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 روزالني تشامبان، رئيسة  القاضية   
يف احلكم رقم  (١)يُعرض على حمكمة االستتتتتئنان معد مقد  مد الستتتتيدد هلة علد الكرد الداوود - ١

UNRWA/DT/2015/049 الصتتتتتتتتتتتادر عد حمكمة املنازعاو التااعة لوملالة اإلمم املتتدد ل اثة وتشتتتتتتتتتتت يل ،
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق اإلدىن )املشار إليهما فيما يلي، على التوايل، مبتكمة اإلونروا للمنازعاو 

الداوود ضتتتية ، يف ق٢٠١٥تشتتتريد اإلوك/أملتوار  ٧أو حمكمة املنازعاو، واإلونروا أو الوملالة( يف عمان يف 
. ويف ضتتتتتتتتد املفوض العا  لوملالة اإلمم املتتدد ل اثة وتشتتتتتتتت يل الالجئني الفلستتتتتتتتطينيني يف الشتتتتتتتترق اإلدىن

، قد  ٢٠١٦شتتتتتتتتلا /ف اير  ٢، قدمت الستتتتتتتتيدد الداوود استتتتتتتتتئنافا ويف ٢٠١٥ملانون اإلوك/ديستتتتتتتتم   ٣
 املفوض العا  لألونروا رده.

 
 الوقائع واإلجراءات

، ادأو السيدد الداوود العمل مع الوملالة اصفة موظفة مساعدد لشؤون ٢٠١٣متوز/يوليه  ١يف  - ٢
. وُمنتت تعيينا حمدد املدد لفرتد ثالث ستتتتتنواو، رهنا ١، والدرجة ١١خدماو ال اثة امليدانية، يف الرتلة 

ت ، أُال ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٦. ويف ٢٠١٣متوز/يوليه  ١افرتد اختلارية مد اثين عشتتتتتر شتتتتتهرا، تلدأ يف 
السيدد الداوود خطيا أن أداءها أثناء الفرتد االختلارية قّيم ابعتلاره  ري مرض وأن الوملالة قررو عد  تثليت 

 ، ولد ميّدد.٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠تعيينها؛ وابلتايل، سينتهي عقدها حمدد املدد يف 
إلونروا للمنازعاو ، رفعت الستتيدد الداوود دعوأ أما  حمكمة ا٢٠١٤ملانون اإلوك/ديستتم    ٣ويف  - ٣

تطعد فيهتا يف قرار الوملالة الي  قضتتتتتتتتتتتتتتى  ن أداءها أثنتاء الفرتد االختلتارية  ري مرض و  يثلتِّت تعيينهتا. ويف 
، رفعت الستتتتتتتتتتتتتتيدد الداوود ٢٠١٥آذار/مارس  ١، رفع املفوض العا  رده. ويف ٢٠١٥ملانون الثاين/يناير  ٧

 رفع املفوض العا  رده على املالحظاو.، ٢٠١٥نيسان/أاريل  ١٠مالحظاهتا على الرد، ويف 
، أصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرو حمكمتتتتتة اإلونروا للمنتتتتتازعتتتتتاو احلكم رقم ٢٠١٥تشتتتتتتتتتتتتتتتريد اإلوك/أملتوار  ٧ويف  - ٤

UNRWA/DT/2015/049 الي  ردو اه الدعوأ اليت قدمتها الستتتتتتتتيدد الداوود ابعتلارها  ري مقلولة مد ،
لداوود االستتتتتتتتتتئنان قيد النظر، ويف ، رفعت الستتتتتتتتتيدد ا٢٠١٥ملانون اإلوك/ديستتتتتتتتتم    ٣حيث الزمد. ويف 

 ، قد  املفوض العا  لألونروا رده.٢٠١٦شلا /ف اير  ٢
 

 احلجج
 استئناف السيدة الداوود  

أخطأو حمكمة اإلونروا للمنازعاو اشتتتتتتتتتتتتتتتأن مستتتتتتتتتتتتتتتألة قانونية ووقائعية عندما قررو أن الدعوأ  - ٥
اإلونروا للمنازعاو عندما قضتتتتت  ن  تقد  ضتتتتمد املهلة احملددد. وعلى وجه التتديد، أخطأو حمكمة  

، ٢٠١٤ آب/أ سطس ١٨. ولكّد الطلب ُقّد  يف ٢٠١٤متوز/يوليه  ٧تقدد ملب مراجعة القرار وقع يف 
على النتو الي  يلينه اتريخ رستتتتتالة ال يد اللكرتوين املرستتتتتلة إض ائب املفوض العا . والتاريخ الوارد على 

ر ال يعين ابلضتتترورد أنه التاريخ الي  قد  فيه الطلب. وتطلب الستتتيدد النموذج اخلاص اطلب مراجعة القرا
 الداوود أن تلطل حمكمة االستئنان احلكم الصادر عد حمكمة اإلونروا للمنازعاو.

__________ 

حمكمة االستتتتتتتتتئنان الته ئة . واعتمدو Hibaو  Hebaيلدو أن الستتتتتتتتيدد الداوود تكتب ا ها اإلوك ابلنكليزية اطريقتني:  (١) 
 اإلوض اليت استخدمتها حمكمة اإلونروا للمنازعاو.
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ويف حاك ُ ح  ن يظل احلكم الصتتتتتتتتتتتتادر عد حمكمة اإلونروا للمنازعاو افيا، تطلب الستتتتتتتتتتتتيدد  - ٦
اإلضتتتتتتتتتتتتتتترار املعنوية، وإل اء قرار عد  تثليت تعيينها اعد  اية الفرتد الداوود ابلر م مد ذلك التعويض عد 

 االختلارية، وإعادهتا إض وظيفتها السااقة اصفة موظفة مساعدد لشؤون خدماو ال اثة امليدانية.
 

 رد املفوض العام  
دد. ويقع   ختطئ حمكمة اإلونروا للمنازعاو عندما قررو أن الدعوأ   تقد  ضتتتتتتتمد املهلة احملد - ٧

على الستتتتتيدد الداوود عبء إثلاو التاريخ الي  قدمت فيه مللها ملراجعة القرار. و  ختطئ حمكمة اإلونروا 
؛ ٢٠١٤متوز/يوليته  ٧للمنتازعتاو فيمتا يتعلل ابلوقتائع عنتدمتا قضتتتتتتتتتتتتتتتتت  ن ملتب مراجعتة القرار قتّد  يف 

 وابلتايل،   تُرفع الدعوأ يف الوقت املناسب.
الداوود يف مالحظاهتا أما  حمكمة اإلونروا للمنازعاو   ا قدمت مللها ملراجعة وأقرو الستتتتتتتيدد  - ٨

. وهيا هو اتريخ ختم االستتتتتتتتال  مد قلل مكتب مدير عملياو ٢٠١٤متوز/يوليه  ٧القرار شتتتتتتتخصتتتتتتتيا يف 
اإلونروا يف اإلردن. وأحتتاك متتدير عمليتتاو اإلونروا يف اإلردن فيمتتا اعتتد ملتتب مراجعتتة القرار إض مكتتتب 

، وإض ٢٠١٤متوز/يوليه  ١٠لعالقاو مع املوظفني إبدارد املوارد اللشتتتتتتتتتتتتتتترية يف مكتب اإلردن امليداين يف ا
 آب/ ١٨. والرستتالة املنفردد اليت أرستتلتها الستتيدد الداوود يف ٢٠١٤متوز/يوليه  ١٦ائب املفوض العا  يف 

 ملية رفع الدعوأ.ال توقف مرور الوقت يف املهلة الزمنية احملددد لللدء اع ٢٠١٤أ سطس 
وليس لسلل االنتصان اليت تلتمسها السيدد الداوود إذا ظل احلكم افيا أّ  أساس إل ا تتعلل  - 9

 ابإلسس املوضوعية ملطاللاهتا،  ري املعروضة على حمكمة االستئنان.
 

 االعتبارات
ار اختيته الوملالة جيب على موظف املنامل يف اإلونروا الي  يعتز  التماس مراجعة قضتتتتتتتتتتتتتتتائية لقر  - ١٠

التقيد اكل مد النظا  الدار  ملوظفي اإلونروا والنظا  اإلستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتي حملكمة اإلونروا للمنازعاو )النظا  
 (. ٣-١١اإلساسي( )املدمج يف النظا  اإلساسي ملوظفي اإلونروا ابللند 

 /حزيران ١مد النظتتتتا  الدار ، اليت دخلتتتتت حيز النفتتتتاذ يف  ٢-١١١وتقتضتتتتتتتتتتتتتتتي القتتتتاعتتتتدد  - ١١
يوما مد الشتتتتعار  ٦٠ملخطود أوض، ابلتماس مراجعة القرار يف  ضتتتتون ”، أن يقو  املوظف ٢٠١٠ يونيه

 .(٢)“اخلطي ابلقرار املطعون فيه
مد النظا  اإلستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتي، يف جزء منها، على أن دعوأ املراجعة ‘ ٢’( )د( ١) ٨وتنص املادد  - ١٢

يوما تقومييا مد انقضتتتتتاء فرتد الرد على ملب  9٠تُقلل ... إذا رفعت الدعوأ ... يف  ضتتتتتون ”القضتتتتتائية 
يومتتا تقومييتتا اعتتد تقتدد  ٣٠مراجعتتة القرار يف حتتاك عتتد  الرد على الطلتتب. وتكون فرتد الرد على الطلتتب 

 .“ملب مراجعة القرار

__________ 

 [،شتتتتتتتتتتتتتتتترور ضتتتتتتتتتتتتتتتتد املفوض العتا  لوملتالتة اإلمم املتتتدد ل تاثتة وتشتتتتتتتتتتتتتتت يتل الالجئني الفلستتتتتتتتتتتتتتتطينيني يف الشتتتتتتتتتتتتتتترق اإلدىن] (٢) 
 Chahrour v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 

in the Near East, Judgment No. 2014-UNAT-406, para. 27.  
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، على النتو املطلل، أن الدعوأ جيب أن ترفع ضتتتتتتتتتتتتتمد مهلة ‘٢’( )د( ١) ٨وتقتضتتتتتتتتتتتتتي املادد  - ١٣
التاريخ الي  يقد  فيه ملب ملراجعة القرار عندما ال يرّد على ملب مراجعة القرار  يوما مد ١٢٠أقصتتتاها 

 . (٣)يوما اليت تلي انقضاء فرتد الرد 9٠يوما وفرتد الت  ٣٠يف  ضون فرتد الرد احملددد ات 
ويتفل الطرفان على أن الستتتتتتتيدد الداوود قدمت مللها ملراجعة القرار يف الوقت املناستتتتتتتب مبوجب  - ١٤
يوما  ١٢٠مد النظا  الدار  وأن الوملالة   ترد على ملب الستتتتيدد الداوود يف  ضتتتتون  ٢-١١١قاعدد ال

مد تقدميه.  ري أ ا ال يتفقان على التاريخ الي  ُقّد  فيه ملب مراجعة القرار. وتدعي الستتتتتتتتتتتتتتتيدد الداوود 
عي أن الطلب قّد  ؛ يف حني أن الوملالة تد٢٠١٤آب/أ ستتتتطس  ١٨أ ا قّدمت ملب مراجعة القرار يف 

  .٢٠١٤متوز/يوليه  ٧يف 
واملستتتتتتتتتتتتألة الوحيدد املعروضتتتتتتتتتتتتة علينا اشتتتتتتتتتتتتأن الطعد هي ما إذا ملانت حمكمة اإلونروا للمنازعاو  - ١٥

أخطأو فيما يتعلل ابلوقائع، مما أدأ إض اختاذ قرار  ري معقوك، عندما قررو أن الستتتتتتتتيدد الداوود قدمت 
. وإذا ملان قرار حمكمة اإلونروا للمنازعاو صتيتا، ال تكون ٢٠١٤ليه متوز/يو  ٧مللها ملراجعة القرار يف 

وتكون  حمكمة اإلونروا للمنازعاو ‘ ٢’( )د( ١) ٨الدعوأ قد رفعت يف الوقت املناستتتتتتتتب مبوجب املادد 
قد خلصتتتتت على لو ستتتتليم إض أن الدعوأ  ري مقلولة مد حيث الزمد. ومد احية أخرأ، إذا ملان قرار 

وا للمنازعاو  ري صتتتتتيح، وملان ملب مراجعة القرار قد قّد  ملما تدعي الستتتتيدد الداوود يف حمكمة اإلونر 
‘ ٢’( )د( ١) ٨، تكون الدعوأ قد رفعت يف الوقت املناستتتتب مبوجب املادد ٢٠١٤آب/أ ستتتتطس  ١٨

 وتكون حمكمة اإلونروا للمنازعاو قد خلصت اصورد خامئة إض أن الدعوأ  ري مقلولة مد حيث الزمد. 
وتُلنّي اإلدلتتة املعروضتتتتتتتتتتتتتتتتة على حمكمتتة اإلونروا للمنتتازعتتاو أن احملكمتتة املتتيملورد   ترتكتتب خطتتأ  - ١٦
. وملان الطلب الي  ٢٠١٤متوز/يوليه  ٧يتعلل ابلوقائع عندما قررو أن ملب مراجعة القرار ُقّد  يف  فيما

مرفقا ابلدعوأ اليت رفعتها أما  ، ٢٠١٤متوز/يوليه  ٧قدمته الستتتتتتتيدد الداوود ملراجعة القرار، املوقع واملؤر  
حمكمة اإلونروا للمنازعاو لجراء مراجعة قضتتتتتتتتتتتتتائية، و  ختطئ حمكمة اإلونروا للمنازعاو يف إيالئها أ ية 
مللريد هليه الوثيقة. وابلضتتتتتتتتافة إض ذلك، تلنّي اإلدلة اإلخرأ اليت قدمها املفوض العا  إض حمكمة اإلونروا 

اإلونروا يف اإلردن استتتتتتتلم الطلب الي  قدمته الستتتتتتيدد الداوود ملراجعة القرار للمنازعاو أن مدير عملياو 
، مث أحيتتل الطلتتب إض ائتتب املفوض العتتا  مبتتيملرد ٢٠١٤متوز/يوليتته  ٧يف التتتاريخ التتي  قتتُّد  فيتته، أ  

؛ وأحيتتتل اعتتتدئتتتي إض مكتتتتب ائتتتب املفوض العتتتا  ابل يتتتد اللكرتوين يف ٢٠١٤متوز/يوليتتته  ١٤مؤرختتتة 
 . ٢٠١٤وز/يوليه مت ١٦
وعالود على ذلك، ذملرو الستتتتتتتتتتتيدد الداوود يف رستتتتتتتتتتتالة ابل يد اللكرتوين وجهتها إض الستتتتتتتتتتتيدد  - ١٧

قدورد، رئيستتتتتتتتتتتتتتة مكتب املوارد اللشتتتتتتتتتتتتتترية امليدانية لألونروا يف اإلردن، تزامنت مع رفع الدعوأ أما  حمكمة 
مراجعة القرار الي  أرستتتتل يف متوز/يوليه هيه شتتتتوا ل مشتتتتروعة تتعلل اطل  ”اإلونروا للمنازعاو ما يلي: 

وقد أرفقت الستتتتتيدد الداوود . “والي  أعيد إرستتتتتاله يف آب/أ ستتتتتطس استتتتتلب مشتتتتتاملل متعلقة ابملرفقاو
 رسالة ال يد اللكرتوين هيه ادعواها. 

__________ 

 ,Lemonnier v. Secretary-General of the United Nations[، لومونييتتتته ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد اإلمني العتتتتا  لألمم املتتتتتتددانظر ] (٣) 

Judgment No. 2016-UNAT-679, paras. 34-37 نولت ضتتتتتتد اإلمني العا  يف قضتتتتتتية ]، الي  يناقش فيه احلكم الصتتتتتتادر
 ؛ Neault v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2013-UNAT-345[، لتتتتتتألمتتتتتتم املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدد

  Eng v. Secretary-General of the United Nations, Judgment[، إنغ ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد اإلمني العتتتتتتتتا  لألمم املتتتتتتتتتتدد] و
No. 2015-UNAT-520[، مني العا  لألمم املتتدد الو ضتتتتتتتتتتتتتتتتد اإل] ؛ وGallo v. Secretary-General of the United 

Nations, Judgment No. 2015-UNAT-552. 
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وابملثتل، ذملرو الستتتتتتتتتتتتتتتيتدد الداوود يف املالحظتاو اليت رفعتهتا إض حمكمتة اإلونروا للمنتازعاو يف  - ١٨
ّد  ]الطلتتتب[ ”متتتا يلي:  ٢٠١٥ار/متتتارس آذ ١ ]ملمتتتا وردو[ يف  DDRفيمتتتا يتعلل ابملهتتتل الزمنيتتتة، قتتتُ
، شتتتتتخصتتتتتيا. مث أُاِل ُت  نه ُوّجه إض الشتتتتتخص اخلطأ وأعيد تقدميه إض ائب املفوض ٢٠١٤متوز/يوليه  ٧

 .“٢٠١٤آب/أ سطس  ١٨العا  )الشخص املقصود( يف 
ال ميكنهتتا أن تعيتتد ،تتديتتد، وهي ال تعيتتد ،تتديتتد، التتتاريخ وإن إعتتادد تقتتدد ملتتب مراجعتتة قرار  - ١9

الي  الُتمستتتتتتتتتتتتتتت فيه مراجعة القرار أو التاريخ الي  يلدأ فيه ستتتتتتتتتتتتتتراين فرتد التقاد  فيما يتعلل ارفع دعوأ 
املراجعة القضتتتتتتتتتتتتتتتائية. وإال لد يكون للموعد النهائي لرفع دعوأ ما أ  اتريخ مؤملد. وملما ذملرو حمكمة 

تكرارا، جيب إنفاذ املواعيد النهائية لرفع الدعاوأ والطعون، ضتتتتتتتتمد أمور أخرأ، إنفاذا االستتتتتتتتتئنان مرارا و 
 . (٤)صارما مد قلل احملاملم

، فقد انقضتتتتتتتتتتت مهلة الستتتتتتتتتتيدد الداوود ٢٠١٤متوز/يوليه  ٧ومبا أن ملب مراجعة القرار ُقد  يف  - ٢٠
. ٢٠١٤تشتتتتتتتتتتتتتتتريد الثاين/نوفم   ٤يوما مد ذلك التاريخ، يف  ١٢٠لرفع دعوأ املراجعة القضتتتتتتتتتتتتتتتائية اعد 

، أ  اتأخري إلملثر مد ٢٠١٤ملانون اإلوك/ديستتتتتتتتتتتتم    ٥أ ا   ترفع دعوأ املراجعة القضتتتتتتتتتتتتائية ح    ري
شتتتتتهر واحد. وابلتايل تكون حمكمة اإلونروا للمنازعاو قد خلصتتتتتت على الوجه الصتتتتتتيح إض أن الدعوأ 

 تكد مقلولة مد حيث الزمد.  
على ”ة مرارا وتكرارا أن املستتتتتتتتتتتتؤولية تقع على املوظف يف التأملد مد أنه وقد أملدو هيه احملكم - ٢١

. وابلتايل، ملان ينل ي (٥)“اجلهل ابلقانون ال يشتتتتتتتكل عيرا”وأن  “علم  حكا  النظا  الدار  للموظفني
 للستتتتتتتتتتتتيدد الداوود أن تكون على علم  ن إعادهتا تقدد ملب مراجعة القرار   يرجئ املوعد الي  ُقّد  فيه
ملب املراجعة ملما   يرجئ املوعد الي  ملان يلز  حبلوله أن تُرفع دعواها للمراجعة القضتتتتائية ملي تكون يف 

 الوقت املناسب.
 

 احلُكم
 ويُرّد االستئنان. UNRWA/DT/2015/049يُثّلت احلكم رقم  - ٢٢
  
 
 
 

__________ 

 [،الصتتتتتتتتتتتتتتتتا  ضتتتتتتتتتتتتتتتتد املفوض العتتا  لوملتتالتتة اإلمم املتتتتدد ل تتاثتتة وتشتتتتتتتتتتتتتتت يتتل الالجئني الفلستتتتتتتتتتتتتتتطينيني يف الشتتتتتتتتتتتتتتترق اإلدىن] (٤) 
  El Saleh v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 

in the Near East, Judgment No. 2015-UNAT-594, para. 26دايب ضتتتتتتتتتتتتتتد املفوض العا  لوملالة اإلمم املتتدد ] ؛ و
 Diab v. Commissioner-General of the United Nations [، ل اثة وتشتتتت يل الالجئني الفلستتتتطينيني يف الشتتتترق اإلدىن

Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Judgment No. 2015-UNAT-495, para. 25. 
 [،الصتتتتتتتتتتتتتتتتا  ضتتتتتتتتتتتتتتتتد املفوض العتتا  لوملتتالتتة اإلمم املتتتتدد ل تتاثتتة وتشتتتتتتتتتتتتتتت يتتل الالجئني الفلستتتتتتتتتتتتتتتطينيني يف الشتتتتتتتتتتتتتتترق اإلدىن] (٥) 

 El Saleh v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 

in the Near East, Judgment No. 2015-UNAT-594, para. 26, [،داينغ وآخرون ضتتتد اإلمني العا  لألمم املتتدد] ؛ و 
Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2010-UNAT-067, para. 22.Diagne et al. v.. 
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