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أوالً - مقدمة 

   في عام 2007، قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إدخال نظام جديد ملعاجلة املنازعات 

الداخلية واملسائل التأديبية في األمم املتحدة، وقد نتج هذا القرار عن مباحثات مستفيضة 

دارت حول مسألة إقامة العدل، وعن اعتراف قاطع من اإلدارة واملوظفني على حّد سواء 

بأّن النظام القائم آنذاك لم يعد يلبي حاجات املنظمة، وكان الهدف املنشود إرساء نظام 

يتسم باالستقاللية، والكفاءة املهنية، والفعالية، والشفافية، والالمركزية، مع تركيز 

أكبر على حل املنازعات بالوسائل غير الرسمية قبل اللجوء إلى التقاضي الرسمي؛ وبناًء 

على ذلك؛ ألِغي مجلس الطعون املشترك )JAB(، وألِغيت اللجنة التأديبية املشتركة، 

إلقامة  اجلديد  النظام  نفاذ  بدأ   ،2009 يوليو/متوز   1 وفي  املتحدة،  لألمم  اإلدارية  واحملكمة 

العدل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 253/63.

املتحدة؛  لألمم  العام  األمني  مع  وباالتفاق  العدل،  إلقامة  اجلديد  للنظام  مواكبٍة  في     

أسست وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطني في الشرق األدنى )األونروا( 

العامة  اجلمعية  متطلباِت  تراعي  ابتدائية  وهي محكمة  للمنازعات،  األونروا  محكمة 

لألمم املتحدة، وحتاكي محكمَة األمم املتحدة للمنازعات، واختيرت حضرة قاضية محكمة 

تتكون  التي  الداخلي  العدل  أجرتها جلنة  توظيف ُمحكَمة  بعملية  للمنازعات  األونروا 

من سبعة أعضاء هم: موظف محلي يختاره املؤمتر العام الحتادات املوظفني احملليني كل 

سنتني، وموظف دولي ينتخبه املوظفون الدوليون باالقتراع كل سنتني، وثالثة حقوقيني 

خارجيني بارزين، ومدير املوارد البشرية، واملستشار القانوني للوكالة.

حاليون،  موظفون  يرفعها  التي  القضايا  إلى  للمنازعات  األونروا  محكمة  وتستمع     

بالنيابة عنهم، كما تختص بإصدار األحكام فيها، وهي  تُرفع  أو  أو موظفون سابقون، 

القضايا التي تطعن في القرارات اإلدارية التي إّما )أ( يُزعم أنّها ال تراعي بنود تعيينهم، 

األوامر،  القاضية اجللسات، وتصدر  التأديبية. وتعقد حضرة  باإلجراءات  تتعلق  )ب(  وإّما 

عن  الصادرة  األحكام  استئناف  وللوكالة  للموظفني  ويحق  ُملزمة،  بأحكام  وتدلي 

محكمة األونروا للمنازعات أمام محكمة األمم املتحدة لالستئناف.
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ثانياً - ما الداعي إلى نظام عدل داخلي؟

   ال يستطيع املوظفون رفع قضايا عمل ضد الوكالة أمام احملاكم الوطنية؛ فاألمم املتحدة 

تتمتع بامتيازات وحصانات بصفتها منظمة دولية، فجاء إنشاء نظام العدل الداخلي 

بناًء على هذه القضية.  

إلى إحكام املساءلة،  الرامي  العام  أيضاً من ركائز اجلهد  الداخلي  العدل  يُعّد نظام     

وكذلك إلى ضمان التحلي باملسؤولية عند اتخاذ القرارات.     

ثالثاً - إقامة العدل 

ما أنواع القرارات التي ميكن الطعن فيها أمام محكمة األونروا للمنازعات؟  

إدارياً  قراراً  تشمل  التي  القضايا  على  للمنازعات  األونروا  محكمة  سلطة  تقتصر     

اتخذته الوكالة يُزعم أنّه ال يراعي بنود تعيني موظف أو يفرض عليه إجراًء تأديبياً. 

   يحق للمحكمة النظر فقط في القرارات التي تؤثر في حالة التوظيف، ومن شاكلتها 

املسائل  من  وغيرها  التأديبية،  واإلجراءات  لوظيفة،  االختيار  وعدم  التجديد،  عدم 

التعاقدية. وملطالعة املزيد عن متطلبات االحتكام إلى والية محكمة األونروا للمنازعات، 

اإلجرائية  والقواعد  للمنازعات،  األونروا  حملكمة  األساسي  النظام  إلى  الرجوع  ميكن 

فيها، وهي مسطورة في النظامني األساسيني1  للموظفني احملليني رقَمي 3.11 و4.11، 

ونظيريهما للموظفني الدوليني بالرقمني ذاتيهما.

أ.  التسوية غير الرسمية للمنازعات

ع املوظفون بقوة على أن يحاولوا أوالً حل النزاع بالقنوات غير الرسمية وجتنب     يُشجَّ

والوسائل  الطوعية،  والوساطة  باملفاوضة،  املنازعات  الضروري؛ فتسوية  التقاضي غير 

غالباً،  منه  النفس  على  وطأة  وأخف  عادةً،  التقاضي  من  أسرع  تكون  األخرى،  البديلة 

وأقل إرهاقاً، مع اإلشارة إلى أّن السعي إلى تسوية غير رسمية للنزاع ال مينع املوظف 

في الحقاً  الدليُل  ويُوردُ  العدل،  إلقامة  الرسمي  النظام  على  أيضاً  املسألة  عرض  من 

 1 “النظام األساسي للموظفني” هي الترجمة العربية ملصطلح Staff Regulations، وهي محط اإلجماع واإلقرار، في املراجع األممية ذات االعتبار.  2



االستزادة،  أراد  ملن  الوساطة  عن  باملعلومات  يزخران  وهناك مصدران  إفادة،  الشأن  هذا 

أّما املصدر األول فهو التعميم رقم 2011/03 املعنون الوساطة وتعيني فريق الوسطاء، 

الصادر في 26 مايو/أيار 2011، واملصدر الثاني هو املادة 10 من النظام األساسي حملكمة 

ميكن  كما   ،3.11 رقم  للموظفني  األساسي  النظام  في  املسطورة  للمنازعات  األونروا 

mediation@unrwa.com اإلليكتروني  البريد  إلى  الوساطة  حول  االستفسارات  توجيه 

ب.  التسوية الرسمية للمنازعات

   إذا رأى موظٌف أّن هناك قراراً إدارياً ينتهك بنود توظيفه في الوكالة، أو إذا أراد الطعن 

في إجراءات تأديبية فرضتها عليه اإلدارة، وكان حل املسألة بالوسائل غير الرسمية أمراً 

الرسمية للطعن في  اآللية  إلى  اللجوء  املوظف  خارج االستطاعة، فعندئٍذ يستطيع 

قرار الوكالة. 

   تنطوي عملية الطعن في قرار على عدد من اخلطوات اخلاضعة ملهل زمنية محددة، 

ومن املهم ملن يرغب في الطعن في قرار أن يعي هذه اخلطوات واملهل الزمنية.

 

طلب  هي:  للمنازعات  األونروا  محكمة  إلى  دعوى  لرفع  السابقة  التمهيدية  اخلطوة 

مراجعة قرار إداري 

   إّن اخلطوة األولى الواجبة على املوظف الراغب في الطعن في قرار إداري باستخدام 

النظام الرسمي هي طلب مراجعة قرار؛ وذلك مبوجب قاعدة النظام اإلداري للموظفني2  

التي حتمل الرقم 2.111، كما يجب تقدمي طلب مراجعة القرار في خالل 60 يوماً تقوميياً 

من تاريخ إشعار املوظف بالقرار الذي يود الطعن فيه. وفي مراجعة القرار، التي ينبغي 

اتُخذ  قد  الطعن  موضوع  القرار  كان  إن  سُينظر  تقوميياً،  يوماً   30 خالل  في  اختتامها 

مبوجب اإلطار التنظيمي للوكالة أم ال، فإن تقرر عدم سالمة القرار، فسيحرص ُمراجع 

تتوافر في بعض احلاالت  انتصاٍف مالئٍم حسب احلال، وقد  أو تقدمي  القرار على تغييره، 

سبل بديلة لبلوغ تسوية للنزاع كالوساطة على سبيل املثال.

3 2 “النظام اإلداري للموظفني” هي الترجمة العربية ملصطلح Staff Rules، وهي محط اإلجماع واإلقرار، في املراجع األممية ذات االعتبار، علماً أّن 

هذا النظام مكّون من قواعد تسمى قواعد النظام اإلداري للموظفني، وعند ورود املصطلح بصيغة املفرد أي Staff Rule، فإنّه يُنقل إلى العربية 
بعبارة “قاعدة النظام اإلداري للموظفني” مع حتديد رقمها، إذا دل السياق على ذلك أو اقتضى.



   الغرض من مراجعة القرار هو إعطاء اإلدارة فرصة لتصويب نفسها، أو لتقدمي أسباب 

انتصاف مقبولة إن كان ثمة خلل في قرارات اتخذتها، ومن أغراض مراجعة القرار أيضاً 

تقدمي وضوح أكبر للموظف بشأن القرار املعني، مما يحّد من عدد القضايا التي حتال إلى 

التقاضي الرسمي.

 

إلى َمن ينبغي رفع طلب مراجعة القرار؟ 

طالب  كان  وإذا  مكتوب،  طلب  هيئة  على  اإلداري  القرار  مراجعة  طلب  تقدمي  يجب     

طلب  رفع  عندئٍذ  ينبغي  للوكالة،  اإلقليمية  املكاتب  أحد  في  موظفاً  القرار  مراجعة 

مراجعة القرار إلى مدير املكتب اإلقليمي، لكن إذا كان طالب مراجعة القرار موظفاً في 

الرئاسة العامة، ينبغي رفع طلب مراجعة القرار إلى مدير املوارد البشرية. 

متخذ  يكن  ولم  اإلقليمية،  املكاتب  أحد  في  موظفاً  القرار  مراجعة  طالب  كان  إذا     

القرار اإلداري املطعون فيه هو مدير املكتب اإلقليمي، فمن سيجري مراجعة القرار هو 

مدير املكتب اإلقليمي املعني. وسيتولى نائب املفوض العام إجراء مراجعة القرار عندما 

يكون طالُب مراجعة القرار موظفاً في الرئاسة العامة، أو موظفاً في املكاتب اإلقليمية 

عندما يكون متخذ القرار اإلداري املطعون فيه هو مدير املكتب اإلقليمي.    

اشرح  القرار،  مراجعة  فيها  تطلب  التي  الرسالة  في  القرار:  مراجعة  طلب  مادة     

اتخاذه، مع شرح  القرار، وزمان  تود الطعن فيه، وحدِّد هوية متخذ  الذي  القرار  بوضوح 

سالمة  عدم  اعتقادِ  إلى  يدفعك  الذي  السبب  وبيان  حلقوقك،  القرار  انتهاك  طريقة 

اإلنترانت  في  منوذج  إلى  القارئ  عناية  نلفت  املقام،  هذا  وفي  قانونيته.  عدِم  أو  القرار 

إليها  سيحتاج  التي  الصلة  ذات  األسئلة  جميع  يحتوي  قرار”،  مراجعة  “طلب  بعنوان 

املوظفون يستأنس  أن  بقوة  عليه  ُع  يُشجَّ ومما  القرار،  مراجعة  إلجراء  القرار  ُمراجع 
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املهلة الزمنية: يجب رفع طلب مراجعة القرار في خالل 60 يوماً تقوميياً من تاريخ اليوم 

الذي يتسّلم فيه املوظف إشعاراً بالقرار اإلداري الذي يود الطعن فيه.



وطلب  املوظفني(،  مبساعدة  )املكلف  القانوني  املسؤول  مبشورة  قرار  ملراجعة  الطالبون 

املساعدة التي يوفرها لهم، وذلك ليكونوا على بصيرة كاملة بحقوقهم.

   ينبغي أن يتسّلم طالُب مراجعة القرار إجابة لطلب مراجعة القرار في خالل 30 يوماً 

تقوميياً، وإذا لم يتسّلم إجابة في خالل هذه املهلة الزمنية، يستطيع املضي قُدماً ورفع 

دعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات.

http:// :يتوافر منوذج طلب مراجعة القرار باللغتني العربية واإلجنليزية في اإلنترانت   

املوقع  في  وكذلك   intranet1.unrwa.org/AoJ/AoJ%20Forms/Forms/AllItems.aspx

 www.unrwa.org :اخملصص للمحكمة في صفحة اإلنترنت في املوقع

محكمة األونروا للمنازعات 

   عندما تستعصي تسوية املنازعات بالسبل غير الرسمية، وعندما ال يرضى املوظف 

للمنازعات  األونروا  محكمة  إلى  دعوى  رفع  املوظف  يستطيع  القرار،  مراجعة  بنتيجة 

كامل،  دوام  بنظام  للمنازعات  األونروا  محكمة  وتعمل  ابتدائية،  محكمة  بصفتها 

مع  يعمل  محترف  مخصص  وقاٍض  كامل،  بدوام  تعمل  محترفة  قاضية  من  وتتكون 

احملكمة عند احلاجة.  

   ستدرس محكمة األونروا للمنازعات وقائع القضية، وستعقد عند الضرورة إجراءات أو 

جلسات شفهية ستكون في العادة علنية. 
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يجب رفع الدعوى إلى احملكمة في خالل 90 يوماً تقوميياً من التاريخ الذي يتسّلم فيه 

طالُب مراجعة القرار نتيجَة مراجعة القرار، أو عند انتهاء املدة اخملصصة لإلجابة، وهي 

30 يوماً، هذا إذا لم تُقدَّم إجابة.



   إّن األحكام التي تصدرها محكمة األونروا للمنازعات ُملزمة، ويحق لكّل من املوظف 

واملفوض العام استئناف حكم صادر عن محكمة األونروا للمنازعات أمام محكمة األمم 

لالستئناف  املتحدة  األمم  حملكمة  األساسي  النظام  مبوجب  وذلك  لالستئناف،  املتحدة 

وقواعدها اإلجرائية3 . 

وقواعدها  للمنازعات،  األونروا  حملكمة  الكامل  األساسي  النظام  على  االطالع  ميكن     

للموظفني  األساسيني  النظامني  )XI( من  احلادي عشر  الفصل  الكاملة، في  اإلجرائية 

احملليني رقَمي 3.11 و4.11، ونظيريهما للموظفني الدوليني بالرقمني ذاتيهما، كما ميكن 

احملليني،  للموظفني  اإلداري  النظام  )XI( من  احلادي عشر  الفصل  املعرفة مبطالعة  إثراء 

باألرقام  الدوليني  للموظفني  ونظيراتها   ،4.111 إلى   1.111 الرقم  من  القواعد  وحتديداً 

ذاتها. 

 رابعاً - طريقة رفع دعوى أمام احملكمة: دليل ُمفّصل خطوةً فخطوة

من يحق له رفع دعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات؟  

   يحق ألي موظف حالي أو سابق في األونروا رفع دعوى، كما يحق ذلك ألي شخص يرفع 

دعوى باسم موظف أونروا عاجز أو متوّفى. 

األونروا  محكمة  أمام  املقامة  القضايا  في  نفسه  متثيل  الدعوى  لصاحب  يحق     

قانونياً،  متثيله  املوظفني(  مبساعدة  )املكلف  القانوني  املسؤول  يسأل  أن  أو  للمنازعات، 

كما يحق له توكيل أي ممثل آخر يختاره، ويجوز أن يكون ذلك املمثل أيضاً موظفاً في 

األونروا، أو موظفاً سابقاً فيها. 

ما هي اخلطوة األولى لرفع دعوى أمام محكمة األونروا للمنازعات؟ 

 ينبغي للموظف أن يأخذ في احلسبان التواصل واملسؤول القانوني )املكلف مبساعدة 

املوظفني(، الذي يستطيع إسداء املشورة حول رفع دعوى أمام النظام الرسمي. 

 3 تُسمى هذه القواعد أحياناً “النظام الداخلي”.6



العربية  باللغتني  للمنازعات  األونروا  لدى محكمة  املعتمدة  الدعوى  عريضة  تتوافر     

http://intranet1.unrwa.org/AoJ/AoJ%20Forms/Forms/ اإلنترانت:  في  واإلجنليزية 

 www.unrwa.org اإلنترنت  صفحة  في  احملكمة  موقع  في  وكذلك   AllItems.aspx

اإلليكتروني البريد  على  مبراسلته  احملكمة  قلم  رئيس  من  عليها  احلصول  ميكن  كما 

registrar-unrwa.dt@unrwa.org 

كيف تُرفع الدعوى؟ 

   يجب رفع الدعوى باستخدام منوذج عريضة الدعوى القياسي املعتمد لدى محكمة 

واإلنترنت،  اإلنترانت  من  كل  في  احملكمة  موقَعي  في  متوافر  وهو  للمنازعات،  األونروا 

ويجب أن تراعي عريضة الدعوى وأّي ملحقات بها أحكاَم املادة 4 من القواعد اإلجرائية، 

والتوجيَه اإلجرائي رقم 1 الذي صدر في التعميم رقم GSC/07/2011 )املؤرخ 14 ديسمبر/

كانون األول 2011(. ومن اجلدير بالتذكير أنّه ينبغي رفع عريضة الدعوى على هيئة وثيقة 

أصلية موقّعة مع الوثائق امللحقة، كما يجوز رفع الدعاوى باللغة اإلجنليزية أو العربية، 

والرجاء عدم إرسال وثائق أصلية على هيئة ملحقات، بل يجب إرسال نسخ منها )نسخ 

ممسوحة ضوئياً، أو نسخ مصورة(. 

   ينبغي لصاحب الدعوى رفع عريضة الدعوى إلى رئيس قلم احملكمة إليكترونياً )بالبريد 

اإلليكتروني( إن استطاع إلى ذلك سبيالً، أّما إن تعذّر رفع الدعوى إليكترونياً، فيجوز له 

تسليمها باليد مباشرة إلى مكتب قلم احملكمة الكائن في الرئاسة العامة لألونروا في 

عّمان، ويجب عدم إرسالها عبر أحد املكاتب اإلقليمية للوكالة أو إحدى منشآتها األخرى، 

بل ميكن بدل ذلك رفع عريضة الدعوى باستخدام احلقيبة الدبلوماسية في الوكالة، وعند 

إرسال عريضة الدعوى باحلقيبة الدبلوماسية، الرجاء كتابة العنوان اآلتي على املغلف:
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يوماً   90 خالل  في  للمنازعات  األونروا  محكمة  أمام  دعوى  رفع  يجب  الزمنية:  املهلة 

يوماً   90 آنفاً، في خالل  أشرنا  أو، كما  القرار  نتيجة مراجعة  تاريخ تسلُّم  من  تقوميياً 

تقوميياً من التاريخ الذي كان ينبغي أن يتسّلم فيه طالُب مراجعة القرار إجابة لطلب 

مراجعة القرار.



    رئيس قلم احملكمة 

    محكمة األونروا للمنازعات 

    الرئاسة العامة، عّمان 

اخلطوات التالية

حضرة  سيقرر  عليه(،  )املُدعى  الوكالة  رد  صدور  وبعد  الدعوى،  عريضة  إرسال  بعد     

القاضي/القاضية كيفية املضي قُدماً في الدعوى.

 

لبحث  باالجتماع  الطرفني  القاضي/القاضية  حضرة  يأمر  فقد  الذكر،  أسلفنا  كما     

إمكانية حل القضية بالوساطة أو تسويتها، أو بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق على 

يأمر  قانونية، وقد  أم  وقائعية كانت  النزاع، سواًء  املسائل موضوع  مسائل بعينها من 

حضرة القاضي/القاضية بضرورة تقدمي املزيد من املذكرات املكتوبة. 

إلى  احلاالت استناداً  النهائي في معظم  القاضي/القاضية بحكمه     سيدلي حضرة 

هذا  وفي  للمنازعات.  األونروا  إلى محكمة  عليه  واملُدعى  املدعي  يقدمها  التي  الوثائق 

املقام ما يقتضي اإلعالم، فإذا لم تفرض احملكمة إجراءات حلفظ السرية، فسيتلقى كل 

من الطرفني نسخاً من جميع الوثائق التي يُنظر فيها في البت النهائي في القضية. 

في  النظر  إمكانية  عدم  القاضي/القاضية  حضرة  فيها  يقرر  التي  احلاالت  في  أّما     

القضية بالرجوع إلى الورق فقط، أي عندما ال يتأتى ذلك من دراسة ملف القضية وحده، 

األكثر  اجللسات  نوُع  ويُعرف  القاضي/القاضية عقد جلسة استماع،  يقرر حضرة  فقد 

القاضي/ حضرة  أمام  املثول  للطرفني  تتيح  التي  القضية  إدارة  جلسة  باسم  شيوعاً 

القاضي/القاضية إلى  أية بينة جديدة وذات صلة، ورمبا يطلب حضرة  القاضية لتقدمي 

الطرفني توضيحاً حول مسألة من املسائل املرتبطة بالقضية، وفي أثناء هذه املرحلة 

ه الطرفان لتقدمي قائمة نهائية من الوثائق أو البينات األخرى،  من مراحل القضية، سُيوجَّ

التي ينويان االستناد إليها في إثبات دعوييهما.  

   وهناك نوع آخر من اجللسات قد يرى حضرة القاضي/القاضية لزوم عقده، وهي جلسة 

وميكن القضية،  جوهر  عرض  الطرفني  إلى  يُطلب  وفيها  الدعوى،  موضوع  في  النظر 
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استدعاء شهود، وإذا عجز أحد من الطرفني، أو من الشهود، عن املشاركة في اجللسة 

الفيديو. التداول عبر  باستخدام  أو  املشاركة هاتفياً،  باحلضور شخصياً، ميكنه عندئٍذ 

ُملزمة للطرفني، وهي منشورة في موقَعيها في  التي تصدرها احملكمة  إّن األحكام     

اإلنترانت واإلنترنت.

  

هل باإلمكان محاولة حل القضية بالوساطة، أو بالسبل غير الرسمية األخرى، وإن كان 

ذلك بعد رفع دعوى أمام محكمة األونروا للمنازعات؟ 

   يبقى خيار السعي إلى حّل باستخدام الوسائل غير الرسمية مفتوحاً في أي وقت، بيد 

أّن من األهمية مبكان تذكّر أّن التسوية غير الرسمية للمنازعات أكثر فعالية قبل اللجوء 

إلى النظام الرسمي إلقامة العدل. 

   بناًء على طلب املدعي، يجوز متديد املهلة الزمنية املفروضة على رفع دعوى إلى محكمة 

األونروا للمنازعات إلتاحة اجملال للتسوية غير الرسمية للمنازعات، مبا في ذلك الوساطة. 

خامساً - محكمة األمم املتحدة لالستئناف

   يحق للمدعي واملُدعى عليه استئناف األحكام الصادرة عن محكمة األونروا للمنازعات؛ 

وذلك برفع استئناف إلى محكمة األمم املتحدة لالستئناف، فالنظام األساسي حملكمة 

األمم املتحدة لالستئناف يجيز االستئناف في احلاالت التي يُزعم فيها أّن محكمة األونروا 

للمنازعات جتاوزت واليتها، أو لم متارسها، أو أنّها أخطأت في مسائل وقائعية، أو قانونية، 

أو أنّها ارتكبت خطأً في أمور إجرائية.

   تتكون محكمة األمم املتحدة لالستئناف من سبعة قضاة، ويقع قلمها في نيويورك، 

وستعقد عادة جلستني في السنة، تكون إحداهما دائماً في نيويورك.

   يرد النص الكامل للنظام األساسي حملكمة األمم املتحدة لالستئناف في امللحق الثاني4  

لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم A/63/253 املؤرخ 24 ديسمبر/كانون األول 2008، 

وملطالعة املزيد من املعلومات، ميكن الرجوع إلى موقع محكمة األمم املتحدة لالستئناف

9 4 يُعرف أيضاً باسم املرفق الثاني. 



/http://www.un.org/en/oaj/appeals كما ميكن التواصل ورئيس قلم  في اإلنترنت: 

محكمة األمم املتحدة لالستئناف هاتفياً، أو بتوجيه الرسائل، وفقاً للعنوان اآلتي: 

   ينبغي إرسال طلبات االستئناف املرفوعة إلى محكمة األمم املتحدة لالستئناف إلى 

قلم  بِطريِق  إرسالها  عدم  ويجب  نيويورك،  في  لالستئناف  املتحدة  األمم  محكمة  قلم 

محكمة األونروا للمنازعات، أو املكاتب اإلقليمية التابعة للوكالة، أو أية منشأة أخرى 

من منشآتها.   
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املهلة الزمنية: يجب رفع استئناف إلى محكمة األمم املتحدة لالستئناف في خالل 60 

 ،A/C.5/66/L.10 يوماً تقوميياً من تسلُّم حكم محكمة األونروا للمنازعات )مشروع القرار

وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 237/66 بناًء على توصية من اللجنة اخلامسة، 

24 ديسمبر/كانون األول 2011(، 
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املرجع القانونياملهل الزمنيةاملذكرة

طلب مراجعة القرار

تاريخ  من  تقوميياً  يوماً   60
إشعاراً  املوظف  تسلُّـم 
يرغب  الذي  بالقرار  مكتوباً 

الطعن فيه

اإلداري  النظام  قاعدة   -
رقم  احملليني  للموظفني 
2.111، ونظيرتها للموظفني 

الدوليني بالرقم ذاته.
األساسي  النظام   -
رقم  احملليني  للموظفني 
للموظفني  ونظيره   ،3.11
وهما  ذاته،  بالرقم  الدوليني 
معنونان »النظام األساسي 
للمنازعات«،  األونروا  حملكمة 

املادة 1.8.)ج(. 

تقدمي اإلدارة نتيجَة مراجعة 
القرار

تقوميياً من تسلُّـم  30 يوماً 
طلب مراجعة القرار

اإلداري  النظام  قاعدة   -
رقم  احملليني  للموظفني 
2.111، ونظيرتها للموظفني 

الدوليني بالرقم ذاته.

محكمة  إلى  دعوى  رفع 
األونروا للمنازعات

تقوميياً من تسلُّـم  90 يوماً 
أو  القرار،  مراجعة  نتيجة 
اخملصصة  املدة  انتهاء  عند 
يوماً   30 وهي  إجابة،  لتقدمي 
عدم  حال  في  هذا  تقوميياً، 
تقدمي إجابة لطلب مراجعة 

القرار

اإلداري  النظام  قاعدة   -
رقم  احملليني  للموظفني 
2.111، ونظيرتها للموظفني 

الدوليني بالرقم ذاته.
األساسي  النظام   -
رقم  احملليني  للموظفني 
للموظفني  ونظيره   ،3.11
وهما  ذاته،  بالرقم  الدوليني 
األساسي  “النظام  معنونان 
للمنازعات”،  األونروا  حملكمة 

)ii(و )i( ،)املادة 1.8 )د
األساسي  النظام   -
رقم   احملليني  للموظفني 
للموظفني  ونظيره   ،4.11
وهما  ذاته،  بالرقم  الدوليني 
“القواعد اإلجرائية  معنونان 
للمنازعات”،  األونروا  حملكمة 

املادة 1.3 )أ( و)ب(.

استعراض للمهل الزمنية 



املرجع القانونياملهل الزمنيةاملذكرة

محكمة  على  الوكالة  رد 
األونروا للمنازعات

تاريخ  من  تقوميياً  يوماً   30
تسلُّـم عريضة الدعوى

اإلداري  النظام  قاعدة   *
رقم  احملليني  للموظفني 
2.111، ونظيرتها للموظفني 

الدوليني بالرقم ذاته.
األساسي  النظام   *
رقم   احملليني  للموظفني 
للموظفني  ونظيره   ،4.11
وهما  ذاته،  بالرقم  الدوليني 
معنونان »القواعد اإلجرائية 
للمنازعات«،  األونروا  حملكمة 

املادة 1.6

محكمة  أمام  االستئناف 
األمم املتحدة لالستئناف

تقوميياً من تسلُّـم  60 يوماً 
األونروا  محكمة  حكم 

للمنازعات

حملكمة  اإلجرائية  القواعد 
لالستئناف،  املتحدة  األمم 

املادة 1.7

محكمة  على  الوكالة  رد 
األمم املتحدة لالستئناف

 60 يوماً تقوميياً من تسلُّـم 
االستئناف املرسل من رئيس 
املتحدة  األمم  محكمة  قلم 

لالستئناف

حملكمة  اإلجرائية  القواعد 
لالستئناف،  املتحدة  األمم 

املادة 3.9

املقابل  االستئناف  إشعار 
املتحدة  األمم  محكمة  إلى 

لالستئناف

إشعار  من  تقوميياً  يوماً   60
أحد  يقدمه  استئناف 

الطرفني

حملكمة  اإلجرائية  القواعد 
لالستئناف،  املتحدة  األمم 

املادة 4.9

الزمنية، ميكن  الزمنية، وإلغاء املهل  املزيد من املعلومات عن حساب املهل     ملطالعة 

الرجوع إلى املادة 8 من النظام األساسي حملكمة األونروا للمنازعات، واملادتني 29 و30 من 

القواعد اإلجرائية حملكمة األونروا للمنازعات. 
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سادساً - املساَعدة القانونية املقدمة للموظفني
 

املوظفون  يحظى  أن  ينبغي  املتحدة،  األمم  شهدته  الذي  اإلصالح  هدى  على  سيراً     

إلى  الوصول  بإمكانية  تأديبي،  اخلاضعون إلجراء  أو  إداري،  قرار  في  الطعن  في  الراغبون 

قانوني  مسؤول  يوجد  الغاية؛  هذه  ولتحقيق  القانوني؛  والتمثيل  القانونية  املشورة 

)مكلف مبساعدة املوظفني( مقرّه في عّمان في الرئاسة العامة. 

    يستطيع املسؤول القانوني )املكلف مبساعدة املوظفني( مساعدة املوظف على فهم 

املتاحة  اخليارات  بشأن  املوظفني  نصح  مهمة  ويتولى  قرارات،  من  الوكالة  تصدره  ما 

لتسوية املنازعات، مبا فيها الوساطة، ومراجعة القرار، والدعاوى، كما ميد يد العون إلى 

املوظف في جميع مراحل العملية الرسمية، ومن ذلك مساعدة املوظفني على إعداد 

األونروا للمنازعات، ومحكمة األمم  وإلى محكمة  الوكالة،  إلى  التي يرفعونها  املذكرات 

املتحدة لالستئناف، ويسدي إليهم املشورة القانونية حول املراجع القانونية ذات الصلة 

للمحكمة،  اإلجرائية  والقواعد  للمنازعات،  األونروا  حملكمة  األساسي  النظام  فيها  مبا 

والنظام األساسي للموظفني، والنظام اإلداري للموظفني، وتوجيهات شؤون املوظفني، 

وما إليها من إصدارات إدارية أخرى، والفقه القانوني الذي يدور حول العالقة بني املوظفني 

مبساعدة  )املكلف  القانوني  املسؤول  يستطيع  التي  املساعدة  ُضروب  ومن  والوكالة. 

املوظفني( تقدميها إعانُة املوظف على فهم املذكرات التي تقدمها الوكالة إلى محكمة 

املسؤول  يستطيع  كما  لالستئناف،  املتحدة  األمم  محكمة  وإلى  للمنازعات،  األونروا 

األونروا  محكمة  أمام  اجللسات  في  احلضور  املوظفني(  مبساعدة  )املكلف  القانوني 

للمنازعات بالنيابة عن املوظفني.

     

    يلغي هذا الدليُل جميع املنشورات السابقة عن محكمة األونروا للمنازعات، ويُنصح 

املوظفون بقراءة ما يتبع من منشورات في موقعي اإلنترانت واإلنترنت املذكورَين فيما 

تقدم من صفحات. 
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لهذه  وفقاً  للمنازعات،  األونروا  محكمة  بقلم  فاتصلوا  تساؤالت،  لكم  خطرت  إذا 

املعلومات:

رئيس قلم احملكمة

محكمة األونروا للمنازعات

الرئاسة العامة في عّمان

بيادر وادي السير، صندوق بريد 140157

هاتف: 638 5808 6)0( 962+

registrar-unrwa.dt@unrwa.org :البريد اإلليكتروني

 http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=1149 :املوقع في اإلنترنت

عملية إقامة العدل


