
لماذا التحكيم؟

داخــل  الماضيــ�ي  العقديــن  خــال  كبــر  باهتمــام  النزاعــات  لحــل  البديلــة  الوســائل  حظيــت 
مجتمعــات ســيدات/ رجــال األعمــال والمحامــي والقانــون فــي جميــع انحــاء العالــم، خاصــة 

عنــد مقارنتهــا بالقضــاء النظامــي:
فمــع تزايــد اإلحبــاط الناتــج عــن بــطء اجــراءات التقاضــي، والحاجــة الدائمــة لحلــول أســرع  	•

 )ADR( للنزاعــات، خاصــة داخــل القطــاع الخــاص، فرضــت الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات
وخاصــة التحكيــم نفســها كوســائل مثاليــة لحــل النزاعــات.

حل النزاعات بواسطة التحكيم اسرع نسبيا من حل النزاعات عن طري�ق التقاضي. 	•

التحكيــم يوفــر درجــة عاليــة مــن الســرية فــي حــل النزاعــات، علــى عكــس التقاضــي الــذي  	•

تعتــر العانيــة فيــه حجــر أســاس.
اجراءات التحكيم أكرث سهولة من اجراءات التقاضي. 	•

القضــاء  خــاف  علــى  المحكمــي  اختيــار  فــي  الحــق  يملكــون  التحكيــم  فــي  األطــراف  	•

الحــق. هــذا  األطــراف  يملــك  ال  حيــث  النظامــي، 
بخــاف التوجــه للقضــاء، حيــث المدعــى عليهــم يــردون علــى الئحــة الدعــوى وكأنهــا  	•

)إعــان حــرب(، فــإن التحكيــم يعتــر وســيلة اتفاقيــة وديــة لحــل النــزاع، يســتطيع األطــراف 
خالهــا التوصــل لحــل نزاعاتهــم، مــع اســتمرار عاقاتهــم التجاريــة.
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إن اآلراء الواردة في 
هذا المنشور ال تعبر 

بالضرورة عن وجهة نظر 
الجهات المانحة



جمعيــة ACT للدراســات والوســائل البديلــة لحــل النزاعــات، جمعيــة فلســطينية غــر حكوميــة 
مقرهــا مدينــة القــدس، مســجلة لــدى مســجل الجمعيــات فــي وزارة الداخليــة الفلســطينية 
تحــت الرقــم )QR- 1428- HR( وفقــا لقانــون الجمعيــات الخريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( 

لســنة 2000، واســتنادا لقــرار  وزيــ�ر الداخليــة رقــم )11( لســنة 2016م. 

األهداف

تعزي�ز دور الوسائل البديلة لحل النزاعات خاصة التحكيم والوساطة. 	•

دعــم وتطويــ�ر  دور الوســاطة المجتمعيــة لحــل النزاعــات بالرتكيــز علــى تمكــي الشــباب  	•

والمــرأة.
المســاهمة فــي حفــظ الســلم األهلــي وســيادة القانــون، وت�كريــس الحق فــي الوصول  	•

للعدالــة فــي ظــل اإلحتــال. 
دعم النهوض بالدراسات واألبحاث القانونية والسياساتية. 	•

رؤية المؤسسة

مجتمــع فلســطيني مقدســي يتمتــع فيــه الــكل بالقــدرة علــى الوصــول للعدالــة، وتحقيقها، 
تحــرتم فيــه القيــم الحقوقيــة الفرديــة والجمعيــة، يســوده القانــون، وتصــان فيــه الكرامــة، 

وينعتــق مــن اإلحتــال. 

رسالة المؤسسة

الحتياجــات  مســتجيب  بديــل،  مهنــي  خــاص  قضائــي  نظــام  إلــى  الوصــول  فــي  اإلســهام 
اللجــوء  ثقافــة  وتعميــم  ونشــر  الفعالــة،  المواطنــة  قيــم  إلــى  ومســتند  المواطنــي، 
للوســائل البديلــة لحــل النزاعــات، وترســيخ مفاهيــم الوســاطة المجتمعيــة، وإعــاء قيــم 
البحــث القانونــي، مــن خــال إنشــاء مركــز للوســاطة والتحكيــم، ومركــز للدراســات واألبحــاث. 

قيم المؤسسة

تسرتشد مؤسسة ACT  بمجموعة من القيم الضابطة لضمان الحفاظ على مصداقيتها:
الشــفافية  المهنيــة،  والشــراكة،  التعــاون  القانــون،  ســيادة  والمســاواة،  العدالــة 

والتمّيــز. والجــودة  والحريــات،  الحقــوق  وصــون  والمســاءلة، 

مركز الفيصل للوساطة والتحكيم

مركــز الفيصــل للوســاطة والتحكيــم هــو مركــز متخصــص فــي حــل النزاعــات المدنيــة والتجاريــة، 
يقــدم خدماتــه للمجتمــع الفلســطيني وخاصــة المقدســي، إضافــة إلــى مجتمــع األعمــال 
الخــرة  ابــرز ميزاتــه:  الخــاص والعــام، ومــن  القطاعــي  مــن  المحلــي والدولــي، وإلــى كل 
والثقــة، الســرعة، الســرية، الحيــاد، التبســيط والســهولة، اإلقتصــاد فــي الرســوم والمصاريــف.

)مركــز الفيصــل غايتــه تحقيــق العدالــة، وضمانتــه انتقــاء المحكمــن األمنــاء، وتســميته 
الفيصــل وفــاءا لــروح الشــهيد فيصــل الحســيني، وشــعاره )إشــترِ عــدأل فــي القــدس( 

ويقينــه أن العــدل للحــق دعامــة، وللحريــة حصانــة(.


