجمةيعععة وكلمعععا اتقعععل قعععرار اتعلعععا إتجعععاو  أ  مععع  المو  عععات / المعععو  ر  أو المتعاقعععدات المتعاقعععدا  أو  رعععرهم مععع

 عة أو طاعلاء معا يععد مقال ععاقترافسعلوكضم الععام أانعاء العمع  أو اتعلعا  ئضم أومرجةيات الجمةية ال ايويية قم أفا عاحترامالملزمر  
 ، أو حرثما وكلما تلرر أحد قم الجمةية جراء قرار أو طجراء مقالف.مساءلةمستوجم لل

 ( :1المادة )

ا مع  والوسعاطة لعدى مجلعس الععدل العداخلم " واعمع  إضع لع " طجراءات العتظلم واإلعتعراضالالئحة التنظيمية  ) تسمج هله الالئحة
 . طجتماع تالم لضا للمصافقة علرضا تعرض علج الضرئة العامة قم أولتتاراخ طقرارها م  الضرئة اإلفاراة علج أن 

 ( : 2المادة )

اء الضرئعة العامعة أو انشأ عموجم أحكام هله الالئحة مجلس العدل الداخلم المؤلف م  خمسة أعلاء أربععة معنضم مع  إعر  أعلع
اعتم  واالسعتعدافالضرئة اإلستشاراة أو أعلاء الشرف أو اتعلاء المؤا را  مم  اتمتعون عصع ات النزاهعة والعلعم والقبعرة والحيعاف 

 اختيعارأعلعاء الضرئعة اإلفاراعة للجمةيعة كمعا اعتم  /رئعة العامعة للجمةيعة مع   رعر علعواتمع  الض عااليتقعا ععالتواقا أو  اختيارهم
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 عات ومعو  م مع  مو  االيتقعا ععالتواقا أو ه اختيعار لمعدة سعنتر  قاإلعة للتجداعد لمعدة مماالعة واحعدة والقعامس اعتم  احتيايعلو  
 .الجمةية وللمدة ذاتضا

 ( :  3المادة ) 

ائبعع / ة ، وي خاللع  أو انتقعم رئيسعع / ة المجلعس الم وضعع / ة عالوسعاطةم  يقتار  ايتقاع أو  اختيارهيع د المجلس طجتماعًا قور 
 للرئيسع / ة  وم رر/ ة المجلس ، واعتبر العلوان / العلوتان الراععع / ة والقامسع / ة  أعلاء. 

 ( :4المادة )

ت عع  علععج المو  ععع / اعع /ات  مسععؤولية العمعع  عأقلعع  مععا لععداضم معع  قععدرات ومضععارات ومحاولععة تحسععر  مسععتوى أفائضععم و يتععاجرتضم 
ايععم مرت  ععة م والت ر ععد ع واعععد وتعليمععات الجمةيععة الناقععلة وبمععا ات ععرر تهلععي ضم ععع  معع  مضععام سععواء كوقضمضععم لمسععؤولياتضم والتزامععاتض

 ع بيعة عمععلضم أو عأعمال الجمةية اللروراة اتخرى . 

 ( 5المادة )

 والمسؤولع / ة اإلفاراة الم الر/ ةالرئيسع/ة التن رلاع/ة مسؤوليات رئيسة الجمةية و 

صعععورة مسعععتمرة وخااعععة قععم المقال عععات ال سعععي ة  رعععر والمشعععورة  للمو  ععع / اععع /ات  التاعععععع / اععع /ات  لضععم عطسععداء الن صععع     -أ 
قات لععو /ات المتهعررة إضعدف تشععجي  المو  عع / اعع  علعج تحسعر  أفائضععم و يتعاجرتضم وتصععحي  اتخ عاء والحرلولعة فون  ضععور تصعر 

 اتلقاص المعنرر  عشك  سلبم.ت ر َكْم فون معالجة لت اَقَمْم وأا حم تؤار علج العم  و 

 .رأاعضع / ا وللدقاع ع  ي سضع / اناقشة المو ف قم المقال ات التم تستوجم طي اع جزاءات و تاحة ال راة لضع / ا إلإداء م –  

 ( :6المادة )

 تمت  مجلس العدل الداخلم عاإلست اللية وات   م الرة الضرئة العامة للجمةية واكون عمل  ت وعيًا .ا -أ 

واتوجعم علعج كع  الرئيسع/ة التن رلاع/ة و نضض المجلس عمسؤوليات  قم ططار التعاون م  رئيسع / ة الجمةية والضرئة اإلفاراة ا -  
 منضم  ت ديم ك  التسضرالت الال مة وتوقرر مت ل ات عم  المجلس.
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تسعس التعم اراهعا ضعروراة لتمكرنع  مع  و اعم افئ الحيعاف والسعراة والتوارعا ولع  أن يلع  التعليمعات أ االلتزامعلج المجلس  –ج 
مةيعة قعم النضوض عمسؤوليات  والتم تعتبر ياقلة م  تاراخ طقرارها م  قب  الضرئة اإلفاراة علج أن تعرض علعج الضرئعة العامعة للج

 أول طجتماع تالم لضا للمصافقة علرضا. 

 ( : 7المادة )

عملية طوعية و رر رسمية وسراة تن با علج المنا عات الشقصية ة عالوساطة وهم  // اتعبر رئيسع/ ة المجلس م وضع تع -أ 
ت اوضم عشأن منا عة أو خالف،  ات اقوالمسلهية والمضنية وتضدف طلج مساعدة اتطراف علج العم  قم سبر  التوا  طلج 

هلمة اتخررة عشأن ال رار النضائم رضائم خالل ما أقصاه االث جلسات وتهون ل طراف ال ات اقعلج أن اتم التوا  طلج 
 عاإلت اق أو عدم .

أو  االعتراضال تحول طجراءات الوساطة فون ادور قرارات ع  الجضة المقتصة عدي اع جزاءات وبضله الحالة يجو   –  
 التظلم طلج المجلس عص ت  مجلسًا للعدل الداخلم.

 طراف طإرا  ما لدى ك  منضم م  إرناتتعلج ها ل ايات الوساطة و ال يجو  اإلستناف طلج أية معلومات أو واائا تم طإرا   –ج 
 .وواائا أمام لجنة العدل الداخلم

عل ة عالح وق ال يجو  اإلت اق م  خالل الوساطة علج مقال ة المرجةيات الملزمة قم الجمةية وتنصم علج الجوايم المت  -ف 
قراف أو الوحدات اإلفاراة أو المتعاملر  م  الجمةية وأ  م  أعلائضا الشقصية والمسلهية والعالقات إر  اتالمالية والمعنواة 

 أو العاملر  قرضا . 

 ( : خصائص ومنافع الوساطة ؛8المادة )

ا والمبدأ اتساسم هو أن الوساطة علج ح  المنا عات ع  طراا طعاية اتطراف إليجاف ح  للنزاع ال ائم إرنضم تساعد -أ 
 هو الح  اتقل  ت  منا عة. وباالت اقالتوا  طلج ح  النزاعات رضائيًا 

 ، وامك  عافة ل طرافتوقر الوساطة الوقم والمال وتق ض كّم المنا عات المولدة للل وي الن سية قم مكان العم   -  
أن يحلوا منا عاتضم ع  طراا الوساطة علج يحو أسرع وأسض  م  رق  اتمر طلج الجضات اإلفاراة المعنية قم  المتنا عة

علج ت ب  ع وبة أو جزاء اتم التنسرم إضا إناء علج  االت اق اي وى الجمةية وم  ام التظلم طلج لجنة العدل الداخلم حتج ولو 
 ة. الوساط ات اق
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ل طراف  له  يجو  ،ة /عة قايوير /الم ال تت لم عافة حلور مستشارلتقايوييا وهم عا تعملية الوساطة ليسم طجراءا -ج 
 لداخلمة مجلس العدل ا /روراا ععد مناقشة اتمر م  رئيسعة أو  مرلع / ة طذا ما اعتبر أ  منضم أن ذل  ض /طحلار ممثلع

 الم وضع / ة عالوساطة ومواق تضع / أ علج ذل . 

 الرئيسع اقتراحذا كايم هناك طجراءات عدل فاخلم جاراة قال ماي  م  اختيار سبر  الوساطة إناء علج طلم اتطراف أو ط –ف 
لج عوتوقف اإلجراءات لمدة ال تزاد ة أو أ  م  علوات / أعلاء لجنة العدل الداخلم وقم حال المواق ة تؤج  الجلسات /

 الوساطة .  ات اقلضر واحد إلتمام 

 ( : عناصر الوساطة ؛ 9المادة )

 لوساطة عملية طوعية. وال يمك  أن تجر  الوساطة علج يحو قعال أو معتاف فون مواق ة اتطراف المعنية.ا -أ

 ة عالوساطة . /وبمساعدة الم وضع رر رسمملوساطة عملية  رر رسمية تسم  ل طراف عح  المشكلة علج يحو  ا - 

ة ا  ج سراا ما لم تت ا  /تطراف أو علج اي راف م  الوسي عناقش إر  اا  وأ  أمر  الوساطة عملية تتسم عسراة تامة -ج
 اتطراف علج خالف ذل .

ا  طلج تسواة للمنا عة. لقصيا له  منضا وتع /ايسر التو  اتطراف علج التوا  طلج ح  مناسم تع/ يساعد الوسيط / ة -ف 
زما وم  ذل ، ت  ج اتطراف مسؤولة علج يحو كام  ع  ايا ة الح  الل  اناسبضا. وال تع / اتقل الوسي ع / ة قرارا مل

 ل طراف، ولهنضع / اتع / اوجضوتع / يساعد علج التوا  طلج ات اق مشترك لح  المشكلة أو النزاع . 

 وساطة ؛ ( : دور المفوضـ / ة بال10المادة )

لضرئة ا  أن رئيسع / ة مجلس العدل الداخلم تع / اتمت  عصالحيات الوساطة وتع / يعتبر م وضع / ا / ة إضا م  علج الر م م -أ 
جاف ولة طيالعامة للجمةية طال أيضع / ا وسيط محااد وليس لضع / ا أ  مصلحة خااة قم النتائج المحتملة، قدورهع / ا هو محا

 .ي  اتطراف علج المساهمة علج قدم المساواة قم المناقشة واسض  تضرئة جو يساعد علج ح  المشاك مناخ آم  يشج  جم

علرضع / ا ولهنضع / ا تع / يستقدم  الوساطة ليسم حكما أو قرارًا والوسي ع/ ة ال تع / يحدف يتائج المنا عات المعروض  –  
مضارتضع / المحاولة طع اء جمي  اتطراف قراة للتعبرر ع  الرأ ، عأسلو  يعبر ع  االحترام واالمتناع ع  ططالق اتحكام، 

 واع / تسض  الحوار عصورة تساعد علج التوا  طلج ح  اناسم اتطراف جميعضا.
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 من يمكنهـ / ا اللجوء إلى الوساطة ؛ ( :11المادة)

وحة لجمي  مو  م ومو  ات الجمةية والمتعاقدا  والمتعاقدات معضا والمت وعر  والمت وعات والمنت عر  الوساطة م ت -أ 
عص تضم  ةإلفاراوالمنت عات والمتعاملر  والمتعامالت كما أيضا متاحة لإلفارات واتقسام واللجان والضياك  عما قم ذل  الضرئة ا

 المؤسسية. 

عال رف اآلخر/اتطراف  االتصالمك  تحد اتطراف الم افرة قم طلم الوساطة قم منا عة ما وقم هله الحالة اتم ي –  
 اتخرى للتأكد م  استعدافهع /ا للمشاركة قم الوساطة.

 الت اق معا علج طلم وساطة.ايمك  ل طراف  -ج 

أو  /ورئيسع / ة الجمةية  و / أو الوحدة اإلفاراة المعنية و / أو رئيسة التن رليةاليمك  أيلا أن تأتم ال ل ات م   -ف 
 يزاع ما علج طلم الوساطة أو المشاركة قرضا. أطرافالضرئة اإلفاراة للجمةية إضدف تشجي  

 المنازعات التي تجوز فيها الوساطة ؛( :  12المادة ) 

أو القالف المتعلا  لئة ع  عالقات العم . وا صد عالمنا عةاالوساطة قم جمي  المنا عات أو القالقات الن تجو  -أ
عالعم  أ  م ال ة أو مشكلة ذات طاع  رسمم أو  رر رسمم تثرر خصاما وتهون ياتجة ع  عالقة تو يف قائمة أو 

عة المنا   أو المعنوار  الملكورا  وامك  أن تهون   عررال بيمتوقعة أو ساع ة إر  الجمةية ومو  رضا أو أ  م  اتلقاص 
 معز ة إواائا خ ية أو منا عة ل واة أو منا عة م  خالل وسائط أخرى.

إلة للنظر لنزاعات المتعل ة عالعم  أو النالئة عن  أو الواقعة أاناءه أو عمناسبت  تعتبر م  حرث المبدأ قاأ  يوع م  ا -  
 . قرضا م  خالل جضوف الوساطة

 ؛ لطلبات ( : قبوال13المادة ) 

 المجلس وتدويضا قم سج  ال ل ات الوارفة طلج واالعتراضاع / تتل ج م رر/ ة المجلس جمي  طل ات الوساطة والتظلم  -أ
 واتم تدقي ضا قم  لون أسبوع واحد م  تاراخ وروف ال لم عشأيضا عغية التأكد م  أن ال لم مستوف للشروي .

 أسبوع ت  ب  طل ات الوساطة التم تستوقم الشروي حسم التدقرا وتحال طلج الم وضع / ة عالوساطة خالل مدة أقصاها - 
 واحد .
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 والتظلم المستوفية للشروي وتحال خالل مدة أسبوع واحد طلج مجلس العدل الداخلم. االعتراضت ب  طل ات  -ت
عجضوف  تم التوا  طلي  الت اقم عشأن أ  قرار تم تن رلًا ت ديم طلم طلج لجنة العدل الداخل ةال يجو  للمو  ع / -ث

 الوساطة . 

 ( : المهل الزمنية ؛ 14المادة )

 ا الر قم طجراءات الوساطة خالل مدة أقصاها أسبوع م  تاراخ قبول ال لم الوارف إضلا الشأن .  –أ 

عما قم ذل  خالل سماع اتطراف، أن ي ترح ، العدل الداخلميجو  لمجلس العدل قم أ  وقم قب  أو أاناء طجراءات   -ب 
اية لمدة ال تتجاو  لضرًا لضله ال ضا علج اتطراف طلم وساطة و ذا واق م اتطراف علج ذل  قدن اللجنة تعلا طجراءات

 .واحداً 

أو تظلم أو مسألة معروضة علج مجلس العدل الداخلم وبم افرة منضا أن تت ا علج طلم  اعتراضيجو  ل طراف قم  -ج 
ساعة ع رارها هلا وللمجلس وقف طجراءات  لمدة ال تتجاو   48وساطة، وقم هله الحالة ان  م علرضا طعالم المجلس خالل 

 لضرا واحدًا لضله ال اية . 

اطة خالل مدة أقصاها االاة ألضر م  تاراخ ت ديم أول طلم إضلا وال اتوجم أن ي لا ملف الوسوقم جمي  اتح –ف 
 القصوص. 

 ( : إنفاذ اتفاقات الوساطة ؛  15المادة )

ءات اإلجرا ذاتقاع  تن رلها  االمتناعالق ية الموقعة والنالئة ع  جضوف الوساطة ملزمة تطراقضا واوجم  االت اقاتتعتبر 
 ة .  /لممتنععان هلا التن رل ومساءلة االه رلة علم

 ؛ واالعتراض( : التظلم  16المادة ) 

ون أو لل اي طذا وجد/ ت أي  جضة مم  يحا لضع / ا اللجوء طلج مجلس العدل الداخلم أن قرار ما أو طجراء تم عصورة مقال ة
خالل  مجلس العدل الداخلم ت  عموجم الئحة موجضة اعتراضظلم و قلضع/ ا أن تت دم إتألحا ضررًا  رر مبرر إضع / ا 

 مدة أقصاها أسبوع واحد م  تاراخ تبل ضا أو علمضا عال رار أو اإلجراء المشكو من  . 
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 ؛  واالعتراض( : إجراءات النظر في التظلم 17المادة ) 

العدل الداخلم ف القاص عمجلس ال شراة وتع ج رقمًا متسلساًل وتسج  قم سج  الوار  الموارف للمسؤول/ة الالئحةتسلم  –أ 
 وتعام  عسراة.

 . هاصاها االاة أيام م  تاراخ وروفدة أقتسلم يسقة ع  الالئحة خالل م رئيسع/ ة مجلس العدل الداخلم و اع / تبلغ  -  
خالل مدة أقصاها أسبوع م  تاراخ تسلمضع / ا  لالجتماعع / تدعو رئيسع / ة مجلس العدل الداخلم أعلاء المجلس ا –ج 

 الالئحة.
لج كما تستم  ط إبناتضمادعو المجلس م دمع /ة الالئحة والجضة المشكو منضا وتستم  طلج أقوال ال رقر  وت ل  علج ا –ف  

 أ  ألقاص لداضم معلومات حول ال رار أو اإلجراء المشكو من  ول  أن يع د عدة جلسات لضله ال اية. 
نظر قم خالل مدة أقصاها لضر واحد م  تاراخ م الرة ال راضواالعتقراره عشأن التظلم  يصدر المجلس ععد التداول هع _

قم حال و إلفاراة اتي  ، وانسم للضرئة اإلفاراة عما توا  طلي  عشأي  واكون تنسر   ملزمًا للضرئة الوارف  واالعتراضالتظلم 
 . تالم لضا اجتماع الضرئة اإلفاراة ع  تن رله يستأيف قرار الضرئة اإلفاراة طلج الضرئة العامة قم أول امتناع

 ع / ابلغ اتطراف تنسرم مجلس العدل الداخلم خ يًا لضم. ت  -ح 
ل يعتبر ال رار أو اإلجراء المشكو من  ياقلًا طلج حر  ادور قرار الضرئة اإلفاراة إناءًا علج تنسرم مجلس العد –ي 

 الداخلم. 
ساطة ل ايات التوا  طلج تسواة وفية إر  اتطراف لحسم القالف طلج الو  واالعتراضيجو  طحالة الئحة التظلم  –  

 ل المدفيصدر ال رار عشأي  خال نعلج أ واالعتراضالنالئ ع  الوساطة ملزمًا ل طراف ومنضيًا للتظلم  االت اقواعتبر 
 المحدفة قم هله الالئحة التنظيمية. 

 ة عما اللجمةية ال للج اتولوالم مصلحة االعافلة واو  ت المحاكمةالناقلة واراعم مت ل ا ي با المجلس المرجةيات –ك
 يقالف أحكام المرجةيات المعتمدة.

 
 
 
 
 
 
 
 



 لية والوساطة لدى مجلس العدل الداخ واالعتراضإلجراءات التظلم  الالئحة التنظيمية
 2015ل( لسنة  /6رقم )

 
 
 
 
 

 25/4/2015 بتاريخ 1/12/2015والمصادقة عليها باجتماع الهيئة العامة رقم  2015/ 6/79رقم تم اعتمادها في اجتماع الهيئة اإلدارية 

 

 
 بطاقة النفاذ 

 
 

 أمينـة سر الجمعية    ة            التشريعي/مستشارة الجمعية     رئيسـة الجمعيمحررة النص 
 اإلسم : كلثم مريش             اإلسم: أسمى خضر                         اإلسم : انعام عشا

 التوقي :                       التوقي  :                   التوقي  : 
 التاراخ :                          التاراخ :                                     التاراخ :

 
 

 الجهة المعنية / المرجع التاريخ البيان الرقم
إلجراءات التظلم  الالئحة التنظيمية 1

والوساطة لدى مجلس  واالعتراض
 ليةالعدل الداخ

 تم طقرارها إتاراخ 
30/3/2015 

قرار الضرئة اإلفاراة قم طجتماعضا رقم 
6/79 /2015 

 2015/  4/  1 تاراخ الن اذ 2
قرار الضرئة العامة قم طجتماعضا  25/4/2015 مصافقة الضرئة العامة 3

 2015/ 1/12العاف  رقم  
 

 مجلس العدل الداخلم 1/4/2015 مسؤولية متاععة التن رل 4
 


