
 

 

 

 

 

 دعوة للباحثين/ات
ول من مجلة صدار العدد األإل و مقرها القدس للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات  ACTتسعى مؤسسة 

مشروع دعم المؤسسات االهلية في القدس والممول من صندوق تختص في مجال التحكيم، وذلك ضمن تنفيذ 
 .وبتنفيذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالنقد العربي و بإدارة البنك االسالمي للتنمية  

رية في النزاعات المدنية والتجا المحاكمو حيث أن المؤسسة تهدف من عملها على أن يكون التحكيم بدياًل عن 
 التالية:، مستندة على الرؤيا القدس  مدينة في

  لحل النزاعات المدنية والتجارية للفلسطينيين ونزيهاً  محايداً  بديالً يمثل التحكيم . 

  للمحكمين القادمين من نفس الخلفية الثقافية واإلجتماعية للمتخاصمين. مجمعاً التحكيم يوفر 

  محتلةالقدس ال إلىالنظام القضائي الفلسطيني  إلدخالفرصة متميزة التحكيم يوفر. 

  أحكام التحكيم ملزمة وواجبة التنفيذ وفقًا للقانون. 

 .يساهم التحكيم في تشجيع المستثمرين لخواص السرية والسرعة والحياد 

  .يساهم التحكيم في رفع يد المحاكم اإلسرائيلية عن النزاعات العقارية 

  يتيح التحكيم للمحامين المقدسيين غير المجازين أمام المحاكم اإلسرائيلية فرصة هائلة لتحسين ظروف
 التحكيم بدل اإلستمرار في نظام تحويل الملفات.عملهم وتسجيل الدعاوى لدى مركز 

 التحكيم كوسيلة بديلة لحل دور حول تعزيز استراتيجي  تصورتطوير إلى جادة  المؤسسة تسعى
دمجه ضمن وإبراز دوره في تعزيز السلم األهلي وسيادة القانون، والعمل على عات في القدس، ا النز 
الفلسطينية المؤسسات الرسمية وغير الرسمية  بالشراكة مع كافةالوطنية لقطاع العدالة، ستراتجية  اإل

  والعربية ذات الصلة، وبالتعاون الوثيق  مع الجهات العربية واإلسالمية والدولية الداعمة للقدس. 

 



 

 

 

 

 

تتوجه المؤسسة الى كافة المهتمين من محكمين و أكاديميين و باحثين ممن يرغبون في نشر أية دراسات أو 
اوراق عمل تتعلق بنشر و تطوير التحكيم في فلسطين بشكل عام وخاصة في القدس ضمن  قالة أو م ابحاث أو

 العناوين التالية: 

  .أخالقيات المحكمين و المسئولية الجزائية 
  .التحكيم الفردي و التحكيم المؤسسي 
  .قوانين التحكيم المحلية واألقليمية و الدولية 
 هي للنزاع. يث اإلجراءات و الحكم المن  الفرق بين التحكيم و القضاء من ح 
  (التحكيم به خاصة في القدسالتحكيم و عالقته بالنظام العام )ما يجوز و ما ال يجوز. 
  التحكيم في النزاعات العقارية في القدس )إستعراض و تحليل القوانين ذات الصلة بالعقارات في

 القدس(.
  .قواعد اإلثبات في إجراءات التحكيم 
  .إلزامية قرار التحكيم 
 التنفيذ الطوعي و الجبري( تنفيذ قرارات التحكيم( . 
  .إتفاقية نيويورك لإلعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية 

الماضية  الثالثكما ترغب المؤسسة بالتعاقد مع باحث لجمع و توثيق قرارات التحكيم الصادرة خالل السنوات 
 .ليتم نشرها ضمن العدد األول لمجلة التحكيم 

 لمواصفات العامة: ا
  عليها في اعتماد االصول العلمية المتعارف ورقة العمل المقالة أو الدراسة أو البحث أويراعى في 

 كتابة االبحاث العلمية.
  قد نشرت في السابق أو أنها ستنشر. ورقة العمل أو المقالة أو الدراسة أو البحث أن ال تكون 
  ورقة العمل أو المقالة أوالدراسة أو البحث أكثر من باحث / ـة في ك يجوز أن يشتر. 
  على شكل ملف  28/02/2020حتى تاريخ  من خالل البريد االلكتروني المادة ترسلWORD  الى

 act.adr.studies@gmail.com العنوان التالي:


