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 رئيسا  القاضي دمييرتيوس ريكوس،   
األمم املتحدة لالستتتتتتتتتتتتتتتتئناف  حمكمة افستتتتتتتتتتتتتتتتئناف  استتتتتتتتتتتتتتتتئناف للحكم رقم  ةيُعَرض أمام حمكم - ١

UNRWA/DT/2016/032/Corr.01  الصتتتتتتتتتتتتتتتادر ع  حمكمة املنازعاة التا عة لوةالة األمم املتحدة   ا ة
ىل األونروا أيضتتتتتا وتشتتتتتليل الاللئني الفلستتتتتشينيني د الشتتتتترو األد   حمكمة األونروا للمنازعاة، وُيشتتتتتار إ

علي ضتتتتتتتتتد املفوض العام لوةالة األمم ، د قضتتتتتتتتتية ٢٠١٦تشتتتتتتتتتري  الثا /نو م   ١٠مبُستتتتتتتتتمة( الوةالة  د 
 Ali v. Commissioner-General of  املتحدة   ا ة وتشتتتتتليل الاللئني الفلستتتتتشينيني د الشتتتتترو األد 

the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East وقدم . 
، وقدم املفوض العام ٢٠١٧ةانون الثا /يناير   ٩السيد صا ر داود عبد الكرمي علي طلب افستئناف د 

 .٢٠١٧آذار/مارس  ٣ردةه د 
 

 الوقائع واإلجراءات  
 : ١  يما يلي وقائع ف اعرتاض عليها - ٢
د  “D”دخل املدعي ستتتتتلك ايفدمة د األونروا د وميفة معلم  ١٩٧8ستتتتتبتم  /أيلول ١٩د  ...

. و عد حافة عدة م  الرتقية ور ع الدرلاة عل( مر الستتتتتتنواة، ٦منشقة عمةان د األردن عل( الدرلة 
. وعل( مر سنتني، ٢٠١٢ متوز/يوليهد  ١٧ُعني املدعي د وميفة مسؤول التعليم د املنشقة عل( الدرلة 

عمال انئب ، ُعني املدعي  صتتتتتتتفة القائم أ٢٠١٤ آب/أ ستتتتتتتشسإىل  ٢٠١٢ آب/أ ستتتتتتتشس حتديدا  م 
 رئيس  رانمج التعليم.

، أعل  ع  الوميفة املنشتتتتتية حديثا  وهي وميفة انئب رئيس  رانمج ٢٠١٤ آب/أ ستتتتتشس ٦د  ...
 .٢٠١٤ آب/أ سشس ٢٦التعليم د الشؤون ا دارية. وةان املوعد النهائي لتقدمي الشلباة 

طلتب مبتا  يهتا طلتب املتدعي. ع استتتتتتتتتتتتتتتتعرض الشلبتاة ةتل م   ٢٠٠تلقت  الوةتالتة متا هموعته  ...
مسشورة د الوصف الوميفي  هي رانمج التعليم ودائرة املوارد البشرية إزاء املتشلباة األساسية للوميفة ةما 

عوا إىل أخذ امتحان وإعالن الشا ر. وقد أدرِج تسعة مرشحني  م   ينهم املدعي  د القائمة القصرية ودُ 
. وم  ع ُدعي املرشتتتتتتتتتتتتتتحون الثال ة  وم   ينهم املدعي  الذي  ٢٠١٤ تشتتتتتتتتتتتتتتري  الثا /نو م  ٦ةتايب د 

 إىل مقا لة شخصية. ١٠٠ا هموعه أو أةثر مم ٥٠أحرزوا عالمة 
، ألرى  ريق مقا لة مكون م  أر عة أعضتتتتتتاء مقا الة مع ٢٠١٤ تشتتتتتتري  الثا /نو م  ٣٠د  ...
تعيني مرشتت  حني مب   يهم املدعي، ومل يوِص الفريق ابملدعي للتعيني د الوميفة  ل أوصتت( اب عاب  املرشتت

 آخر  داخلي  للوميفة.
 عد املوا قاة م  إدارة املوارد البشتتتترية، ومدير عملياة األونروا د األردن، واللانة افستتتتتشتتتتارية  ...

عل( توصتتتية تعيني املرشتتت  النال ،  ٢٠١٥ آذار/مارس ٢٣ املعنية ابملوارد البشتتترية، وا ق املفوض العام د
مج التعليم د ، أعلم املتتتتدعي  قرار عتتتتدم اختيتتتتاره لوميفتتتتة انئتتتتب رئيس  ران٢٠١٥ آذار/متتتتارس ٢٤ود 

 الشؤون ا دارية.

__________ 

 .١٣-٢احلكم املشعون  يه، الفقراة   ١  
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، ر ع املدعي طلب مرالعة قرار عدم اختياره لوميفة انئب رئيس ٢٠١٥ نيستتتتتتتتتتتتتان/أ ريل ٢8د  ...
 الشؤون ا دارية. مج التعليم د ران
 بةت  انئبة املفوض العام القرار.،  ٢٠١٥ أاير/مايو ٢٧مبولب رسالة مؤرخة  ...
كمتتتتة األونروا للمنتتتتازعتتتتاة ...، ، ر ع املتتتتدعي دعواه أمتتتتام حم٢٠١٥ آب/أ ستتتتتتتتتتتتتتتشس ٢٧د  ...
 .٢٠١٥أ سشس/آب  ٣١ملدع( عليه د أرسلتها احملكمة إىل ا ع
 ع املدع( عليه رده عل( الدعوى.ر ، ٢٠١٥ أيلول/سبتم  ٣٠د  ...
  UNRWA/DT/2016  ٠٧٦أصتتتتتتتتتتتتتتتتدرة احملكمتتة األمر رقم  ٢٠١٦ أيلول/ستتتتتتتتتتتتتتتبتم  ٢٩د  ...

ل   يه الرستتتتتتتالة املؤرخة   أاير/مايو ٢٧وطلب   يه إىل الشر ني إمهار أدلة واثئقية عل( التاريخ الذي أرستتتتتتتِ
 ي تسلمها  يه املدعي.الذ م  انئبة املفوض العام إىل املدعي، وةذلك التاريخ ٢٠١٧

مرة  -رد املدعي عل( األمر، وما ةان منه إف أنه أرستتتتتتتتتتتتتل  ٢٠١٦ تشتتتتتتتتتتتتتري  األول/أةتو ر ٤د  ...
 ومل يقدم أي تعليقاة.اليت أرسلتها له انئبة املفوض العام،  ٢٠١٥أاير/مايو  ٢٧الرسالة املؤرخة  -أخرى 
( األمر ور ع نستتتتتتتتتتتتتتخة م  رستتتتتتتتتتتتتتالة ، رد املدع( عليه عل٢٠١٦ تشتتتتتتتتتتتتتتري  األول/أةتو ر ١8د  ...

 أاير/مايو ٢٧إلكرتونية م  املستتتتتتتتتتتتتتتاعدة ايفاصتتتتتتتتتتتتتتتة لنائبة املفوض العام إىل املدعي أر ق   يها الرد املؤر  
 .٢٠١٥ أاير/مايو ٢8 عل( طلبه ملرالعة القرار، علما  أن الرسالة ا لكرتونية حتمل اتريخ ٢٠١٥

كمة األونروا للمنازعاة حكمها الذي قض  ، أصدرة حم٢٠١٦تشري  الثا /نو م   ١٠ود  - ٣
ألهنا مل تر ع د  ضتتتتتتون  يه  ردة دعوى الستتتتتتيد علي  ستتتتتتبب عدم مقبوليتها م  حيز افختصتتتتتتاص ال م  

 رالعة القرار.يوما  م  اتريخ تسلةم رد انئبة املفوض العام عل( طلبه املتعلق مب ٩٠
 

 املذكرات  
 استئناف السيد علي  

يتدةعي الستتتتتتتتتتتتتتتيتد علي أن حمكمتة األونروا للمنتازعتاة قتد أخشتية م  حيتز الوقتائع وم  حيز  - ٤
القانون عندما قررة أنه مل ميتثل للمهلة ال منية. ويشتتتتري الستتتتيد علي إىل أن حمكمة األونروا للمنازعاة هي 

د  ضون ”اسب اليت أاثرة مسيلة املقبولية، ف املفوض العام. ويصر عل( أن دعواه ر ع  د الوق  املن
 .“٢٠١٥أاير/مايو  ٢8يوما  م   ٩٠
 ئناف أن تبشل احلكم املشعون  يه.ويلتمس السيد علي  كل احرتام م  حمكمة افست - ٥
وتالحظ حمكمة افستتتتئناف أن مذةرة افستتتتئناف اليت قدمها الستتتيد علي تتيلف م  صتتتفحتني،  - ٦

 احلكم املشعون  يه. اليت تشع  دتتضم  أر ع عل خمصصة حلااه القانونية 
 

 رد املفوض العام  
مل حيدد الستتتتتتتيد علي أستتتتتتتاس افستتتتتتتتئناف الذي يقدمهان ولذلك  ون استتتتتتتتئنا ه انق . وف تولد  - ٧

أسس موضوعية حلاة السيد علي أن حمكمة األونروا للمنازعاة قد أخشية د إاثرة مسيلة املقبولية م  
 ، ٢٠١٥أاير/مايو  ٢8ول الستتتتيد علي عل( الردة  تلقاء نفستتتتها.  ليس هناف خالف  شتتتتين اتريخ حصتتتت
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ومل ختشئ حمكمة األونروا للمنازعاة د الوقائع أو د القانون عندما ر ضتتتتتتتتتتتت  دعواه  اة أهنا ر ع   عد 
 هلة ال منية احملددة  يوم واحد.انتهاء امل

 ويلتمس املفوض العام  كل احرتام ردة افستئناف. - 8
 

 االعتبارات  
م  النظام األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتي حملكمة األونروا للمنازعاة الوارد د النظام األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتي  8دة تن  املا - ٩

 ، عل( ما يلي:٣-١١للمومفني احملليني 
 تقبل الدعوى: - ١ 
  … 
 ر ا داري املشعون  يه ملرالعتهانإذا ةان املدعي قد سبق له تقدمي القرا  ج   
 إذا ر ع  الدعوى د املهل التالية:  د   
يومتتا  تقومييتتا  م  تلقي املتتدعي ردا  عل( طلبتته م   ٩٠ ضتتتتتتتتتتتتتتتون د  ‘١’   

 ا دارةان أو 
يوما  تقومييا  م  انقضاء مهلة الرد عل( طلب مرالعة  ٩٠د  ضون  ‘٢’   

القرار د حالة عدم الرد عل( الشلب. وتكون املدة احملددة للرد عل( الشلب 
 …يوما  تقومييا   عد تقدمي القرار ملرالعتهان  ٣٠

... 
جيوز حملكمة املنازعاة،  ناء عل( طلب ةتايب م  املدعي، أن تصتتتتتتتتتتتتتتتدر، د احلافة  - ٣ 

افستثنائية دون  ريها، قرارا  خشيا   تعليق الشرط املتعلق ابملهلة ال منية أو التلاضي عنه أو متديده 
 يما يتعلق  ملدة حمدودة. وف جيوز حملكمة املنازعاة تعليق هذا الشرط أو التلاضي عنه أو متديده

 مبرالعة القرار.
  “حستتاب املهل ال منية”م  النظام الداخلي حملكمة األونروا للمنازعاة  عنوان  ٢٩وتن  املادة  - ١٠

 ، عل( ما يلي:٤-١١الواردة د النظام األساسي للمومفني احملليني 
 إن املهل ال منية احملددة د هذه الالئحة: 
 وف تشمل يوم وقوب احلدث الذي تبدأ الفرتة  هان تشري إىل األايم التقوميية،  أ   
تشتتتتتتتتتتتتتتتمتتل يوم العمتتل التتتاي لقلم احملكمتتة عنتتدمتتا ف يكون آخر يوم د املهلتتة   ب   

  منية يوم عملانال
تعت  مستتتتتتتتتو اة إذا أرستتتتتتتتل  الواثئق املشلو ة  وستتتتتتتتيلة معقولة د آخر يوم م    ج   

 خ التسلم.املهلة ال منية م  اترياملهلة، إف د حال  دء 
الستتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتد علي د وقررة حمكمتتتتتة األونروا للمنتتتتتازعتتتتتاة عتتتتتدم مقبوليتتتتتة التتتتتدعوى اليت ر عهتتتتتا  - ١١
م  حيز افختصتتتاص ال م  ألهنا رُِ َع   عد املهلة ال منية  يوم واحد. وعل(  ٢٠١٥ آب/أ ستتتشس ٢٧
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ة لنائبة صتتتتتباحا ، أرستتتتتل  املستتتتتاعدة ايفاصتتتتت ٩:٠٩عند الستتتتتاعة  ٢٠١٥أاير/مايو  ٢8وله التحديد، د 
م  انئبة  ٢٠١٥أاير/مايو  ٢٧املفوض العام رستتتتتتتتتتتتتتتالة إلكرتونية إىل الستتتتتتتتتتتتتتتيد علي أر ق   ا الرد املؤر  
د افعتبار،  ٢٠١٥أاير/مايو  ٢8املفوض العام عل( طلب الستتتتتتتتتتيد علي ملرالعة القرار. ومع أخذ اتريخ 
ا  تقومييا  م  اتريخ تستتتتتتتتلمه رد يوم ٩٠خلصتتتتتتتت  حمكمة األونروا للمنازعاة إىل أنه ةان أمام الستتتتتتتتيد علي 

.  ري أنه ر عها ٢٠١٥آب/أ ستتتتتتتتتتتتتشس  ٢٦انئبة املفوض العام لتقدمي الدعوى إىل قلم احملكمة، أي حىت 
. و ناء عل( ذلك، ردة حمكمة األونروا للمنازعاة دعوى الستتتتتتتتتتتتيد علي ٢٠١٥آب/أ ستتتتتتتتتتتتشس  ٢٧د 

  سبب عدم مقبوليتها.
 هذه ايفالصة.  قد سقش  دعوى السيد علي ابلتقادم وف ترى حمكمة افستئناف أي خشي د - ١٢

األونروا م   8ألهنا ر ع   عد انتهاء املهلة املستتتتتتتتموم  ا  يوم واحد عل( النحو املنصتتتتتتتتوص عليه د املادة 
 النظام األساسي حملكمة األونروا للمنازعاة.

عاوى والشعون تقيدا  صتتتتتتتتتتتتتتتارما . وقد تقيدة هذه احملكمة مرارا  وتكرارا  ابملهل ال منية لتقدمي الد - ١٣
 التقيد الصتتتارم ابملواعيد النهائية لتقدمي الدعاوى والشعون يضتتتم  أحد أهداف النظام احلاي  قامة العدل 

. وف يهم ما إذا ةان عدم  ٢ : حستت  توقي  النظر د القضتتااي وإصتتدار األحكام٢٠٠٩الذي أقرة د عام 
 . ٣ أو عدة ساعاة أو عدة أايمالتقيد ابملوعد النهائي هو لعدة دقائق 

، ولكنه يؤةد أنه ٢٠١٥أاير/مايو  ٢8ويعرتف الستتتتتتتتتتيد علي أنه تلق( الردة الستتتتتتتتتتالف الذةر د  - ١٤
يوما .  ٩٠د  ضتتتون املهلة القانونية املؤلفة م   ٢٠١٥آب/أ ستتتشس  ٢٧ر ع دعواه د الوق  احملدد د 

ر ع  حمكمة األونروا للمنازعاة، مل نتمك  م  وهو أمر ف نوا ق عليه.  بعد استتتتتتتتتتتتتتتعراض احلكم الصتتتتتتتتتتتتتتاد
 أ  م  فئحة حمكمة األونروا  ٢٩مالحظة أي خشي د حستتتتتتتتتتتاب املهل ال منية املعمول  ا.  عمال  ابملادة 

 أي د اليوم التقوميي الذي  ٢٠١٥أاير/مايو  ٢٩للمنازعاة،  دأ املوعد النهائي احملدد لر ع الدعوى د 
،  عد حستتتتتتتتتتاب ةل األايم التقوميية  عد هذا ٢٠١٥آب/أ ستتتتتتتتتتشس  ٢٦وانته( د يلي اتريخ تلقي الرد  
 التاريخ،  صورة متتالية.

وإضتتتتتتا ة  إىل ذلك، وو قا  للخالصتتتتتتة الصتتتتتتحيحة اليت توصتتتتتتل  إليها حمكمة األونروا للمنازعاة،  - ١٥
م احملكمة، مما ةان يك  املوعد النهائي لر ع الدعوى د عشلة هناية األستتتتتتتتتتتتتتتبوب وف يوم عيد يللق  يه قل مل

 ب  م  فئحتتتة حمكمتتتة األونروا  ٢٩ليؤدي إىل متتتتديتتتد املهلتتتة ال منيتتتة إىل يوم العمتتتل التتتتاي و قتتتا  للمتتتادة 
 .٤-١١للمنازعاة، عل( النحو املبني د النظام األساسي للمومفني احملليني 
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Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 
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صتتتتتتتتتتتتتتت  توقي  وي عم الستتتتتتتتتتتتتتتيد علي ةذلك أن حمكمة األونروا للمنازعاة قد أخشية ألهنا  ح - ١٦
 الدعوى اليت ر عها م  تلقاء نفسها، م  دون أن يثري املدع( عليه هذه املسيلة.

وحن  نر ض هذه احلاة.  وننا نرى أن اختصتتتتتتاص حمكمة األونروا للمنازعاة املتعلق ابستتتتتتتعراض  - ١٧
ا مل تثر األطراف احرتام املواعيد النهائية القانونية احملددة لر ع الدعاوى هو اختصاص ميك  ممارسته حىت إذ

أو الستتلشاة ا دارية هذه املستتيلة، ألن ذلك يشتتكل مستتيلة قانونية ومينع النظام األستتاستتي حملكمة األونروا 
ية  ري مقبولة م  حيز افختصتتتتتتتتتتتتتتتاص ال م  أو افختصتتتتتتتتتتتتتتتاص  للمنازعاة احملكمَة م  النظر د قضتتتتتتتتتتتتتتت

ستتتتبب ا  ال،  تفويض احملكمة املوضتتتتوعي. أما القول ذالف ذلك  ستتتتيستتتتم  لمطراف، إما عمدا  أو  
 وفية قضتتتتتائية تتااوز املعايري احملددة با. و ناء  عليه، ف يولد أستتتتتاس موضتتتتتوعي فدعاء الستتتتتيد علي أن 
حمكمة األونروا للمنازعاة جتاوزة اختصتتتتتتتاصتتتتتتتها أو وفيتها القضتتتتتتتائية عندما نظرة م  تلقاء نفستتتتتتتها د 

 . ٤ فوض العام مل يثر هذه املسيلة د ردهمسيلة مقبولية الدعوى الذي ر عها ر م أن امل
و نتتاء عل( متتا تقتتدم، حن  مقتنعون أن حمكمتتة األونروا للمنتتازعتتاة نظرة ةمتتا جيتتب د الوقتتائع  - ١8

ود القانون التشتتتتتتتريعي املعمول  ه وافلتهاداة م  ألل التوصتتتتتتتل إىل قرارها أن دعوى الستتتتتتتيد علي  ري 
 مقبولة ألهنا سقش  ابلتقادم.

  

__________ 
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