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مركز الفيصل
للوساطة والتحكيم

انشئ مركز الفيصل للوساطة والتحكيم في مدينة القدس المحتلة 
استنادا لقرار مجلس إدارة جمعية ACT للدراسات والوسائل البديلة 

لحل النزاعات. تحت عنوان:

المحكمين  انتقاء  وضمانته  العدالة،  تحقيق  غايته  الفيصل  مركز 
األمناء، ويقينه أن العدل للحق دعامة، وللحرية حصانة.

وللوصول الى غايته في تحقيق العدالة في مدينة ترزح تحت وطأة 
االحتالل منذ خمسين عامًا، وتواجه تحديات جسيمة تستهدف أمنها 
واستقرارها السياسي واالنساني، وهويتها العربية والفلسطينية، 
ثقة  تعزيز  في  تساهم  ضمانات  عن  للبحث  الفيصل  مركز  سعى 
المقدسيين بضرورة التوجه للوسائل البديلة لحل النزاعات وأهمها 
المحكمين  انتقاء  يجد ضمانة أفضل من  والوساطة، فلم  التحكيم 
األمناء، المهنيين والمتخصصين، إضافة الى إعداد قواعد واجراءات 

ميسرة متناغمة مع أحدث القواعد الدولية.
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لماذا التحكيم؟
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تزايد اإلحباط الناتج عن بطء اجراءات التقاضي، والحاجة الدائمة ••
فرضت  الخاص،  القطاع  داخل  خاصة  للنزاعات،  أسرع  لحلول 
التحكيم نفسها  )ADR( وخاصة  النزاعات  البديلة لحل  الوسائل 

كوسائل مثالية لحل النزاعات.

حل النزاعات بواسطة التحكيم اسرع نسبيا من حل النزاعات عن ••
طريق التقاضي.

على •• النزاعات،  حل  في  السرية  من  عالية  درجة  يوفر  التحكيم 
عكس التقاضي الذي تعتبر العالنية فيه حجر أساس.

اجراءات التحكيم أكثر سهولة من اجراءات التقاضي.••

األطراف في التحكيم يملكون الحق في اختيار المحكمين على ••
خالف القضاء النظامي، حيث ال يملك األطراف هذا الحق.

على •• يردون  عليهم  المدعى  حيث  للقضاء،  التوجه  بخالف 
يعتبر وسيلة  التحكيم  فإن  حرب(،  )إعالن  وكأنها  الدعوى  الئحة 
اتفاقية ودية لحل النزاع، يستطيع األطراف خاللها التوصل لحل 

نزاعاتهم، مع استمرار عالقاتهم التجارية.
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خلق بديل محايدًا ونزيهًا لحل النزاعات المدنية 
والتجارية للفلسطينيين القاطنين في القدس، و/ أو 
الذين يقومون بأعمال تجارية في القدس وضواحيها.

توفير مجمعًا للمحكمين القادمين من نفس الخلفية 
الثقافية واإلجتماعية للمتخاصمين.

توفير مجمعًا للمحكمين المختصين والذين سينظرون 
في النزاعات ذات الطبيعة المتخصصة والتقنية.

أهداف المركز
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المساهمة في تطوير األعمال التجارية وتعزيز الفرص 
اإلستثمارية، وتحقيق نموًا في عمل المحامين في 

القدس الشرقية، حيث سيكونون قادرين على تمثيل 
المتخاصمين في اجراءات التحكيم.

رفع مستوى الوعي حول فوائد التحكيم والوسائل 
البديلة األخرى لحل النزاعات )ADR( في محافظة 

القدس.

تشجيع المتخاصمين على التنفيذ الطوعي ألحكام 
التحكيم.

توفير فرصة متميزة لتطوير النظام القضائي 
الفلسطيني في القدس الشرقية.



6

قواعد التحكيم

سهلة  بأنها  الفيصل  مركز  اعتمدها  التي  التحكيم  قواعد  تمتاز 
وبسيطة، وتراعي الظروف الخاصة التي يعيشها المقدسيين في 

مدينة القدس.

للتعرف اكثر على قواعد التحكيم يرجى زيارة موقعنا االلكتروني:

www.actadr.ps
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أنواع التحكيم

التحكيم في 
النزاعات العقارية 

التحكيم في 
النزاعات التجارية

التحكيم في 
النزاعات الهندسية

التحكيم في 
النزاعات العمالية

التحكيم في 
نزاعات االستثمار

التحكيم في 
النزاعات المصرفية
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التحكيم في النزاعات العقارية 

الحياة،  نواحي  جميع  وتطور  استقرار  في  العقارات  ألهمية  نظرًا 
ونتيجة الرتفاع قيمتها، والطبيعة المعقدة للنزاعات المتعلقة فيها، 
والتي تتسبب في طول أمد التقاضي الذي يمتد أحيانًا لعشرات 
السنين  في المحاكم، باإلضافة إلى تجميد اإلحتالل ألعمال تسوية 
من  عنه  نتج  وما   ،1967 العام  في  للقدس  احتالله  منذ  األراضي 
فوضى في البيوع العقارية سواء في األراضي العارية أو المبنية، 
وفرضه لقوانين عنصرية مثل قانون أمالك الغائبين التي تسبب 

تطبيقه في وضع اليد على عشرات األمالك العقارية؛

لكل ذلك أولى مركز الفيصل للوساطة والتحكيم أهمية بالغة لحل 
النزاعات العقارية وتعاقد لهذه الغاية مع أفضل المحكمين والخبراء. 
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التحكيم في النزاعات التجارية
التجارية المقطوعة »  يصف البعض القضاء بأنه » عدالة الصالت 
بينما يصف التحكيم بأنه » عدالة الصالت التجارية المتصلة »، حيث 
النزاع والحكم  إلى قبول طلب طرف في  القضائي  الحكم  ينتهي 
الطرفين  بين  التعامل  في  قطيعة  يوجد  مما  اآلخر،  الطرف  ضد 
مستقباًل، بينما التحكيم كثيرًا ما ينتهي إلى إصدار حكم بحل معقول 
للنزاع يمكن أن يقبله الطرفان، وبذلك ينتهي األمر عند هذا الحد، 

ويمكن أن يواصاًل التعامل مع بعضهما بعد ذلك.

العرف  قواعد  تطبيق  على  يتفقون  ما  كثيرًا  النزاع  أطراف  أن  كما 
التجاري بعيدًا عن النصوص القانونية الجامدة، وهو ما يضفي على 
التحكيم  أن  إلى  إضافة  التجاري.  العرف  بها  يمتاز  مرونة  التحكيم 
المعامالت  تتطلبها  التي  والسرية  والسرعة  الثقة  يحقق  التجاري 

التجارية.
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التحكيم في النزاعات الهندسية

تعتبر النزاعات بين األطراف التعاقدية سمة طبيعية ومتالزمة في 
قطاع  يشهده  الذي  التطور  ظل  في  خاصة  الهندسية،  المشاريع 
التشييد والبناء في القدس، وحاجة المدينة إلى بناء آالف الوحدات 
السكنية لتغطية احتياجات المواطنين للسكن، كما أن قلة مساحات 
األراضي الفراغ تدفع العديد من المستثمرين والمقاولين إلى عقد 
شراكات مع مالكين إلضافة وتوسيع البناء على أبنية قائمة، إضافة 
للحصول  اإلحتالل  بلدية  تستلزمها  التي  اإلجراءات  أمد  إلى طول 
على رخصة بناء، مما يضع المهندس أمام المسؤولية تجاه مقدم 
طلب الترخيص، واألخطر من ذلك قرارات الهدم التي تصدر بلدية 
تعتبر  التقصيرية. حيث  أو  العقدية  المهندس  اإلحتالل ومسؤولية 
هذه  كل  لتسوية  الخيارات  أنسب  الهندسي  والتحكيم  الوساطة 

النزاعات.
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التحكيم في النزاعات العمالية

ايجابًا  تنعكس  كونها  بالغة  أهمية  العمالية  النزاعات  في  للتحكيم 
على طرفي عقد العمل، حيث يمكن للعامل الحصول على حقوقه 
ويساهم في   ، الطويلة  المحاكم  إجراءات  عن  بعيدًا  بوقت قصير 
من  كبير  عدد  وتشغيل  واإلستثمارية  التجارية  األنشطة  حجم  زيادة 
تعتبر  والتحكيم  للوساطة  الفيصل  لمركز  بالنسبة  العاملة.  األيدي 
المحاكم  إلى  اللجوء  لعدم  وسيلة  العمالية  النزاعات  في  التحكيم 
خاصة في القضايا التي يكون أحد أطرافها مؤسسة وطنية خدمية 

أو تجارية تكافح للصمود والعمل في المدينة المحتلة.
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التحكيم في نزاعات االستثمار

تحتاج مدينة القدس إلى توفير كل الظروف الممكنة لتكون مدينة 
جذب استثماري، وذلك للمساهمة في تعزيز صمود اهلها ولتحقيق 
نمو في اقتصادها. تبرز أهمية التحكيم في حل نزاعات اإلستثمار 
بين مستثمرين مواطنين وأجانب ال ثقة  النزاع  خاصة عندما يكون 
ألي منهم في القضاء المحلي لآلخر، فيتم الفصل في النزاع عن 
طريق التحكيم، خاصة عندما ينص اتفاق التحكيم على تطبيق العرف 
القانون  أحكام  عن  بعيدًا  الدولية  التجارة  قواعد  أو  الدولي  التجاري 

المحلي الذي قد ال يكون مفهوما للمستثمر األجنبي. 
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التحكيم في النزاعات المصرفية

مشكالت  الغربية  الضفة  في  العاملة  الفلسطينية  البنوك  تواجه 
لبعض  الممنوحة  والتسهيالت  القروض  قيمة  تحصيل  في  جدية 
وذلك  القدس،  مدينة  في  المقيمين  الفلسطينيين  المواطنين 
للصعوبات القانونية المتعلقة بمالحقتهم أو الحجز على ممتلكاتهم 
البنوك  لجأت  وقد  القائم،  والسياسي  القانوني  الوضع  بفعل 
تحصيل  من  لتتمكن  إسرائيلية  شركات  تسجيل  إلى  الفلسطينية 
أموالها. يمثل اللجوء غلى التحكيم والوساطى آلية فعالة في حل 
المدينين  النزاعات المصرفية بسرعة وسرية وفعالية تضمن وفاء 
من جهة واستمرار البنوك في دعم افقتصاد المقدسي من خالل 

منح المزيد من التسهيالت للمواطنين والتجار ورجال األعمال. 



تم اعداد هذه المطوية بدعم من برنامج األمم المتحدة االنمائي 
في اطار برنامج سواسية المشترك: 

تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين
2018-2014

ما يرد في هذه المطوية ال يعبر بالضرورة عن مواقف وأراء
برنامج األمم المتحدة االنمائي أو األمم المتحدة

أو أي من منظماتها ودولها األعضاء.





عنواننا:
القدس – بيت حنينا – دوار الضاحية، 

عمارة الحرباوي

+972-2-26507170

act.adr.studies@gmail.com

www.actadr.ps


