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 مقدمة  – أولا 

 (األدنى الشرق في فلسطين الجئي وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالةفي  )"المحكمة"(  محكمة األونروا للمنازعات   تستمع

"الوكالة"األونروا" أو   كما عنهم، بالنيابة تُرفع أو  سابقون، موظفون أو حاليون، موظفون  يرفعها التي القضايا ىلإ  )" 

ا التي اإلدارية القرارات في تطعن التي القضايا وهي فيها، األحكام بإصدار تختص  تعيينهم، بنود تراعي ال أن ها يُزعم)أ(   إم 

ا  ُملزمة، بأحكام دلييو  األوامر، صدريو الجلسات، القاضية/القاضي حضرة عقدي و بية.التأدي باإلجراءات تتعلق)ب(    وإم 

 .لالستئناف المتحدة األمم محكمة أمام محكمة ال عن الصادرة األحكام استئناف وللوكالة للموظفين ويحق

ا   داخلي؟ عدل نظام إلى الداعي ما - ثانيا

 أمام الوكالة  ضد عمل قضايا رفع الموظفون يستطيع الاألونروا منظمة دولية تتمتع بامتيازات وحصانات معينة، ولذلك  

ا كان ذلكالوطنية المحاكم لم   إلى وكذلك المساءلة، إحكام  إلى ، أرست األونروا نظام عدل داخلي في خضم جهد يرمي. 

 .القرارات اتخاذ عند بالمسؤولية التحلي ضمان

ا   العدل إقامة - ثالثا

 ؟ةمحكمال أمام فيها الطعن يمكن التي القرارات أنواع ما

 أو  موظف تعيين بنود  يراعي ال أن ه يُزعم الوكالة اتخذته إداريا   قرارا   تشمل التي القضايا على المحكمة سلطة تقتصر

 .تأديبيا   إجراء   عليه يفرض

 االختيار وعدم التجديد، عدم شاكلتها ومن التوظيف، حالة في تؤثر التي القرارات الطعون في  في فقط الفصل للمحكمة يحق

الموظفين 1ناياألساس ناالنظاميبسط  .  التعاقدية المسائل أو التأديبية، واإلجراءات لوظيفة، من  والدوليينالمحليي لكل   ن 

اإلجرائية، كما يزخران بالمزيد من المعلومات عن أنواع القرارات التي  وقواعدها   محكمةل ل األساسي النظام 5.11و  4.11

 تنبسط عليها واليتها. 

 للمنازعات الرسمية غير التسوية .أ

ع تجنب الرسمي غير بالقنوات النزاع حل أوال   يحاولوا أن على بقوة الموظفون يُشجَّ إلى  سبيل  فهذا   غير التقاضي ة، 

 عادة ، التقاضي من أسرع تكون األخرى، البديلة  والوسائل الطوعية، والوساطة بالمفاوضة، المنازعات فتسوية الضروري؛ 

 الموظف يمنع ال للنزاع رسمية غير تسوية إلى السعي أن   إلى اإلشارة مع إرهاقا ،  وأقل غالبا ، منه النفس على وطأة وأخف

وبموجب أحكام المادة   .هذا الشأن إفادة في   الحقا   الدليلُ  ويُوردُ  ،العدل إلقامة  الرسمي النظام على أيضا   المسألة عرض  من

رقم    10 للموظفين  األساسي  )النظام  اإلجرائية  القواعد  ينشدا  5.11من  أن  الطرفين  على  تقترح  أن  للمحكمة  يجوز   ،)

 . المجريات سيرَ أثناء جهود الوساطة الوساطة لتسوية الخالفات، وأن تعل ق 

 للمنازعات  الرسمية التسوية .ب

 عليه فرضتها تأديبية إجراءات الطعن في أراد إذا أو الوكالة، في توظيفه بنود ينتهك إداريا   قرارا   هناك أن   موظف   رأى إذا

اتباع التسوية الرسمية    الموظف يستطيع فعندئذ   االستطاعة، أمرا  خارج الرسمية غير بالوسائل المسألة حل وكان اإلدارة،

 .الوكالة قرار في للطعن

 في يرغب لمن المهم محددة، ومن زمنية لمهل الخاضعة الخطوات من  عدد على إدارير  قرا في الطعن عملية تنطوي

 .الزمنية والمهل الخطوات هذه يعي أن قرار في الطعن

 

 
 

 
لمصطلح     1 العربية  الترجمة  هي  للموظفين  األساسي  ذات  Staff Regulationsالنظام  األممية  المراجع  في  واإلقرار،  اإلجماع  محط  وهي   ،

 االعتبار. 
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 إداري  قرار طلب مراجعة هي: ةمحكمال إلى دعوى لرفع السابقة التمهيدية الخطوة

 

الوكالة  قرار مراجعة طلب رفع  هي إداري قرار في  الطعن في الراغب الموظف على الواجبة األولى الخطوة إن    ؛إلى 

للموظفين  2.111قم  الر تحمل التيالمحليين    2للموظفين اإلداري النظام قاعدة بموجب وذلك اإلداري  النظام  وقاعدة   ،

 بالقرارالتاريخ الذي علم فيه الموظف    تقويميا  من يوما    60ل  خال في القرار مراجعة طلب تقديم يجب كما ،2.11الدوليين  

ينبغي   التي ،التي تجريها الوكالة  القرار مراجعة وفي .أن يعلم به  ، أو التاريخ الذي كان ينبغي له فيهيهف الطعن يود الذي

 ال، أم  للوكالة التنظيمي اإلطار اتُخذ بموجب قد  الطعن موضوع القرار كان إن سيُنظر تقويميا ، يوما   30 خالل في اختتامها

 .الحال حسب مالئم   انتصاف   تقديم أو تغييره، على ُمراجع القرار فسيحرص القرار، سالمة عدم تقرر فإن

 في خلل ثمة كان إن مقبولة أسباب انتصاف لتقديم أو نفسها، لتصويب فرصة اإلدارة إعطاء هو القرار مراجعة من الغرض

 عدد من يحد   مما المعني، القرار بشأن للموظف أكبر وضوح أيضا  تقديم القرار مراجعة أغراض ومن اتخذتها، قرارات

 .الرسمي إلى التقاضي تحال التي القضايا

 القرار؟ مراجعة طلب رفع ينبغي َمن إلى

 ينبغي للوكالة، اإلقليمية المكاتب أحد في موظفا   القرار طالب مراجعة كان وإذا ،كتابيا   القرار مراجعة طلب تقديم يجب

 العامة، في الرئاسة موظفا   القرار مراجعة طالب كان إذا لكن اإلقليمي، المكتب  مدير إلى القرار طلب مراجعة رفع عندئذ  

 .البشرية الموارد مدير إلى القرار مراجعة طلب رفع ينبغي

 القرار؟ مراجعة أن يجري ينبغي َمن

القرار يكن ولم اإلقليمية، المكاتب أحد في موظفا   القرار  مراجعة  طالب كان إذا  مدير هو فيه المطعون اإلداري متخذ 

مدير القرار مراجعة سيجري فمن اإلقليمي، المكتب  إجراء العام المفوض نائب وسيتولى .نيالمع اإلقليمي المكتب  هو 

 يكون اإلقليمية عندما المكاتب في موظفا   أو العامة، الرئاسة في موظفا   القرار مراجعة طالبُ  عندما يكون القرار مراجعة

 اإلقليمي. المكتب مدير هو فيه المطعون اإلداري القرار متخذ

 التي ينبغي إيرادها في طلب مراجعة القرار؟  ما هي المعلومات

د فيه، الطعن تود الذي القرار وضوححدد ب ،الطلب الكتابي في  شرح طريقة مع اتخاذه، وزمان القرار، متخذ هوية وحد ِّ

 عناية نلفت المقام، هذا وفي ته.قانوني عدمِّ  أو سالمة القرار عدم  اعتقادِّ  إلى يدفعك الذي السبب وبيان لحقوقك، القرار انتهاك

قرار    نموذج توافر   إلى القارئ مراجعة  واإلنجليزيةطلب  العربية  وكذلك  اإلنترانت في باللغة  في  في  ،  المحكمة  موقع 

 الصلة ذات األسئلة جميع يحتوي وهو    ،documents-and-tribunal/forms-dispute-https://www.unrwa.org/unrwaاإلنترنت  

عُ  مما. والقرار عةمراج إلجراء القرار  إليها ُمراجع سيحتاج التي  لمراجعة الموظفون الطالبون يستأنس أن  بقوة عليه يُشجَّ

 
ذات االعتبار،    مميةماع واإلقرار، في المراجع األ، وهي محط اإلجStaff Rules"النظام اإلداري للموظفين" هي الترجمة العربية لمصطلح     2

ن من قواعد تُسمى قواعد النظام اإلداري للموظفين. وعند ورود المصطلح بصيغة المفرد، أي   ، فإنه يُنقل إلى  Staff Ruleعلما  أن هذا النظام مكو 

   العربية بعبارة "قاعدة النظام اإلداري للموظفين" مع تحديد رقمها، إذا دل السياق على ذلك أو اقتضى.

 

الموظف   من تقويميا   يوما   60 خالل في القرار مراجعة طلب  رفع يجب  الزمنية: المهلة فيه  الذي علم   بالقرارالتاريخ 

 .به أن يعلم فيه التاريخ الذي كان ينبغي لهيه، أو ف الطعن يود الذياإلداري 

 مهمة   مهل زمنية

 يوما  تقويميا  من التاريخ الذي علمت به بالقرار أو كان ينبغي لك أن تعلم فيه بالقرار 60: طلب مراجعة القرار -

 مراجعة القرار  من تاريخ رفع طلبتقويميا   يوما   30: الوكالة على طلب مراجعة القراررد  -

وفي حال  يوما  تقويميا  من التاريخ الذي ترد فيه الوكالة على طلبك لمراجعة القرار؛    90:  الدعوى أمام المحكمة -
القرار مراجعة  طلب  على  الوكالة  رد  أمامك  عدم  يكون  اتقويميا   يوما     120،  طلب من  فيه  رفعت  الذي  لتاريخ 

 مراجعة القرار. 

https://www.unrwa.org/unrwa-dispute-tribunal/forms-and-documents
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 بصيرة  على ليكونوا وذلك لهم، يوفرها التي وطلب المساعدة ،(الموظفين بمساعدة المكلف)  نيالقانو كتبالم بمشورة قرار

 .وواجباتهم بحقوقهم كاملة

 خالل في إجابة يتسل م لم وإذا يوما  تقويميا ، 30 خالل في القرار مراجعة لطلب إجابة القرار مراجعة طالبُ  يتسل م أن ينبغي

 .ةمحكمال إلى ورفع دعوى قدُما   المضي يستطيع الزمنية، المهلة هذه

 ة محكمال

بنتيجة يرضى ال وعندما الرسمية، غير بالسبل المنازعات تسوية تستعصي عندما  يستطيع القرار، مراجعة الموظف 

 شفهية أو جلسات إجراءات الضرورة عند وستعقد القضية، وقائع محكمةال ستدرسو  .ةمحكم ال إلى دعوى رفع الموظف

 .علنية العادة في ستكون

تُ   ُملزمة محكمةال تصدرها التي األحكام إن   رجعها للنظر في القضية من ما لم تنقضها محكمة األمم المتحدة لالستئناف أو 

 وذلك لالستئناف، األمم المتحدة محكمة أمام محكمال عن صادر حكم استئناف العام والمفوضالموظف   من لكل   ويحق ،جديد

 .3اإلجرائية المتحدة لالستئناف وقواعدها األمم لمحكمة األساسي النظام بموجب

عشر  وقواعدها   محكمة،لل الكامل األساسي النظام على االطالع يمكن الحادي  الفصل  في  الكاملة،   من  XIاإلجرائية 

يمكن   كما ذاتيهما، بالرقمين الدوليين للموظفين نظيريهما، و5.11و  4.11ي  رقمَ  المحليين  ينللموظف  األساسيين النظامين

القواعد من    المحليين للموظفين اإلداري النظام من  XI  عشر الحادي الفصل بمطالعة المعرفة إثراء إلى    1.111وتحديدا  

النظا  XI، وكذلك الفصل الحادي عشر  5.111 القواعد  من  الدوليين، وعلى وجه التحديد،  إلى    1.11م اإلداري للموظفين 

5.11. 

ا   فخطوة  خطوةا  ُمفّصل دليل ة:المحكم أمام دعوى رفع طريقة - رابعا

 ما هي المهل الزمنية المضروبة على رفع الدعوى؟ 

 

 ؟ ةمحكمال إلى دعوى رفع له يحق من

للموظفين الحاليين رفع الدعاوى أمام المحكمة، كما يحق للموظفين السابقين رفع دعاوى إذا كان للقرار الطعين صلة    يحق

 أونروا موظف باسم دعوىرفع    وفي بعض الحاالت، يجوز لطرف ثالث كافية بالحقوق التعاقدية السابقة للموظف السابق.

 .متوف ى أو عاجز

قانونيا ،   تمثيله ن(الموظفي بمساعدة المكلفني )القانو المسؤول يسأل أن أو ،محكمةال أمام نفسه تمثيل الدعوى لصاحب يحق

 .فيها سابقا   موظفا   أو في األونروا، موظفا   أيضا   الممثل ذلك يكون أن ويجوز يختاره، آخر ممثل أي توكيل له يحق كما

 ؟ الدعوى كيف أرفع

 إسداء قد يستطيع  الذي ني )المكلف بمساعدة الموظفين(، القانو والمسؤول التواصل الحسبان في يأخذ أن للموظف ينبغي

 .الرسمي النظام أمام دعوى رفع حول المشورة

 باستخدام نموذج عريضة الدعوى القياسي في المحكمة.نوصيك بقوة على رفع الدعوى 

في    في محكمةال  موقع في وكذلك،  اإلنترانت في  واإلنجليزية  العربية باللغتين الدعوى عريضة تتوافر الوكالة  موقع 

 الحصول يمكن كما،  documents-and-tribunal/forms-dispute-https://www.unrwa.org/unrwa  اإلنترنت

 unrwa.dt@unrwa.org-registrarي اإلليكترون البريد على بمراسلته المحكمة قلم رئيس من عليها

 

 
 ه القواعد أحيانا  "النظام الداخلي".تُسمى هذ 3 

 ي تتسلم فيه ردا  على طلبالذ التاريخ من تقويميا   يوما   90 خالل يف(  i)  المحكمة إلى الدعوى رفع يجب  :لمهلة الزمنيةا

من التاريخ الذي رفعت  يوما  تقويميا     120، في خالل  إذا لم ترد الوكالة على طلبك لمراجعة القرار(  ii) أو  القرار، مراجعة

 . فيه طلبك لمراجعة القرار

https://www.unrwa.org/unrwa-dispute-tribunal/forms-and-documents
mailto:registrar-unrwa.dt@unrwa.org
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الذي    1، والتوجيه اإلجرائي رقم  اإلجرائية القواعد من 4 المادة  أحكامَ  بها ملحقات وأي   الدعوى عريضة تراعي أنيجب  

رقم   التعميم  في   عريضة رفع ينبغي أن ه بالتذكير الجدير ومن .2018مايو/أيار    31المؤرخ    GSC/04/2018صدر 

 والرجاءالعربية،   أو اإلنجليزية باللغة الدعاوى  رفع يجوز كما الملحقة، الوثائق مع موق عة وثيقة أصلية  هيئة على  الدعوى 

 و نسخ مصورة(. أ ضوئيا ، نسخ ممسوحةها ) من نسخ  إرسال يجب بل ملحقات، هيئة على أصلية وثائق إرسال عدم

 ذلك إلى استطاع إن ني(اإلليكترو   )بالبريد  إليكترونيا    المحكمة قلم رئيس إلى الدعوى عريضة رفع الدعوى لصاحب ينبغي

ا سبيال ،  العامة الرئاسة في الكائن المحكمة قلم مكتب إلى مباشرة باليد  له تسليمها فيجوز إليكترونيا ، الدعوى رفع تعذ ر إن أم 

ان، لألونروا  .األخرى منشآتها إحدى أو للوكالة اإلقليمية المكاتب أحد عبر إرسالها عدم ويجب في عم 

 

 التالية الخطوات

 قدُما   المضي كيفية القاضية/حضرة القاضي سيقرر ،)عليه المدُعى(الوكالة    رد صدور وبعد الدعوى، عريضة إرسال بعد

 .الدعوى في

 أو تسويتها، أو بالوساطة القضية حل لبحث إمكانية باالجتماع الطرفين القاضية/القاضي حضرة يأمر فقد الذكر، أسلفنا كما

يأمر  وقد قانونية، أم كانت وقائعية سواء   النزاع، موضوع المسائل من بعينها على مسائل اتفاق إلى التوصل إمكانية بحث

 ة و/أو األدلة حسب الضرورة.المكتوب المذكرات من المزيد تقديم بضرورة القاضية/القاضي حضرة

 عليه والمدُعى المدعي يقدمها التي إلى الوثائق استنادا   الحاالت  معظم في النهائي بحكمه القاضية/القاضي  حضرة سيدلي

 الطرفين كل من فسيتلقى السرية، لحفظ إجراءات المحكمة تفرض لم فإذا اإلعالم، يقتضي ما هذا المقام وفي .ةمحكمال إلى

 .القضية في النهائي البت في فيها يُنظر التي الوثائق جميع من نسخا  

ا  فقد فقط، ملف القضية إلى  بالرجوع في القضية البت  إمكانية عدم القاضية/القاضي حضرة فيها يقرر التي الحاالت في أم 

بشأن الغرض   الطرفين  تعليمات إلى القاضية/القاضي حضرة وسيصدر .استماع جلسة عقد القاضية/القاضي حضرة يقرر

 ، وأي مسائل ذات صلة. من جلسة االستماع ونطاقها

اإلنترانت موقعَيها في منشورة  محكمةال  تصدرها التي األحكام والممثلين  واإلنترن في  المدعين  أسماء  فيها  وتظهر  ت، 

ا أسماء الشهود، وصناع القرار، تمنح المحكمة السرية لهوية المدعي إال في حاالت نادرة فقط. أم  القانونيين للطرفين، وال  

بمسمياتهم إليهم  يُشار  بل  األحكام،  في  تسميتهم  عدم  هو  فالعرف  الطعين،  القرار  في  الضالعين  الموظفين  من    وغيرهم 

 الوظيفية.

ذلك  وإن األخرى، الرسمية غير بالسبل أو بالوساطة، القضية حل محاولة باإلمكان هل  أمام دعوى رفع بعد كان 

 محكمة؟ ال

 التسوية أن   تذك ر بمكان األهمية من بيد أن   وقت، أي في مفتوحا   الرسمية غير الوسائل باستخدام حل   إلى السعي خيار يبقى

 .العدل إلقامة الرسمي النظام اللجوء إلى قبل فعالية أكثر للمنازعات الرسمية غير

ا   لالستئناف  المتحدة األمم محكمة - خامسا

 إلى استئناف برفع محكمة؛ وذلكال عن الصادرة األحكام استئناف عليه والمدُعى للمدعي يحقكما تقدم في سالف البيان،  

 يُزعم التي في الحاالت االستئناف  يجيز لالستئناف المتحدة لمحكمة األمم األساسي فالنظام لالستئناف، المتحدة األمم محكمة

 في خطأ   ارتكبت أن ها قانونية، أو أو وقائعية، مسائل في أخطأت أن ها أو تمارسها، لم أو واليتها، تجاوزت محكمةال أن   فيها

 .إجرائية أمور

، وقاعدة النظام اإلداري للموظفين الدوليين رقم  4.111اإلداري للموظفين المحليين رقم  يرجى االطالع على قاعدة النظام  

؛ ويجب توجيه أي استئناف مقدم  ، فهما تزخران بالتفاصيل حول رفع االستئناف إلى محكمة األمم المتحدة لالستئناف4.11

ئناف في نيويورك، وال يجوز إرسال االستئناف عبر  إلى محكمة األمم المتحدة لالستئناف إلى قلم محكمة األمم المتحدة لالست

 .قلم المحكمة، أو عبر أي من المكاتب اإلقليمية للوكالة، أو عبر أي منشآت أخرى من منشآت الوكالة
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الثاني لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    4قالملح في لالستئناف المتحدة األمم لمحكمة األساسي للنظام الكامل النص يرد

 موقع إلى الرجوع يمكن المعلومات، من المزيد ولمطالعة.  2008ل  األو كانون/ديسمبر 24 المؤرخ  A/63/253رقم  

 قلم محكمة ورئيس للتواصل  . /http://www.un.org/en/oaj/appealsف في اإلنترنتلالستئنا المتحدة األمم محكمة

 ي:اآلت للعنوان وفقا  وذلك  ،الكتابة إليه أو هاتفيا   ، الرجاء مكالمتهلالستئناف المتحدة األمم

 

ا   للموظفين المقدمة القانونية  المساَعدة  - سادسا

التواصل مع المكتب القانوني )المكلف   تأديبي، إلجراء نيالخاضع أو إداري، في قرار الطعن في ينبغي للموظفين الراغبين

مكتب إقليم  له مكتبان، أحدهما في لموظفين(ا بمساعدة مكلفال)  قانونيلمكتب الاعلما أن    لمشورةطلبا  ل  بمساعدة الموظفين(

ان العامة الرئاسةفي  ، وثانيهماالضفة الغربية  .لألونروا في عم 

 ويتولى قرارات، من الوكالة تصدره مامساعدة الموظف على فهم  القانوني )المكلف بمساعدة الموظفين(    مكتبيستطيع ال

لتسوية الخيارات بشأن الموظفين نصح مهمة المحكمة.   الدعاوىرفع  و القرار،  مراجعة عملية  و المنازعات، المتاحة  أمام 

الموظفين( بمساعدة  )المكلف  القانوني  للمكتب  يمكن  االختيار،  المذكرات على الموظفين مساعدة وحسب   التي إعداد 

المتحدة ومحكمة ،ةمحكمال وإلى الوكالة، إلى يرفعونها كملالستئناف األمم  بمساعدة ؛  )المكلف  القانوني  للمكتب  يمكن  ا 

 والقواعد ،ةمحكملل األساسي النظام فيها بما  مناط االعتداد،  القانونية المراجع ، وتحديدالقانونية توفير المشورةالموظفين(  

 من إليها الموظفين، وما شؤون وتوجيهات للموظفين، اإلداري والنظام للموظفين، األساسي للمحكمة، والنظام اإلجرائية

 المساعدة ُضروب ومن .األمم المتحدة لالستئنافالمعتد به لدى المحكمة ومحكمة    القانوني والفقه أخرى، إدارية إصدارات

 الوكالة تقدمها التي المذكرات فهم على الموظف إعانةُ  تقديمها (بمساعدة الموظفينالقانوني )المكلف  المسؤول يستطيع التي

 ضورالح ة الموظفين(بمساعد المكلفني )القانوالمسؤول  يستطيع كما لالستئناف، المتحدة األمم محكمة وإلى محكمة،ال إلى

 .الموظفين عن بالنيابة  محكمةال أمام الجلسات في

 :لهذه المعلومات وفقاا  ،ةمحكمال بقلم فاتصلوا تساؤلت، لكم خطرت إذا

 المحكمة قلم رئيس

 للمنازعات األونروا محكمة

ان  في العامة الرئاسة  عم 

 140157 بريد صندوق السير، وادي بيادر

    515 5808 6(0) 962+ ; 5808621 6(0) 962+ :هاتف

 unrwa.dt@unrwa.org-registrar ني:اإلليكترو البريد

 tribunal-dispute-https://www.unrwa.org/unrwaاإلنترنت:  في الموقع
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