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 إشعار مھم بخصوص الوساطة

د لك موعد للمشاركة في الوساطة في التاریخ المذكور ویُتوقَّع من كل طرف الحضور . كما ھو ُمحدَّد في إشعار تحدید الموعد الُمرفَق، ُحدِّ
ع ك. سواء مع محامي أو بدونھ وبذل كل جھد ممكن لتسویة كل المسائل الُمتناَزع علیھا ل فریق على التحدث مع محامي حول وقبل ھذا التاریخ، یُشجَّ

 إذا كنت المحامي". الوساطة في المسائل األسریة"وقد أرفقت نسخة من المنشور المعنون . المعلومات المطلوبة في الوساطة والحقوق القانونیة لكل طرف
 .ساطة ولزیادة فرص نجاح ھذه الوساطةلعمیلك لمساعدتھ في التحضیر للو والُكتیِّب القانوني في ھذه الدعوى، یرجى إرسال ھذا اإلشعار

 **مھم**

أو إذا وجدت المحكمة أن أي طرف من الطرفین لم یبذل أقصى جھد ممكن للتسویة، قد تؤمر المحكمة الطرفین بالخضوع للوساطة، وقد ترد الدعوى 
ن أتعاب المحامي والتكالیف أو قد تفرض أي عقوبة أخرى تراھا مناسب  ة حسب الظروف.أي جزء منھا، وقد تُخّمِ

وقد تفرض المحكمة أیضاً عقوبات على طرف من الطرفین بسبب تغیبھ عن الوساطة بدون سبب وجیھ بعد تلقیھ اإلشعار الخاص بالوقت المحدد 
 للوساطة، أو بسبب عدم دفعھ رسم الوساطة أو الحصول على إعفاء من الرسوم في الوقت المناسب.

 رسم الوساطة 

یمنح الحق لكال الطرفین بجلستي وساطة في أي وقت قبل الُحكم أو األمر ) والذي یتشاركھ عادة الطرفین بالتساوي(إن دفع رسم الوساطة 
ً في حال . وبعد مشاركة الطرفین في جلستي وساطة، یجب دفع رسم إضافي في حال طلب وساطة إضافیة. القضائي النھائي والرسم مطلوب أیضا

 .بإنفاذ أوامر إعالة الطفل حصراً باستثناء االستدعاءات المتعلقة  الوساطة في مسائل ما بعد الُحكم،

 إعادة تحدید الموعد

في حال عدم قدرة أي طرف من الطرفین حضور جلسة الوساطة المحددة، یجب تقدیم استدعاء مكتوب لغرض اإلرجاء لكاتب المحكمة خالل 
 .أسبوع واحد من تاریخ أمر إدارة القضیة أو إشعار الوساطة

 اسة اإللغاء سی

وإذا لم تُلغِ . ساعة على األقل من الوساطة 48إذا اتفق الطرفان على إلغاء جلسة وساطة محددة، یجب إرسال إشعار لكاتب المحكمة قبل 
 .جلسة الوساطة الخاصة بك ولم تحضرھا، سیطلب منك دفع رسم إضافي إلعادة تحدید موعد جلسة الوساطة

 وثائق إعالة الطفل 

طرفین تبادُل اإلفادات الخطیة المشفوعة بقََسم بخصوص إعالة الطفل وأوراق العمل الخاصة بإعالة الطفل قبل الوساطة، وذلك إذا یجب على ال
ً . لم یتبادلوا ھذه الوثائق بالفعل من أجل اجتماع إدارة القضیة  . والنماذج متوفرة عند كاتب المحكمة. وقد یُطلب بیان مالي أیضا


