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                               القاضية صوفيا أدينيريا، رئيسة  
                                                                   تنظرررررر حمكمررررررة المررررررم املتةرررررردة ل سررررررتئنال كحمكمرررررة االسررررررتئنال    اسررررررتئنال للةكررررررم رقررررررم    -   1

UNRWA/DT/         2013/021            الصرررادر عررر  حمكمرررة املنازعررراك التابعرررة لوكالرررة المرررم املتةررردة   اثرررة وتشررر ي                                                                
                         التررروااب، ابسرررم حمكمرررة الونرررروا        ي، علررر                                                      ال جئرررني الفلسررريفينيني   الشررررمل الدإ كاملشرررار إلي مرررا فيمرررا يلررر

              الرش ضد املفوض          قضية       2013         أاير/مايو     22                                               حمكمة الونروا للمنازعاك، والونروا أو الوكالة       أو
                     . وبعرد أن تلقر  السريد                                                                     العام لوكالة المم املتةدة   اثرة وتشر ي  ال جئرني الفلسريفينيني   الشررمل الدإ

                     ، قردم اسرتئنافل للةكرم     2015         أاير/مرايو     20                        ربيرة حلكرم حمكمرة الونرروا                            مرزمل سلمان الرش الرتمجرة الع
   .     2015            أيلول/سبتمرب     14                           ، وقدم املفوض العام جوابل       2015          متوز/يوليل    4    
  

 الوقائع واإلجراءات  
   1 ك                      ُ                       فيما يلي الوقائع اليت خُلصت إلي ا حمكمة الونروا: -   2

ُ        ، ُعني املدعي    2001            أيلول/سبتمرب    1      …                                         وظيفة معلم لل ة ا نكليزية مبوجب عقرد     
                             ،   مدرسة بيرت الهيرا االبتدائيرة   01           ابء، الدرجة - ٦                                      تعيني حمدد املدة ]مربم مع الوكالة[، برتبة 

             للبنني    زة.
                       ، أبلرررغ  ئرررب مررردير عمليررراك     2002                  تشرررري  ال/رررارب/نوفمرب     1٦                 مبوجرررب رسرررالة م رخرررة   … 

     ُ                                      ليرررا  ُأجرررري وكشررر  عررر  اريرررخ مررر  ا جرررراءاك ا داريرررة                    ا              الونرررروا    رررزة املررردعيا أن خقيقرررا  داخ
                           العمررر  بررردون أجرررر مررردة أسررربو                                                 والتأديبيرررة الررريت احرررملك    ررر  املررردعي،  لرررت الوقررر  عررر  

                                                                     و االك نق  متعددة. وأشار  ئب مدير عملياك الونروا    زة   رسالتل إىل أن       2007    عام
ِ                                    املدعي أُعيِفي فرصا  لتةسني أدائل لك  دون طائ .                                      كما أشرار  ئرب مردير عمليراك الونرروا         ُ  

                                                              أوجل تقصري املدعي الريت  لرت الترأخر عر  مواعيرد احلصرا، وإسراءة اسرت دام     ]…[         زة إىل 
                                                                            ا جرررازة املرضرررية، ومواصرررلة اسرررت دام العقرررا  البررردرب، وإظ رررار موقررر   رررري م ررر  إزاء املشررررفني 

                                    زة أيضا أن املدعي تلق  إنملاراك                           ن                         وبر مج التعليم عموما . وبنين  ئب مدير عملياك الونروا 
                                                                                     متكررة بشأن أدائل، إال أنل استمر عمدا   إظ ار عدم الكفاءة وا مهال   أداء واجباتل بصفتل 
   ن                                                     ا                     ن  معلنمررا . وأخررريا ، أم رر   ئررب مرردير عمليرراك الونررروا    ررزة املرردعيا سرربعة أايم مرر  اريررخ تسررلنم 

                                     الرسالة لد ض ادعاءاك سوء السلوك ضده.
                          ، أفررراد املررردعي أنرررل   يسرررت دم     2002                  تشرررري  ال/رررارب/نوفمرب     22              رسرررالتني مررر رختني       … 

                                                                      ن     ن   العقا  البدرب حب  اليف  ، وخدى الوكالة أن تقدم تقارير طبية  ثباك ذلك. وشكنك املدنعي 
                                                                             أيضررا    شرركاوى العقررا  البرردرب  ررري امل/بتررة الرريت رفع ررا أوليرراء أمررور اليفرر   ضررده، وطعرر    

                                ن                               إنرررل ينرررام    دررررة الررردرس متسرررائ   أإن لرررل النررروم واليفررر    تيفرررون اليفررراوالك                االدعررراء القائررر 
                                                                             ويصرردرون الضررديج. وأخررريا ، رفررض املرردعي الشرر اداك الرريت أدىل  ررا املعلمررون ضررده أمررام ا يئررة 

               نِ               ، ورفررض كررمللك ترردربنِ نسرربة  ررا  ط بررل     2002                  تشررري  الول/أكترروبر    3                  الرريت زارك املدرسررة   
                 أوضا  مماثلة.                   نسبة  إىل صفول أخرى 

__________ 

  .  15- 2                         احلكم امليفعون فيل، الفقراك    1 ك 
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                             ، أبلرغ مردير عمليراك الونررروا       2010                  كرانون ال/ارب/ينرراير       12                 مبوجرب رسرالة م رخرة   … 
         ا                                                                                زة املدعيا بقرار الوكالة القاضي إبهناء عقد عملل ]  وظيفة معلم املربم مع الونروا[ اعتبارا  م  

              أداء واجباتل.                                    بسبب عدم الكفاءة وا مهال املتعمدي         2010                  كانون ال/ارب/يناير       12
                           ، طلب املدعي إىل مدير عملياك     2010                  كانون ال/ارب/يناير       22                 مبوجب رسالة م رخة   … 

                                املعي  الو يد لعائلتر]رل[ خاصة    ”                                                       الونروا    زة مراجعة قرار الوكالة القاضي إبهناء عملل لنل 
  ،  “   خرررى                                                                  ظرر  الوضررع االقتصررادي الررراه  ]كمررا وردك[   قيفررا   ررزة وصررعوابك إ رراد وظيفررة أ

   “.                            آخر عدا الفص  م  اخلدمة ”                     وطلب إىل الوكالة إ اد 
    ن                                              ، ردن املوظرررر  املسرررر ول عرررر  عمليرررراك الونررررروا    ررررزة علرررر  طلررررب     2010           شررررباا/فرباير    4   ]   

            ا                                                                         املرردعي مراجعررةا القرررار، فرراعرتل ابلصررعوبة الرريت تعرررتض املرردعي، ولكنررل أكررد قرررار إهنرراء تعيررني املرردعي لن 
                                 ن        ن                           ا أداء الواجباك املنوطة بل بصفتل معلنمرا . وبرنين املوظر  املسر ول كرمللك أن املردعيا         ن           الدلة بيننت تقصريه   

                                                                         يومررا  مرر  اريررخ تلقرري الرسررالة لتقرردا طعرر    القرررار إىل .لررس اليفعررون املشرررتك. ويرردعي     30ُ         أُم رر  مرردة 
                                      ن                السيد الرش   استمارة اليفع  أنل   يتل ن همله الرسالة قط.

                           موج رة إىل املردعي مر   ئرب مردير       2011                نون ال/ارب/ينراير   كرا      31 ُ                     وُيستش  م  رسالة م رخة  
  ،     2010                              ُ                                                     عملياك الونروا    زة أن املدعي ُمنح، بعد إل راء عقرده   وظيفرة معلرم   كرانون ال/ارب/ينراير 

    ن           لت لنرر  املرردعي عرر        2010            نيسرران/أبري      12     ا                             ُ                وظيفررةا عامرر  نظافررة. إال أن هررملا العقررد أهنرري اعتبررارا  مرر  
                 ُّ                    يوما  م  اريخ تسلُّم تلك الرسالة لييفلب     ٦0ُ                             ُ     ُأخيفر املدعي   نفس الرسالة أنل أُم                    االلتةامل بعملل. و 

                                             مراجعة القرار م  مدير عملياك الونروا    زة[.
            بيان طع  م      ]…[      ن                          ، تسلنمت حمكمة الونروا للمنازعاك     2011          آذار/مارس     30      … 

              كررررانون ال/ررررارب/      12       ]املرررر ر                          ييفعرررر  بررررل   قررررار الوكالررررة      2011          آذار/مررررارس     24             املررردعي م رخررررا  
                                 [ القاضي إبهناء عقده   وظيفة معلم.    2010      يناير

                                ، طلبررت رئيسررة قلررم ]حمكمررة الونررروا[     2011            نيسرران/أبري      13                 مبوجررب رسررالة م رخررة   … 
                                       إىل املدعي رفع عريضة دعوى مع واثئ  داعمة.

       ونرروا[                          ، أكردك رئيسرة قلرم ]حمكمرة ال    2011              زيران/يونيرل     2٦                 مبوجب رسالة م رخرة   … 
  .    2011         أاير/مايو    2          ُّ                      للمدعي تسلُّم عريضة الدعوى امل رخة 

                 ، أرسر  قلرم ]حمكمرة     2011              زيران/يونيل     22                               مبوجب رسالة ابلربيد ا لكرتورب م رخة   … 
                                  الونروا[ عريضة الدعوى إىل الوكالة.

     ن                                         ، تسررلنمت حمكمررة ]الونررروا للمنازعرراك[ مررادة تكميليررة     2012         آ /أ سرريفس     15      … 
                                              . وقبلرت القاضرية املرواد التكميليرة لن موعرد النظرر     2012         آ /أ سريفس    2      رخرة           م  املردعي م

                                       قضية املدعي   يك    املستقب  القريب.
            ن  دع  عليل ردنه. ُ رُ         ، رفع امل    2013           شباا/فرباير     22      … 
     ن                                          ، تسلنمت حمكمرة ]الونرروا للمنازعراك[ واثئر  مر  املردعي     2013          آذار/مارس     2٦      … 

                           ن مرر  احملكمررة. و يررل إن القضررية                        وقررد رفع ررا دون التمرراس إذ     013 2          آذار/مررارس     12      م رخررة 
              ن                       توضع خت التةفنظ، قبلت القاضية الواثئ .   
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                                   الرريت رفع ررا املرردعي، طلررب أن تررزوده حمكمررة       2013          آذار/مررارس     12                 املررادة امل رخررة   … 
        يررروم                           التقريرررر الرررملي أعدترررل اللدنرررة  ”                                                ]الونرررروا للمنازعررراك[ بواثئررر . و لرررت الواثئررر  امليفلوبرررة: 

                            ]؛[ وقرار اقتيفا  راتب أسبو        2007                        ]؛[ وقرار التةقي    عام       2007          آذار/مارس    4     ال د 
                 ُ                                                       ]؛[ والرسالة اليت أُرسلت إىل السيد نوردال جوااب  لل مع مردير التعلريم   منيفقرة       2007        عام 

      2002                  تشرررري  الول/أكتررروبر    3                                                رفرررح، السررريد حممرررد الشررريخ علررري ]؛[ وملررر   نرررة التةقيررر    
   “.        ما وردك[  ]ك

                                                        ، أصدرك حمكمة الونروا  كم ا. وقضت فيل بعدم مقبولية اليفلب     2013         أاير/مايو     22   و   -   3
                         ي رفعرررل إىل حمكمرررة الونرررروا      الرررمل  “           بيررران اليفعررر  ”                                      مررر   يرررل االختصررراأل الرررزم ، لن السررريد الررررش   

      صرردر                         ن القرررار الررملي طعرر  فيررل       يررل إ  “                           أتخررر أك/ررر مرر  اثرر  عشررر شرر را   ”      2011          آذار/مررارس    24
                                                            . و  ضروء مرا تقردم ذكرره،   تنظرر حمكمرة الونرروا   طلرب السريد الررش     2010                  كانون ال/ارب/ينراير    12

     ا              تقداا واثئ  إضافية. 
 

 الدفوع  
                          الطعن املقدم من السيد الرش  

  ن                                                                            يدنعي السيد الرش أن حمكمة الونروا للمنازعاك أخيفأك    سا  امل لة الريت يتعرني عليرل أن  -   4
ررمل          12                                                                             ُّ    يقرردم خ  ررا طلبررل إىل احملكمررة،  يررل زعررم أن قرررار إهنرراء تعيينررل   وظيفررة معلررم، ر ررم أنررل احُّ

                ل علرر  ذلررك رسررالة         ، كمررا تررد    2011                  كررانون ال/ارب/ينرراير       31     ُ  ن       ،   يُنفنررمل إال       2010                  كررانون ال/ارب/ينرراير 
                                                                               ِن         صادرة ع  مدير عمليراك الونرروا    رزة   التراريخ نفسرل، وكونرل تلقر  راتبرل   وظيفرة معلنِرم  ر  ذلرك 

      31                                                                                   التررراريخ. ولرررمللك فرررلن امل لرررة لتقررردا عريضرررتل إىل حمكمرررة الونرررروا بررردأك   االنصررررام ابلنسررربة إليرررل   
ُ  ِن                     ُقدِنمت   موعدها. وقال إن       2011          آذار/مارس     24                       ، وعليل فعريضتل امل رخة     2011                  كانون ال/ارب/يناير 

                                                                                        لديرل شرر ودا  يسررتيفيعون إثبرراك ادعاءاتررل. ويقررول إن حمكمرة الونررروا أخيفررأك أيضررا   عرردم مراعا ررا كررون 
ُ  ا                                                   السيد الرش   ُُييفار بقرار املوظ  املس ول ع  عملياك الونروا    زة امل ر      .     2010           شباا/فرباير    4             

                                                    ن          أن حمكمة الونروا أخيفأك م  النا ية القانونية لهنا   تيفبن  القانوي      ن                  ويدنعي السيد الرش أيضا -   5
                  ن    . فلررو أن احملكمررة طبنقررت     2000      كلعررام    7                                                  الررملي يسررري علرر  قضرريتل، وهررو قررانون العمرر  الفلسرريفي  رقررم 

         م  قانون     40                          ُ                                                القانون الصةيح عل  قضيتل خلُلصت إىل أن أسبا  إهناء العم  املنصوأل علي ا   املادة 
                                          ال ينيفب  أي من ا عل   الة السيد الرش.     2000      كلعام    7            لفلسيفي  رقم        العم  ا

                                                       ا                            ويملكر أن حمكمة الونروا أخيفأك بعدم أمرها املفوض العام تقداا الواثئ  املتعلقة بقضرية السريد  -   ٦
      ُ                الرررررملي خلُرررررا إىل أن ا دارة       2002                  تشرررررري  الول/أكتررررروبر    3                                الرررررش، وال سررررريما ملررررر  التةقيررررر  املرررر ر  

          ا                                                                  ء  م    ييتا القانون والوقائع. وييفلب السيد الرش اآلن م  همله احملكمرة أن أتمرر املفروض            ارتكبت أخيفا
                        العام إببراز همله الواثئ .

         مبناقشرررت ا   “                          رررادك عررر  املوضرررو  قيرررد النظرررر ”                                     ويقرررول إن حمكمرررة الونرررروا أخيفرررأك أيضرررا  ن   -   7
                  أي دلي  عل  ذلك.                                                             إساءتل استعمال ا جازة املرضية وموقفل إزاء املشرفني، وليس لدي ا 
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                  جواب املفوض العام   
              م  النظام  1 ك   2                       ن                                           حيدد السيد الرش ما يشكن  م  أسبا  االستئنال اخلمسة املبينة   املادة  -   2

                          ا                                                             الساسي حملكمة االستئنال الساسا القانورب الملي استند إليل   استئنافل. ومع ذلك، فمةكمة الونروا 
ُ                        ُحيفئ   القانون عندما قض                                                            ت بعدم مقبولية طلبل م   يل االختصاأل الزم  لنل سقط ابلتقادم.   

                                                                               وفيما يتعل  ابدعاء السيد الرش أن حمكمة الونرروا أخيفرأك    سرا  امل لرة الريت تنيفبر ، فرلن  -   2
     ، أي     2010                  كررانون ال/ارب/ينرراير       12                                                    حمكمررة الونررروا قضررت عرر  وجررل  رر   ن الترراريخ امليفعررون فيررل هررو 

ُ                     الرش للمرة الوىل بقرار إهناء عقد عملل   وظيفة معلم. ودفُع السيد الرش  ن م لة         ُ          عندما ُأخيفر السيد                                                      
  ،     2011                  كرررانون ال/ارب/ينررراير       31                                                            رفرررع طلبرررل إىل حمكمرررة الونرررروا   تبررردأ   االنصررررام ابلنسررربة إليرررل إال  

                 لونرروا يتماشر  مرع                                                                          ك  الدفا  عنل ويعرتيل العيب م  النا ية القانونية. فاحلكم الصادر عر  حمكمرة ا  ال
                                                  ُ                                  االجت رراد القضررائي حملكمررة االسررتئنال الررملي يفيررد  نرررل  املررا يُت ررمل قرررار واضررح، تبرردأ م لررة الشررررو    

      كرانون    22                           السريد الررش مراجعرة القررار                             ع وة  عل  ذلك، عندما طلب  .   2 ك                      عملية اليفعون   االنصرام
         حبلول ذلك    أو      2010          آذار/مارس     27     وا        لونر               ُ               ، كان يتعني أن يُرفع طلب حمكمة ا    2010            ال/ارب/يناير 

                         ن  . ومبررا أن حمكمررة الونررروا تلقنررت   3 ك                       ، علرر   ررو مررا قررتررل احملكمررة    2010          آذار/مررارس    ٦                الترراريخ، ولرريس   
   ُ                          ُ                        ، خُلصررت عرر  وجررل  رر  إىل أن اليفلررب قُرردم متررأخرا  أك/ررر مرر  اثرر      2011          آذار/مررارس     30        اليفلررب   

                  كررانون ال/ارب/ينرراير       31                            رش علرر  رسررالة الوكالررة امل رخررة                                           عشررر شرر را . عرر وة  علرر  ذلررك، فاعتمرراد السرريد الرر
                                                  يوما  لتقدا طعنل، هو اعتماد ليس   حملل أيضا لن تلك     ٦0                              اليت أخيفرتل في ا  ن أمامل م لة       2011

                                            الرسالة تتعل  مبسائ  ال ع قة  ا  ملا االستئنال.
                                لواجب التيفبير ، أي املرادة السرابقة                                                    وكانت حمكمة الونروا حمقة أيضا   خديد وتيفبي  القانون ا -    10

                                                                                  املتعلقررة ابملرروظفني احملليررني، لن معررام ك ا دارة مررع املرروظفني حضررع للقررانون الررداخلي للمنظمررة ولرريس 
                                                                                          لقوانني العم  الوطنية. وابلتااب، فلن  دة السيد الرش  ن حمكمة الونروا أخيفأك بعردم تيفبيق را قرانون 

                      ال صلة  ا ابملوضو .     2000      كلعام    7                   العم  الفلسيفي  رقم 
                                                                               وادعاء السيد الرش أن حمكمرة الونرروا أخيفرأك   عردم التةرري   الوقرائع ال يعردو علر  كونرل  -    11

                                                                                            ادعراء ييفعر    اهرراه احملكمرة إىل النظررر أوال    مسرألة املقبوليررة. ف رملا الررن ج الرملي اتبعتررل حمكمرة الونررروا 
                                            ن السررتئنال الررملي يعرررتل حملكمررة الونررروا حبق ررا   أن تبررتن                                      يتفرر  مررع االجت رراد القضررائي املسررتقر حملكمررة ا

   .   4 ك                     أوال    مسائ  املقبولية
                                                                             وييفلب املفوض العام إىل حمكمة االستئنال أن ت كد احلكم وترفض االستئنال مجلة  وتفصي  . -    12
 

__________ 

  .  20         ، الفقرة    Sethia v. Secretary                   -General of the United Nations                             , Judgment No.                2010    -UNAT    -079             إشارة إىل    2 ك 

  .  23                        احلكم امليفعون فيل، الفقرة    3 ك 

  ،                                                                                    شةرور ضد املفوض العام لوكالة المم املتةدة   اثة وتش ي  ال جئني الفلسيفينيني   الشرمل الدإ                  إشارة إىل قضية    4 ك 
                              Christensen v. Secretary                        -General of the United Nations   و   ،  22         ، الفقررررررررررررررررة    UNAT    -406-    2014         احلكرررررررررررررررم رقرررررررررررررررم 

Judgment No.              2013    -UNAT    -335    20         ، الفقرة  .  
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 االعتبارات  
                                          طلب جلسة استما  شفوية وطلب إبراز املستنداك  -                 املسائ  التم يدية   

                                                                           ييفلب السيد الرش أن تعقد حمكمة االستئنال جلسة استما  شفوية  يل  كنرل تقردا شر ود  -    13
                ُ       هرملا اليفلرب، إذ  خُلصرت إىل     فض  ر  تر           لرل. واحملكمرة   “      م لكرة ”                                     ثباك ادعاءاتل، لن  رمله القضرية عواقرب 

     1 ك    12                             م  نظام را الساسري واملرادة 3 ك   2                                                 عدم وجود ما يدعو إىل زايدة توضيح املسألة عم   ابملادة 
                        ن           م  الئةت ا كال ئةة ، تردن هملا اليفلب.

 
                                            الساس املوضوعي ل ستئنال املقدم م  السيد الرش   

     الرملي    ن                   ن         القانونيرة لهنرا   تيفبنر  القرانو   ن                                               يدنعي السيد الرش أن حمكمة الونروا أخيفأك م  النا ية  -    14
             ُ          أن هرملا الردفع ُأسريء ف مرل        .  رري     2000      كلعرام    7                                            يسري عل  قضريتل، أي قرانون العمر  الفلسريفي  رقرم 

                                                                                          لن القروانني الداخليررة للمنظمررة هري الرريت تررنظم مسررائ  املروظفني ولرريس القررانون الروط ، مررا   تقررر  املنظمررة 
   .   5 ك                                                 هملا القانون الوط  ليكون جزءا م  قوانين ا الداخلية

     حمكمرررة    ن                                                               ويررردنعي السررريد الررررش أن حمكمرررة الونرررروا أخيفرررأك    سرررا  م لرررة تقررردا عريضرررتل إىل  -    15
ررمل     ،     2010                  كررانون ال/ارب/ينرراير       12              ن                                             ُّ   الونررروا. ويرردنعي أن قرررار إهنرراء عملررل   وظيفررة معلررم، ر ررم أنررل احُّ

   .     2011            ال/ارب/يناير     31 ُ  ن       يُنفنمل إال      
                                ُ                                                وادعراءاك السرريد الررش   هررملا الصردد ُأسرريء ف م را وتتنررال مرع ا طررار القرانورب ل ونررروا الررملي  -    1٦

                                                                   القراراك اليت تضر  م ومع االجت اد القضائي حملكمة االستئنال عل  السواء.                    ينظم طعون املوظفني   
                السابقة م  نظام    3-   111                     ُ                                        وفيما يتعل  إبجراءاك وُم   اليفع    القراراك ا دارية، فلن املادة  -    17

  ،                                                                                  الونررروا ا داري للمرروظفني احملليرررني، والرريت كانررت    يرررز النفرراذ لررردى  رردو  إهنرراء عقرررد السرريد الررررش
                           تنيفب . ف ي تنا عل  ما يلي:

         مرر  أنظمررة    1-  11                                                   إن املوظر  الررملي ير ررب   تقردا اسررتئنال مبوجررب أ كرام املررادة     1 ك 
                                                                                  عمرر  املرروظفني، يقرروم، ك يفرروة أوىل، بتوجيررل كتررا  إىل إدارة الوكالررة ييفلررب فيررل النظررر   القرررار 

           هملا اليفلب.                                                         ا داري أو   ا جراء التأدييب ويبني السبا  اليت يستند إلي ا   
                                                 ن                    يرسرر  هرررملا الكترررا  خرر ل ث ثرررني يومرررا مرر  التررراريخ الرررملي تسررلنم فيرررل املوظررر  إشرررعارا      2 ك 

                      ُ        خيفيا ابلقرار اململكور، ويُوجل إىل:
   …     كأ   
                        املسررررر ول عررررر  املكترررررب ا قليمررررري                                 مررررردير مكترررررب الونرررررروا ا قليمررررري بصرررررفتل     ك    

                              يتعل  مبوظفي املكاتب ا قليمية.      فيما
         مرر  أنظمررة    1-  11                                        ملي ير ررب   تقردا اسررتئنال مبوجررب أ كرام املررادة            إن املوظر  الرر    3 ك 

                                                                             عمرر  املرروظفني، بعررد أن يكررون قررد أرسرر  كتررااب إىل إدارة الوكالررة مبوجررب النصرروأل السررابقة مرر  
__________ 

     32         ، الفقررررررررررررررررررررررررررررة    Wang v. Secretary                 -General of the United Nations                             , Judgment No.                2014    -UNAT    -454     انظرررررررررررررررررررررررررررر    5 ك 
                           الوطنية   عملياك االختيار .         القوانني                    ك فيما يتعل  بتيفبي  
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                                                                         هرررمله املرررادة، يقررروم ضرررم  امل ررر  التاليرررة بتقررردا اسرررتئنال خيفررري إىل سررركرتري .لرررس االسرررتئنال 
                        املشرتك يبني فيل ادعاءاتل:

   …     كأ   
                                                           ن  فيمررا يتعلرر  مبرروظفي املكاتررب ا قليميررة، خرر ل ث ثررني يومررا مرر  اريررخ تسررلنم     ك    

                                      ن  أو خ ل ث ثني يوما التالية إذا   يتم تسلنم                                    جوا  م  مدير مكتب الونروا ا قليمي، 
   .   ٦ ك                                                 جوا  م  هملا الخري خ ل ث ثني يوما م  اريخ كتا  املوظ 

                                                                    ال يقب  .لس االستئنال املشرتك االستئنال إال إذا روعيت امل   احملرددة أعر ه،  رري     4 ك 
                                                       أنل  وز للمدلس الت لي ع  همله امل     الظرول االست/نائية.

                    املنصررررروأل عليرررررل   املرررررادة                                                       ووفقرررررا الجت ررررراد  القضرررررائي، فرررررلن م لرررررة الشررررررو    عمليرررررة اليفعررررر  -    12
                                                        ني احملليني تبدأ   االنصرام ابلنسبة للسيد الرش مبدرد احاذ قرار                   م  أنظمة عم  املوظف   3-   111        السابقة

   .   7 ك    2010                  كانون ال/ارب/يناير       12                                      واضح إبهناء تعيينل وإب  ل بمللك القرار   

          م   كم ا،     22  و     21                                                            وكما أن حمكمة الونروا للمنازعاك كانت حمقة   إشار ا إىل الفقرتني  -    12
           السررابقة مرر     3-   111             مرر  املررادة  2       و ك 1                             الرررش امت/رر  للفقرررتني الفرررعيتني ك               ن          فررلن الوقررائع تبررنين أن السرريد 

              كرررانون ال/رررارب/      12                                                                        نظرررام الونرررروا ا داري للمررروظفني احملليرررني  يرررل إنرررل قررردم طلبرررا  ملراجعرررة القررررار املررر ر  
                       يومرا، مبوجرب رسرالة م رخرة     30                                               القاضي إبهناء عملل   وظيفة معلرم لردى الونرروا، خر ل       2010      يناير
   .     2010                  كانون ال/ارب/يناير       22
  .     2010           شرباا/فرباير    4                   ن                     ن                      ري أن السيد الرش يدنعي بعد ذلك أنل   يتسلنم جوا  الوكالة املر ر   -    20

             ن                       إذا   يتم تسلنم جروا  مر  هرملا الخرري خر ل  ”            ك  ، أي  3                                    و  تلك الظرول، تسري الفقرة الفرعية ك
                                 ك   تقتضررري أن يقررردم السررريد الررررش  3       فرعيرررة ك               ، فرررلن الفقررررة ال “                            ث ثرررني يومرررا مررر  اريرررخ كترررا  املوظررر 
                                      ومبرا أن السرريد الرررش طلرب مراجعررة القرررار      “.              خرر ل ث ثرني يومررا ”                             اسرتئنافل إىل .لررس اليفعرون املشرررتك 

                  ن                                     ، وادعررر  أنرررل   يتسرررلنم أي جررروا  خررر ل مررردة ال/ ثرررني الررريت تلرررت ذلرررك     2010                  كرررانون ال/ارب/ينررراير       22
                      يومررا بعررد ذلررك، أي حبلررول     30  ل                       لبررل إىل حمكمررة الونررروا خرر                                     الترراريخ، فقررد كرران يتعررني عليررل أن يقرردم ط

       آذار/    30                            ن                    . ومبرررررررا أن حمكمرررررررة الونرررررررروا   تتسرررررررلنم طلرررررررب السررررررريد الررررررررش  ررررررر      2010          آذار/مرررررررارس    27
ُ                    قُرردم متررأخرا   ك/ررر مرر                    مرر   كم ررا أن اليفلررب     23                                ، فلهنررا حمقررة   اسررتنتاج ا   الفقرررة     2011     مررارس
       ش را.      عشرا    اث 
                            رش علرررر  رسررررالة الوكالررررة امل رخررررة                                       ع ادعرررراء املفرررروض العررررام أن اعتمرررراد السرررريد الرررر            ونتفرررر  كررررمللك مرررر -    21
                                       يوما  لرفع استئنافل هو اعتماد    ري حملل     ٦0                         اليت أخيفرتل في ا  ن أمامل       2011                  كانون ال/ارب/يناير    31

                                                                                         أيضا لن تلك الرسالة تناولت مسائ  نشأك ع  تعيينل ال قا مبوجب عقد لدى الوكالة   وظيفة عام
                                               نظافة، وهي ابلتااب ال ع قة  ا إط قا  ملا االستئنال.

__________ 

                        اخلط املائ  مضال للتوكيد.   ٦ ك 

  .  31  و     22          ، الفقرتني    Kazazi v. Secretary                   -General of the United Nations                             , Judgment No.                2015    -UNAT    -557   7 ك 
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                                                                                 وقد دأبت حمكمة المم املتةدة ل ستئنال عل  إعادة أتكيد أمهيرة التقيرد ابمل ر  املقرررة لعمليرة  -    22
                                                                                 االسررتئنال بشرر  مرا ل ررا، مشرررية  إىل أن امل رر  هرري    ايررة المهيررة لضررمان  سرر  سررري أي إدارة و ررب 

   .   2 ك        ا تقييداي             إعيفاؤها تفسري 
                                                                             ع وة  عل  ذلك، ونظرا لعدم وجرود أي طلرب إعفراء مر  م ر  التقردا، ال حير  حملكمرة الونرروا  -    23

   .   2 ك                                         أن تنظر   ظرول است/نائية لقبول تقدا متأخر
                                                                                 وبناء  عل  ما تقردم ذكرره، تررى حمكمرة االسرتئنال أن حمكمرة الونرروا للمنازعراك   ترتكرب أيرة  -    24

                                                                          ة أو وقائعية   استنتاج ا  ن طلب السيد الرش  ري مقبول م   يل االختصاأل الزم .            أخيفاء قانوني
 

 احلكم  
 ُ   ا                                                       يُرفاض االستئنال وي ك د مبوجب هملا  كم حمكمة الونروا للمنازعاك.  -    25
  

                                   النس ة الصلية ذاك احلدية: ا نكليزية
                            نيويورك، الوالايك املتةدة.      201٦          آذار/مارس     24ُ  ِن    ُ رنِر   

 
 كتوقيع    

                         القاضية أدينيريا، رئيسة  
 كتوقيع 

 روكا -القاضية واينربغ دي 
 كتوقيع 

 القاضي سيمون
  

                            نيويورك، الوالايك املتةدة.      201٦         أاير/مايو     13                    أدرج   السد  بتاريخ 
  
 كتوقيع   

  ويتشانغ لني، رئيس قلم احملكمة
 

__________ 

       والصررررررررا    ؛   40         ، الفقرررررررررة    Ocokoru v. Secretary                    -General of the United Nations                             , Judgment No.                2015    -UNAT    -604   2 ك 
    ومررا     2٦         ، الفقرررة    UNAT    -594-    2015           ، احلكررم رقررم                                                                 ضررد املفرروض العررام لوكالررة المررم املتةرردة   اثررة وتشرر ي  ال جئررني الفلسرريفينيني

   ،    Kazazi v. Secretary                   -General of the United Nations                             , Judgment No.                2015    -UNAT    -557                         ورد في رررررررا مرررررررر  استشرررررررر اداك؛ و 

    ,                             Mezoui v. Secretary                   -General of the United Nations                     في ررررررررررررررررررا مرررررررررررررررررر  استشرررررررررررررررررر اداك؛ و         ومررررررررررررررررررا ورد     32       الفقرررررررررررررررررررة 

Judgment No.              2010    -UNAT    -043    21         ، الفقرة  .  

  .  30         ، الفقرة    Cooke v. Secretary                  -General of the United Nations                             , Judgment No.                2012    -UNAT    -275   2 ك 


