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الـمقدمة
 اأ�سدر معايل عبد اهلل �سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل قرارًا وزاريًا 
رقم /205/ ل�سنة 2022 يف �ساأن وثيقة �سلوك املوجهني الأ�سريني يف مراكز 
قواعد  القرار  وت�سمن  الحت��ادي��ة.  باملحاكم  الأ���س��ري  والتوجيه  الإ���س��اح 
ال�سلوك ومعايري الكفاءة املهنية وال�سخ�سية للموجهني الأ�سريني يف املحاكم 
الحتادية والتي يتوجب على املوجه الأ�سري بذل كل اجلهود لالتزام بروح 
 ونية هذه القواعد وتلك املعايري، اأثناء مبا�سرته لإجراءات التوجيه ال�سري.

نطاق سريان القرار:

 ت�سري اأحكام هذا القرار على املوجهني الأ�سريني باملحاكم الحتادية /
�  املادة رقم 2 من القرار الوزاري رقم )205( ل�سنة   

2022 ب�ساأن وثيقة �سلوك املوجهني الأ�سريني

الهدف من القرار:

يهدف القـــرار اإىل:
1.  دع���م القيم املهنية الأ�سا�سي���ة، وقواعد ال�سلوك املهن���ي التي يجب اأن 
يتحل���ى به���ا املوجه���ني الأ�سري���ني، من اأجل تق���دمي اأف�س���ل اخلدمات 

الإر�سادية يف املجال الأ�سري للمتنازعني.

2.  �سم���ان النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة عن���د مبا�سرة اإجراءات التوجيه 
الأ�س���ري وواجب���ات املوجهني الأ�سري���ني و�سلوكهم اأثن���اء مبا�سرة تلك 

الإجراءات.
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3.  تعزيز اإمي���ان الأطراف بالأنظم���ة البديلة للتقا�س���ي من خال توفري 
حلول اإيجابية لهم.

���امل���ادة رق��م )3( م��ن ال��ق��رار ال���وزاري رق��م )205( 
امل��وج��ه��ني  ���س��ل��وك  ب�������س���اأن وث��ي��ق��ة   2022 ل�����س��ن��ة 

الأ�سريني

تعاريف :

املركـــــــــــــز: مركز الإ�ساح والتوجيه الأ�سري.

املوجه الأ�سري:  املوظف املخت�ص بالإ�ساح والتوجيه الأ�سري اأو من يندب لهذا 

الغر�ص.
وثيق ال�سلــوك:  جمم���وع القيم والأخ���اق العليا التي توج���ه وت�سبط املمار�سة 

املهنية وال�سلوكية للموجهني الأ�سريني.
الأطـــــــــراف: اأطراف النزاع يف التوجيه الأ�سري.

النزاهــــــــــة:  الت�سرف���ات والأفعال والق���رارات املو�سوعية وجتنب ال�سبهات 

والبعد عن التحيز.
احليـــــــــــــاد:  عدم النحياز اأو امليل اأو التحيز اأو التحامل اإىل اأحد الأطراف 

عل���ى ح�س���اب الآخر �سواء بالأفع���ال اأو بالأق���وال عند مبا�سرة 
مهمة ال�سلح والتوجيه الأ�سري.

ال�سفافيــــــــة:  اإتاحة وتوف���ر املعلومات املتعلق���ة باإجراءات ال�سل���ح والتوجيه 

الأ�س���ري و�سخ����ص املوج���ه الأ�س���ري وتداوله���ا ب���ني الأطراف 
ب�سورة وا�سحة تت�سف بامل�سداقية والو�سوح.
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حرية القـــــرار:  الت�س���رف الختي���اري املبن���ي عل���ى اإرادة الأط���راف احل���رة 

الواعي���ة دون اإكراه ب�ساأن خيارات ال�سل���ح والتوجيه الأ�سري 
�سواء فيما يت�سل بالإجراءات اأو نتائجها النهائية.

تعار�ض امل�سالح:  اأي م�سلح���ة تن�س���اأ ب�سب���ب اأي عاقة بني املوج���ه الأ�سري يف 

اإج���راءات ال�سل���ح والتوجي���ه الأ�س���ري؛ �سواء عل���ى ال�سعيد 
ال�سخ�سي اأو املهني اأو املايل، مما يثري ال�سكوك ب�سكل معقول 

                                                 ب�ساأن حياد املوجه الأ�سري.
���املادة رقم)1( من القرار الوزاري رقم )205( ل�سنة 

2022 ب�ساأن وثيقة �سلوك املوجهني الأ�سريني

القيم المهنية األساسية للموجه االسري

وفقا لن�ص املواد اأرقام  )4، 5، 6، 7، 8، 9، 10( من القرار الوزاري رقم 
)205( ل�سنة 2022 ب�ساأن وثيقة �سلوك املوجهني الأ�سريني

والقواعد  بالقيم  اللتزام  تاأدية عمله،  اأثناء  الأ�سري  املوجه   يجب على 
املهنية الأ�سا�سية الآتية:

1. النزاهة وال�سفافية.
1.  اأن يتجن���ب اأي مظه���ر م���ن مظاهر التحي���ز جتاه الأط���راف بناء على 
خلفي���ات اأي منهم، مث���ل؛ املعرفة ال�سابق���ة ب�سفاته���م ال�سخ�سية اأو 
امل�سلكي���ة، اأو الراأي امل�سبق ب�ساأن مو�سوع الن���زاع اأو املزايا التي �سوف 

يحققها ال�سلح والتوجيه الأ�سري لأي منهم.
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2.  اأن ي�سع���ى اإىل توفر عملي���ة اإجرائية عادلة جلمي���ع الأطراف تتاح من 
خاله���ا الفر�س���ة الكافية ل���كل منهم يف التعبري ع���ن م�ساحله ودعم 

امل�ساركة الختيارية و�سوًل اإىل اإجناز اتفاق ال�سلح.

3.  اأن يك�سف لاأطراف من تلقاء نف�سه عن اأي معلومات متعلقة ب�سخ�سه 
ميك���ن اأن تك���ون حمل ت�س���اوؤل من اأي ط���رف اأو �سكوك ب�س���اأن نزاهته 

وحياده، اأو نزاهة اإجراءات الت�سوية   

4.  اأن يحر����ص عل���ى اأن يك���ون �سلوكه فوق م�ست���وى ال�سبه���ات، واأن تكون 
ت�سرفاته واأخاقه حمل ثقة العامة يف نزاهته وجترده

5.  ع���دم البدء يف مبا�س���رة الإجراءات اإل بعد التاأك���د من علم الأطراف 
بطبيع���ة عملية ال�سل���ح والتوجيه الأ�س���ري، واإجراءاته���ا، و�سروطها، 
واأحكامه���ا و اإمل���ام كل طرف باإج���راءات ال�سلح، وكيفي���ة تتابع ال�سري 
فيها، واأ�سلوب التعامل بينهم وتنظيم الجتماعات بني الأطراف خال 

مراحل تتابع الإجراءات وحتى الو�سول لتفاق ال�سلح النهائي.

6.  التاأك���د من ا�ستيعاب كل ط���رف لدور املوجه الأ�س���ري باعتباره طرف 
حمايد ولي�ص ممثًا اأو مدافًعا عن اأي منهم.

 7.  تعزي���ز فهم الأطراف ملدى التزامهم باحلف���اظ على �سرية املعلومات 
املتداولة خال اإجراءات ال�سلح والتوجيه الأ�سري.

2. الكفاءة املهنية.
عل���ى املوجه الأ�سري اأن يتحلى باأرفع املعاي���ري الأخاقية وقواعد ال�سلوك 
املهن���ي القومي داخ���ل العمل، وعليه اأن ي�سل���ك بت�سرفاته م�سل���ًكا لئًقا يتفق 
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ومعاي���ري ال�سل���وك املن�سو����ص عليه���ا يف وثيقة ال�سل���وك املهن���ي واأخاقيات 
الوظيف���ة العامة املعتمدة يف احلكومة الحتادية، وعلى الأخ�ص اأن يلتزم مبا 

يلي:

1.  اأن يلم بالقوانني والقرارات والأنظمة واللوائح والتعاميم املتعلقة بعمله 
والتعديات اجلارية عليها واللتزام بها.

2.  اأن يحرتم روؤ�سائه وزمائ���ه يف العمل واأن يت�سرف بلباقة ومو�سوعية 
وحيادي���ة وانفت���اح اأثن���اء خماطبتهم وذل���ك وفًقا ملتطلب���ات العادات 
الجتماعية والأعراف املهنية ويتجن���ب ت�سويه �سمعة روؤ�سائه وزمائه 

ا اأو مهنًيّا. �سخ�سًيّ

3.  اأن يجري الإجراءات بطريقة تعزز احلر�ص وح�سن التوقيت وم�ساركة 
الأط���راف وعدال���ة وكف���اءة الإج���راءات والح���رتام املتب���ادل بني كل 
امل�سارك���ني، وعلى الأخ�ص اأن يحدد مواعيد مائمة لاجتماعات التي 
تعقد بني الأطراف تتفق مع ظروفهم، واأن تكون التاأجيات واملدد بني 

الجتماعات -بقدر الإمكان- على فرتات ق�سرية.

4. اأن يحر�ص على جتنب ما قد يام عليه اأو يجرح �سلوكه.

5.  اأن يتجن���ب يف عاقت���ه مع الآخري���ن مواطن ال�سبه���ات التي قد مت�ص 
ب�سمعته الوظيفية.

6.  ا�ستخ���دام تقنيات الت�سال عن بع���د يف عقد الجتماعات والإعانات 
وا�ستام امل�ستندات من الأطراف وعر�سها عليهم، كلما اأمكن ذلك.
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7.  اأن يكون مهذًبا مع العامة الذين يحتك بهم بحكم طبيعة وظيفته عند 
تنفيذ واجباته الوظيفية.

8.  اأن يحر����ص يف �سلوكه وحديثه على امل�ساواة بني الأ�سخا�ص كافة �سواء 
كانوا متنازعني اأو زمائه من املوظفني واأن يجتنب النحياز اأو املحاباة 
لأحده���م اأو التميي���ز بينهم لأ�سباب تعود اإىل الدي���ن اأو العرق اأو اللون 
واأن يح�س���ن معاملتهم واأل يغلظ عليهم يف الق���ول اأو الفعل ول ميار�ص 

عليهم اأي �سغط مادي اأو معنوي.

9.  المتن���اع ع���ن الإباغ عن اأي �سب اأو �ستم اأو حتقري اأو اأي نوع من اأنواع 
الإ�س���اءة �سدرت م���ن اأحد الطرفني جت���اه الآخر يف غيبت���ه اأو اإخطار 
الطرف الآخر بها، واإذا تبني له وقوع اأي اعتداء اأو عنف مادي اأو لفظي 
بني الأطراف اأثن���اء الإجراءات؛ فعليه اتخاذ اخلطوات املنا�سبة؛ مثل 

تاأجيل الجتماع اأو اإخطار القا�سي بذلك.

3 - اال�ستقالل واملو�سوعية
على املوجه الأ�سري يف جممل �سلوكه اأن يدعم ويج�سد مفهوم ال�ستقال 
ا للعدالة  �س���واء عل���ى ال�سعيد الف���ردي اأو املوؤ�س�سي باعتب���اره �سرًط���ا اأ�سا�سًيّ

و�سيادة القانون، وذلك من خال:

1.  ممار�س���ة مهامه على اأ�سا�ص تقدير مو�سوعي لوقائع النزاع، وفهم واٍع 
للقانون وقواعد العدالة، متحرًرا من اأي موؤثرات خارجية.

2.  ممار�س���ة مهامه م�ستقًا عن اأفراد جمتمعه ب�سفة عامة وزمائه من 
املوجهني الأ�سريني يف املركز.
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3.  جتنب العاقات غري املائمة وغري املعتادة مع اأطراف النزاع ونفوذهم 
من وجهة نظر ال�سخ�ص املعتاد.

4. اإعاء القيم الرفيعة لل�سلوك الأخاقي.

4 - احليادية وامل�ساواة بني االأطراف
احلي���اد وامل�ساواة بني الأطراف اأمر جوهري لأداء مهام ال�سلح والتوجيه 
الأ�س���ري، وي�سري ذلك على م�سمون ال�سلح والإجراءات التي تتخذ التوجيه 

الأ�سري من خالها. وعلى املوجه الأ�سري اللتزام بالآتي:

1.  اأن يتنحى من تلقاء نف�سه عن قبول امل�ساركة يف اأي توجيه اأ�سري ي�سعر 
اأن���ه غري قادر عل���ى مبا�سرة اإجراءاتها بحياد ت���ام دون حتيز، وذلك، 
اإذا كان لدي���ه معرف���ة اأو عاق���ة �سابق���ة اأو حتيز اأو حتام���ل جتاه اأحد 
الأط���راف، اأو كانت لدي���ه معرفة �سخ�سي���ة �سابقة بالوقائ���ع املتنازع 
عليها؛ اأو اإذا كان قد عمل من قبل كمحام اأو �ساهد اأو خبري يف امل�ساألة 

مو�سوع النزاع.

2.  اأن يح���د ق���در الإمكان اأثن���اء مبا�س���رة ال�سلح والتوجي���ه الأ�سري من 
الت�سرفات اأو الأفعال التي قد توؤدي اإىل طلب اأي من الأطراف تنحيته 

اأو عزله عن مبا�سرة اإجراءات ال�سلح.

3.  األ يتاأثر ب�سخ�سية امل�ساركني يف الإجراءات، اأو مراكزهم، اأو خلفياتهم 
الجتماعي���ة، اأو ال�سيا�سية، اأو قيمه���م ومعتقداتهم الدينية، اأو اأدائهم 

اأثناء اإجراءات ال�سلح والتوجيه الأ�سري، اأو باأي �سبب اآخر.

4.  اأن ميتنع اأثناء مبا�س���رة اإجراءات ال�سلح والتوجيه الأ�سري عن اإبداء 
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اأي تعلي���ق علن���ي على املنازع���ات املنظورة اأمام زم���اءه من املوجهني 
الأ�سريني يف ذات املركز اأو خارجه باأي طريقة كانت.

5.  اأن يتجنب تقدمي امل�سورة القانونية اأثناء نظر ال�سلح والتوجيه الأ�سري 
لأحد الأطراف ب�سورة منف���ردة؛ والتحقق من اأن اإدراك الأطراف يف 
حال ما اإذا طلب من املوجه الأ�سري تقييم موقف اأحدهم، اأو اإبداء ما 

يحتمل اأن تاأخذ به املحاكم ب�ساأن الف�سل يف املنازعة.

6.  اأن يحر����ص يف �سلوك���ه العام على املحافظة على ثق���ة العامة يف حياده 
واأن يتجنب ال�سلوك الذي يعطي انطباًعا لدى الغري بالنحياز.

5 - حرية اتخاذ القرار
عل���ى املوجه الأ�س���ري اأن يبا�سر الإجراءات وفًقا ملب���داأ حرية كل طرف يف 
اتخ���اذ الق���رار املنا�سب له باعتباره اأح���د الركائز الأ�سا�سي���ة التي تقوم عليه 
امل�ساركة الختيارية، و�سمانة جوهرية لل�سلح بني الأطراف، وذلك من خال:

1.  التاأكيد عل���ى �سلطة الأطراف وهيمنتهم الكامل���ة ب�ساأن اتخاذ القرار 
املنا�س���ب لكل منهم. وحرية كل منهم يف ذلك دون التقيد باأي موؤثرات 

خارجية اأو �سغوط.

2.  اإزال���ة ال�سك���وك واملخاوف التي ق���د تثور لديهم ب�س���اأن �سرية البيانات 
واملعلومات التي يتم طرحها وال�سوابط التي حتكم تداولها والإف�ساح 

عنها.

3.  املوازن���ة بني الرغبات ال�سخ�سية لكل طرف وواجب املوجه الأ�سري يف 
�سمان فاعلية الإجراءات.
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4.  التحقق من اإدراك كل طرف للخيارات الواقعية والقانونية املتاحة من 
اإجراءات ال�سل���ح، واإحاطة كل طرف علًما باأهمي���ة ا�ست�سارة مهنيني 

اآخرين مل�ساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية.

5.  عدم احلد باأي �سورة من حرية كل طرف يف اتخاذ القرار املنا�سب له 
ب�ساأن قبول اتفاق ال�سلح.

6 - ال�سرية املهنية

عل���ى املوج���ه الأ�س���ري احلف���اظ عل���ى �سري���ة املعلوم���ات املتداولة خال 
اإجراءات ال�سلح والتوجيه الأ�سري وذلك مبراعاة الآتي:

1.  المتناع عن ا�ستخدام املعلومات ال�سرية املتاحة اأثناء ال�سلح والتوجيه 
الأ�سري وذل���ك بهدف احل�سول على منفعة �سخ�سية له اأو لاآخرين، 

اأو التاأثري ب�سورة �سلبية على م�سالح الأطراف.

2.  ل يج���وز للموج���ه الأ�س���ري اط���اع �سخ�ص غ���ري م�س���ارك يف ال�سلح 
والتوجيه الأ�س���ري على معلومات ب�ساأن ت�س���رف الأطراف اأو مو�سوع 

النزاع اأو اأي معلومات تتفرع عنه.

3.  اإذا �سارك املوجه الأ�سري يف عملية تعليم اأو بحث اأو درا�سة تقييم ب�ساأن 
التوجيه الأ�سري؛ فعليه األ يك�سف عن اأ�سماء الأطراف، اأو املفاو�سات 
اأو اتفاق ال�سلح النهائي لاأطراف، اأو ما يوؤدي اإىل الك�سف عن �سرية 

اإجراءات التوجيه الأ�سري التي با�سر اإجراءاتها.
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7 - التاأهيل والكفاءة

التاأهي���ل والكفاءة �سرطان جوهري���ان يف اأداء مهام التوجيه الأ�سري على 
النحو الواجب. وعلى املوجه الأ�سري:

1.  اأن يتخ���ذ خط���وات كافية ل�سيان���ة وتعزيز معارف���ه ومهاراته و�سفاته 
ال�سخ�سية الازم���ة لأداء واجباته على نحو �سليم، واأن ي�ستفيد لذلك 

الغر�ص من التدريب والت�سهيات الأخرى التي يتم توفريها.

2.  اأن يوؤدي جميع واجباته بكفاءة واإن�ساف، وبال�سرعة التي تكفل ح�سول 
املتنازعني على حقوقهم امل�سروعة يف اآجال منا�سبة.

3.  اأن يحاف���ظ عل���ى النظ���ام يف جمي���ع املنازع���ات املعرو�سة علي���ه واأن 
يك���ون �سبوًرا ووق���وًرا ودمث اخللق يف عاقته م���ع الأطراف املتنازعة 

واملحامني وغريهم ممن يتعامل معهم ب�سفته.

4.  األ يت�سرف بطريقة تتعار�ص مع اأداء واجباته وطبيعة عمله.

بالإ�سافة اىل القواعد الواردة يف ن�ص املادة رقم )4( من القرار وهي :

ال�سدق والأمانة ، الت�سامح. العدالة وامل�ساواة واحرتام حقوق الآخرين
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المحظورات على الموجه األسري

يحظر على املوجه االأ�سري ما يلي:

1.  النظر يف نزاع قائم اأمام دوائر الأحوال ال�سخ�سية بني ذات الأطراف 
وبنف�ص املو�سوع.

2.  اإج���راء ال�سلح واإثبات اأي اتفاق باملخالفة لأحكام ال�سريعة الإ�سامية 
اأو القانون اأو النظام العام اأو الآداب.

3. التعر�ص لأي خافات دينية اأو مذهبية تثار بني الأطراف.

4.  نظ���ر الن���زاع اإذا كان زوًج���ا اأو قريًب���ا بالن�سب اأو امل�ساه���رة للدرجة 
الرابع���ة لأح���د الأطراف اأو اإذا كان له اأو لأح���د اأقاربه خ�سومة قائمة 
اأو م�سلح���ة م���ع اأحد الأط���راف، اأو اإذا كان وكيًا لأح���د الأطراف يف 
ا اأو قيًما عليه اأو على اأحد اأقراب��ه من الدرجة  اأعماله اخلا�سة اأو و�سًيّ

الرابعة.

5.  اإف�س���اء اأ�س���رار املنازعة املعرو�سة اأمامه اأو الت���ي ات�سلت بعلمه بحكم 
وظيفته.

6.  الإدلء بالت�سريح���ات واملعلوم���ات ملختل���ف و�سائ���ل الإع���ام املتعلقة 
بالإجراءات الت���ي با�سرها يف التوجيه الأ�سري -�سواًء ب�سكل ر�سمي اأو 
غ���ري ر�سمي اأو بتزويدها مبطبوعات للن�سر- اإل باإذن خا�ص من دائرة 

التفتي�ص الق�سائي.
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7.  اأن يعل���ن عن نف�سه اأو اأن ي�سعى اإىل ذلك بو�سائل الدعاية اأو الرتغيب، 
ب�س���كل يت�سمن معلومات مغلوط���ة اأو غري حقيقي���ة اأو خمالفة للنظام 

العام اأو الآداب العامة.

8.  اأن ي�ستغ���ل من�سب���ه اأو عمله للح�س���ول على منحة اأو منفع���ة مادية اأو 
معنوي���ة لنف�س���ه اأو لغريه، اأو لإجناز عمليات م���ن �ساأنها اإحلاق ال�سرر 

بالغري، اأو الت�سبب يف وقوع حوادث مهنية اأو عمومية.

����املادة رقم )13( من القرار ال��وزاري رقم )205( 
امل��وج��ه��ني  ���س��ل��وك  ب�����س��اأن وث��ي��ق��ة   2022 ل�����س��ن��ة 

الأ�سريني
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