
 

للمنازعات  األونروا محكمة  

 01 ائي رقمالتوجيه اإلجر 

2021نوفمبر/تشرين الثاني    18التاريخ:   

 

 
 
 2021/08التعميم رقم:
 

 :بشأن  الصادر عن محكمة األونروا للمنازعات 01الموضوع: التوجيه اإلجرائي رقم 
 ردود الُمدعى عليه رفع الدعاوى ورفع 

 
 

المادة   اإلجرائية  2.32بموجب  القواعد  محكمةمن  تصدر  للمنازعات   ،  هذا  األونروا    ، بموجب 
االواات  بيان اإلجراء  هدفاإلجرائي اآلتي ب  التوجيه   الدعاوى وردود جب  الُمدعى    تباعها عند رفع 
رقم    ويلغي  .عليه  اإلجرائي  التوجيه   اإلجرائي  التوجيه  رقم    01هذا  التعميم  في  الصادر 

GSC/01/2014 حل محلهوي  .   

 
 

 مقدمة 
 

ل الغرض من هذا التوجيه اإلجرائي في مساعدة الطرفين على فهم اإلجراءات المتبعة  يتمث   .1
األ محكمة  لفي  )"المحكمة"(لمنازعاونروا  وردود   ت  الدعاوى  رفع  يخص  الُمدعى    فيما 

د في  من النظام األساسي للمحكمة )وهي تر    8ويُشار هنا على وجه التحديد إلى المادة    . عليه 
رقم   والدوليين  المحليين  للموظفين  األساسي  والمادتين  4.11النظام  القواعد    6و  4(،  من 

 (.  5.11المحليين والدوليين رقم   لموظفينساسي لاإلجرائية للمحكمة )النظام األ
 

ولقواعدها   .2 للمحكمة  األساسي  للنظام  اإلجرائي  التوجيه  هذا  في  الواردة  المعلومات  تخضع 
محددة. قضية  في  قاٍض  يُصدره  توجيه  ألي  أو  النظام    اإلجرائية،  على  االطالع  ويمكن 

في   للمحكمة  المحليين  األساسي  للموظفين  األساسي  للموظفين  4.11م  ق رالنظام  ونظيره   ،
 دوليين بالرقم ذاته. ال

 
في مع .3 التأخر  إلى  اإلجرائي  التوجيه  هذا  في  المبينة  اإلجراءات  امتثال  يؤدي عدم  الجة  قد 

 الدعوى أو الرد. 
 

 الدعوى 
 
 أمام المحكمة.   قضية الدعوى عبارة عن مذكرة مكتوبة يقيم بها فرد  .4
 
داري  ي يطعن بها فرد في قرار إكرة التلى المذ يُستخدم المصطلح بصورة رئيسية لإلشارة إ .5

أو   التوظيف،  عقد  أو  التعيين  بنود  يراعي  أن ه ال  إجراًء  بها  طعن  ييُزعم  يفرض  قرار  في 
 )أ( و)ب( من النظام األساسي للمحكمة(.    1.2أديبياً )المادة ت
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 النماذج المخصصة لرفع دعوى

 
المالئمة   .6 النماذج  باستخدام  الدعاوى  جميع  أن   حالياً  ة  المعتمد تُرفع  علماً  المحكمة،  لدى 

يمكن   كما  للمحكمة،  اإلليكترونية  الصفحة  في  موجودة  حالياً  المستخدمة  والنماذج  القوالب 
عليها  الح اإلليكتروني  صول  البريد  على  المحكمة  قلم  رئيس  Registrar-بمراسلة 

@unrwa.orgunrwa.dt  .مرفق  مع عريضة الدعوى على هيئة    مالحقع أي  ال رفوفي ح
، ويرجى الرجوع إلى عريضة  بصورة مالئمةوترقيمها  جب تسميتها  ترسالة إليكترونية،  ب
 دعوى لمطالعة المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.  ال
 

 المعلومات الواجب شمولها في النموذج المخصص لرفع دعوى في موضوع الدعوى  
   
من القواعد اإلجرائية للمحكمة، ينبغي شمول    4لمعلومات التي تطلبها المادة  ا  لىافة إباإلض .7

)أ( و)ب(    1.2موجب المادة  المعلومات التالية في أي دعوى تُرفع في موضوع الدعوى ب
 من النظام األساسي للمحكمة:  

 
للوقائع   (أ) موجز  عدم    األخرى المسائل  أو  بيان  إلثبات  عليها  اعتُمد  التي 

 يف؛التعيين أو عقد التوظ  ر لبنود ة القرامراعا
 
ً نسخة من القرار )إجباري(  (ب ) ، يجب تقديم  ، وإذا لم يكن القرار صادراً كتابيا

 وصف واضح للقرار الطعين؛
 

 )إجباري(؛  نسخة من طلب مراجعة القرار (ت )
 

   يعتد بها في عملية التقاضي.أخرى  أي وثائق  (ث )
 

 
المحامي أو الممثل القانوني أن يرفع    ىلب عيج  ،آخر  قانوني  إذا كان للمدعي محاٍم أو ممثل .8

المحكمة   يوق  إلى  وأن  قانوني،  توكيل ممثل  بعد  نموذج  المرفوعة  المواد  الدعوى وجميع  ع 
عالوة على ذلك، يجب   مع المحكمة بالنيابة عن المدعي.  االتصاالت ذلك، وأن يجري جميع  

   موقعة من صاحبها. لك مثله مونموذج التوكيل القانوني نسخة من هوية المدعي  أن ترفق ب
 

 تمديد المهل الزمنية 
 
)التماس كتابي( مدعوم   .9 للمدعي رفع طلب  إلى  بيبيجوز  الصلة يسعى فيه  ذات  للوقائع  ان 

استصدار أمر من المحكمة يمدد بموجبه المهل الزمنية المشروطة في القواعد الخاصة برفع  
، علما  رسالة إليكترونية  ص ن  في  سي ولوثيقة منفصلة   في  ويجب رفع الطلب كتابياً دعوى.  

نية للمحكمة، كما يمكن الحصول  الحالية منشورة في الصفحة اإلليكتروأن القوالب والنماذج  
رونية إلى رئيس قلم المحكمة. وعند ورود طلب من هذا القبيل،  عليها بإرسال رسالة إليكت

mailto:registrar-dt@unrwa.org
mailto:registrar-dt@unrwa.org
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الزمن وفقط  ة من  د وة محد رتنهائية أو تعطلها أو تمددها فيجوز للمحكمة أن تعلق المواعيد ال
   ثنائية تسوغ التمديد.يثبت الطلب وجود ظروف است. وعليه، يجب أن ئية ظروف استثنافي 

 
 واد رفع الم  يقةرط

 
 كتروني  يالبريد اإلل 

 
تُرفع جميع الدعاوى إليكترونياً إال  إذا تعذ ر على الطرف الرافع للدعوى الوصول إلى بريد   .10

  بصيغة ولى رئيس قلم المحكمة بوسائل إليكترونية  د إوالموا  ئقثاإليكتروني، وينبغي رفع الو 
. ويجب أن تشمل جميع الرسائل اإلليكترونية المرسلة  ند اإلمكانع  PDFالوثيقة المحمولة  

المحكمة، رقم   إلى  مذكرات  الطرفان  بها  يرفع  التي  تلك  فيها  بما  المحكمة،  قلم  إلى رئيس 
الرسالة اإلليكترونية.  في خانة موضوع    ةوع مرفالة  ونوع الماد القضية واسم عائلة المدعي  

البريد   عنوان  على  المحكمة  قلم  رئيس  إلى  اإلليكترونية  الرسائل  جميع  إرسال  يجب  كما 
 اإلليكتروني المخصص له.  

 
 باليد أو عبر البريد  م يالتسل

 
إذ   .11 البريد  عبر  أو  باليد  الوثيقة  تسليم  تتو  ايجوز  وفي  فر  لم  اإلليكترونية.  حال  الوسائل 

تاريخ  اإل بالبريد سيكون  إذا  رفع  رسال  ا  أم  البريد،  الظاهر على عالمة  التاريخ  الوثيقة هو 
تاريخ   فسيكون  باليد،  المذكرة  ال  وثيقةالرفع  ُسلمت  تاريخ  الذ هو  ُسليوم  الوثيقة  ي  فيه  مت 

 إلى رئيس قلم المحكمة.  باليد 
 

في الرئاسة    محكمة ليس قلم اإلى رئ  ا ه، يجب رفعد باليد أو بالبريد أو المواالوثائق    رفععند   .12
ان  .  العامة لألونروا في عم 

 
 الرد على الدعوى

 
الدعوى    يجب  .13 على  رد ه  عليه  الُمدعى  يرفع  من    30خالل  أن  تقويمياً  تيوماً  سل م  تاريخ 

إذا رفعت الدعوى باللغة العربية، يجب على المدعى عليه أن يرفع رده  .  يضة الدعوىعر
تقويمياً من تاريخ رفعه رد المدعى عليه    14  خالل أن يقدم  ، وعليه  باللغة اإلنجليزية يوماً 
رئيس قلم المحكمة نسخة من رد الُمدعى عليه  وسيرسل  .  للرد   جمة العربية باإلنجليزية التر

   .واعد اإلجرائية للمحكمةمن الق  6إلى المدعي عمالً بأحكام المادة 
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 المالحق
 

من القواعد اإلجرائية للمحكمة، يجب رفع عريضة  توالي  لى الع 6والمادة   4بموجب المادة   .14
وأي مالحق  الدعوى  على  الدعوى األصلية وأي مالحق معاً، كما يجب رفع الرد األصلي  

، فسيوجه   15-17ت إذا لم تكن المواد المرفوعة مراعية للمتطلبات المبينة في الفقراو  معاً.
عليه إل الُمدعى  أو  المدعي  المحكمة  قلم  الُمدعى    عادةرئيس  رد  أو  الدعوى  رفع عريضة 

لنقص  من اإلشعار با  أيام   10عليه و/أو المالحق. ويجب إنجاز عملية إعادة الرفع في خالل  
إلى التأخر في    15-17إال  إذا أمرت المحكمة بخالف ذلك. وقد يؤدي عدم امتثال الفقرات  

 المالحق.     ظر في يؤدي إلى عدم الن لدعوى وفي مراجعتها، كما يمكن أن معالجة ا
   

القانونية،   .15 األصول  الُمدعى  لمراعاة  رد  في  بها  يُستشهد  وثيقة  أو  مصدر،  أي  رفع  ينبغي 
هيئة على  لم  له  ملحق    عليه،  لإذا  أو  المصدر  في  م  يكن  بيسر  متوفرة  الوثيقة  تكن 

تكون   أن  ويجب  المالحق اإلنترانت/اإلنترنت.  صلة    جميع  ذات  طرف  أي  يرفعها  التي 
هذه الوثائق حسب  جميع  وتجب تسمية  وأن تكون إثباتية لها،    دة في القضيةبالمسائل الوار

برسال  مرفق  هيئة  على  لت  أرس  إذا  خاصة  إليكترونيةاألصول  رقم    ،ة  كتابة  تنبغي  كما 
الملحق   رقم  وأسفل  الوثيقة.  من  العليا  اليمنى  الزاوية  في  طباعته  أو  اليد  بخط  الملحق 

، الصفحة  10من    1التالية: الصفحة  بالطريقة    حقلمباشرة، يجب ترقيم كل صفحة من الم
أو أرقام الصفحات  وينبغي أال  تخفي أرقام المالحق  .  ( 1)انظر المثال    إلى آخره   10من    2

 أي جزء من نص الوثيقة أو تشوشه. 
 

أيضاً   .16 الطرفين  بعلى  قائمة  فيه  يُدرجان  للمالحق  الوثائق  رفع مسرد  وثيقة من  بما في  كل 
 .  (2)انظر المثال  لك رقم الملحق المخصص لهاتاريخها، وكذ ذلك اسم الوثيقة و 

 
للدعوى أو الرد، .17 الرئيسي  إلى وثيقة في النص  المعني اإلشارة    عند اإلشارة  على الطرف 

 .  ( 3)انظر المثال  إلى رقم الملحق ورقم )أو أرقام( الصفحات للوثيقة 
 

توفير  أيضاً يجب عليه  على الدعوى، إذا أراد الُمدعى عليه إلحاق وثائق باللغة العربية برد ه  .18
األصلية.   العربية  بالوثائق  الترجمة  وإرفاق  للوثائق  اإلنجليزية  اللغة  إلى  أريد  ترجمة  وإذا 

األصلية بالترجمة    لوثيقة أصلية عربية، يجب إرفاق الوثيقة العربيةإرفاق ترجمة إنجليزية  
         اإلنجليزية.  

 
 الترجمات 

 
   . اوى أو لردود الُمدعى عليه أو للمالحقترجمات للدعال توفر المحكمة للطرفين  .19
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 : 1المثال 
 

 على ترقيم المالحق مثال  
 

 
 

 1الملحق 

 1ن م 1صفحة 
 

 تعيين المستفيد، أو تغييره، أو عزله
 

 رقم الموظف: _________________ 
 

__________          المولود بتاريخ _______________ أنا______   
 ) اليوم، الشهر، السنة(         ة اسم العائلة واالسم األوسط(   )طباعة أو كتاب 
 

بشأن سابقاً  عينتهم  الذين  المستفيدين  جميع  اآلن    أعزل  وأعين  بها،  الوكالة  إلّي  تدين،  قد  أو  تدين،  التي  األموال 
الة وفاتي أي ماٍل، أو  ين المذكورة أسماؤهم أدناه، وأفوض األونروا وأوجهها لتدفع إليهم في حالمستفيد أو المستفيد

 ين بها إلّي، أو األموال التي أستحقها. أموال، تد
 

الحصة التي تُدفع لكل  
 مستفيد

عمرال العالقة  اسم كل مستفيد، وعنوانه  

    

    
    

 

إذا ورد خالفه أع إالّ  أطلب،  أي  بموجب هذا  يتم توزيع حصة  أن  أكثر من مستفيد واحد،  أنّه في حالة تسمية  اله، 
قبلي،  م يموت  يمستفيد  مستفيدين  للمستفيد  وتون  أو  بكاملها  تُعطى  أن  أو  األحياء،  المستفيدين  بين  بالتساوي  قبلي، 

 وإذا ماتوا جميعاً قبلي، يجب أن يحول المبلغ كامالً إلى تركتي.  الحي،
 

ين حددتهما األونروا بالذات بحق عزل أي مستفيد، أو تغييره، في أي وقت بالطريقة والشكل الذوبموجب هذا أحتفظ  
 المستفيد بذلك، أو قبوله به.   ومن دون علم

 
 ___________________                    _______                    2009/08/15التاريخ___

 ن()التوقيع الكامل بخط يد ُمعيِّّن المستفيدي                                                                     

 الشهود
 

ل أدناه  الموقعين  ُمعنحن  أّن  نشهد  هذا  وبموجب  الشأن،  هذا  في  مباشرة  غير  أو  مباشرة  مالية  لنا مصلحة  يِّّن  يست 
، علماً أننا نعرف 20. من عام..... المستفيدين وقـّع هذه الوثيقة بحضور كل واحد منا في اليوم........ من شهر......

 ُمعيِّّن المستفيدين معرفة شخصية. 
              _________________                                         ______________ 

 )عنوان الشاهد(                                                         )توقيع الشاهد(          
________________                                                     _______ ________ 

 ))عنوان الشاهد                                                          )توقيع الشاهد(         
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 المثال 2: 

 
 مثال على إنشاء مسرد 

 
 
 

 رقم الملحق  تاريخ الوثيقة  اسم الوثيقة 

تفيد، أو تغييره، أو عزله تعيين المس  15/8 /2009  1 
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 المثال 3: 
 

 مثال على اإلشارة إلى المالحق في نص الوثيقة المرفوعة 
 

"  1، الصفحة رقم 1تغيير المستفيد، انظر الملحق رقم  ، رفعُت نموذج  2009أبريل  15"بتاريخ   
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوزيع : إلى الموظفين كافة – في الوكالة قاطبة 
 
 
 

 
 __________)ُوقـ ِّع(__________

 ة يوهانا شوخنبروكضرة القاضيح
 
 

 


