
النزاعات لحـل  البديلـة  والوسائـل  للدراسـات 
القدس

جمعية ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، جمعية 
لدى  مسجلة  القدس،  مدينة  مقرها  حكومية  غري  فلسطينية 
الرقم  تحت  الفلسطينية  الداخلية  وزارة  يف  الجمعيات  مسجل 
والهيئات  الخريية  الجمعيات  لقانون  وفقا   )QR- 1428- HR(
األهلية رقم )1( لسنة 2000، واستنادا لقرار  وزير الداخلية رقم 

)11( لسنة 2016م. 
تم إنشاء الجمعية يف سنة 2015 بهدف – ضمن أهداف أخرى 
– توفري آليات ووسائل بديلة لحل النزاعات التي تواجه املواطنني 
نرش  إىل  إضافة  خاصة،  القدس  وفلسطينيو  عامة  الفلسطينيني 
وتوعية  النزاعات،  لحل  البديلة  للوسائل  اللجوء  ثقافة  وتعميم 
رجال/  فيهم  مبا  واملقديس  الفلسطيني  املجتمع  مركبات  كافة 
لحل  البديلة  الوسائل  فوائد  حوال  واألعامل  القانون  سيدات 

النزاعات.
يتألف مجلس إدارة جمعية ACT  للدراسات والوسائل البديلة 
لحل النزاعات من )11( عضوا )ضمنهم 3 نساء(. ويضم مجلس 
جامعيني/ات  وأساتذة/ات  وقضاة/ات  محامني/ات  اإلدارة 

وسيدات ورجال اعامل.

املؤسسة:

الرشاكات:

القدس- بيت حنينا، دورار الضاحية، عامرة الحرباوي 

النزاعات لحـل  البديلـة  والوسائـل  للدراسـات 
القدس

بني  وبناء  مثمر  تعاون  تحقيق  عىل  املؤسسة  من  حرصاً 

والرشاكة  التعاون  بروح  القدس  يف  العاملة  املؤسسات 

الوطنية، وصوالً لبيئة يسودها القانون ويسهل الوصول فيها 

ايل العدالة، قامت املؤسسة بتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون 

مشرتك مع الجهات واملؤسسات التالية:

مذكرة تفاهم وتعاون مشرتك مع وزارة شؤون القدس   

ومحافظة القدس 

مذكرة تفاهم وتعاون مشرتك مع مستشفى املقاصد   

يف القدس 

املحامني  نقابة  مع  مشرتك  وتعاون  تفاهم  مذكرة   

النظامني الفلسطينني 

الباحثني  تجمع  مع  مشرتك  وتعاون  تفاهم  مذكرة   

امليدانني لحقوق االنسان يف القدس 

مؤسسة  مع  مشرتك  وتعاون  تفاهم  مذكرة   

REFORM

العمل  مركز  مع  مشرتك  وتعاون  تفاهم  مذكرة   

املجتمعي يف البلدة القدمية يف القدس

نظمت ACT وشاركت يف عدد من األنشطة منها:

مع  بالرشاكة  القانون  وسيادة  األهيل  السلم  تعزيز  مؤمتر   

موسسة REFORM ومركز شمس ومؤسسة مفتاح ومركز املراة 

لالرشاد القانوين واالجتامعي وشبكة داليا اإلعالمية.

نقابة  مع  بالتعاون  القدس  يف  التنمية  دور  تعزيز  مؤمتر   

املحامني النظاميني الفلسطينيني

 مؤمتر "تعزيز دور التحكيم يف القدس" بالتعاون مع نقابة املحامني 
النظاميني الفلسطينيني

بالتعاون مع وحدة شؤون  القانونني   دورة تدريب للمستشارين 
املحافظات يف ديوان الرئاسة

األنشطة:

بدعم من البنك اإلسالمي للتنمية/ صندوق اإلقىص 
من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ/ برنامج 

مساعدة الشعب الفلسطيني

بريد الكرتوين

act.adr.studies@gmail.com
هاتف رقم 02-6507170



رسالة املؤسسة:

القيم الضابطة لعمل املؤسسة:

اإلتجاهات اإلسرتاتيجية:

مركز الفيصل للوساطة والتحكيم: رؤية املؤسسة:

الوصول  بالحقفي  الكل  فيه  يتمتع  آمن،  فلسطيني  مجتمع 

يسوده  والجمعية،  الفردية  الحقوقية  القيم  فيه  تحرتم  للعدالة، 

القانون، وتصان فيه الكرامة، وينعتق من اإلحتالل.  

اإلسهام يف الوصول إىل نظام قضايئ خاص مهني بديل، مستجيب 

الحتياجات املواطنني خاصة يف املناطق املهمشة، ومستند إىل قيم 

قامئة عىل  الولوج يف عملية متكني مستدامة  املواطنة من خالل 

وترسيخ  النزاعات،  لحل  البديلة  للوسائل  اللجوء  ثقافة  تعميق 

البحث  قيم   العنف، وإعالء  ونبذ  املجتمعية،  الوساطة  مفاهيم 

العلمي لدى املكونات املجتمعية املختلفة سيام الشباب واملرأة. 

املهنية،  والرشاكة،  التعاون  القانون،  سيادة  واملساواة،  العدالة 

الشفافية واملساءلة، صون الحقوق والحريات، والجودة والتميّز.

تعزيز دور الوسائل البديلة لحل النزاعات.  •
النهوض بواقع السلم األهيل وحكم القانون خاصة يف املناطق   •

املهمشة لجهة حامية النسيج اإلجتامعي الفلسطيني.

الشباب  العلمي ونتائجه خاصة لدى  بالبحث  الثقة  تعزيز   •
كأساس للنهوض والتنمية.

النهوض بالقدرات البرشية والفنية للمؤسسة.  •

تم إنشاء مركز الفيصل للوساطة والتحكيم استنادا لقرار مجلس 

إدارة جمعية ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات 

املنعقد يف مقر الجمعية يف القدس بتاريخ 1/ 3/ 2016م.

تحت عنوان:

املحكمني  انتقاء  العدالة، وضامنته  تحقيق  غايته  الفيصل  مركز 

الحسيني،  فيصل  الشهيد  لروح  وفاءا  الفيصل  األمناء، وتسميته 

وشعاره )إشرتِ عدأل يف القدس( ويقينه أن العدل للحق دعامة، 

وللحرية حصانة.

أعضاء هيئة التحكيم:

يضم مركز الفيصل يف عضويته مجموعة مشكلة من خرية سيدات 

واإلستثامر.  واألعامل  واملقاوالت  والهندسة  القانون  ورجال 

متخصصني يف الفصل يف النزاعات العقارية والتجارية والهندسية 

واملرصفية والعاملية ونزاعات االستثامر.

النزاعات التجارية

النزاعات الهندسيةنزاعات اإلستثامر

النزاعات املرصفية

النزاعات العقارية

النزاعات العاملية

ميزات التحكيم:

التحكيم ارسع نسيباً من حل النزاعات عن طريق املحاكم   •
التحكيم يوفر درجة عالية من الرسية   •

امام  التقايض  اجراءات  من  سهولة  اكرث  التحكيم  اجراءات   •
املحاكم 

املحكمني عىل  اختيار  الحق يف  التحكيم ميلكون  االطراف يف   •
خالف املحاكم، حيث ال ميتلك االطراف هذا الحق 
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