
جامعة القديس  فيكلمة السيدة جوانا هواري بورجيلي، مديرة المركز المهني للوساطة 

 72توقيع بروتوكول اتفاق بين المركز ونقابة محامي بيروت في بمناسبة يوسف، 

 7102أيار/مايو 

 

 أصحاب السعادة،

 سعادة النقيب،

 حضرة رئيس جامعة القديس يوسف،

 سيداتي و سادتي،

 

عود تي ت، الالوساطةخطواتي األولى في عالم  نبإيجاز ع حدثكماية أن أ  اسمحوا لي في البد

 .إلى اثني عشر عاما  

 أزاول مهنتي كمحامية جنائية في نقابة محامي باريس. ئذحين وكنت

كثيرا بالثقة. وذات يوم، وقد  يبعض  َمن ال يوح ي  ، كان بين موكلتحِسبون بال شكوكما 

على الوساطة  القضيةأحال المدعي العام العمل،  في هال زميلةب يالتإحدى موك   عن فت

 الجنائية.

 .وكان في هذه اإلحالة ما يثير الدهشة فعال  

 بها. تتعظاو فعلتهاأبعاد  لمذنبةا أدركتبمعاناتها و للضحية ، اعت رفالوساطة بفضلف

 هذا. بطابعها اإلنسانيالمسألة نذئٍذ، تشغلني وم

: هل يمكنني أن أكون وسيطة ومحامية في يومها بإلحاح شديدطرح نفسه علي   بيد أن  سؤاال  

 الوقت نفسه؟

 بينهما؟ ضعار  ، أالتَ تاننهاتان المهو

أن   -سه كل يوم ألم  وهذا أمر  -تجربتي وتجارب زمالئي وزميالتي في هذا الصدد  ت ظهر

في جميع هما، كال من في جوانب أخرى إال أن شابهانوتتتين تختلفان في جوانب نهاتين المه

لت األحوال،  األخرى. كم 

 هامن ،خاضع لقواعد أدبية وأخالقية صارمة،ِكليهما، ألن المحامي والوسيط شابهتانمتفهما 

 .بسر المهنةد واجب التقي  

لهما  تانشابهومت تلبية احتياجاته وخدمة  من أجلأيضا ألن المحامي والوسيط يصغيان لموك 

 مصالحه.

له ضد ألن مهمة الم وهما مختلفتان في حين أن   خصومهحامي تتمثل في الدفاع عن موك 

 : فهو ال يتبن ى موقف أي  من الطرفين.ال يعرف االنحيازالوسيط 



له بينما الوسيط ملزم بالحياد  ومختلفتان أيضا ألن المحامي يقترح حلوال   فال يختار على موك 

 .دون آخر حال  

له باللجوء  يشير علىحامي هو َمن فالم بالضرورة.متكامالن ولكن الوسيط والمحامي  موك 

في جلسات  ستشار قانوني. والمحامي هو َمن يساعده كماإلحجام عنهاوإلى الوساطة أ

 وسيطلل ه ال يجوزطار ألنهذا اإلَمن يصوغ االتفاق المبرم في  والمحامي هو أيضا   الوساطة.

 كتابة هذا التقرير وال توقيعه.

ختلفت، أعتقد أن  الشراكة المبرمة اليوم بين نقابة محامي مهام االثنين أم اتشابهت  وسواء

 لنظام القضائي اللبناني وضروري له.لل لوساطة إجراء مكم  المهني لمركز البيروت و

وأ لحق بجامعة القديس يوسف هو مركز  6002والمركز المهني للوساطة الذي أ نشئ في عام 

، بشكليها التقليدي ويتمثل هدفنا في السعي إلى تعزيز الوساطة الوساطة األول في لبنان.

 في هذا البلد.والقضائي، 

ج من صفوف المركز الذي يضطلع بدور مركز  المهني للوساطة، وحتى اليوم، تخر 

الثقافية والمهنية. ومن دواعي فخرنا أن  مشاربوسيط من مختلف ال 600أكثر من  ،لتدريبل

 في نقابة محامي بيروت. محاميا مسجال   20 يكون في عدادهم أكثر من

ويتعين على الوسطاء، بعد انتهاء فترة تدريبهم وقبل أن يتمكنوا من ممارسة الوساطة في 

 مقابلة عن أخالقيات المهنة اجتيازج في مجال الوساطة وتدر   فترةإطار المركز، إكمال 

 .بنجاح

إلى  ،في المقام األول ،ني للوساطةالشراكة بين نقابة محامي بيروت والمركز المه وترمي

أن الحاجة،  عند، وسيكون بمقدور المحامين الوسطاء خلية وساطة داخل النقابة.إنشاء 

المنازعات من التي يكون فيها اللجوء إلى حل بديل  بالقضايابصفتهم وسطاء  يهتموا

 .ا  ومطلوب ا  القضائية ممكن

إصدار مشروع القانون الذي قد مه  إلى دعوةومن جهة أخرى، تعهدت النقابة والمركز بال

الوساطة في المجال القضائي في االستعانة بمن أجل توسيع نطاق  6002المركز في عام 

 في العديد من البلدان األوروبية وقد أثبت فعاليته. معتَمدقائم و نهجلبنان. وهذا 

لون  يرىلوساطة، التي أخالقيات اوكذلك يتعهد المركز والنقابة بالدفاع عن  فيها الموك 

 ضمانة أساسية.

، فنحن نحاول منذ سنين إقامة هذه أن أشكر نقيب المحامين السيد نهاد جبر وأود في الختام

وأتوجه بالشكر  لتحقيق ذلك،محاوالت عديدة من قبل وقد ب ذلت  المركز والنقابة.الشراكة بين 

 من المفاوضات التمهيدية. يرا  كب إلى النقباء السابقين ألن االتفاقات الجيدة تستلزم قدرا  

الذي منح هذا  سليم دكاشاألب جامعة القديس يوسف البروفسور  رئيسل وأعرب عن شكري

 المشروع دعمه وتشجيعه.

إلى في الوقت نفسه فريق المركز المهني للوساطة الذي ينتمي أعضاؤه  وأشكر أخيرا  

هذا اه من حماسة إلنجاح المركز ونقابة محامي بيروت على ما بذله من جهود وما أبد

 المشروع.


