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وحدة الوساطة التابعة لمكتب أمین المظالم  
لصنادیق األمم المتحدة وبرامجھا 

دلیل  
الوساطة 



كیفیة 
العمل، 

التعاون،  
والوساطة، 

في أماكن عمل 
منظمة األمم المتحدة 
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© مكتب أمین المظالم لصنادیق األمم المتحدة وبرامجھا 

مكتب أمین المظالم لصنادیق األمم المتحدة وبرامجھا ("المكتب") ھو مورد 
محاید، مستقل، وغیر رسمي لجمیع موظفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

صندوق األمم المتحدة للسكان، منظمة األمم المتحدة للطفولة، مكتب األمم 
المتحدة لخدمات المشاریع، وھیئة األمم المتحدة للمرأة .یعمل المكتب في إطار 

من السریة، و یساعد في درئ وحل النزاعات المتصلة بالعمل، بغض النظر 
عن نوع العقد أو المنصب (بما في ذلك المدیرین والموظفین اآلخرین 

واالستشاریین). 

یصف دلیل الوساطة، دور وحدة الوساطة التابعة للمكتب في دعم حّل النزاعات 
بشكل فّعال، والتعاون بین الموظفین، مع التركیز بشكل خاص على تعزیز قدرة 

المكتب على تقدیم خدمات وساطة عالیة الجودة في الوقت المناسب. 

ال تتردد في االتصال بوحدة الوساطة إذا كان لدیك أي أسئلة حول خدمات 
الوساطة: 

موشیغ مانوكیان ، أخصائي الوساطة ورئیس وحدة الوساطة، •
 mmanukyan@unicef.org

ماریا میغویا فرناندیز، مسؤولة الوساطة وحل النزاعات، •
 mmigoyafernandez@unicef.org

وحدة الوساطة التابعة لمكتب أمین المظالم لصنادیق وبرامج األمم المتحدة 
304 شارع 45 شرق 

 FF-671 الدور السادس مكتب
نیویورك ، نیویورك 10017 

الوالیات المتحدة 
الھاتف: 4083 781 646 001  
الفاكس:6281 906 212 001  

 fpombudsman@mediation.org :البرید اإللكتروني
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ما ھي الوساطة؟  
الوساطة ھي وسیلة لتسویة النزاعات، تجري في إطار من السّریة، حیث یساعد 
طرف ثالث محترف محاید - الوسیط - أطراف النزاع على إجراء حوار ُمجٍد، 

ومناقشة القضایا، مّما یساعد في الكشف عن احتیاجاتھما واھتماماتھما األساسیة، 
والتفكیر في الخیارات المتاحة، للتوصل إلى حل ودي. 

تستند جمیع عملیات الوساطة التي تجریھا وحدة الوساطة على المبادئ األساسیة 
یة، النزاھة والحیاد، االستقالل وعدم التمسك بالرّسمیات.  األربعة للمكتب: السرِّ

للمزید من المعلومات حول ھذه المبادئ زیارة الموقع االلكتروني على                                        
 https://fpombudsman.org/en/what-are-our-principles-2

 
یعمل المكتب وفق مبادئ المشاركة الطوعیة، تقریر المصیر، والموافقة 

المستنیرة. 

المشاركة الطوعیة: مشاركة األطراف في الوساطة طوعیة، مما یعني أن 
األطراف تشارك اختیاریاً في العملیة. وبالمثل ، یغادر الطرفان العملیة طوعیاً. 

ھذه الطبیعة الطوعیة، تسمح لألطراف أن یكونوا صادقین ومباشرین في إیصال 
وجھة نظرھم، للسیطرة على العملیة وللتوصل إلى تفاھم متبادل. 

تقریر المصیر: الوسیط لن یفرض أي حل على األطراف. سیكون لألطراف 
الحق والسلطة في تقریر نتیجة النزاع، واستكشاف وإیجاد حل مقبول لھم. في 
حین انھ في الدعاوى القضائیة، مثالً امام محكمة األمم المتحدة للمنازعات أو 
التحكیم، یفرض القاضي أو المحّكم، نتیجة ملزمة على األطراف المتنازعة، 

غالباً ما تكون لصالح طرف واحد فقط. 

الموافقة المستنیرة: أثناء العملیة، یساعد الوسیط األطراف على فھم مخاطر 
وفوائد التسویة، حتى یتمكنوا من اتخاذ قرار مستنیر. 
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ما ھو الفرق بین أمین المظالم وخدمات الوساطة؟ 
یتمثل الدور الرئیسي ألمین المظالم في االستماع الیك ومساعدتك في تطویر 
استراتیجیات لمعالجة شواغلك. من خالل خدمات أمین المظالم، یمكنك أیًضا 

توضیح موقف معقد أو إدراك الخیارات المتاحة لحل مشكلتك، أو تلقي معلومات 
توضیحیة حول السیاسات واإلجراءات المّتبعة. 

خالل عملیة الوساطة، یسّھل الوسیط النقاش بین األطراف. بمعنى آخر، یمكنك 
اختیار الوساطة لحل النزاع، إذا كان من الممكن التحاور مع الطرف اآلخر 

لفّض نزاع محتمل. 

على أي حال، عند االتصال بنا، سیناقش معك الخبراء في مكتبنا الطریقة 
األنسب للتعامل مع المشكلة المطروحة. 

كیف یمكن للوساطة أن تساعد؟ 
الھدف من الوساطة في وحدة الوساطة ھو منح جمیع أصحاب العقود في 

منظمات األمم المتحدة الخمس، وسیلة ذات آلیة طوعیة، غیر رسمیة و غیر 
مكلفة، فّعالة لحل النزاعات المتصلة بالعمل، وبالتالي لتعزیز االنسجام في 

عالقات العمل. 

عادة ما یتم حل النزاعات في الوساطة بشكل أسرع بكثیر من التقاضي. ویمكن 
أن تستمر الوساطة من بضع ساعات إلى بضعة أسابیع، شرط أن یلتزم الطرفان 
بحل نزاعھما بشكل فعال. تعتبر الوساطة أیًضا اقل كلفة من التقاضي، سواًء من 

حیث التكلفة المالیة أو التكلفة المعنویة (مثل تجنب التوتر غیر الضروري، 
والخوف، وما إلى ذلك). 
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تشمل القضایا الشائعة التي یتقدم بھا األطراف للوساطة التالي: 

• المشاكل المتعلقة بتقییم االداء 

• المشاكل بین الرؤساء والمرؤوسین وبین األقران 

• عقود العمل وشروط العقد 

• إنھاء عقود العمل والخدمة 

• الرواتب، المزایا، واالستحقاقات 

• التمییز في مكان العمل 

• التقاعد 

• االنتقال إلى مركز عمل آخر 

• قضایا الصحة والسالمة المھنیة 

• سوء تطبیق السیاسات واإلجراءات 

یمكن للوساطة أن تساعد األطراف على: 

• تحسین وإصالح عالقات العمل 

• حل النزاع 

• التخفیف من التوتر، القلق، والخوف في النزاعات المتصلة بالعمل 

• معالجة مفھوم التمییز، وادعاء المضایقات الشخصیة والمھنیة واألخالقیة أو 
المعنویة، أو السلوك غیر المھني و غیر الالئق 

•  حل مشاكل التواصل بین االفراد، أو المشاكل الشخصیة، أو تلك المتعلقة 
بثقافة األفراد 
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دور الوسیط  
یسّھل الوسیط المناقشة بین األطراف مما یعطي كل طرف الشعور بأن 

صوتھ ُسمع، ویساعد األطراف في الكشف عن احتیاجاتھما واھتماماتھما 
األساسیة. ومن ثم یعزز إمكانیة التوصل إلى حل ودّي  وُمرضي للطرفین. 

ال ینحاز الوسیط إلى أي جانب، وال یفضل وجھة نظر على أخرى، بل 
یخلق لألطراف فرصة إلجراء حوار بّناء بمھنیة كونھ وسیط محاید 

ومستقل. 

من یمكنھ طلب الوساطة؟ 
بإمكان الموظفین العاملین في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صندوق األمم 

المتحدة للسكان، منظمة األمم المتحدة للطفولة، مكتب األمم المتحدة 
لخدمات المشاریع، وھیئة األمم المتحدة للمرأة، الذین یسعون إلى حل نزاع 

المتصلة بالعمل، أن یطلبوا خدمات الوساطة من وحدة الوساطة التابعة 
للمكتب، بغض النظرعن ترتیباتھم التعاقدیة (بما في ذلك المدیرین 

والموظفین اآلخرین واالستشاریین والمتدربین). یحتفظ المكتب في نھایة 
المطاف بالسلطة التقدیریة لتحدید ما إذا كانت القضیة مناسبة للوساطة. في 

حال إّتضح ان المسألة لیست قابلة للوساطة، فقد یختار الزائر طلب 
المساعدة من أمین المظالم، لمناقشة القضایا المتعلقة بھ/بھا.  یحتفظ أي 

طرف مشارك في الوساطة بحقھ في اللجوء إلى رفع تظلّمھ رسمیاً. 

 
كیف تطلب الوساطة؟ 

عادًة ما تبدأ الوساطة بإرسال طرف ما برید إلكتروني إلى مكتب أمین 
 ombudsmediation@fpombudsman.org المظالم على عنوان البرید

مع وصف موجز للوضع الذي یواجھھ ھذا الطرف. 
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 جمیع االتصاالت مع المكتب سریة للغایة، بما في ذلك االتصال األولي. 
بمجرد التعبیر عن الحاجة إلى الوساطة، وتقریر وحدة الوساطة أن 

الوساطة مناسبة في الحالة المعروضة، تحصل وحدة الوساطة على موافقة 
كال الطرفین للمباشرة في عملیة الوساطة. 

 
تكالیف الوساطة 

ُیتوقع من األطراف، المشاركة  في الوساطة عن حسن نیة. 

توفر وحدة الوساطة التابعة المكتب، خدمات الوساطة مجاًنا، لجمیع حاملي 
العقود. 

إّن وكاالت األمم المتحدة الخمس، التي تتلقى خدمات المكتب، تستثمر في 
ع أطراف النزاع  خدمات الوساطة لجمیع أصحاب العقود التابعین لھا. ُیشجَّ

على اللجوء إلى خدمات الوساطة بحكمة، عند الحاجة. في حالة عدم إجراء 
الوساطة من قبل أحد موظفي المكتب، بّل بواسطة وسیط خارجي تابع 

للمكتب (مثل وسیط من مجموعة الوساطة العالمیة) ، فإن التكالیف 
المرتبطة بالخدمات تتحملھا مكاتب الوكالة المعنیة بشكل عام. 

مجموعة الوساطة العالمیة 
من أجل تعزیز قدرات المكتب على الوساطة، أنشأ المكتب مجموعة 

وساطة عالمیة تتألف من وسطاء خارجیین، یدعمھم مجلس استشاري 
دولي. ومن المتوقع أن یتم إشراك ھؤالء الوسطاء الخارجیین من قبل 

وحدة الوساطة، عندما تكون الوساطة الشخصیة مفیدة. 

یرجى زیارة موقع الویب الخاص بالمكتب لمعرفة ما إذا كان الوسیط 
متاًحا في منطقتك. ستقوم وحدة الوساطة بإحالة القضایا إلى الوسطاء بناًء 
على عدد من العوامل، بما في ذلك طبیعة النزاعات، تضارب المصالح، 

التكالیف. 
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لمزید من المعلومات حول فریق الوساطة العالمیة والمجلس االستشاري 
الدولي وأعضائھ، راجع موقع المكتب على الویب: 

  .https://fpombudsman.org/global- mediation-panel/ 
 

 

موارد الوساطة 
یرجى مشاھدة الفیدیو القصیر للوساطة على موقعنا. یمكنك الوصول إلى •

الفیدیو من خالل النقر على الصورة أدناه.  
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• التقاریر السنویة للمكتب متوفرة على موقع المكتب على اإلنترنت. 

• ھذا الدلیل، وموارد مفیدة أخرى مثل اللمحة العامة الموجزة عن عملیة 
الوساطة، جمیعھا متاحة أیًضا على موقع المكتب على اإلنترنت. 

"في منتصف كلّ صعوبة، تكمن فرصة“ 

 البرت اینشتاین 
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