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ا"عايير النموذجية لسلوك الوسطاء
  ٢۲٠۰٠۰٥  سبتمبر 

عام  في  هذه اـ$ـعايير النموذـجـية  إعداد  تم  من ـقـبل جمـعـية اـ$ـحام% و الـقـضاة١۱٩۹٩۹٤ـلـقد    
  قامت لـجنة مشتركة ـتتألف من وقد.١۱ا'مريكي% والجمـعية ا'مريـكية للتحـكيم وجمـعية ـتسوية ا$نازعات

عام  ـعايير النموذجــية  ـيح اـ$ ـرها بتنـق نف ذـك عن ا$نظــمات ا& ـ%    واعتمدت ا$نظمات.٢۲٠۰٠۰٥٢۲ممثـل
. ٢۲٠۰٠۰٥ والنسخة ا$نقّحة لعام ١۱٩۹٩۹٤ النسخة ا'صلية لعام ٣۳ا$شاركة

 
الديباجة

أوضاع مختـلفة، وـلقد تم ـتصميم  ـيتم الـلجوء إلى اـلوساطة لـتسوية عدد كبير من ا$ـنازعات في 
وساطة مة اـل ومون بمـه الذين يـق ية ل)شخاص  بادئ ا'خ+ـق في ـتشكيل اـ$ كون ا'ساس  عايير لـت  هذه اـ$
 في كافة الحا*ت، وذلك لتحقيق ث+ثة أهداف أولية تتمثل في توجيه سلوك الوسطاء، وإط+ع ا'طراف

ذات الصلة بالوساطة،  وتعزيز ثقة الناس في الوساطة كعملية لتسوية ا$نازعات.

ستقل  ثالث محـايد وـم طرف  ها  قوم فـي ية ـي وساطة عمـل سهيلإن اـل واصل بـت زيزالـت فاوض وتـع   والـت
عملية اتخاذ قرارات طوعية من قبل ا'طراف ا$تنازعة.

 وتؤدي الوساطة عدة أغراض، بما فيها منح الفرصة ل)طراف في تحديد وتوضيح ا$سائل وفهم
 وجهات النظر ا$ختلفة، وتحديد ا$صالح، واكتشاف وتقييم الحلول ا$مكنة للوصول إلى اتفاقات وحلول

مرضية للطرف%، إذا رغبا في ذلك. 

 م)حظات حول تفسير هذه القواعد

 يجب قراءة وتفسير هذه ا$عايير بصــورة متكاملة و* توجد أهمية خاصة لتسلسل ا$عايير على
حسب وضعها في النص. 

 "  "عند ا(شارة $صطلح على في هذه ا$عايير ، يجب على الوسيط ا*لتزام بتطبيق ا$مارسة 
يُفترض فإن تطبيق ا$مارسة ا$وصوفة في هذه ا$عايير أمر مرغوب  ""ا$وصوفة. وعند ا(شارة $صطلح 
 جدًا، لكـنّه غير ملزم، ويجب عدم ا*نط+ق منها إ* عند توافر ا'سباب الشديدة جدًا، حيث يتطلب ذلك

حسن الحكم والتقدير. 

 نشأت جمعية تسوية ا$نازعات عن دمج أكاديمية وسطاء العائلة والشبكة التعليمية لتسوية ا$نازعات وجمعية ا$هني% في١۱
.١۱٩۹٩۹٤تسوية ا$نازعات. وكانت جمعية ا$هني% ا$نظمة الثالثة ا$شاركة في وضع معايير عام 

 تقدّم مذكرات واضع التقرير م+حظات ا$قرّر، وهي ليست جزءًا من هذه ا$عايير وبالتالي لم تعتمدها تحديدًا أي من هذه٢۲
ا$نظمات، تعليقات بشأن م+حظات حول هذه الطبعات ا$نقّحة تنقيحات.

  من قبل مجلس جمعية ا$حام% و٢۲٠۰٠۰٥ للمعايير النموذجية لعام ٢۲٠۰٠۰٥اعتمدت الطبعات ا$نقّحة تنقيحات عام ٣۳
في  ية  في ٢۲٠۰٠۰٥ أـغسطس ٩۹الـقضاة ا'مريـك ازعات  سوية ا$ـن ية ـت ذية٢۲٠۰٠۰٥ أـغسطس ٢۲٢۲ ومجـلس جمـع   واللجـنة التنفـي

.٢۲٠۰٠۰٥ سبتمبر ٨۸للجمعية ا'مريكية للتحكيم في 
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الوسيط شام+ً، بحيث يتضمن كذلك الوسيط في الوساطة الثنائية. ""يعد استخدام مصطلح 

ها ـعند ا(شارة لـلوساطة، وباـلتالي ية معـينه بذاتها ـيرجع إلـي  هذه اـ$عايير * تـتضمن حدود زمـن
ف+ يوجد بالضرورة تحديد دقيق لوقت بداية ونهاية الوساطة.

 قد تتأثر الوساطة، وكذلك هذه ا$عايير، بالقانون ا$طبق وقواعد ا$حكمة والقواعد ا$هنية وقواعد 
عايير هذه اـ$ مع  لك اـ$صادر  عارض ـت وقد تـت ها ـب% ا'طراف.  فق علـي اقات ا'خرى ا$ـت وساطة وا*تـف  اـل
 وتـتقدّم علـيها، ويُـفترض أن ـيبذل اـلوسيط قصارى ـجهده ل+مـتثال لروح وقصد هذه اـ$عايير في ـتسوية

ذلك التعارض، ويجب أن تشمل جهوده التقيّد با$عايير ا$تبقية التي * تتعارض مع ا$صادر ا'خرى.

 هذه ا$عايير * تتمتع بقوة القانون، ما لم يتم اعتمادها من محكمة أو هيئة مختصة أخرى،ومع 
)  ذلك، فان حقيقة تبني و اعتماد هذه ا$عايير من قبل الهيئات الراعية ا$شار إليها في الفقرة ا'ولى 

(  من هذه الوثـيقة يجب أن ينبه الوسطاء إلى حقـيقة أن هذه ا$عايير قد ينظر إليها باعتبارها اـ$عايير 
. ا$ؤسسة التي يمكن استخدامها من قبل الوسطاء 

 الخيار الذاتي ل%طراف: ا"عيار ا$ول 

  ينبغي على الوسيط أن يقوم بالوساطة على أساس الخيار الذاتي ل)طراف، والخيار الذاتي.أ
 ل)طراف يتـمثل في حق ا'طراف في اـتخاذ قرار طوعي وـغير ـقسري، يـتخذه كل طرف بطرـيقة حرة
من مـراحل في أي مرحـلة  هذا الخـيار  طراف  عة بـشأن العملـية والنتيـجة، يـجوز أن يـمارس ا'  ومطّـل
 الـوساطة، بـما فيـها اختـيار الـوسطاء وتـصميم عملـية الـوساطة، وا$ـشاركة فيـها، أو ا*نـسحاب منـها

والنتائج ا$ترتبة على ذلك.

 مبدا أساسي في تصميم العملية وفي ممارسة الوساطة، وقدإن الخيار الذاتي ل)طراف .١۱
وساطة جودة اـل تأم%  في  وسيط  وواجب اـل بة ا'طراف  وازنة ـب% رـغ إلى اـ$ وسيط   يـحتاج اـل

طبقًا لهذه ا$عايير.

 * يستطيع الوسيط بنفسه التأكد من أن كل طرف قد اتخذ خيارات حرة ومطّلعة للوصول.٢۲
قرارات معيّـنة متى أمـكن، إلى  طراف عـلى أهمـية لـكن،   يـجب عـلى الـوسيط أن يُطـلع ا'

استشارة مهني% آخرين $ساعدتهم على اتخاذ قرارات مطّلعة. 

  على الوسيط أ* يقوّض ممارسة أي طرف في اتخاذ خياره الذاتي 'سباب منها تحقيق مبالغ.ب
أفراد من  ضغوط الخارجـية  رضوخ لـل عاب أو اـل زيادة ا'ـت الذاتي ل)نا، أو  سوية أو ا*نحـياز   أعـلى للـت

ا$حكمة أو جهات إدارية أخرى أو وسائل ا(ع+م أو غيرها.

 ا'ستق)لية: ا"عيار الثاني

  على الوسيط عدم قبول الوساطة إذا شعر انه * يستطع تأديتها بشكل مستقل. وا*ستق+لية تعني.أ
التحرّر من ا$حاباة أو التحيّز أو التحامل.

  على الوسيط أن يجري الوساطة بشكل مستقل، وعليه أن يبتعد عن السلوك الذي من ا$حتمل أن.ب
يظهره بمظهر ا$تحيز بمواجهة احد ا'طراف.
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ـيم أو.١۱ ـية أو الـق ـسبب الشـخـصية أو الخلـف ـحازاً ـب ـتأثراً أو مـن ـصرّف ـم ـوسيط أ* يـت ـلى اـل  ـع
.ا$عتقدات أو ا'داء أو أي سبب آخر يُظهره أي مشارك في الوساطة

 ـعلى اـلوسيط أ* يـعطي أو يـقبل أي ـهدية أو ـخدمة أو ـقرضًا أو أـغراضًا أخرى ذات قيمة .٢۲
تثير الشكوك حول استق+له الفعلي أو ا$فترض.

تم ـتقديمها لـتسهيل.٣۳ التي ـي هدايا أو اـلخدمات الـعرضية   ـيجوزا لـلوسيط أن يـقبل أو يـعطي اـل
 الوساطة أواحترام العادات الثقافية طا$ا أن هذه ا$مارسات * تثير الشكوك حول استق+ل

.الوسيط الفعلي أو ا$فترض

  إذا شعر الوسيط في أي وقت انه لن يستطيع القيام بالوساطة بشكل مستقل، فينبغي عليه أن.جـ 
ينسحب من الوساطة.

 تعارض ا"صالح:ا"عيار الثالث 

قد يفـسر كتـعارض مـصالح خ+ل أو بـعد الـوساطة.. أ ما   عـلى الـوسيط تـفادى تـعارض ا$ـصالح أو 
 تعارض ا$صالح يمكن أن ينشأ عند ضلوع الوسيط في موضوع النزاع أو من أي ع+قة ب% الوسيط
ما في اـ$اضي أو الـحاضر، وـعلى اـلصعيد الشـخصي أو ا$ـهني، ـم سواء  وساطة،  في اـل  وأي ـمشارك 

يثير الشكوك، بشكل معقول، حول أستق+لية الوسيط.

  على الوسيط ا*ستفسار، بشكل معقول، إذا كان هناك من وقائع يعتبرها الشخص ا$عقول، تخلق.ب
ضرورية للتحـقق بـشكل من أعـمال  وسيط  به اـل ما يـقوم  وسيط.   تـعارض مـصالح، محتـمل أو فعـلي لـل

معقول عن تعارض ا$صالح ا$حتمل قد تختلف وفقا (طارها العملي.

  على الوسيط أن يفصح، في أقرب فرصة مواتيه، عن حا*ت تعارض ا$صالح الفعلية وا$حتملة.جـ
استق+لية شأن  شكوك ـب مثيرة لـل ارها  ها باعتـب ظر إلـي قول أن يُـن شكل مـع وسيط ويمـكن ـب ها اـل  التي عرـف
وافق كل ا'طراف  اـلوسيط. ـيجوز أن ـيستمر اـلوسيط باـلوساطة، ـبعد ا(ـفصاح عن هذه اـلحا*ت، إذا 

على ذلك.

  إذا علم الوسيط بعد قبول الوساطة، بأي واقعة قد تثير الشكوك بتعارض مصالح محتمل أو فعلي.د
 حول ـعمل الوسيط، فعلى الوسيط أن يفصح عـنها في أقرب فرصة مواتيه، ويجوز أن يستمر الوسيط

بالوساطة بعد ا(فصاح عن هذه الحا*ت، إذا وافق كل ا'طراف على ذلك.
 

  إذا كانت مسألة تعارض مصالح الوسيط، وعند النظر إليها بشكل معقول، تؤدي إلى التشكيك في.هـ
 ـنزاهة اـلوساطة، فـعلى اـلوسيط أن يـنسحب أو يرفض متاـبعة اـلوساطة ـبغض الـنظر عن رـغبة أو اـتفاق

ا'طراف الصريح خ+ف ذلك.

  بعد انتهاء الوساطة، يتوجب على الوسيط أ* يقيم ع+قة مع أي من ا$شارك% في الوساطة في أي.و
ية مـعهم أو أقام اـلوسيط ع+قة شـخصية أو مهـن  ـموضوع قد يثير اـلشكوك ـبشأن ـنزاهة اـلوساطة. وإذا 
 مع أفراد أو مؤسسات أخرى ذات ع+قة بالوساطة، فعليه أن يأخذ في ا*عتبار عوامل مثل الوقت الذي
 مضى بعد الوساطة، وطبيعة الع+قة القائمة، والخدمات ا$قدّمة، و ذلك لتحديد ما إذا كانت هذه الع+قة

قد تخلق تعارض مصالح فعلي أو مفترض.

٤



 الكفاءة:ا"عيار الرابع 

لدىأ  ولة  عات ا$عـق ية التوـق فاءة اـلضرورية لتلـب ـتّع بالـك ندما يتم قط ـع وساطة ـف بل اـل وسيط أن يـق لى اـل  .ـع
ا'طراف.

ومؤه+ته،.١۱ فاءته  عن ـك راضية  كون ا'طراف  شرط أن ـت وسيط،  شخص ـك يار أي  جوز اخـت  ـي
 والتدريب والخبرة في الوساطة، وا$هارات وا$فاهيم الثقافية والصفات ا'خرى، التي تكون
بدور يامه  عرض ـق الذي ـي من اـلشخص  وقع  وسيط، ويـت فاءة اـل يان ـك ضرورية لـب عادة   في اـل

.الوسيط أنّه ذو كفاءة للعمل بشكل فعّال

هارات.٢۲ رفة وـم قاء بمـع أخرى للحـفاظ وا*رـت ية وأـنشطة  رامج تثقيـف وسيط أن يحـضر ـب لى اـل  ـع
.الوسيط ا$رتبطة بالوساطة

 على الوسيط أن يضع في متناول ا'طراف ا$علومات ذات الصلة بتدريبه ودراسته وخبرته.٣۳
.لتأدية الوساطة

  إذا رأى الوسيط، خ+ل عملية الوساطة، أنه * يقدر على إجراء الوساطة بشكل كفء، فعيله أن.ب
 يناقش هذا ا'مر مع ا'طراف في أقرب وقت ممكن وأخذ الخطوات ا$ناسبة $عالجة الوضع، بما في

. ذلك ا*نسحاب أو طلب ا$ساعدة ا$ناسبة، على سبيل ا$ثال وليس الحصر 

  إذا ضعفت قدرة الوسيط على إجراء الوساطة بسبب تعاطي ا$خدرات أو تناول الكحول أو ا'دوية.جـ
أوخ+ف ذلك، فعليه أن يتوقف عن القيام بالوساطة.

 السرية: ا"عيار الخامس 

  على الوسيط الحفاظ على سرية كافة ا$علومات التي يحصل عليها في الوساطة، ما لم يتفق.أ
ا'طراف أو ينص القانون ا$طبق على خ+ف ذلك.

التي يحـصل.١۱ ومات  عن ا$عـل وسيط ا(فـصاح  جوز لـل أنه ـي وساطة عـلى  أطراف اـل  إذا اتـفق 
.عليها خ+ل الوساطة، فيجوز له القيام بذلك

ومات ـبشأن ـتصرّف.٢۲  ـعلى اـلوسيط أ* يُـطلع أي شخص ـغير ـمشارك في اـلوساطة ـعلى معـل
 ا'طراف في الوساطة، وإذا لزم ا'مر، يجوز للوسيط ا(ب+غ عما إذا حضر ا'طراف إلى

.جلسة الوساطة ا$قرّرة، و إذا تم التوصل إلى تسوية أم *

يه.٣۳ وساطة، فعـل يم حول اـل دراسة تقـي يم أو  إجراء ـبحث أو تعـل شارك في  قام اـلوسيط أو   إذا 
. أ* يكشف عن أسماء ا'طراف وان يتقيّد بتوقعاتهم ا$عقولة بشأن السرية

  على الوسيط الذي يلتقي مع أي من ا'شخاص في جلسات منفردة خ+ل الوساطة، أ* ينقل بشكل.ب
سات، دون لك الجـل ها خ+ل ـت تم الحـصول علـي ومات  اشر، ل)طراف ا'خرى، أي معـل ير مـب اشر أو ـغ  مـب

الحصول على موافقة ورضى من يفصح عن تلك ا$علومات.

  على الوسيط أن يعمل على تعزير فهم ا'طراف، عن مدى مسؤوليتهم في الحفاظ على سرية.جـ 
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ا$علومات التي يحصلون عليها في الوساطة.

  بناء على ظروف الوساطة، فان تطلعات ا'طراف بشان مبدأ السرية، التي يجب أن يتناولها.د 
 الوسيط، قد تكون مختلفة، ويجوز ل)طراف أن تضع قواعدها الخاصة بشان مبدأ السرية، أو أن تقبل

ا$مارسة ا$عتمدة من قبل احد الوسطاء، أو أن تقبل ما تفرضه مؤسسة ما تتعامل في الوساطة.

: ا"عيار  السادس جودة العملية 

  على الوسيط أن يقوم بالوساطة طبقًا لهذه ا$عايير وبطريقة تعزّز ا*جتهاد وحسن التوقيت والس+مة.أ
 وحضور ا$شارك% ا$ناسب%، ومشاركة ا'طراف وعدالة ا(جراءات وكفاءة ا'طراف وا*حترام ا$تبادل

ب% كافة ا$شارك%.

لتزام.١۱  ـعـلى اـلـوسيط أن ـيـوافق ـعـلى الـقـيام باـلـوساطة ـفـقط ـعـندما ـيـكون ـمـستعدًا ـ$ـنح ا*
.وا*هتمام الضروري% (جراء وساطة فعالة

من تلـبـية.٢۲ التي يتـمـكن فـيـها  في اـلـحا*ت   ـعـلى اـلـوسيط أن يـقـبل الـقـيام باـلـوساطة ـفـقط 
.التوقعات ا$عقولة ل)طراف بشأن توقيت الوساطة

  يجوز أن.يعتمد حضور أو غياب ا'شخاص في الوساطة على اتفاق ا'طراف مع الوسيط.٣۳
يتفق ا'طراف والوسيط على إقصاء آخرين عن جلسات معينة أو عن كافة الجلسات.

شكل.٤ حرف ـب غي أ* ـي شارك%، وينـب افة اـ$ % ـك صراحة ـب صدق واـل عزز اـل وسيط أن ـي  عـلى اـل
.متعمّد  أي واقعة أو ظرف مادي في عمل الوساطة

  والخلط ب% دور الوسيط وا$هن ا'خرى.يختلف دور الوسيط كثيرًا عن أدوار مهنية أخرى.٥
 قد يطرح إشكالية وبالتالي، ويجب على الوسيط أن يفرق ب% ا'دوار، ويجوز للوسيط تزويد
كان اـلوسيط ـيقدر تدريب أو اـلخبرة ، إذا  قا لـل زويدها وـف مؤه+ً بـت التي ـيكون هو  ومات   ا$عـل

على ذلك بشكل يتماشى مع هذه ا$عايير.

 على الوسيط عدم القيام بأي من وسائل تسوية ا$نازعات ا'خرى غير الوساطة، ووصفها .٦
ـطة خرى ا$رتـب ـشريعات أو الهيئات الحاكــمة ا' ـواعد أو الـت ـوساطة لكــسب حمــاية الـق  باـل

بالوساطة.

 ـعند الضرورة ، يجوز أن يوصي الوسيط ا'طراف النظر في إمكاـنية تسوية نزاعهما عبر.٧۷
.التحكيم أو ا$شــورة أو التقييم الحيادي أو وسائل أخرى

سه دون الحـصول .٨۸ وضوع نـف في اـ$ ازعة  سوية مـن في ـت آخر،  ا  أخذ دورً وسيط أ* ـي  عـلى اـل
عات وسيط إط+ع ا'طراف عـلى تـب الدور، عـلى اـل هذا  يام ـب بل الـق قة ا'طراف، ـق  عـلى مواـف
هذا ضطلع ـب الذي ـي وسيط  سبقة، وعـلى اـل موافقتهم اـ$ ية والحـصول عـلى  في العمـل ير   التغـي

الدور، أن يتحمل واجبات ومسؤوليات مختلفة قد تخضع $عايير أخرى.

اسبة،.٩۹ خذ الـخطوات ا$ـن وسيط أن يـت نائي، فـعلى اـل وساطة لـتسهيل ـعمل ـج أستخدمت اـل  إذا 
ومن ضمنها إن تطلب ا'مر ، تأجيل الوساطة أو ا*نسحاب منها أو إنهاءها

٦



 إذا تب% أن أحد ا'طراف يواجه صعوبة في فهم العملية أو خيارات التسوية أو صعوبة في.١۱٠۰
بات عدي+ت أو الترتـي يم اـلظروف أو الـحلول أو الـت وسيط تقـي وساطة، فـعلي اـل في اـل  اـ$شاركة 
في الذاتي  يار  ارسة الـخ هم واـ$شاركة ومـم قادرًا ـعلى الـف ذلك اـلطرف  التي تـجعل  نة،   ا$مـك

.الوساطة 

  إذا تب% للوسيط وقوع أي اعتداء أوعنف ب% ا'طراف، فعليه اتخاذ الخطوات ا$ناسبة مثل تأجيل.ب
الوساطة أو ا*نسحاب منها أو إنهاءها.

  إذا شعر الوسيط أن سلوك أي مشارك ،بما في ذلك سلوكه هو، يهدد إمكانية إجراء الوساطة بشكل.جـ
ها أو يه اـتخاذ الـخطوات ا$ـناسبة ـمثل تأـجيل اـلوساطة أو ا*ـنسحاب مـن عايير، فعـل  يتـماشى مع هذه اـ$

إنهاءها. 

 ا&ع)ن والطلب:ا"عيار السابع 

  على الوسيط أن يكون صادقًا وغير مضلّل عند ا(ع+ن أو السعي للحصول على العمل أو خ+ف ذلك.أ
وعليه ا(ب+غ عن مؤه+ته وخبرته وخدماته وا'تعاب التي يتلقاها.

شاملة.١۱ مع ا'طراف  كل مـراس+ته  في  تائج  وعود حـيال الـن طي أي  وسيط أن * يـع  عـلى اـل
.البطاقات التعريفية أو ا'وراق ا$كتبية أو ا$راس+ت ا(لكترونية

والتي ـتحددها هيئة حكوـمية أو .٢۲ وبة،   ـعلى لـلوسيط ـفقط الـتصريح ـباستيفائه لـلمؤه+ت ا$طـل
وسطاء، إجراءات معتـمدة لتأهـيل اـل هذه الهيئة أو ا$ـركز  لدى  كان  ما، إذا  وساطة   مـركز 

وتمنح مثل هذا الوضع للوسيط.

  على الوسيط أ* يتصرف بطريقة تظهره بمظهر ا*نحياز *حد ا'طراف أو ما يقوّض نزاهة الوساطة.ب
كعملية.

  على الوسيط وعند استخدام ا$واد الترويجية أو ا(ع+نات ا'خرى، أن * يذكر أسماء ا'شخاص.جـ 
الذين قدم لهم خدمات وساطة دون الحصول على إذن هؤ*ء ا'شخاص.

 ا$تعاب والرسوم ا$خرى:ا"عيار الثامن 

  على الوسيط أن يمنح كل طرف أو ممـثّله ا$علومات الصحيحة والكاملة بشأن أتعاب ومصاريف الوساطة.أ
وأي رسوم أخرى فعلية أو محتملة مرتبطة بها. 

ها.١۱ ما فـي افة الـعوامل ذات اـلصلة، ـب يه أن ـيضع ـك عابه، فعـل يام اـلوسيط بتـحديد أـت الة ـق  في ـح
ـعاب ـصاريف وا'ـت والوقت ال+زم واـ$ ـوسيط،  ومؤه+ت اـل ـوضوع،  صعوبة اـ$ ومدى   نوع 

. ا$تعارف عليها لخدمات الوساطة

.يجب أن تكون أتعاب الوسيط مكتوبة ما لم يطلب ا'طراف خ+ف ذلك.٢۲

 على الوسيط أ* يضع أتعابه بطريقة تخل بانحيازه..ب

٧۷



.على الوسيط أ* يدخل في اتفاقية أتعاب تكون مشروطة بنتيجة الوساطة أو مبلغ التسوية.١۱

طراف بتـسديد دفـعات أتـعاب غـير متـساوية لـقاء قـيامه .٢۲  يـجوز للـوسيط أن يقـبل قـيام ا'
يؤثّر ذلك في قدرته بالقيام بالوساطة بشكل محايد.بالوساطة، على أن * 

 التقدّم في ممارسة الوساطة:ا"عيار التاسع 

  على الوسيط أن يعمل على تحس% وتطوير عملية الوساطة، وعليه أن يحترم و جهات النظر ا$تباينة.أ
طوير اجل تحـس% و ـت من  وذلك  من زم+ئه، والعـمل معـهم  وسطاء، وأن يعـمل عـلى التعـلم   لزم+ئه اـل

ممارسة الوساطة وتزويد الناس بخدمة أفضل.

 تعزيز التنوع في مجال الوساطة..١۱

 .السعي لجعل الوساطة اكثر وصو*ً ل)طراف، من خ+ل القيام بالوساطة بشكل تطوعي و دون.٢۲
مقابل أو بمقابل زهيد. 

 اـ$شاركة ـبإعداد ـبحوث حول اـلوساطة أو اـلسعي للـحصول ـعلى آراء اـ$شارك% في اـلوساطة،.٣۳
. ح% ما يكون ذلك مناسبـاً

.ا$ساعدة في نشر و تعليم الوساطة $ساعدة ا'طراف فهم الوساطة و إدراك فوائدها.٤

.مساعدة الوسطاء الجدد من خ+ل التدريب أو التوجيه أو التواصل.٥

  على الوسيط أن يحترم اخت+ف آراء زم+ئه الوسطاء و عليه أن يسعى للتعلم منهم والعمل معهم.ب
للنهوض بهذه ا$هنة ولخدمة الناس بشكل أفضل. 

٨۸


