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، منحت محكمة األونروا للمنازعات 2021فبراير/شباط    1المؤرخ    001/ 2021بموجب األمر القائم رقم   .1

يوما تقويميا من تاريخ تسلّمه الدعوى لرفع رده عليها، وذلك في جميع الدعاوى    90)"المحكمة"( المدعى عليه  

أما في شأن الدعاوى المرفوعة  . 2021يونيو/حزيران   30إلى   2021فبراير/شباط   1المرفوعة في الفترة من  

  75، فقد منحت المحكمة المدعى عليه  2021ديسمبر/كانون األول    31إلى    2021يوليو/تموز    1في الفترة من  

 يوما تقويميا من تاريخ الدعوى لكي يرفع رده عليها.  

الدعاوى  ؛ وبالنسبة إلى  2021ديسمبر/كانون األول    31في    001/ 2021انقضى سريان األمر القائم رقم   .2

( من القواعد اإلجرائية للمحكمة )"القواعد"( على رفع الرد في  1)6المرفوعة منذ ذلك التاريخ، تنص المادة  

 يوما تقويميا من تاريخ تسلّم الدعوى.    30خالل 

المادة   .3 تنص  القضايا، حيث  بإدارة  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  في  بمجال رحب  المحكمة  من    30تحظى 

 " أنه  على  الالقواعد  للقاضي  اليجوز  في  ينظر  أو ذي  القواعد  بفعل  المفروضة  الزمنية  المهل  تقصير  قضية 

 ( من القواعد المحكمة  1)32تعطي المادة  وتمديدها، وكذلك تعطيل أي قاعدة عندما تقتضي مصالح العدل ذلك."  

ية ولتحقيق العدل السلطة إلصدار أي أمر، أو إعطاء أي توجيه، يظهر أنه مالئم للبت العادل والسريع للقض

للطرفين، كما تمنح المحكمة  سلطة معالجة المسائل اإلجرائية غير المنصوص عليها صراحة في القواعد، وذلك 

القانون   سيادة  ومبادئ  الدولي  القانون  من  الصلة  ذلك  القواعد  مع  وانسجاما  للمحكمة  األساسي  للنظام  وفقا 

 واألصول القانونية الواجبة.  

( من القواعد غير 1)6الممنوحة بموجب المادة    30الظاهر حاليا أن األيام التقويمية الـ  تالحظ المحكمة أن .4

والسريع   العادل  للبت  المالئم  أن من  المحكمة  تجد  أطول. وعليه،  مدة  إلى  ثمة حاجة  وأن  كافية إلعداد رد، 

 للقضايا إصدار أمر قائم آخر يتناول مسألة تمديد الوقت لرفع الردود على الدعاوى.  
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 لّما كان ذلك، تأمر المحكمة بما يلي:   .5

i)   يوما تقويميا من تاريخ تسلّم الدعوى، وذلك في    75يجب على المدعى عليه رفع الرد في خالل

يونيو/حزيران    30إلى    2022يناير/كانون الثاني    24إلى المدعى عليه في الفترة من    مرسلة الدعاوى ال

 ؛ 2022

ii) يوما تقويميا من تاريخ تسلّم الدعوى، وذلك في    60الل  يجب على المدعى عليه رفع الرد في خ

ديسمبر/كانون األول    31إلى    2022يوليو/تموز    1إلى المدعى عليه في الفترة من    مرسلةالدعاوى ال

 ؛ و 2022

iii)   قبل أكثر مما ذكر  الوقت  لتمديد  تقديم أي طلبات  المواعيد    7يجب  قبل  تقويمية على األقل  أيام 

 ه، ويجب أن تبين الطلبات سببا وجيها لطلب تمديد من هذا القبيل. النهائية المضروبة أعال

 

 )ُوقِّّع(   

 القاضية يوهانا شوخنبروك 

 2022فبراير/شباط  22بتاريخ  

ل في السجل بتاريخ    .2022فبراير/شباط   22أدخِّ

 )ُوقِّّع( 

 إليزابيث إلمور، رئيسة قلم محكمة األونروا للمنازعات، عّمان 

 

 

 


