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 2021/09 التعميم رقم:

 
 :بشأن  الصادر عن محكمة األونروا للمنازعات 02الموضوع: التوجيه اإلجرائي رقم 

 رفع الطلبات، والردود على الطلبات، واألجوبة على رد الُمدعى عليه 
 
 

المادة   هذا،    2.32بموجب  بموجب  للمنازعات  األونروا  محكمة  تصدر  اإلجرائية،  القواعد  من 
اتباعها   الواجب  اإلجراءات  بيان  بهدف  اآلتي  اإلجرائي  واأل لالتوجيهَ  والردود  الطلبات  جوبة  رفع 

عميم  الصادر في الت  02  هذا التوجيه اإلجرائي التوجيهَ اإلجرائي رقم   لغيعلى رد الُمدعى عليه. وي
 .   حل محلهوي  GSC/05/2018رقم 

 
 

 مقدمة 
 

في  يتمث   .1 المتبعة  اإلجراءات  فهم  على  الطرفين  مساعدة  في  اإلجرائي  التوجيه  هذا  من  الغرض  ل 
الطلبات،   على  والردود  الطلبات،  رفع  يخص  فيما  )"المحكمة"(  للمنازعات  األونروا  محكمة 

)علماً أن  األجوبة على رد الُمدعى عليه يُشار إليها أيضاً بمصطلح    واألجوبة على رد الُمدعى عليه 
 "مالحظات على رد الُمدعى عليه"(.  

 
تخضع المعلومات الواردة في هذا التوجيه اإلجرائي للنظام األساسي للمحكمة ولقواعدها اإلجرائية،   .2

للمحكمة في   أو ألي توجيه يُصدره قاٍض في قضية محددة. النظام األساسي  ويمكن االطالع على 
 ، ونظيره للموظفين الدوليين بالرقم ذاته. 4.11النظام األساسي للموظفين المحليين رقم 

 
قد يؤدي عدم امتثال اإلجراءات المبينة في هذا التوجيه اإلجرائي إلى التأخر في اتخاذ قرار بشأن   .3

 بإجراءات موجزة. الطلب أو إلى رفض االلتماس 
 

 الطلبات 
 
ً يجوز ألي طرف في القضية أن يقد م   .4 للمحكمة للحصول على أمر قضائي أو توجيه أو تدبير    التماسا

 مؤقت أو أي قرار مالئم آخر أو انتصاف.  
 
 جميع أنواع االلتماس باستخدام طلب كتابي ويجب أن يرد فيها ما يلي:  تقد م  .5

 
 ؛ بالضبط وصف واضح وموجز لالنتصاف المطلوب  (أ)
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نظام محدد من  التي تدعم االلتماس، والمقصود بذلك  المحددة  استشهاد بالسلطة القانونية السارية   ( ب)
أو   الدوليين،  أو  المحليين  للموظفين  أو  من  النظام األساسي  المحليين  للموظفين  اإلداري  النظام 

آخرأو  و/الدوليين،   إداري  رقم  إصدار  للموظفين  األساسيين  النظامين  ذلك  في  بما   ،4.11  
وقواعدها   5.11و للمحكمة  األساسي  أو    )النظام  أو  حاإلجرائية(،  محدد كم  عن    أمر  صادر 

   ؛عتد بهايُ أخرى  معينة محكمة األمم المتحدة لالستئناف، أو أي سلطة قانونية 
 

المطلوب   ( ت) االنتصاف  تجعل  التي  المحددة  لألسباب  بيان  السارية،  القانونية  والسلطة  ينسجم  بما 
 ينطبق على ظروف القضية.  

 
 الرد على الطلب

 
ا من  .6 ، يجوز للطرف المعترض رفع رد. ويُرفع الرد  حيث القانون أو الواقععند الطعن في الطلب إم 

، إال   المعترض   طرفلأيام تقويمية من تسليم الطلب ل  10على الطلب الذي رفعه أحد الطرفين خالل  
 إذا أصدرت المحكمة توجيهات بخالف ذلك.  

 
أو   .7 الطلب،  اعتُمد عليها في  التي  تلك  وقائع غير  الطلب على  الذي يرد على  الطرف  يعتمد  عندما 

تلك الوقائع، يُصحب الرد ببيان يوضح الوقائع والمعلومات التي اعتمد عليها الطرف    يعارض دما عن
ذلك   ويُرفق  واكتمالها.  ودقتها  صحتها  على  ويشهد  الوقائع  مصدر  ويبين  الطلب،  على  يرد  الذي 

 الطرف أيضاً أي وثائق تدعم الوقائع والمعلومات.  
 

 األوامر القضائية 
 

أمراً   .8 وسيصدر  التحفظ،  مع  والردود  الطلبات  القضية  في  للبت  المعين  القاضي  في  قضائياً  سيأخذ 
تقويمياً    14صدره المحكمة في خالل  تثال أي أمر  تام   األطرافالوقت المناسب. ويجب على   يوماً 

 .  ما لم تأمر المحكمة بخالف ذلك من تاريخ األمر 
 

سرية. وعند  أيضاً  وهي    ، بإدارة القضية وبذلك تختص بقضية بعينهاترتبط األوامر القضائية عموماً   .9
رفع مذكرة إلى المحكمة مثل طلب أو رد أو جواب على رد  الُمدعى عليه، ينبغي أال  يستشهد أي  

غير  قضايا  في  داخٍل  طرف   قضايا  في  صدرت  قضائية  أوامر  بأي  المحكمة  أمام  مقامة  متعددة 
المذكر فيها  ُرفعت  التي  والقضية  فيها،  إال   األوامر  هذه  إلى  يشير  أن  ينبغي  وال  الممثلين ة،    على 

ً  القانونيين  .   مراعاة ذلك أيضا
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 على رّد الُمدعى عليه  األجوبة على رّد الُمدعى عليه/المالحظات 

 
 

  و ه"، ه الجواب على رد  الُمدعى عليه، والمعروف أيضاً بمصطلح "مالحظات على رد  الُمدعى علي .10
ل المدعي  يرفعها  عليه  يرد مذكرة  الُمدعى  رد   على  الدعوى  فيها  بإذن  على  إال   رفعه  يجوز  وال   ،

المحكمة. وعليه؛ يجب أن يتقدم المدعي أوالً بالتماس إلى المحكمة للحصول على إذن لرفع جواب  
 على رد  الُمدعى عليه. 

 
الغرض من الجواب على رد  الُمدعى عليه هو الرد على نقاط محددة أثارها الُمدعى عليه في رد ه،   .11

 وليس المقصود منه أن يكون فرصة للمدعي ليكرر ما ذكره في عريضة الدعوى.  
 

يوماً من    14على رد  الُمدعى عليه خالل    مالحظات يجب رفع ال  ما لم تأمر المحكمة بخالف ذلك .12
   .الذي يعطي اإلذن بذلكتسل م األمر 

 
 ، واألجوبة على رّد الُمدعى عليه على الطلبات صيغة الطلبات، والردود

 
في وثيقة منفصلة  كتابياً  واألجوبة على رد  الُمدعى عليه  عليها،  والردود    ،يجب رفع جميع الطلبات  .13

لدى    وليس المعتمد  المالئم  النموذج  في  الطلب  رفع  وينبغي  نفسها.  اإللكترونية  الرسالة  نص  في 
ً علم أن  القوالب والنماذج الالمحكمة، مع ال موجودة في الصفحة اإللكترونية للمحكمة،    مستخدمة حاليا

عليها   الحصول  اإلليكتروني  أيضاً  ويمكن  البريد  على  المحكمة  قلم  رئيس  Registrar-بمراسلة 

@unrwa.orgunrwa.dt. 
 

إلى   .14 يرفع  أن  القانوني  الممثل  أو  المحامي  قانوني آخر، يجب على  أو ممثل  للمدعي محاٍم  إذا كان 
جميع   يوق ع  وأن  قانوني،  ممثل  توكيل  نموذج  رد  المحكمة  على  الجواب  و/أو  والردود  الطلبات 

ال تُرفعالُمدعى عليه  المدعي.    تي  بالنيابة عن  المحكمة  بعد ذلك، وأن يجري جميع االتصاالت مع 
عالوة على ذلك، يجب أن ترفق بنموذج التوكيل القانوني نسخة من هوية المدعي وممثله كل موقعة  

 من صاحبها. 
 

لُمدعى عليه، على  ارد   جواب على  أو في    رد  يجب رفع جميع الوثائق المشار إليها، في طلب أو في   .15
جميع   تكون  أن  ويجب  اإلنترانت/اإلنترنت.  في  بيسر  متوفرة  الوثيقة  تكن  لم  إذا  له  ملحق  هيئة 

، وتجب  المالحق التي يرفعها أي طرف ذات صلة بالمسائل الواردة في القضية وأن تكون إثباتية لها
تسمية جميع هذه الوثائق حسب األصول خاصة إذا أرِسلت على هيئة مرفق برسالة إليكترونية، كما  
تنبغي كتابة رقم الملحق بخط اليد أو طباعته في الزاوية اليمنى العليا من الوثيقة. وأسفل رقم الملحق  

التالية: الصفحة   بالطريقة  الملحق  من    2، الصفحة  10من    1مباشرة، يجب ترقيم كل صفحة من 
أو    10 الوثيقة  أي جزء من نص  الصفحات  أرقام  أو  المالحق  أرقام  تخفي  أال   وينبغي  آخره.  إلى 

 تشوشه. 
 

 

mailto:registrar-dt@unrwa.org
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الوثيقة   .16 اسم  ذلك  في  بما  بالوثائق  قائمة  فيه  يُدرجان  للمالحق  مسرد  رفع  أيضاً  الطرفين  على 
 وتاريخها، وكذلك رقم الملحق المخصص لها.  

 
ة في النص الرئيسي للطلب أو الرد أو الجواب على رد  الُمدعى عليه، على  عند اإلشارة إلى وثيق .17

 .  1الطرف المعني اإلشارة إلى رقم الملحق ورقم )أو أرقام( الصفحات للوثيقة 
 

  يقة باللغة العربية، يجب عليه توفير ترجمة إلى اللغة اإلنجليزية للوث   يقةوث رفعإذا أراد الُمدعى عليه   .18
أريدَ  وإذا  األصلية.  العربية  بالوثيقة  الترجمة  هذه  إ  وإرفاق  وكانت  ملحق،  هيئة  على  وثيقة  دراج 

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

 
 رفع الوثائق طريقة  

 
 البريد اإلليكتروني  

 
رفع .19 على    ينبغي  تعذ ر  إذا  إال   إليكترونياً  عليه  الُمدعى  رد   على  واألجوبة  والردود  الطلبات  جميع 

قلم   رئيس  إلى  والمواد  الوثائق  رفع  وينبغي  إليكتروني،  بريد  إلى  الوصول  للوثيقة  المقدم  الطرف 
المحمولة   الوثيقة  بصيغة  إليكترونية  بوسائل  جميع    PDFالمحكمة  تشمل  أن  ويجب  اإلمكان.  عند 

لرسائل اإلليكترونية المرسلة إلى رئيس قلم المحكمة، بما فيها تلك التي يرفع بها الطرفان مذكرات  ا
المدعي   عائلة  واسم  القضية  رقم  المحكمة،  المرفوعة  إلى  المادة  الرسالة  ونوع  خانة موضوع  في 

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

 
 التسليم باليد أو عبر البريد 

 
اإلليكترونية.   .20 الوسائل  تتوفر  لم  إذا  البريد  عبر  أو  باليد  الوثيقة  تسليم  اإلرسال  يجوز  حال  وفي 

إذا ُسلمت المذكرة باليد،  . والوثيقة هو التاريخ الظاهر على عالمة البريد رفع  سيكون تاريخ    ،بالبريد 
 هو تاريخ اليوم الذي ُسلمت فيه الوثيقة إلى رئيس قلم المحكمة.   وثيقة ال رفع فسيكون تاريخ 

 
الوثائق  .21 بالبريد، يجب رفع  باليد أو  التسليم  المواد إلى رئيس قلم المحكمة في محكمة    وفي حال  أو 

ان.األونروا للمنازعات الكائنة في الرئاسة العامة   ألغراض تقديم الوثائق للمحكمة،    لألونروا في عم 
من    17:30إلى الساعة    08:30يرجى العلم أن ساعات عمل رئيس قلم المحكمة هي من الساعة  

 يوم األحد إلى يوم الخميس، مع استثناء أيام العطل الرسمية لألونروا في األردن. 
 
 

 
 

 
 لالطالع على مثال على كيفية ترقيم المالحق واإلشارة إليها.  1انظر التوجيه اإلجرائي رقم  1



 محكمة األونروا للمنازعات 

02التوجيه اإلجرائي رقم   
 2021نوفمبر/تشرين الثاني  18التاريخ: 

 

 5 

 المحكمة  قلم  رئيس 
 للمنازعات  األونروا  محكمة
ان  في  العامة الرئاسة  عم 
 140157 بريد  صندوق  السير، وادي  بيادر
 5808515 6(0) 962+  5808638 6(0) 962+ :هاتف 
 registrar-unrwa.dt@unrwa.org ني: اإلليكترو البريد 

 
   الترجمات

 
هذه  ، بيد أن  المحكمة إذا ترجمت  ات للطلبات أو الردود أو المالحقترجمال توفر المحكمة للطرفين   .22

 وثائق لنفسها فسترسل إلى الطرفين نسخاً من الترجمات.ال
  

mailto:registrar-unrwa.dt@unrwa.org


 محكمة األونروا للمنازعات 

02التوجيه اإلجرائي رقم   
 2021نوفمبر/تشرين الثاني  18التاريخ: 

 

 6 

 مثال على الطلب:
 

 

 
 محكمة األونروا للمنازعات 

 
 
 

  أدخل اسم عائلة المدعي  

  ضد  

 

 المفوض العام 

 لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

الجئي فلسطين وتشغيل     

   

 

 طلب

{إدخال عنوان الطلب}  
 

 

 
 رقم القضية في محكمة األونروا للمنازعات: 

 
 الطرف مقدم الطلب:  

 
 تاريخ الطلب:  

 
 محامي المدعي: 

 إذا كنت تمثل نفسك فالرجاء ذكر ذلك.  
 
 

دعى عليه: محامي المُ   
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 الطلب واألسباب الداعمة له  .1

 

لخص طلبك إلى المحكمة، مع بيان واضح لألسباب التي تدعمه. وعند تلخيص التماسك، ينبغي أن يرد  
 في طلبك ما يلي:  

 ؛ بالضبط وصف واضح وموجز لالنتصاف المطلوب  (أ)
 

نظام محدد  التي تدعم االلتماس، والمقصود بذلك  المحددة  استشهاد بالسلطة القانونية السارية   ( ب)
النظام اإلداري للموظفين المحليين  من  ين المحليين أو الدوليين، أو النظام األساسي للموظفمن  

  4.11، بما في ذلك النظامين األساسيين للموظفين رقم  إصدار إداري آخرأو  و/أو الدوليين،  
وقواعدها  5.11و للمحكمة  األساسي  أو    )النظام  أو  حاإلجرائية(،  صادر عن    أمر محدد كم 

 يُعتد بها؛ أخرى  معينة أو أي سلطة قانونية محكمة األمم المتحدة لالستئناف، 
 

بما ينسجم والسلطة القانونية السارية، بيان لألسباب المحددة التي تجعل االنتصاف المطلوب   ( ت)
 ينطبق على ظروف القضية.  

 

 

. الوثائق الداعمة للطلب2  

ال إرفاق  وثائق    وثائقالرجاء  ألية  ترجمات  أرفقت  وإذا  قائمة.  في  وإدراجها  الطلب  تدعم  التي 
 فالرجاء اإلشارة إلى ذلك.  

التاريخ  
( اليوم/الشهر/السنة)  

 رقم الملحق  العنوان )مع ذكر طبيعة الرسالة، وكاتبها، والمرسل إليه(

   

   

   

   

 

. التوقيع والتصديق 8  

 

الطلب صحيحة، ودقيقة، وكاملة،    هذاالمعلومات المقدمة في    أن    ،وحسب معرفتي التامة  ،أشهد بموجب هذا
 سخ مطابقة للوثائق األصلية.  نمحكمة الوأن  جميع النسخ المرفوعة إلى 

االسم:     التاريخ:    

 التوقيع:     
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 التوزيع : إلى الموظفين كافة – في الوكالة قاطبة 
 
 

 __________)ُوقـ ِّع(__________
 ة يوهانا شوخنبروكحضرة القاضي

 
 

 
 


