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  رئيسةً ، القاضية مارثا هالفيلد    
يُعرُض على حمكمـــة األمم املتحـــدة لالســـــــــــــــتئنـــاف (حمكمـــة االســـــــــــــــتئنـــاف) طعن بـــاحلكم رقم   - 1

UNRWA/DT/2017/043 الصــــــــادر عن حمكمة املنازعات، التابعة لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشــــــــغيل ،
يف قضية  2017كانون األول/ديسمرب   7 الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا) يف َعّمان يف

أبو نقريه ضـــــــــد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشـــــــــغيل الالجئني الفلســـــــــطينيني يف الشـــــــــرق ”
، ٢٠١٨كانون الثاين/يناير   ٢١دعوى االســــتئناف يف  .)1(وقد قدم الســــيد خالد أمحد أبو نقريه. “األدىن

 .٢٠١٨آذار/مارس  ٢٣وقدم املفوض العام رداً عليها يف 
  

  الوقائع واإلجراءات    
  :)2(الوقائع التالية مأخوذة من احلكم الصادر عن حمكمة األونروا للمنازعات  - 2

، باشـــــر املدعي عمله لدى الوكالة مبوجب عقد تعيني مؤقت ١٩٩١شـــــباط/فرباير  ٢يف  …    
. ويف الوقت ١والدرجة  1ملدة غري حمددة بوظيفة عامل تنظيفات يف مركز التدريب يف عمان، بالرتبة 

مل ذي الصلة باألحداث املدرجة يف الدعوى [املرفوعة أمام حمكمة األونروا للمنازعات]، كان املدعي يع
  .ساعياً يف كلية العلوم الرتبوية والفنون

 -، أصــــــــــدرت الوكالة أمراً توجيهيًا لشــــــــــؤون املوظفني احملليني ٢٠١٢آب/أغســــــــــطس  ٢ويف  …     
، اســـــــــــــتحدثت مبوجبه بدًال جديداً. ويتعلق هذا البدل اجلديد A/3 Rev.1/Part XI/Amend. 4 التعديل الرابع

، يُدفع للموظفني احملليني املؤهلني. واُدِخَل “برامج التعليم املوازي والتطوير -بدل االنتداب اإلضــــــــايف ”  ـــــــــــــــــــــب
 A/3 Rev.1/Part XI/Amend. 4 تعديل آخر على األمر التوجيهي لشــــــؤون املوظفني احملليني، التعديل اخلامس

تشـــــــــــــرين  ١املؤرخ  - A/3 Rev.1/Part XI/Amend. 5بإصـــــــــــــدار األمر التوجيهي لشـــــــــــــؤون املوظفني احملليني 
برامج التعليم  - وظّلت األحكام املتعلقة ببدل االنتداب اإلضـــــــــــايف) “ASPD A/3”( ٢٠١٢األول/أكتوبر 

فئــات املوظفني املؤهلني  ASPD A/3دون تغيري. وحيــدد املرفق هــاء امللحق بــاألمر التوجيهي ” املوازي والتطوير
املوظفني احملليني العاملني لدى األونروا. وهذه للحصــــــول على البدل ويشــــــمل التذييل ألف الذي يضــــــم فئات 

   .القائمة ال تشمل فئة السعاة
ـــــــاملــوظــفــني احملــلــيــني: الــتــعــمــيــم رقــم  …      املــؤرخ  03/2012ومبــوجـــــــب الــتــعــمــيــم املــتــعــلــق ب

، نشــــــــرت الوكالة معدالت أجور املدّرســــــــني وغري املدّرســــــــني من فئة موظفي ٢٠١٢آب/أغســــــــطس  ٢
  العلوم الرتبوية والفنون العاملني يف برنامج التعليم املوازي.اإلدارة العليا يف كلية 

 شــــــــــــــبـــاط/فرباير ١٩و  ١٨وعقـــب مؤمتر احتـــاد عموم املوظفني الـــذي عقـــد يف يومي  …     
  .2إىل الرتبة  1، جرى رفع رتبة املوظفني احملليني من الرتبة ٢٠١٣

املســــــــــــــتـــــأِنف إىل ، متـــــت املوافقـــــة على نقـــــل وظيفـــــة ٢٠١٣حزيران/يونيـــــه  ٢٦ويف  …     
  .ساعي  وظيفة

بوابة املوظفني مفتوحة هلم ”واســــــــــــــتناداً إىل الطلبني املقدمني عن طريق الربنامج املعنون  …     
، طلب املســــــــــتأِنف ٢٠١٣تشــــــــــرين الثاين/نوفمرب  ٣تشــــــــــرين األول/أكتوبر و  8، يف “لإلبداء بآرائهم

__________ 

 اعتمدت حمكمة االستئناف جئة اسم املستأِنف بالصيغة اليت استخدمتها حمكمة األونروا للمنازعات.  )1(  

 .11-3احلكم املطعون فيه، الفقرات   )2(  
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وموظفون آخرون أن يـُـدفَع هلم بــدل التعليم املوازي إســــــــــــــوة مبوظفي التــدريس العــاملني يف كليــة العلوم 
الرتبوية والفنون. ورداً على هذين الطلبني، أبلَغ رئيُس مكتب املوارد البشرية امليدانية املستأِنف، يف رسالة 

    “على حالته ال ينطبق”، أن بدل التعليم املوازي ٢٠١٤حزيران/يونيه ٢٩مؤرخة 
، تلقى مــدير عمليــات األونروا يف األردن طلــب املســــــــــــــتــأِنف ٢٠١٧أيــار/مــايو  ٤ويف  …     

  .مبراجعة القرار القاضي بعدم دفع بدل التعليم املوازي له
، رفض مـــدير عمليـــات األونروا يف األردن طلـــَب مراجعـــة ٢٠١٧حزيران/يونيـــه  ١ويف  …     

  احملدد لتقدميه.القرار على أساس انقضاء األجل 
األونروا يف األردن طلبــــًا آخر ، تلقى مــــدير عمليــــات ٢٠١٧حزيران/يونيــــه  ١٩ويف  …     

  املستأِنف مبراجعة القرار، قّدمه هذه املرة باللغة اإلنكليزية. من
دعوى أمام حمكمة األونروا (…) ، رفع [السـيد أبو نقريه ٢٠١٧آب/أغسـطس  ٢ويف  …     

  ا بقرار الوكالة عدم دفع بدل التعليم املوازي له] (....)[يطعن فيه(…) للمنازعات 
الذي  ٢٠١٧كانون األول/ديســــــــــــمرب   ٧وأصــــــــــــدرت حمكمة األونروا للمنازعات حكمها بتاريخ   - 3

 2-111رفضت مبوجبه الدعوى برمتها. ورأت أن السيد أبو نقريه مل ميتثل للمهلة الزمنية احملددة يف القاعدة 
وظفني احملليني وأا ال تتمتع بصـــــــــــالحية التنازل عن املواعيد النهائية احملددة ملراجعة من النظام اإلداري للم

ألونروا للمنازعات أن الوكالة وَخُلصـــــت حمكمة ا القرار، وهلذا قررت أن الدعوى ال تســـــتويف شـــــروط املقبولية.
أنــه ال حيق  األقــل،، على ٢٠١٤حزيران/يونيــه ٢٩أبلغــت الســــــــــــــيــد أبو نقريه مبوجــب رســــــــــــــــالــة مؤرخــة   قــد
أيار/مايو  ٤احلصـــــــــــــول على بدل التعليم املوازي وأن طلبيه ملراجعة القرار وَرَدا للوكالة أوالً باللغة العربية يف   له

، وبـالتـايل فـإن الطلبني قـدمـا إليهـا يف مهلـة زمنية ٢٠١٧حزيران/يونيـه ١٩نكليزيـة يف مث بـاللغـة اإل ٢٠١٧
، وهو تاريخ ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٩يوماً اليت بدأ ســــرياا يف  ٦٠تتجاوز بكثري املهلة الزمنية احملددة ب 

كما رأت حمكمة األونروا للمنازعات أن قرار مدير عمليات األونروا يف األردن   إبالغه بالقرار املطعون فيه.
ه ليس قرار إدارياً قابالً للطعن، ذلك أنه كان رداً على طلب الســــــــيد أبو نقري  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١املؤرخ 

، وهو على هـذا النحو ال خيضـــــــــــــــع للمراجعـة القضــــــــــــــــائيـة وفقا ٢٠١٧أيـار/مـايو  ٤مبراجعـة القرار املؤرخ 
  لالجتهادات القضائية حملكمة االستئناف.

  
  االستنتاجات

  
  المقدم من السيد أبو نقيرهاالستئناف     

على طلباته للحصـــــول ويدعي أنه مل يتلق أي رد  يؤكد الســــــيد أبو نقريه أنه امتثل للمهل الزمنية.  - 4
طلبــا إىل مــدير  ٢٠١٧أيــار/مــايو  ١٤ويــذكر الســـــــــــــــيــد أبو نقريه أنــه قــدم يف  على بــدل التعليم املوازي.

األونروا يف األردن رفض طلبـــــــه  عمليــــــــات األونروا يف األردن ملراجعــــــــة القرار، وأن مــــــــدير عمليــــــــات
 حزيران/يونيه ١٩ك أنه قدم يف على أســاس انقضــاء األجل احملدد. ويؤكد كذل ٢٠١٧ حزيران/يونيه  ١  يف

  طلباً آخر ملراجعة القرار الذي ظّل دون رد. ٢٠١٧
تبلغه الوكالة فيها  ٢٠١٤ حزيران/يونيه ٢٩ويؤكد الســــيد أبو نقريه أنه مل يتلق أي رســــالة مؤرخة   - 5

الة ســـرية بأنه ال حيق له احلصـــول على بدل التعليم املوازي، ويؤكد أيضـــاً أنه جرت العادة عندما ترســـل رســـ
خاصــــة إىل الشــــخص املعين، أن يوقع هذا الشــــخص على اســــتالم هذه الرســــالة، وهو أمر مل حيصــــل أبدا. 
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، وأنه ٢٠١٤حزيران/يونيه ٢٩كما يدعي أنه بعث برســــــــــالة وقدم طلباً للحصــــــــــول على البدل بعد تاريخ 
الة كانت قد أرســـلت إليه أن رســـ يتلق ردا على أي منهما، وأنه كان ســـُيبلغ يف ســـياق هذه الرســـائل لو  مل
  .٢٠١٤ حزيران/يونيه ٢٩حقيقة األمر يف  يف
 أيار/ ٣١ويؤكد الســـــــــــــــيد أبو نقريه أنه تلقى قرارا إداريا من مدير عمليات األونروا يف األردن يف   - 6

  .٢٠١٧مايو 
ء حكم حمكمـة يف ضـــــــــــــــوء مــا تقــدم، يطلــب الســـــــــــــــيــد أبو نقريه من حمكمــة االســـــــــــــــتئنــاف إلغــاو   - 7

  .للمنازعات األونروا
  

  رد المفوض العام    
يؤكد املفوض العام أن االســـــتئناف ال يســـــتند إىل أي ســـــبب من أســـــباب االســـــتئناف املنصـــــوص   - 8

وعلى هذا النحو، فإن االستئناف مشوب بالعيوب، حيث  عليها يف النظام األساسي حملكمة االستئناف.
عدم موافقته على  املســــــــتأنف ببســــــــاطة عن إن حمكمة االســــــــتئناف ترى باســــــــتمرار أنه ال يكفي أن يُعرب

النتيجــة اليت آلــت إليهــا القضـــــــــــــــيــة، أو أن يكرر أمــام حمكمــة املنــازعــات احلجج اليت قــدمهــا أمــام احملكمــة 
ومبجرد تأكيد الســــــــــيد أبو نقريه على أنه امتثل للمهل الزمنية بدال من أن ينتقد األســــــــــباب اليت  االبتدائية.

إىل رفض الدعوى، فإنه يف الواقع يكرر ببســاطة احلجج نفســها اليت أدىل  دعت حمكمة األونروا للمنازعات
  ستئناف.ا أمام حمكمة اال

 الوقــــائع وال يف القــــانون ويؤكــــد املفوض العــــام أن حمكمــــة األونروا للمنــــازعــــات مل ختطئ ال يف  - 9
زعات تدرك متاماً وكانت حمكمة األونروا للمنا جراءات عندما رفضـــــــــت دعوى الســـــــــيد أبو نقريه.اإل  يف  وال

اإلطار القانوين ولالجتهادات القضائية املنطبقة ورّدت الدعوى على هذا األساس لكوا ال تستويف شروط 
الوقائع، فقد قدم طلَب مراجعة القرار أوالً باللغة العربية  بشـــــــــــــأنوخالفا لرواية الســـــــــــــيد أبو نقريه  املقبولية.

ويؤكد املفوض العام بأن الســــيد  .٢٠١٧أيار/مايو  ٤ألردن يف والذي اســــتلمه مدير عمليات األونروا يف ا
أبو نقريه أقر يف أول طلب ملراجعة القرار ويف الدعوى اليت رفعها أمام حمكمة األونروا للمنازعات أنه كان 

بعدم دفع (ومن مث عدم استحقاق) بدل التعليم املوازي وأنه يطالب، هو وآخرون  ٢٠٠٩يعلم حبلول عام 
  ذلك احلني بالسداد. معه، منذ

 ٢٠١٤ حزيران/يونيه ٢٩وحىت لو افرتضــــنا جدًال أن الســــيد أبو نقريه مل يســــتلم الرســــالة املؤرخة   - 10
(األمر الذي يدحضـــه املفوض العام) فإنه كان على علم، باعرتافه شـــخصـــياً، بقرار عدم دفع البدل له منذ 

كان على علم بأنه ال حيق له احلصـــــــــــــــول على ، وأنه كان على األقل على علم أو يفرتض أنه  ٢٠٠٩عام 
الذي  ٢٠١٢آب/أغســـطس  ٢املتعلق باملوظفني احملليني واملؤرخ  03/2012البدل عندما ُنشـــر التعميم رقم 

 راجعة القرار كان متأخرا على حنوولذلك، فإن طلبه مل يتضـــــمن معدالت أجور املدرســـــني وغري املدرســـــني.
  خمالف لألصول على أي حال.

نقريه مل يٍُثر يف املرحلــة االبتــدائيـة  وة على ذلــك، فــإن املفوض العــام يــدعي أن الســـــــــــــــيــد أبووعال  - 11
أن الرســـــــــــــالة كانت قد ذُكرت ، رغم ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٩مســـــــــــــألة عدم اســـــــــــــتالم الرســـــــــــــالة املؤرخة 

ى الرد، املفوض العـام أمام حمكمـة األونروا للمنـازعات، وأن الســـــــــــــــيـد أبو نقريه أبدى مالحظـاته عل  ردّ   يف
ولذلك فقد أتيحت له فرصة للطعن يف القول بأنه استلم الرسالة. ومن مث، فإن مسألة عدم استالم الرسالة 
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ه للمرة األوىل هي عنصـــــــر جديد ال جيوز، وفقا لالجتهادات القضـــــــائية الثابتة حملكمة ا الســـــــتئناف، عرضـــــــَ
  الستئناف، ومن مث فهو غري مقبول.مرحلة ا يف

  االستئناف رّد االستئناف برمته. تقدم، يطُلب املفوض العام إىل حمكمةويف ضوء ما   - 12
  

  االعتبارات
املســــــــألة املعروضــــــــة على هذه احملكمة هي ما إذا كانت حمكمة األونروا للمنازعات قد َخُلصــــــــت   - 13

  بشكل صحيح إىل أن دعوى السيد أبو نقريه ال تستويف شروط املقبولية من حيث املوضوع.
 حزيران/يونيه ٢٩أت حمكمة األونروا للمنازعات أن الســــــــــــــيد أبو نقريه كان قد اســــــــــــــتلم يف ولقد ر   - 14

إخطارا بالقرار اإلداري القاضــــي برفض دفع البدل التعليم املوازي له، وبالتايل فإن ســــريان املهلة الزمنية  ٢٠١٤
ـــــاحملددة ب اليوم. وبناء على ذلك، َخُلصت  يوماً تقوميياً لتقدمي طلب ملراجعة القرار يكون قد بدأ يف ذلك 60 ـ

ة)، املقـــــــدمني، على التوايل، حمكمـــــــة األونروا للمنـــــــازعـــــــات أن كال الطلبني (بـــــــاللغتني العربيـــــــة واإلنكليزيـــــــ
، كانا قد جتاوزا املهلة الزمنية املنصوص عليها يف األحكام ٢٠١٧ حزيران/يونيه ١٩ و ٢٠١٧أيار/مايو  ٤  يف

األونروا للمنازعات، بالقدر الذي كان الســـــــــــيد أبو نقريه يطعن يف الرد على كما قررت حمكمة   ذات الصـــــــــــلة.
  .للطعن ، بأن ذلك الرد هو قرار إداري غري قابل٢٠١٧ حزيران/يونيه ١طلبه ملراجعة القرار املؤرخ 

ونرى أن االســـــــــــتئناف الذي قدمه الســـــــــــيد أبو نقريه مل يتضـــــــــــمن األســـــــــــباب اليت يســـــــــــتند إليها   - 15
وعلى النحو املشـــار  ) من النظام األســـاســـي حملكمة االســـتئناف.١( ٢قا ملقتضـــيات املادة االســـتئناف، وف
، فإن حمكمة االســـــــتئناف ليســـــــت حمكمة ابتدائية ُيكّرر أمامها أحد اليكو وكريوتشـــــــكوفإليه يف قضـــــــييت 

 تبني أطراف الدعوى أقواله دون تبيان العيوب اليت تشـــــوب احلكم املطعون فيه ودون حتديد األســـــباب اليت
، جيب أن يُرفض )4(. وهلذا الســـــبب وحده)3(وجوه اخلطأ اليت تشـــــوب حكم حمكمة املنازعات املطعون فيه

  الطعن الذي قدمه.
وعلى أي حال، فإننا نتفق مع حمكمة األونروا للمنازعات. فأوال، نشـــــــــــــــري إىل أن القرار اإلداري   - 16

التســـــــبب بآثار قانونية متّس مباشـــــــرة ” القدرة على الذي جيوز الطعن فيه هو قرار تتمثل مسته الرئيســـــــية يف
يســـــــتند تاريخ أي قرار إداري إىل عناصـــــــر ”… وعالوة على ذلك،  )5(“أحكام وشـــــــروط تعيني املوظف

  .)6(“موضوعية ميكن لكال الطرفني (اإلدارة واملوظف) أن حيددها بدقة

__________ 

-Judgment No. 2017حكم حمكمة األمم املتحدة لالســتئناف  ،“كريوتشــكوف ضــد األمني العام لألمم املتحدة” قضــية  )3(  

UNAT-711 22-٢٠، الفقرات. 

-Judgment No. 2015-UNAT، حكم حمكمة األمم املتحدة لالســـتئناف “أليكو ضـــد األمني العام لألمم املتحدة” قضـــية  )4(  

 .29-٢٨، الفقرتان 40

-Judgment No. 2015-UNAT، حكم حمكمة األمم املتحدة لالستئناف “كزازي ضد األمني العام لألمم املتحدة”قضية   )5(  

حكم حمكمة األمم املتحدة لالســـتئناف  ،“يل ضـــد األمني العام لألمم املتحدة”بقضـــية الذي يســـتشـــهد  ٢٨، الفقرة 557
Judgment No. 2014-UNAT-481 ،الذي يســـــتشـــــهد بدوره حبكم ســـــابق أصـــــدرته حمكمة االســـــتئناف ،Judgment No. 

 )، الفقرة خامسا.٢٠٠٣، أندرونوف (1157

 املرجع نفسه.  )6(  
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حمكمة االســـــتئناف باســـــتمرار أن إعادة التأكيد على قرار إداري  رأت”… وعالوة على ذلك،   - 17
أصــلي، إذا مت التشــكيك بصــحته بشــكل متكرر من قبل أحد املوظفني، ال يعيد عقارب الســاعة إىل الوراء 
ذ فيــه القرار  فيمــا يتعلق بــاملهلــة الزمنيــة القــانونيــة؛ وإمنــا يبــدأ ســـــــــــــــريــان املهلــة الزمنيــة من التــاريخ الــذي اختــِ

وهلذا السبب، ال ميكن للموظف إعادة تعيني املهلة الزمنية احملددة لتقدمي طلب ملراجعة القرار  )7(“لياألص
من خالل طلب احلصــــــول على تأكيد بشــــــأن القرار اإلداري الذي ســــــبق أن أُرســــــل إليه. وخبالف ذلك، 

تقدمي الطلب مبجرد  ســــــــيكون من الســــــــهل مواصــــــــلة إعادة تعيني املهلة الزمنية لتقدمي طلب ملراجعة القرار،
  نفسه مرارا وتكرارا.

واجتهاداتنا القضـــــــــائية واضـــــــــحة بشـــــــــأن هذه املســـــــــألة، حيث نرى أن طلب إجراء تقييم إداري   - 18
مراجعـة لقرار، الـذي يُعترب اخلطوة األوىل الواجـب اختـاذهـا قبـل اللجوء إىل نظـام العـدل الـداخلي، يتيُح   أو

. فاحملكمتان ليســت )8(وتصـــحيح األخطاء أو األغالط احملتملة بكفاءة لإلدارة الفرصـــةَ إلعادة تقييم احلالة
. )9(التنازل عن املواعيد النهائية احملددة لتقدمي طلبات التقييم اإلداري أو ملراجعة القرارات لديهما صــالحية

ي حملكمة ويتفق هذا االجتهاد القضــائي متاما مع اإلطار القانوين املنطبق املنصــوص عليه يف النظام األســاســ
  منه، اليت تنص على ما يلي: ٨األونروا للمنازعات، وال سيما املادة 

  تُقبل الدعوى:  - ١    
    …  
إذا كان املدعي قد ســـــــــــــبق له تقـدمي القرار اإلداري املطعون فيـه لكي تتم مراجعتـه   (ج)    

  (…)إداريا؛ 
    …  
املتعلقـــة مبراجعـــة وال جيوز حملكمـــة املنـــازعـــات تعليق املواعيـــد النهـــائيـــة (…)   - ٣    

  .متديدها القرارات، أو إلغاء أو
وثانيا، تُثبت األدلة املوجودة يف ملف القضـــــية أن االســـــتنتاج الذي توصـــــلت إليه حمكمة األونروا   - 19

وأنه أعاد  ٢٠٠٩للمنازعات هي أن الســـــــــــــــيد أبو نقريه كان قد طلب دفع بدل التعليم املوازي له يف عام 
 يف - ٢٠١٤ حزيران/يونيــه ٢٩، وتلقى قراراً ــائيــاً على األقــل يف ٢٠١٣تــأكيــد هــذا الطلــب يف عــام 
  تفسري يُعّد األكثر مالءمة له.

__________ 

-Judgment No. 2015 حكم حمكمة األمم املتحدة لالســـــــــتئناف، “ســـــــــتيدتلر ضـــــــــد األمني العام لألمم املتحدة”قضـــــــــية   )7(  

UNAT-546 46، الفقرة. 

-Judgment No. 2016 لالســــتئنافحكم حمكمة األمم املتحدة  ،“فوكاســــوفيتش ضــــد األمني العام لألمم املتحدة” قضــــية  )8(  

UNAT-699 حكم حمكمة األمم املتحدة لالســـــــــــــتئناف ،“فاي ضـــــــــــــد األمني العام لألمم املتحدة”وقضـــــــــــــية ؛ ١٣، الفقرة 
Judgment No. 2016-UNAT-654 حكم حمكمة األمم “غيهر ضـــــــد األمني العام لألمم املتحدة”وقضـــــــية ؛ ٣١، الفقرة ،

 .٢٧، الفقرة Judgment No. 2013-UNAT-293 -املتحدة لالستئناف 

بقضــــــــــــية ، الذي يســـــــــــــتشـــــــــــــهد ٤٠، الفقرة Judgment No. 2016-UNAT-695حكم حمكمة األمم املتحدة لالســـــــــــــتئناف   )9(  
-Judgment No. 2014-UNATحكم حمكمة األمم املتحدة لالســــتئناف  ،“إيغليســــفيلد ضــــد األمني العام لألمم املتحدة”

 ة فيه.واإلشارات الوارد ٢٣الفقرة  ،402
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ويعترب هذا االســــتنتاج أســــاســــياً ألن الســــيد أبو نقريه، حســــب اعرتافه شــــخصــــياً، أقّر يف الطلب   - 20
ق البــدل الــذي كــان يطلـب الــذي قــّدمــه إىل حمكمــة األونروا للمنــازعــات أنــه كــان على علم تــام بــأنــه مل يتل

ولكونه مل يتلق أي رد إجيايب، فإن الســــيد أبو نقريه كان يعلم أو كان ينبغي  .٢٠٠٩تســــديده له منذ عام 
. ويف الواقع، ويف ضوء اجتهاداتنا القضائية، ٢٠٠٩له أن يعلم بصورة معقولة بأن طلبه قد رُِفض منذ عام 

كالة عن الرد على طلٍب ما يشــكل غالباً رداً ســلبياً عليه، بقدر ما يكون صــمت الو  “اختبار روزانا”يُطبق 
  .)10(مما يسفر عن قرار إداري ضمين

وعالوة على ذلــك، فــإننــا نرفض ادعــاء الســـــــــــــــيــد أبو نقريه بــأنــه مل يســـــــــــــــتلم الرســــــــــــــــالــة املؤرخــة   - 21
مثّ ال ميكن فهذه املســــــألة مل تُثر من قبل أمام حمكمة األونروا للمنازعات، ومن  .٢٠١٤ حزيران/يونيه  ٢٩

حملكمة . وترى ا)11(عرضـــــــها للمرة األوىل يف مرحلة االســـــــتئناف، احرتاماً ملبدأ إقامة العدل على مســـــــتويني
  استئناف السيد أبو نقريه يف هذا الصدد ال يستويف شروط املقبولية. أن

ة القرار قابل وأخريا، ليس هناك ما يربّر ادعاء الســـــــــــــــيد أبو نقريه بأن القرار املتعلق بطلبه مراجع  - 22
فمحكمة األونروا للمنازعات تدرك متاما االجتهاد القضـــــــــــــــائي املنطبق  للطعن أمام نظام العدل الداخلي.

ومؤداه أن الرد على طلب مراجعة القرار (أو باملثل طلب إجراء تقييم إداري) هو قرار إداري غري خاضـــــــــع 
داري اخلاضــــع للمراجعة قضــــائياً قرار اإلال”للمراجعة القضــــائية، كما أشــــرنا بكل وضــــوح يف قضــــية عوده: 

  .)12(“‘الذي يدعى أنه ال ميتثل لشروط تعيني املوظف أو عقد عمل املوظف’القرار األساسي  هو
، فإنه بذلك ٢٠١٧وحيث إن الســـــــــــــــيد أبو نقريه طلب مراجعة القرار يف وقت متأخر من عام   - 23

من  2-111ميتثل للمهل الزمنية املنصــــــوص عليها يف أحكام االونروا ذات الصــــــلة، ال ســــــيما القاعدة   مل
  :)13(النظام االداري للموظفني احملليني، اليت تنص على ما يلي

  
   

__________ 

، Judgment No. 2012-UNAT-273 حمكمة األمم املتحدة لالســـــتئناف ،“روزانا ضـــــد األمني العام لألمم املتحدة”قضـــــية   )10(  
يستند تاريخ أي قرار إداري إىل العناصر املوضوعية اليت ميكن أن حيددها كال الطرفني ”، اليت تنص على ما يلي: ٢٥الفقرة 

فيتســـــــــوم ضـــــــــد األمني العام لألمم ”قضـــــــــية (التوكيد مضـــــــــاف). ويف قضـــــــــية أحدث عهداً، هي  “(اإلدارة واملوظف) بدقة
 .١٩، الفقرة Judgment No. 2017-UNAT-804 حكم حمكمة األمم املتحدة لالستئناف ،“املتحدة

-Judgment No. 2017-UNAT حكم حمكمة األمم املتحدة لالســــــتئناف ،“هو ضــــــد األمني العام لألمم املتحدة”قضــــــية   )11(  

وتشـــــغيل الالجئني الفلســـــطينيني  حيمور احملمد ضـــــد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة” وقضـــــية؛ ٣٧، الفقرة 791
وقضـــــــــية ، ٣٨، الفقرة Judgment No. 2016-UNAT-688 حكم حمكمة األمم املتحدة لالســـــــــتئناف، “الشـــــــــرق األدىن يف
، Judgment No. 2015-UNAT-547، حكم حمكمة األمم املتحدة لالستئناف “ستيدتلر ضد األمني العام لألمم املتحدة”

 .Judgment No حكم حمكمة األمم املتحدة لالســتئناف، “ســيمونز ضــد األمني العام لألمم املتحدة”وقضــية ؛ ٢٥الفقرة 

2012-UNAT-221 ٦١، الفقرة. 

-Judgment No. 2017 - م املتحدة لالســــــــــــتئنافحكم حمكمة األم، “عوده ضــــــــــــد األمني العام لألمم املتحدة” قضــــــــــــية  )12(  

UNAT-740 حكم حمكمة األمم املتحدة ، “نووكي ضــد األمني العام لألمم املتحدة”بقضــية ، الذي يســتشــهد ٢٢، الفقرة
 .٢٢، الفقرة لالستئناف

 التوكيد مضاف.  )13(  



  محكمة األمم المتحدة لالستئناف
  Judgment No. 2018-UNAT-854 حكم حمكمة األمم املتحدة لالستئناف: 

8/8 

 

18-13345 (A) 

 

  مراجعة القرار  
على املوظف الذي يود الطعن رمسيا يف قرار إداري بدعوى عدم االمتثال بشروط تعيينه   - ١  

عمله، مبا يف ذلك مجيع األنظمة والقواعد ذات الصـــــلة، ومجيع املنشـــــورات اإلدارية ذات عقد   أو
(أ) من النظام األســـاســـي للموظفني، أن يقوم، كخطوة أوىل، بتقدمي  1-11 الصـــلة وفقا للمادة

  (…)طلب كتايب ملراجعة القرار: 
  … 
من تـاريخ  ومييـايومـا تق ٦٠طلـب مراجعـة القرار يف غضـــــــــــــــون جيوز للموظف أن يقـدم   - ٣  

  را بالقرار اإلداري املطعون فيه.تلقي املوظف إخطا
وترى حمكمة االســـــــــــــتئناف أن حمكمة األونروا للمنازعات قررت بشـــــــــــــكل صـــــــــــــحيح أن الدعوى   - 24

  وبناء على ذلك، فإن الطعن مرفوض.تستويف شروط املقبولية.  ال
  

  الحكم
الصــــــــــــــــادر  UNRWA/DT/2017/043تقضـــــــــــــــي احملكمــة برّد االســـــــــــــــتئنــاف وتــأكيــد احلكم رقم   - 25
  حمكمة األونروا للمنازعات. عن
  

  ة ذات احلجية: باللغة اإلنكليزيةالنسخة األصلي
  

  يف نيويورك، الواليات املتحدة. ٢٠١٨ صدر يف هذا اليوم، التاسع والعشرون من شهر حزيران/يونيه
  

  (توقيع)  (توقيع)  (توقيع)
  

  القاضية مارثا هالفيلد، رئيسةً 
  

  القاضي جون مرييف
  

        القاضي ريكوس
  يف نيويورك، الواليات املتحدة. ٢٠١٨أُدرج يف السجل يف هذا اليوم، العاشر من شهر آب/أغسطس 

  
    (توقيع)
  

  ويتشانغ لني، رئيس قلم احملكمة
  

 


