
 حمكمة األمم املتحدة للمنازعات 

 العامة لألمم المتحدة. ة ي إلى قرارات صادرة عن الجمع ستندي رسمي و رغي النص هذا 
 .نالقانو تعكس التي هي ة ي الرسم العامة ذات الصلة باللغات ة يفقط قرارات الجمع 

 الئحة حمكمة األمم املتحدة للمنازعات

 .العامة األوىل للقضاة يف نيويوركاعتمد يف اجللسة 

 .2009كانون األول / ديسمرب   16املؤرخ  64/119وافقت عليها اجلمعية العامة يف قرارها 

 .2022كانون األول ديسمرب    30معّدل بتاريخ 

 

 



 حمكمة األمم املتحدة للمنازعات 

 الئحة القواعد اإلجرائية 

2022ديسمرب كانون األول   30ُمراجع بتاريخ   

2/15 

 احملتو�ت 

 

  4  انتخاب الرئيس  1املادة  

  4  اجللسات العامة  2املادة  

  4  بدء مدة الوالية  3املادة  

  4  مكان احملكمة  4املادة  

  5  نظر أفرقة القضاة يف القضا�   5املادة  

  5  رفع الدعاوى   6املادة  

  5  آجال رفع الدعاوى   7املادة  

  6  الدعاوى   8املادة  

  7  األحكام املستعجلة  9املادة  

  7  الرد   10املادة  

  7  ضم طرف جديد إىل الدعوى   11املادة  

  7  التمثيل   12املادة  

  7  تعليق اإلجراءات أثناء التقييم اإلداري   13املادة  

  8  تعليق اإلجراءات أثناء سري الدعوى   14املادة  

  8  اإلحالة إىل الوساطة  15املادة  

  9  جلسات مساع الدعوى   16املادة  

  9  األدلة الشفوية  17املادة  

  10  األدلة  18املادة  

  10  )2022كانون األول (ديسمرب)   30(معّدل بتاريخ   إدارة القضا�  19املادة  

  10  جراء املطلوب أو تصحيحهرد القضية الختاذ اإل  20املادة  

  11  قلم احملكمة  21املادة  



 حمكمة األمم املتحدة للمنازعات 

 الئحة القواعد اإلجرائية 

2022ديسمرب كانون األول   30ُمراجع بتاريخ   

3/15 

  11  تدخل أشخاص ليسوا طرفا يف القضية  22املادة  

  12  اإلجراء املتعلق �لتدخل   23املادة  

  12  ت أصدقاء احملكمةمذكرا  24املادة  

  12  األحكام  25املادة  

  12  نشر األحكام  26املادة  

  13  تضارب املصاحل   27املادة  

  13  التنحي   28املادة  

  13  إعادة النظر يف األحكام  29املادة  

  14  تفسري األحكام  30املادة  

  14  تصحيح األحكام  31املادة  

  14  تنفيذ األحكام  32املادة  

  14  العناوين   33املادة  

  14  حساب املهل الزمنية  34املادة  

  15  اإلعفاء من تطبيق الـمهل الزمنية  35املادة  

  15  تشملها الئحة احملكمة  املسائل اإلجرائية اليت ال  36املادة  

  15  حةتعديل الالئ  37املادة  

  15  بدء نفاذ الالئحة  38املادة  

  

 



 حمكمة األمم املتحدة للمنازعات 

 الئحة القواعد اإلجرائية 

2022ديسمرب كانون األول   30ُمراجع بتاريخ   

4/15 

  انتخاب الرئيس  1  املادة 

ل احملكمة  اعمأيتوىل تسيري  كي   ، قابلة للتجديد واحدة ملدة سنة   القضاة املتفرغنيبنيا من ا هلتنتخب حمكمة املنازعات رئيس . 1

  وفقا للنظام األساسي حملكمة املنازعات. ، أقالمها أعمال و 

  حمكمة املنازعات:خالفها إىل أن تقرر تسري األحكام التالية  . 2

  انتخابه؛  مبجرد ه منصب   كل سنة ويتوىل الرئيس مهام   تعقد جيرى االنتخاب يف جلسة عامة   )أ ( 

  لفه؛من خياالضطالع مبهامه إىل أن ينتخب  املنتهية مدة ر"سته يواصل الرئيس   )ب ( 

قبل انتهاء مدة واليته العادية أو  من منصبه  أو استقال   املنازعات  قاض يف حمكمة العمل كف الرئيس عن توق إذا   )ج( 

  ؛  ةواليالمن املتبقية لفه للمدة من خيتعيني  ل ت انتخا� جترىعجز عن االضطالع مبهامه،  

احلضور ألجل ذلك الغرض أن يصوت   عليه حيق ألي قاض يتعذر و االنتخا�ت /غلبية األصوات. تكون نتيجة    )د ( 

  �ملراسلة.  

  العامة ات اجللس  2  املادة 

أو تسيري    سائل املتعلقة 6دارة حمكمة املنازعات ملعاجلة امل تعقد حمكمة املنازعات يف األحوال العادية جلسة عامة مرة يف السنة   . 1

  .العمل فيها

  اجللسات العامة حملكمة املنازعات. النصاب القانوين النعقاد  ة ثالثة قضا كل يش . 2

  بدء مدة الوالية 3  املادة 

ــــــهر متوز/يوليه التايل لتعيينهم من   مدة والية قضـــــــــاة حمكمة املنازعات تبدأ   قبل    يف اليوم األول من شـــ

  .مل تقرر اجلمعية العامة خالف ذلك   ما  اجلمعية العامة

  مكان احملكمة   4  املادة 

ت مبهامهم يف نيويورك وجنيف ونريويب على التوايل. غري أن حملكمة  يضــــــــــطلع قضــــــــــاة حمكمة املنازعا

  املنازعات أن تقرر عقد جلسا�ا يف مراكز عمل أخرى حسب االقتضاء.
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  نظر أفرقة القضاة يف القضا�   5  املادة 

  كمة.أدDه، يتوىل قاض واحد النظر يف القضا� املعروضة على احمل  5املادة من  2الفقرة احلاالت الواردة يف  �ستثناء . 1

من ثالثة قضاة للبت  يتألف  نظامها األساسي، إحالة أي قضية إىل فريق حسب املنصوص عليه يف حملكمة املنازعات،  جيوز  . 2

  فيها.  

دون أي رأي مؤيد أو مستقل أو وي/غلبية األصوات.  جيري البت فيهاقضاة يف قضية ما،  يتألف من ثالثة إذا نظر فريق  . 3

  احلكم.   نص خمالف يف

  الدعاوى رفع  6  املادة 

  اعتبارات مادية أخرى ذات صلة.  أيحمكمة املنازعات، مع مراعاة القرب اجلغرايف و   أحد أقالم لدى   الدعاوى ترفع . 1

  .كمة مكان احمل  طلب تغيري ني طرف حد ال ألجيوز  حتيل حمكمة املنازعات القضا� إىل القلم املناسب. و  . 2

  رفع الدعاوى آجال  7  املادة 

  أحد اآلجال التالية:أمني سجل احملكمة يف غضون إىل حمكمة املنازعات عن طريق   ترفع الدعاوى . 1

  حسب االقتضاء؛  من Lريخ تسلم املدعي للتقييم اإلداري، يوما تقومييا  90  )أ ( 

يوما تقومييا فيما خيص املنازعات   30  ، أيعلى التقييم اإلداري ذات الصلة يوما تقومييا من انقضاء مهلة الرد   90  )ب ( 

  يوما تقومييا فيما خيص املنازعات الناشئة يف املكاتب األخرى؛ 45  و  املقرالناشئة يف

املطعون  للقرار تقييم إداري إجراء فيها   يطلب  ال لقرار اإلداري يف احلاالت اليت ا  املدعيتلقي يوما تقومييا من  90  )ج( 

  فيه.

يف    مبا   من موظفي األمم املتحدة،  متوىفموظف عاجز أو يقدم مطالبات �سم واحدة ألي شخص تقوميية تتاح مهلة سنة  . 2

  مستقلة.  اخلاضعة إلدارة ذلك األمانة العامة والصناديق والربامج 

يوما   90يف غضون   رفعتيف احلاالت اليت يسعى فيها الطرفان إىل تسوية نـزاعهما عن طريق الوساطة، تقبل الدعوى إذا  . 3

  فشل الوساطة. منتقومييا  

يوما   90يف غضون   رفعتاتفاق مت التوصل إليه عن طريق الوساطة، تقبل الدعوى إذا  لإللزام بتنفيذدعوى  رفعيف حالة  . 4

الوساطة   اتفاق حيدد   ال يوما تقومييا من Lريخ توقيع االتفاق عندما  30بعد اتفاق الوساطة، أو حسبما حدده  لتنفيذ لآخر يوم  من انقضاءتقومييا  

  .Lرخيا معينا
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  ار إليها يفـاملش اآلجال إىل حمكمة املنازعات يلتمس فيه تعليق   خطياللمدعي أن يقدم طلبا  وزيف احلاالت االستثنائية، جي  . 5

  تثنائية اليت تربر الطلب يف نظر املدعي.ـالطلب 6جياز الظروف االس   ابني هذيأو متديدها. و  تطبيقها أعاله أو اإلعفاء من 7املادة   من   1الفقرة 

  صفحتني.  طلبال  حجميتجاوز  جيوز أن   وال

كثر من ثالث  بعد مرور أ رفعتدعوى إذا التقبل   ال  من النظام األساسي حملكمة املنازعات،   8ملادة من ا  4للفقرة وفقا  . 6

  لقرار اإلداري املطعون فيه.  ااملدعي تلقي سنوات على 

  الدعاوى   8  املادة

  .أمني السجل   شكله  على منوذج حيددعريضة الدعوى تقدمي جيوز  . 1

  املعلومات التالية:عريضة الدعوى تضمن تينبغي أن  . 2

  سم الكامل للمدعي وLريخ ميالده وجنسيته؛اال  )أ ( 

واإلدارة واملكتب والقسم) أو العالقة مع املوظف  لألمم املتحدة وضع املدعي الوظيفي (مبا يف ذلك الرقم التعريفي   )ب ( 

  إذا كان املدعي يعتد حبقوق أحد املوظفني؛

  اسم املمثل القانوين للمدعي (مع إرفاق اإلذن)؛  )ج( 

  العنوان الذي ينبغي إرسال الوYئق إليه؛  )د ( 

  يه)؛  (مع إرفاق القرار املطعون  وجداملطعون فيه، إن Lريخ ومكان اختاذ القرار ا   )ه( 

  التدابري واإلجراءات التصحيحية املطلوبة؛  )و( 

  مرقمة، وإن كانت مرتمجة، يشار إىل ذلك).و  مرفقة(   داعمة أي وYئق    )ز( 

  إلكرتوين.  شكل  يفتقدمي الوYئق  جيوز و األصلي املوقع ومرفقاته معا. الدعوى يقدم منوذج   . 3

إىل  عريضة الدعوى نسخة من يقوم أمني السجل 6حالة لمقتضيات املنصوص عليها يف هذه املادة،  االمتثال لبعد التأكد من  . 4

جيوز ألمني  ه. وإذا مل تستوف املقتضيات الشكلية املنصوص عليها يف املادة،  يإل اأي طرف آخر يرى القاضي من املالئم إحالتهإىل املدعى عليه و 

ومىت اختذت التدابري التصحيحية �لشكل املناسب، حييل أمني  يف غضون فرتة زمنية حمددة. املادة  قتضيات ملإىل املدعي االمتثال السجل أن يطلب 

  املدعى عليه.  السجل نسخة من عريضة الدعوى إىل
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  األحكام املستعجلة 9  املادة 

ــــــــــدار  الطرفني    ألحد جيوز   للقضـــــــــــــية حمل  تكن الوقائع املادية  إذا مل  مســـــــــــــتعجل  حكم  أن يطلب إصـــ

ــــــــــدار احلكم حقــ كــان  ، و خالف  من تلقــاء  حملكمــة املنــازعــات أن تقرر    جيوزمن حقوق الطرف مبوجــب القــانون. و   اإصــــــ

 .مستعجل من املالئم إصدار حكم  نفسها أن  

  الرد  10  املادة 

اته معا.  األصلي املوقع ومرفق   الردويقدم  لعريضة الدعوى. يوما تقومييا من Lريخ استالمه  30يقدم رد املدعى عليه يف غضون  . 1

أن يشارك يف إجراءات الدعوى إال 6ذن   طلوبة للمدعى عليه الذي مل يقدم ردا يف غضون املدة امل جيوز   وال  شكل إلكرتوين. يف تقدمي الوثيقة  جيوز و 

  من حمكمة املنازعات.

إىل  الرد إىل املدعي و نسخة من   يقوم أمني السجل 6حالة لمقتضيات املنصوص عليها يف هذه املادة،  االمتثال لبعد التأكد من  . 2

جيوز ألمني السجل أن يطلب  مل تستوف املقتضيات الشكلية املنصوص عليها يف املادة،    . وإذاإليه  اأي طرف آخر يرى القاضي من املالئم إحالته

أمني السجل  التدابري التصحيحية �لشكل املناسب، حييل   مىت اختذت و يف غضون فرتة زمنية حمددة. املادة قتضيات ملإىل املدعى عليه االمتثال 

  نسخة من الرد إىل املدعي.

  ضم طرف جديد إىل الدعوى  11  املادة 

ــواء بناء على  جيوز حملكمة املنازعات يف أي وقت  ــها   طلب من أحد الطرفني أو ، ســـــ ــ ،  من تلقاء نفســـ

  تائج إجراءات الدعوى.أن تضم طرفا آخر إىل الدعوى إذا تبني هلا أن لذلك الطرف مصلحة مشروعة يف ن 

  التمثيل  12  املادة

، أو أن يعني حماميا من مكتب تقدمي املساعدة القانونية  بنفسه قضيته على حمكمة املنازعات أن يعرض   ما  وز لطرف جي . 1

  أمام أي قضاء وطين.احملاماة   مبزاولة له  مرخصا  للموظفني أو حماميا 

  .إحدى الوكاالت املتخصصة  ملتحدة أو األمم امن موظفي أو سابق حال للطرف أن ميثله موظف جيوز أيضا   . 2

  تعليق اإلجراءات أثناء التقييم اإلداري  13  املادة 

nمر حمكمة املنازعات بتعليق اإلجراءات بناء على طلب من فرد يلتمس من حمكمة املنازعات أن تعلق، �نتظار صدور تقييم   . 1

القرار غري قانوين يف ظاهره، ويف حاالت الضرورة امللحة  أن  و يبد حينما إداري، تنفيذ قرار إداري مطعون فيه يكون موضوعا لتقييم إداري جار، 

  .تداركه سبيل إىل   ال بوجه خاص، وعندما يرتتب على تنفيذه ضرر
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  الطلب إىل املدعى عليه.  أمني السجلحييل   . 2

    تنظر حمكمة املنازعات يف طلب اختاذ تدابري حتفظية يف غضون مخسة أ�م عمل من إبالغ الطلب إىل املدعى عليه.  . 3

  غري قابل لالستئناف. هذا الطلبيكون قرار حمكمة املنازعات بشأن  . 4

  تعليق اإلجراءات أثناء سري الدعوى  14  املادة 

جيوز حملكمة املنازعات، يف أي وقت أثناء سري الدعوى، أن nمر �ختاذ تدابري حتفظية لتوفري وسيلة انتصاف مؤقتة، عندما   . 1

سبيل إىل    ال  ظاهره، ويف حاالت الضرورة امللحة بوجه خاص، وعندما يرتتب على تنفيذه ضرريبدو أن القرار اإلداري املطعون فيه غري قانوين يف

رتقية أو إtاء  الأو  إال يف حاالت التعيني أمرا بتعليق تنفيذ القرار اإلداري املطعون فيه  ة هذه املؤقتوسيلة االنتصاف تضمن ته. وجيوز أن تدارك 

  دمة.اخل

  الطلب إىل املدعى عليه.  أمني السجلحييل   . 2

  تنظر حمكمة املنازعات يف طلب اختاذ تدابري حتفظية يف غضون مخسة أ�م عمل من إبالغ الطلب إىل املدعى عليه. . 3

  غري قابل لالستئناف. هذا الطلبيكون قرار حمكمة املنازعات بشأن  . 4

  ىل الوساطةإاإلحالة  15  املادة 

على الطرفني   شري، أن تالدعوى مساع جلسات يف ذلك أثناء   مبا  اإلجراءات، جيوز حملكمة املنازعات، يف أي وقت أثناء سري  . 1

  ىل الوساطة وأن تعلق اإلجراءات.إحالة القضية 6

مكتب أمني املظامل للنظر  يف الطرفان، حتيل حمكمة املنازعات القضية إىل شعبة الوساطة  قبلهاعندما يقرتح القاضي الوساطة وي . 2

  فيها.

  قلم احملكمة بذلك خطيا.أن يسارعا إىل إبالغ الوساطة، فعليهما  طلب  قاء نفسيهمامن تل إذا قرر الطرفان  . 3

املعين ملف القضية إىل شعبة الوساطة. وتعلق اإلجراءات أثناء  أمني السجل حييلعند إحالة قضية إىل شعبة الوساطة،   . 4

  الوساطة.

، بعد التشاور مع الطرفني، وحيثما ترى  أن تقوم  عبة الوساطة شل ال تتجاوز املهلة الزمنية للوساطة ثالثة أشهر يف العادة. بيد أن  . 5

  الرمسية ستتطلب وقتا إضافيا.  ذلك مناسبا، 6خطار قلم احملكمة /ن اجلهود غري

  املناسب. الوقتتتحمل شعبة الوساطة مسؤولية إبالغ حمكمة املنازعات بنتائج الوساطة يف  . 6



 حمكمة األمم املتحدة للمنازعات 

 الئحة القواعد اإلجرائية 

2022ديسمرب كانون األول   30ُمراجع بتاريخ   

9/15 

خالل أية  والبياDت الشفوية املدىل yا  للوساطةأو   ما  ري رمسية لتسوية نزاعأية عملية غ من أجل  املعدة تتمتع كافة الوYئق  . 7

ذكر أية جهود وساطة يف الوYئق  ت  وال أبدا حملكمة املنازعات.  يكشف عنها  وال بطابع اخلصوصية والسرية املطلقتني، عملية من هذا القبيل  

  أية مرافعات شفوية أمام حمكمة املنازعات.املقدمة إىل حمكمة املنازعات أو يف اخلطية  ذكرات امل   أو

  الدعوى  مساع جلسات  16  املادة 

  .الدعوى  سماعلأن يعقد جلسات    ما  جيوز للقاضي املكلف �لنظر يف قضية  . 1

  تدبري nدييب.بتوقيع يف العادة إثر تقدمي طعن يف قرار إداري اجللسة  تعقد  . 2

النظر يف  اء الشهود أو اخلرباء الذين سيدلون بشهاد|م أثناء لسة وتوقيتها، ويؤكد أمساجلبتاريخ  االطرفني سلف  أمني السجليبلغ  . 3

  أية قضية بعينها.

  وصلة ، عن طريق تعذر ذلك أو عند /نفسهم   لسة، إمااجلجيب على الطرفني أو من ميثلهما وفق األصول املرعية حضور  . 4

  لفيديو أو اهلاتف أو أية وسيلة إلكرتونية أخرى.ل

، تتحمل املنظمة التكاليف  الدعوى سماعل جلسة   أحد الطرفني أو أي شخص آخرإذا طلبت حمكمة املنازعات حضور  . 5

  الشخص.  الضرورية املرتبطة بسفر وإيواء ذلك الطرف أو

القاضي الذي ينظر يف القضية، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب   مل يقرر  ما  الشفوية يف جلسات علنية،  باشر اإلجراءات ت . 6

لفيديو أو اهلاتف أو أية  ل وصلة عن طريق  تعقد اجللسات أن  وجيوزلسات مغلقة. اجلفا استثنائية تقتضي أن تكون أي من طريف القضية، أن مثة ظرو 

  وسيلة إلكرتونية أخرى، إذا كان ذلك مالئما للظروف.

  األدلة الشفوية 17  املادة 

اء. وجيوز حملكمة  الشهود واخلرب اخلصم استجواب جيوز للطرفني استدعاء شهود وخرباء لإلدالء بشهاد|م. وجيوز للطرف  . 1

مىت رأت ذلك  آخرين  الشهود واخلرباء الذين يستدعيهم أي من الطرفني، وجيوز هلا أن تستدعي أي شهود أو خرباء  توجيه أسئلة إىلاملنازعات 

  ضرور�. وجيوز حملكمة املنازعات أن nمر مبثول أي شخص أمامها أو بتقدمي أية وثيقة.

  العدالة.    ملصلحة يف غياب أحد الطرفني، إذا رأت ذلك مالئما  �اقض الجيوز حملكمة املنازعات أن تبت يف   . 2

شيء غري    وال  أنين سأقول احلق كل احلق  صادق  ضمريب بشريف و قسم يديل كل شاهد قبل اإلدالء بشهادته �إلعالن التايل: ”أ . 3

  احلق“.

أن اإلفادة اليت سأديل yا ستكون متفقة   صادق ضمري ببشريف و قسم يديل كل خبري قبل اإلدالء بشهادته �إلعالن التايل: ”أ . 4

  مع قناعيت الصادقة“.



 حمكمة األمم املتحدة للمنازعات 

 الئحة القواعد اإلجرائية 

2022ديسمرب كانون األول   30ُمراجع بتاريخ   

10/15 

جيوز ألي طرف أن يعرتض على شهادة أي شاهد أو خبري، على أن يبني أسباب االعرتاض. وتبت حمكمة املنازعات يف  . 5

  املسألة. ويكون قرارها tائيا.  

حتدد  أمامها أثناء سري اإلجراءات الشفوية، و  بشخصه برياخلشاهد أو ال إذا كان من املطلوب مثول   ما تقرر حمكمة املنازعات  . 6

  أو اهلاتف أو أية وسيلة إلكرتونية أخرى. عن طريق وصلة للفيديواألدلة تقدمي . وميكن بشخصهالسبل املناسبة للوفاء بشرط مثول الفرد  

  األدلة 18  املادة 

  مقبولية أية أدلة.  يف حمكمة املنازعات تبت  . 1

أية وثيقة أو  عن  كشف لnمر أ� من الطرفني بتقدمي أدلة مىت شاءت، وهلا أن تلزم أي شخص �جيوز حملكمة املنازعات أن  . 2

  تقدمي أية معلومات ترى حمكمة املنازعات أtا ضرورية للفصل يف القضية بصورة نزيهة وسريعة.

زعات، يف طلبه األصلي  يود عرض أدلة حبوزة الطرف اخلصم أو أي كيان آخر أن يلتمس من حمكمة املناالذي لطرف لجيوز  . 3

  أو يف أية مرحلة من مراحل الدعوى، أن nمر بعرض تلك األدلة.

اعتبارات  جيوز حملكمة املنازعات، بناء على طلب أي من الطرفني، أن تفرض تدابري حلفظ سرية األدلة، عندما تتطلب ذلك  . 4

  أو ظروف استثنائية أخرى. األمن

فتقر إىل القيمة اإلثباتية. وجيوز حملكمة  ت أو  ة أو غري جدي ترى أtا غري متصلة �ملوضوع  األدلة اليت حملكمة املنازعات أن تستبعد  . 5

  تراه مناسبا.  ما  املنازعات أيضا أن حتد من الشهادة الشفوية بقدر

  )2022كانون األول (ديسمرب)   30(معّدل بتاريخ   إدارة القضا� 19  املادة 

أو من تلقاء نفسها، أن تصدر مىت شاءت أي أمر أو توجيه يرى   جيوز حملكمة املنازعات، إما بناء على طلب أحد الطرفني . 1

  قاض من القضاة أنه مناسب للفصل يف القضية بصورة نزيهة وسريعة وإلقامة العدل بني الطرفني.  

      يوما اعتبارا من Lريخ رفع الدعوى �لكامل. 90تتخذ احملكمة إجراء قضائيا يف غضون   . 2

  اإلجراء املطلوب أو تصحيحهرد القضية الختاذ  20  املادة 

حملكمــة املنــازعــات أن 8مر، مبوافقــة األمني العــام، قبــل البــت يف األســــــــــــــــاس الــذي ترتكز عليــه    جيوز

ـــــي  الدعوى وإذا خلصــــــــت   ــاســـ ــلة املنصــــــــوص عليها يف النظامني األســــــ إىل أنه مل تتم مراعاة أحد اإلجراءات ذات الصــــــ

تتجاوز    ال   ية، برد الدعوى الختاذ اإلجراء املطلوب أو تصحيحه يف فرتة واإلداري للموظفني أو املنشورات اإلدارية السار 

  يف أي حال من األحوال ثالثة أشــهر. وجيوز حملكمة املنازعات، يف تلك احلاالت، أن 8مر بدفع تعويض للمدعي لقاء 
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ــــــــــبب هذا التأخري يف اإلجراءات   ما ــــــــــارة بســـ املرتب  ايف  صـــــــــــــ يعادل    ما  على أال يتجاوز هذا التعويض   ،تكبده من خســـ

  األساسي ملدة ثالثة أشهر.

  قلم احملكمة 21  املادة 

  دها بكافة اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم الضرورية.متاحملكمة اليت  تتلقى حمكمة املنازعات الدعم من أقالم . 1

م من من يلز يعمل فيه يعينه األمني العام و  للسجل نيمأ منها   كال  رأستنشأ أقالم احملكمة يف نيويورك وجنيف ونريويب. وي . 2

  املوظفني اآلخرين.

يف  رئيس أو القاضي التوجيه ب�ملهام املبينة يف الئحة احملكمة ويقدمون الدعم ألعمال حمكمة املنازعات   أمناء السجليضطلع  . 3

  يلي:  مبا  اخلصوص وجه على أمناء السجل كل موقع. ويضطلع 

يطلبها الرئيس فيما يتعلق   اليت كمة أوالئحة احمل املطلوبة مبوجب  مجيع اإلخطارات   عدادإحالة مجيع الوYئق وإ  )أ ( 

  �لدعاوى املقامة أمام حمكمة املنازعات؛

وتواريخ  للنظر، القضية بتجهيز يتعلق   إنشاء ملف رئيسي �لقلم لكل قضية تقيد به كافة اإلجراءات املتخذة فيما  )ب ( 

أمني  ن مكتب  ع أو صدورمها وتواريخ استالم أي وثيقة أو إخطار يشكالن جزءا من اإلجراءات الدعوى، جلسات مساع 

  ؛السجل 

  أداء أية مهام أخرى يطلبها الرئيس أو القاضي حتقيقا لكفاءة سري عمل حمكمة املنازعات.  )ج( 

  القيام �ملهمة، حيل حمله مسؤول يعينه األمني العام. أمني السجل إذا مل يكن بوسع   . 4

  تدخل أشخاص ليسوا طرفا يف القضية 22  املادة 

من النظام األساسي، أن يقدم طلبا  2من املادة    4الفقرة   مبوجب ، حمكمة املنازعات جيوز ألي شخص حيق له اللجوء إىل   . 1

يتضرر من احلكم الذي ستصدره  له قد على أساس أن حقا   ، يف أية مرحلة من مراحلها  ما  لتدخل يف قضية ل على منوذج حيدد صيغته أمني السجل 

  حمكمة املنازعات.

املنصوص عليها يف هذه املادة، 6حالة نسخة من طلب التدخل   للمقتضيات ثال االمت  ، بعد أن يستوثق من أمني السجل يقوم  . 2

  إىل املدعي واملدعى عليه.

  إىل املتدخل وطريف القضية. أمني السجلtائيا ويبلغه  هذا القرار تبت حمكمة املنازعات يف مقبولية طلب التدخل. ويكون  . 3
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من  حييله أمني السجل إىل املتدخل   ما طلب، تقرر حمكمة املنازعات حتدد حمكمة املنازعات طرائق التدخل. ويف حالة قبول ال . 4

. وتقرر أيضا إن كانت ستسمح  خطية�لدعوى، إن وجدت، وحتدد موعدا جيب حبلوله أن يقدم إليها املتدخل أية عرائض   وYئق ذات صلة 

  شفوية.  إجراءات للمتدخل �ملشاركة يف أية 

  اإلجراء املتعلق �لتدخل  23  املادة 

ــــــــــــخـة األصـــــــــــــــليـة املوقعـة إىل    نموذج ال  على يقـدم طلـب الـتدخـل   أمني  املقرر هلـذا الغرض، وتقـدم النســـ

  إلكرتوين.ل الطلب يف شكل  . وجيوز إرساالسجل 

  مذكرات أصدقاء احملكمة 24  املادة 

وز  منوذج حيدد شكله أمني السجل، وجي  علىجيوز لرابطة املوظفني تقدمي طلب موقع إليداع مذكرة �عتبارها صديقة للمحكمة  . 1

ا عليه يف غضون ثالثة أ�م،  ماعرتاضه لذين ميكنهما تسجيل ال  نينسخة من الطلب إىل الطرف  أمني السجلإلكرتوين. وحييل إرسال املذكرة يف شكل 

  املقرر هلذا الغرض.نموذج ال على ات قدم االعرتاضتو 

سيساعد حمكمة   املعنية  اعترب أن إيداع املذكرة يقبل الطلب إذا نظر يف القضية أن جيوز لرئيس احملكمة أو للقاضي الذي ي . 2

  .مقدم الطلب والطرفنيالقرار املعين إىل   أمني السجلاملنازعات يف مداوال|ا. ويبلغ 

  األحكام  25  املادة 

  تستند إليه من حيثيات ووقائع وأسانيد من نصوص القانون.  مبا تصدر األحكام يف صورة خطية ومشفوعة  . 1

  أو خمالف أو مؤيد.  مستقللقضية، جيوز ألي من القضاة أن يذيل القرار برأي  عندما يبت فريق من ثالثة قضاة يف ا . 2

  تصاغ األحكام /ي من اللغات الرمسية لألمم املتحدة، وتودع منها نسختان أصليتان موقعتان يف حمفوظات األمم املتحدة. . 3

املدعى عليه نسخة من احلكم   وأاملدعي  الطرف نسخة من احلكم إىل كل طرف يف القضية. ويتسلم   أمناء السجليرسل  . 4

  ذا طلب نسخة منه 6حدى اللغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة.إ  األصلية، إال الدعوىقدمت yا عريضة  �للغة اليت 

  األحكام الصادرة عنها.  مجيع إىل مجيع قضاة حمكمة املنازعات نسخا من  أمناء السجليرسل  . 5

  نشر األحكام  26  املادة 

  لمحكمة بعد صدورها.املوقع اإللكرتوين لالصادرة عن حمكمة املنازعات على  لنشر األحكام  أمناء السجليرتب  . 1

  وتكون متاحة يف قلم حمكمة املنازعات.   محاية البياDت الشخصية  األحكام الصادرة عن حمكمة املنازعات تكفل  . 2
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  تضارب املصاحل  27  املادة 

كلف  مستقل وحمايد يف قضية ي  بشكل الفصلي على قاض ال قدرة يعوق أي عامل ميكن أن  “تضارب املصاحل ”مصطلح يعين  . 1

 .  yا، أو يعطي بصورة معقولة انطباعا /نه يعوقها 

 :  مما يليي  /  يقاضاليت يكلف yا القضية ال عندما تتعلقيف املصاحل ينشأ التضارب  . 2

 ؛مهنيةو  أو عائلية أعالقة شخصية   �لقاضي تربطه شخص   )أ ( 

 حمام أو خبري أو شاهد؛    أو مستشاركنها العمل  م ، أخرىبصفة بشأtا أن عمل للقاضي سبق مسألة   )ب ( 

املعنية   وغري متحيزة أن مشاركة القاضي يف الفصل يف املسألة  عقولة يستشف منها املراقب بصورة م أي ظروف أخرى   )ج( 

  ري مناسب.  غ أمر 

 تنحي ال 28  املادة 

حسب  ،  عن النظر يف أية قضية مىت كانت تنطوي أو بدا أtا تنطوي على تضارب يف املصاحل قاضي حمكمة املنازعات يتنحى  . 1

 ذلك إىل الرئيس. ، ويبلغالئحة احملكمةمن   27يف املادة   التعريف الوارد

إىل رئيس حمكمة   ، على أساس وجود تضارب يف املصاحل  اة، قضال تنحية أحدأن يقدم طلبا معلال ل  يف القضية  جيوز ألي طرف  . 2

ثالثة  إىل فريق من الرئيس  تنحية طلب   الحي و خطيا. قرار ل املعين �بعد التماس تعليقات من القاضي وخيطر الطرف  يبت يف الطلب املنازعات الذي 

 .  للبت فيهقضاة 

  القرار إىل األطراف املعنية.   أمني السجليبلغ  . 3

 ألحكام  ا إعادة النظر يف 29  املادة 

  ، اكتشاف واقعة حامسة كانت، بناء على كماحل حمكمة املنازعات إلعادة النظر يف يقدم طلبا إىل وز ألي من الطرفني أن جي . 1

ولدى الطرف املطالب 6عادة النظر يف احلكم، شريطة أال يكون اجلهل بتلك الواقعة، يف مجيع  املنازعات جمهولة لدى حمكمة   ، النطق �حلكم عند

  Dشئا عن اإلمهال.   األحوال،

من اكتشاف تلك الواقعة ويف غضون سنة واحدة من   تقومييا  يوما 30كم يف غضون احلإعادة النظر يف تقدمي طلب يتعني  . 2

  Lريخ صدور احلكم.

تعليقات عليه إىل   أن يقدم تلقيه من يوما  30يرسل طلب إعادة النظر يف احلكم إىل الطرف اآلخر الذي جيوز له يف غضون   . 3

  .أمني السجل 
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 تفسري األحكام  30  املادة 

بيان نطاقه، شريطة أال    جيوز ألي من الطرفني أن يطلب إىل حمكمة املنازعات تفسري معىن احلكم أو 

عليه  تعليقات  ويرســـل طلب التفســـري إىل الطرف اآلخر الذي جيوز له تقدمي    يكون قيد النظر لدى حمكمة االســـتئناف.

ــريها  تلقيه. وتبت حمكمة ا من  يوما    30يف غضــــــــون   ـــــري وتصــــــــدر، يف حالة قبوله، تفســــــ ملنازعات يف قبول طلب التفســـ

  للحكم.

 تصحيح األحكام  31  املادة 

ـــــــــهـا أو بنـاء على طلـب  من    أي يقـدمـه    جيوز حملكمـة املنـازعـات أن تقوم يف أي وـقت، من تلقـاء نفســــــ

ـــابية أو أي أخطاء Jمجة عن املقرر هلذا الغرض   نموذج ال  على   الطرفني  ـــحيح أي أخطاء كتابية أو حســــــ أية هفوة    ، بتصــــــ

  سهو غري مقصودين.    أو 

 تنفيذ األحكام  32  املادة 

. ويف حالة عدم  االستئناف لالستئناف وفقا للنظام األساسي حملكمة   ة ، غري أنه قابل للطرفني  ة حمكمة املنازعات ملزم  أحكام  . 1

 ستئناف.اال   Dفذا بعد انقضاء مهلة االستئناف املنصوص عليها يف النظام األساسي حملكمةيصري   استئناف احلكم، فإنه 

، جيوز ألي من  حملكمة املنازعات  من النظام األساسي  11من املادة  3مبوجب الفقرة    واجب التنفيذ، مىت أصبح احلكم  . 2

الضطالع  الطرفني أن يطلب إىل حمكمة املنازعات أن تصدر أمرا بتنفيذ احلكم إذا كان احلكم يستوجب التنفيذ يف غضون فرتة زمنية معينة ومل يتم ا 

  �لتنفيذ.

 العناوين  33  املادة 

  املعنية.    للمواد تشكل تفسريا    ال   وهي ،  ألغراض مرجعيةإال    ه الالئحةمل تدرج عناوين املواد يف هذ 

 الزمنيةحساب املهل  34  املادة 

 :  هذه الالئحةاملهل الزمنية احملددة يف  إن  

 ؛  تبدأ الفرتة بهاحلدث الذي وقوع يوم  تشمل  وال تقوميية، ال�م األإىل تشري   )أ ( 

   يكون آخر يوم يف املهلة الزمنية يوم عمل؛   ال ماعنداحملكمة تشمل يوم العمل التايل لقلم   )ب ( 
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   إذا أرسلت الوYئق املطلوبة بوسيلة معقولة يف آخر يوم من املهلة.تعترب مستوفاة   )ج( 

 اإلعفاء من تطبيق الـمهل الزمنية 35  املادة 

الفقرة    مع مراعاة أحكام القضـــــية أن يقوم،  نظر يف  جيوز للرئيس أو القاضـــــي أو فريق القضـــــاة الذي ي 

ــــــاســـــــــي حملكمة املنازعات،  من    8من املادة    3 أو  الئحة احملكمة    الزمنية احملددة يف    أو متديد املهل ري قصـــــــــ بت النظام األســـ

  العدالة.    أية قاعدة عندما تقتضي ذلك مصلحةاإلعفاء من تطبيق  

 احملكمةتشملها الئحة   ال اليت املسائل اإلجرائية   36  املادة 

، حبكم املعنيةقضية ال حمكمة املنازعات بشأن  تتخذهقرار هذه الالئحة تعاجل بصراحة يف  غري املنصوص عليها املسائل كل  . 1

 من نظامها األساسي.   7الصالحيات املخولة هلا مبوجب املادة 

  .الئحةشأن تنفيذ الب  خاصة �ملمارسة  توجيهات إصدار كمة املنازعات  جيوز حمل . 2

 ئحةالالتعديل   37  املادة 

 .  اإىل اجلمعية العامة للموافقة عليهالتعديالت  قدم  تو ، الئحتهالجلسة عامة تعديالت عتمد يف  ت أنكمة املنازعات  جيوز حمل . 1

ا  وفقا مل  اأو سحبه اتعديلهب حمكمة املنازعات إىل أن تقوم  عليها اجلمعية العامة أو  ة ريثما توافق مؤقت  بصورة التعديالت تطبق   . 2

 .  اجلمعية العامة تقرره

من وقت آلخر    مناذجأي بتنقيح   أمناء السجلإىل  يصدر تعليمات أن لرئيس، بعد التشاور مع قضاة حمكمة املنازعات، جيوز ل . 3

  .الئحة احملكمةمع   شية امتميف ضوء التجربة، شريطة أن تكون هذه التعديالت 

 الالئحة بدء نفاذ 38  املادة 

 .  اعليه التايل ملوافقة اجلمعية العامة يف اليوم األول من الشهر الئحة احملكمة  يبدأ نفاذ  . 1

  .ا حىت موعد بدء نفاذه اهل  مؤقتا اعتبارا من Lريخ اعتماد حمكمة املنازعات الئحة  الطبق  ت . 2


