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  مرآز العدالة المجتمعية

  ما هو مرآز العدالة المجتمعية؟

 من قـِبـَل حكومة المقاطعة الشمالية لتوفير خدمات الوساطة للمجتمع ولمساعدة األشخاص (CJC)تأسس مرآز العدالة المجتمعية 
  .مجانية وسرية وتطوعية وآنية وسهلة االستخدامخدمتنا .  حل الخالفات التي تنشأ بينهم دون اللجوء إلى الدعوى القانونيةلالمتنازعين 

  لماذا تختار الوساطة؟

  المتنازعينألطرافلتسمح هذه العملية .  تتضمن الوساطة التقاء األشخاص الذين ينشأ خالف بينهم من أجل مناقشة نقاط هذا الخالف
ريقة لحل النزاع بدًال من اللجوء إلى الدعوى القانونية التي م الوساطة طقّدـُوت.   للمشكلة التي تواجههمحلوًالبتحديد النتائج واستنباط 
  .  تستهلك الوقت والمال

أطراف النزاع في آنفها من تسوية الخالفات الناشئة بينهم بمساعدة وسطاء مدربين على هذه  بيئة آمنة غير رسمية يتمكن CJCويوفر 
 .المهمة

:  اآلتيعلىغير منحازين يعمالن على مساعدتك  وسيط أو اثنين مدربين CJCويعقد جلسات الوساطة في 

 القضايا محل الخالفتحديد  •
القضاياالتفكير في طرق حل هذه  •
 التفكير في خيارات أخرى •
 .العمل معًا للتوصل إلى اتفاق •

.ق عليهاويقرر األسخاص أطراف النزاع األمور التي تـُناقش واألمور المتـُف.  ويعمل الوسطاء على توجيه مسار جلسة الوساطة

 .الوسطاء ال ينحازون لطرف بعينه وال يقدمون نصائح قانونية

 في أغلب األحيان يتم اإلعداد لعقد جلسات الوساطة بسرعة وتستغرق.  رضيةـُلتوسط التوصل إلى نتائج ممن حاالت ا% 85وينتج عن 
 .  ساعات تقريبًا4 من ساعتين إلى هذه الجلسات

  طة؟ما هي الخالفات التي تصلح للوسا

  : متعددة من الخالفات التي تشمللحل أصناف أن تقدم لك المساعدة CJCيمكن لـ 

الخالفات التي تتعلق بالمجتمع المحلي والنزاعات بين الجيران حول أشياء مثل السياج، والضوضاء، والحيوانات األليفة،  •
 واألشجار، واألضرار التي تلحق بالممتلكات باإلضافة إلى سلوك الناس

  االتصاالت–أماآن العمل  •
 النوادي والهيئات التي تحدث خالفات بين أعضائها •
 العالقات بين أفراد العائلة •
 الدعاوى المدنية/ القضايا الصغرى •
 اللقاءات التي تتم بين مقترفي الجرائم وضحاياهم •

  آيف تعد الترتيبات إلجراء الوساطة

  .رسال رسالة إليكترونية لنا أو زيارتنا شخصيًاأو الكتابة أو إهاتفية مجانية يمكنك إجراء مكالمة 

 وتتوفر لدينا خدمة ترجمة شفهية مجانية

  : سيقوم العاملون ذوو الخبرة لدينا باآلتيCJCعندما تتصل هاتفيًا بـ 

التحدث إليك عن المشكلة ومناقشة الطرق التي تتمكن بها من حل المشكلة بنفسك •
 حالةاإلأو خدمة /معلومات والتقديم و •



تقييم ما إذا آان النزاع الخاص بك يصلح للوساطة، فإذا ثبت ذلك سيطلبون معلومات وجيزة عنك وعن األمور التي تثير و •
 . للنزاعاألخرىف اطرقلقك وعن األ

 .وبعد الحصول على إذنك، سنقوم باالتصال باألطراف األخرى لتحديد موعد للوساطة يالئم آليكما •

ویمكن عقد جلسات الوساطة خالل النھار أو المساء أو في عطلة نھایة األسبوع.  

تـُعقد جلسات الوساطة في مرآز العدالة المجتمعیة في داروین أو في أي مكان محلي مالئم آخر عبر المقاطعة الشمالیة.  

ً إعداد الترتیبات لعقد اجتماع عن طریق الھاتف.   یمكن أیضا

تفاصیل االتصال

للمزید من المعلومات وللحصول على مساعدة  
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