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سعت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة الكفاية التي أوجدها قانون الوساطة لتسوية النزاعات  

م، من حيث تكريسه وتنظيمه وضبطه ألدوار الوسيط االتفاقي، 2006( لسنة 12المدنية األردني رقم )

خالل ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، حيث جرى من 

المنهج الوصفي توضيح الجانب الفقهي لموضوعات هذه الدراسة، أما المنهج التحليلي فقد تم 

استخدامه لتحليل النصوص القانونية الواردة في قانون الوساطة األردني وغيرها من القوانين ذات 

 أبرزها ما يلي:العالقة في عدد من المسائل، وقد أسفرت الدراسة في نهايتها إلى عدد من النتائج كان 

 لم ينص قانون الوساطة األردني على الشروط الواجب توافرها في شخص الوسيط االتفاقي. -

 لم يعترف قانون الوساطة األردني بالوساطة االتفاقية السابقة للجوء إلى القضاء. -

 لم يحدد قانون الوساطة التزامات وحقوق الوسيط االتفاقي. -

لتنظيم وضبط عمليات الوساطة االتفاقية وأدوار الوسيط عدم كفاية قانون الوساطة األردني  -

 االتفاقي فيها، بالشكل المطلوب لفض النزاعات.
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Abstract 

This study sought to identify the adequacy of the mediation law for the 

settlement of civil disputes No. (12) for the year 2006, in terms of the 

organization and control of the roles of the mediator. To achieve this goal, 

the study employed the descriptive method and the analytical method. The 

descriptive method was used to clarify the jurisprudential aspect of the 

subjects of this study, The analytical method was used to analyze the legal 

texts contained in the Jordanian mediation law and other related laws in a 

number of issues, The most important results of the study: 

- The Jordanian Mediation Law did not stipulate the conditions that 

must be met by the person of the contracting mediator. 

- The Jordanian Intermediary Mediation Law did not recognize the 

previous Convention on Access to Justice. 

- The mediation law did not specify the obligations and rights of the 

mediator. 

- The inadequacy of the Jordanian mediation law to regulate and control 

the brokerage operations of the agreement and the roles of the 

mediator in them, as required to settle disputes.



 


