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 ساندو، رئيسة. القاضية كانوالديب  

 مقدمة

املستتتتأِنف هو ياليا مستتتايد لدوين ميداه لد  هيئة األمم املتادب ملراقنة اودنةم وانضتتتم    قوب  - 1
، 2016م ويف يام 2009متوز/يوليه  10األمم املتادب املؤقتة يف لننان )القوب املؤقتة( كمستتتتتتتتتتتتتتتايد لدوين يف 

 2016/38غرتني حتت الرقمني تقدم بطلنني لشدل وظيفتني يف القوب املؤقتة مت اإليالن ينهما كوظيفتني شا
، تقدم 2017، ولكنه مل ينجح يف احلصتتتتتتتتتتتتتتتول يلت أين منهمام ويف تشتتتتتتتتتتتتتتترين األول/أكتوبر 2016/026و 

)مستتتتتايد لشتتتتتؤون تكنولو يا  87684املستتتتتتأِنف بطلب لشتتتتتدل وظيفة شتتتتتاغرب اثلثة معلن ينها حتت الرقم 
ياره وذه الوظائف الثالث لد  ( ومل ينجح يف احلصتتتتتتتتتتتتتتتول يليهام و عن يف يدم ا ت5-املعلومات، خ ع

ويدب التقييم اإلدارين، اليت رأت أن  لنيه فيما يتعلق ابلوظيفتني الشتتتتتتتتتتتتتتتاغرتني املعلن ينهما حتت الرقمني 
قد ستتتتتتتتتتقطا ابلتقادم وغو مقنولني، وأن  لنه للاصتتتتتتتتتتول يلت الوظيفة الشتتتتتتتتتتاغرب  2016/026 و 2016/38

ل والعتتادل وأنته ليس متة متا يشتتتتتتتتتتتتتتتو    و ود  تالفتة يظي ابلنظر الكتتامتت 87684املعلن ينهتتا حتتت الرقم 
 معاملة غو يادلةم   رائية أو

و عن املستتتتتتتتتتتتتتتتتتأِنف يف يتتدم ا تيتتاره للوظتتائف املتتذكورب لتتد  حمكمتتة األمم املتاتتدب للمنتتازيتتات  - 2
)حمكمة املنازيات(م وقضت حمكمة املنازيات أبن دياو  املستأِنف اليت يطلب فيها مرا عة قرارات يدم 

،  عن املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتأِنف يف هتتتذا القرار أمتتتام حمكمتتة 2019أاير/متتتايو  20م ويف (1)تيتتتاره الثالغتتتة غو مقنولتتتةا 
املتادب لالستتتتتتتتتتتتتتتئناا )حمكمة ا ستتتتتتتتتتتتتتتئناا( ويقول  نه ينندي  لدا  يكم حمكمة املنازيات و يادب  األمم

 ا ستئناام املسألة للنظر فيها أمام قلم حمكمة  تلف وقاض  تلفم ويطلب األمني العام رفض
 

 الوالية التشريعية 

( من النظام األستتتاستتتي حملكمة ا ستتتتئناا )النظام األستتتاستتتي( يلت أن حمكمة 1) 2تنص املادب  - 3
 ا ستئناا ختتص ابلنظر والنت يف استئناا يكم حملكمة املنازيات يديت فيه أن حمكمة املنازيات:

 جتاوزت و يتها أو ا تصاصها؛ )أ( 

 متارس الو ية املنو ة هبا؛أو مل  )ب( 

 أو أ طأت بشأن مسألة قانونية؛ )ج( 

 أو ارتكنت  طأ يف اإل را ات من النوع الذين يؤغر يلت النت يف القضية؛ )د( 

 أو ارتكنت  طأ بشأن واقعة، أد     اختاذ قرار يندو جبال  أنه غو معقولم )ه( 

ة املنازيات ارتكنت هذه األ طا  يف يكمها، ويقع يلت ياتق املستتتتتتتتأِنف يب  ثكيد و غنات أن حمكم
وليستتت مهمة حمكمة ا ستتتئناا فيما يتعلق بطلب استتتئناا هي  يادب النظر يف القضتتية أو التوصتتل    

 م(2)استنتا اهتا اخلاصة بشأن الوقائع

__________ 

 Amineddine v. Secretary-General of the: الدين ضتتتتد األمني العام لامم املتادبانظر احلكم الصتتتتادر يف قضتتتتية أمني  (1) 

United Nations, Judgment No. UNDT/2019/043م 
 Chrichlow v. Secretary-General of the: كريتشتتتتتتتتلو ضتتتتتتتتد األمني العام لامم املتادبانظر احلكم الصتتتتتتتتادر يف قضتتتتتتتتية  (2) 

United Nations, Judgment No. 2010-UNAT-035م 
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اسي ( من النظام األس1) 8ويف يا ت قنول الديو ، حيدَّد اإل ار القانوه ذو الصلة يف املادب  - 4
من النظامني اإلدارين واألستتتتتتتاستتتتتتتي للموظفني اليت تنص يلت أن اخلطوب  2-11حملكمة املنازيات والقايدب 

األو  للموظف التتذين يطعن رايتتا يف قرار  دارين هي تقتتدمي  لتتب كتتتاا    األمني العتتام إل را  تقييم 
  لتتب   را  التقييم اإلدارين  دارين للقرار اإلدارينم وينص النظتتام اإلدارين للموظفني يلت أنتته قتتب تقتتدمي

من النظام األستتتاستتتي حملكمة  8يوما من اتريخ تلقي اإل طار ابلقرار اإلدارينم وتنص املادب  60يف غضتتتون 
ديو  مرفويتتة أمتتام حمكمتتة املنتتازيتتات تاقنتتل  ذا كتتان املتتديي قتتد قتتدم القرار اإلدارين  املنتتازيتتات يلت أن

تطلب األمر ذلك، و ذا رفعت الديو  أمام حمكمة املنازيات املطعون فيه لكي يتم تقييمه  داراي، ييثما 
تلقي قرار ويدب التقييم اإلدارين أو من انقضتتتتتتتتتتتا  مهلة الرد، يف يالة يدم و ود  يوما من 90يف غضتتتتتتتتتتتون 

 للويدبم رد
 

 املسائل 

 فيما يلي املسألتان املطرويتان يف ديو  ا ستئناا: - 5

دما قضتتت أبن ديو  املستتتأِنف اليت  عن فيها هل ارتكنت حمكمة املنازيات  طأ ين ‘1’ 
 2016/038يف يتتتتتدم ا تيتتتتتاره للوظيفتني الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاغرتني املعلن ينهمتتتتتا حتتتتتتت الرقمني 

غو مقنولة ألنه مل يقدم الطلب    ويدب التقييم اإلدارين يف غضتتتتتتتتتتتتتتتون  2016/026 و
 من النظام اإلدارين للموظفني؟ 2-11يوماً اليت تقتضيها القايدب  60 مهلة الت

هل ارتكنت حمكمة املنازيات  طأ يندما قضتتت أبن ديو  املستتتأِنف اليت  عن فيها  ‘2’ 
غو مقنولة ألنه  87684ينها حتت الرقم  يف قرار يدم ا تياره للوظيفة الشتتتتتتتتتتتتتاغرب املعلن

يوماً املطلوبة مبو ب  90 يرفع ديو  أمام حمكمة املنازيات يف غضتتتتتتتتتون مهلة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مل
 ( من النظام األساسي حملكمة املنازيات؟1) 8 املادب

 
 املسائل اإلجرائية 

 استئنافهميثو املستأِنف أيضا يدب مسائل   رائية أو يارضة يف  لب  - 6

  لسة ااع الديو  ‘1’ 

يطلب املستتتتتتتتتتأِنف يقد  لستتتتتتتتتة لستتتتتتتتتماع الديو  أمام حمكمة ا ستتتتتتتتتتئناا من أ ل استتتتتتتتتتديا   - 7
( ورئيس املوارد النشرية يف قوب األمم املتادب املؤقتة يف لننان، لطرح JSالشهود، مبن فيهم السيدب جم سم )

 وشرح األدلةم وحنن نرفض هذا الطلبم “كمةمع النظر يف أيينهم أمام قضاب احمل”أسئلة يليهم 

قوز للقضتتتتتتتتتاب املكلفني ”( من النظام الدا لي حملكمة ا ستتتتتتتتتتئناا يلت أنه 1) 18وتنص املادب  - 8
ابلنظر يف قضتتتتتتتتتتتتتتتية ما أن يعقدوا  لستتتتتتتتتتتتتتتات لستتتتتتتتتتتتتتتماع الديو  بنا  يلت  لب  طي من أيد الطرفني، 

الديو  هذه ستتتتتستتتتايد يلت الفصتتتتل يف القضتتتتية بستتتترية تلقا  أنفستتتتهم،  ذا كانت  لستتتتات ااع  من أو
ألن  “الفصل يف القضية بسرية ونزاهة”م ونر  أن يقد  لسة لسماع الديو  لن يسايد يف (3)“ونزاهة

__________ 

 مالتوكيد مضاا (3) 
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الوقائع    دال فيها وليستتتتتتت حمل نزاعم ولن نعيد النظر يف القضتتتتتتية أو نعقد  لستتتتتتات لستتتتتتماع الديو  
روية هنا تتعلق اب  تصتتتاا واملقنولية و  تتطلب شتتتهادب شتتتفوية ألغراض تقصتتتي احلقائقم واملستتتائل املط

 م(4)ويججا للنت يف ديو  ا ستئناا بنزاهة
 

 أمر تقدمي املستندات ‘2’ 

يطلب املستأِنف أيضا  صدار أمر بتقدمي املستندات إليادب النظر يف قرار ويدب التقييم اإلدارين،  - 9
ة التدا ليتة بشتتتتتتتتتتتتتتتتأن يمليتات ا ستتتتتتتتتتتتتتتتقتدام والتعيني يف قوب مبتا يف ذلتك تقتارير من مكتتب  تدمتات الرقتابت

 املتادب املؤقتة يف لننانم وحنن نرفض هذا الطلبم األمم

من النظام الدا لي حملكمة ا ستتتتتتتتتتتتتتتتئناا يلت أنه قوز حملكمة ا ستتتتتتتتتتتتتتتتئناا،  10وتنص املادب  - 10
لة ويؤدين    تستتوية القضتتية  ن كان من شتتأن ذلك أن مدم العدا”مباض  رادهتا، أن ثمر بتقدمي األدلة 

وكما أشتتتتتو    ذلك أياله، فالننا   نعيد النظر يف القضتتتتتية، بل نستتتتتتعرض ما  ذا كان م “بكفا ب وستتتتترية
يكم حمكمة املنازيات يتضتتتتتتتتتتتتتتمن أ طا  تتعلق اب  تصتتتتتتتتتتتتتتاا أو الوقائع أو القانون أو اإل را ات يلت 

وذا ( من النظام األستتتتاستتتتيم و لبا املستتتتتأِنف تقدمي املستتتتتندات غو ضتتتترورين 1) 2الناو املنني يف املادب 
الدرضم وأ وا، فالن األدلة املتعلقة بعمليات ا ستتتتتتتتتتتتتتتتقدام وا  تيار يف قوب األمم املتادب املؤقتة يف لننان 

 ليست ذات صلة ابملسألة املعروضة يلينا، وهي املقنولية، وليس موضوع قضية املستأِنفم
 

 يكم ابللدة العربية ‘3’ 

ة حلكم حمكمة ا ستتتتتتتتتتتتتتتتئناا يف هذه املستتتتتتتتتتتتتتتألة، أما فيما يتعلق بطلب املستتتتتتتتتتتتتتتتأِنف تر ة يربي - 11
( من النظام الدا لي حملكمة ا ستتتتتئناا، يندما يقدم أيد الطرفني مذكرب، 5) 19تقتضتتتتيه املادب  ملا ووفقا
يطلب نسخة، إبيد  لدات األمم املتادب الراية الست، فالن قلم احملكمة سيصدر احلكم بتلك اللدة  أو
 يقدم قلم احملكمة الرت ة العربية وذا احلكمميعمل يلت تر تهم ولذلك، س أو
 

 التماس أغنا  انعقاد دورب احملكمة ‘4’ 

، قدم املستتتتتتتتتتتتتتتأِنف التماستتتتتتتتتتتتتتا    حمكمة ا ستتتتتتتتتتتتتتتئناا بعنوان 2019تشتتتتتتتتتتتتتترين األول/أكتوبر  21يف  - 12
األقل لتصتتتتتتتتتتتتتتايح متديدا للمهلة الزمنية ملدب أستتتتتتتتتتتتتتنويني يلت ”ويف الطلب الكتاا، يطلب م “األدلة تقدمي”

اإلشتتتارات الواردب يف كمذكربال ا ستتتتئناا، وترد أد ه بعض األستتتناب ا ستتتتثنائية ك للطلبالم و   فتتتتتتتتتتتتتتتتتتكهوال 
األستتتتتناب  “بعض”ومبا أن املستتتتتتأِنف أشتتتتتار    أن م “كهذهال احملكمة الستتتتتماح كلهال بتعيني حمام يلتمس من

تلك األستتتتتتناب وديت األمني العام    الرد  ذاكرت، ديته حمكمة ا ستتتتتتتئناا    استتتتتتتكمال ا ستتتتتتتثنائية قد
 ما لتماس يلت

لتقدمي “  يفا ”وهذا التماس مقنَّع إل را  مرافعات  ضتتافية و لب للتأ يلم ويطلب املستتتأِنف  - 13

__________ 

 ,Musleh v. Commissioner-General of UNRWA: مصتتتتتتتلح ضتتتتتتتد املفوض العام لاونرواانظر احلكم الصتتتتتتتادر يف قضتتتتتتتية  (4) 

Judgment No. 2015-UNAT-596 يمر ضتتد األمني العام لامم املتادب؛ واحلكم الصتتادر يف قضتتية :Omar v. Secretary-

General of the United Nations, Judgment No. 2012-UNAT-264 شتتاكر ضتتد األمني العام ؛ واحلكم الصتتادر يف قضتتية
 مShakir v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2010-UNAT-056: لامم املتادب
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التماستتتته املكون من ستتتتنع صتتتتفااتم وابلنظر    رفض  لنه الستتتتابق يقد  لستتتتة لستتتتماع الديو ، فهو 
نتتدات لينني أن قوب األمم املتاتتدب املؤقتتتة يف لننتتان ااتتت ابلتمييز يطلتتب  صتتتتتتتتتتتتتتتتدار أمر بتقتتدمي املستتتتتتتتتتتتتتتت

التتدروز وأنتته أارغم يلت العمتتل لستتتتتتتتتتتتتتتتايتتات  ويلتتة ويف وقتتت متتتأ ر من الليتتلم وهو يقتتدم يتتدداً  ضتتتتتتتتتتتتتتتتد
ا ديا ات اليت تتعلق مبوضوع  لب استئنافه وليس مبسألة ما  ذا كانت حمكمة املنازيات قد أ طأت  من
 ل ديواه، مبا يف ذلك:احلكم بعدم قنو  يف

 يا ت التأ و من قنل مكتب أمني املظامل يف اتصا ته معهم؛ )أ( 

وا تتتب ويتتتدب التقييم اإلدارين يتتتدم جتتتتاهتتتل رستتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتته اليت بعثهتتتا ابل يتتتد اإللكرتوه  )ب( 
 يتعلق ابلوسا ة مبسايدب أمني املظامل؛ فيما

 وتقاريره؛يرض يمل مكتب  دمات الرقابة الدا لية  )ج( 

فتئ  ما”يدم رؤية ويدب التقييم اإلدارين أن فريق   را  املقابالت كان يتألف من أفراد  )د( 
 وجتاهل التاليب بنتائج ا  تنارات؛ “سلوكهم يانتقد بشدب

 التمثيل الناقص للدروز والتمييز ضدهم؛ )ه( 

 أو ه محاية املنلِ دني ين املخالفات؛ )و( 

 ؛63/253م مبو ب قرار اجلمعية العامة التزام األمني العا )ز( 

 األمني العامم “نقص غقة” )ح( 

( من النظتام التدا لي حملكمتة ا ستتتتتتتتتتتتتتتتئنتاا إب را  مرافعتات  ضتتتتتتتتتتتتتتتتافية 1) 31وتستتتتتتتتتتتتتتتمح املتادب  - 14
نح م “ظروا استثنائية يف”  م(5)“بصفة استثنائية”التأ يل    وفيما يتعلق بطلنات التأ يل، مل ميا

قوز للرئيس، يف أين وقت،  ما بنا  يلت ”مكررا من نظامنا الدا لي يلت أنه  18وتنص املادب  - 15
اقرتاح مقدم من أيد الطرفني أو مباض  رادته، أن يصتتتتتتتتدر أين قرار يندو مناستتتتتتتتنا إلدارب القضتتتتتتتتية بطريقة 

 م“يادلة وسريعة وإليقاق احلق للطرفني

والنظر يف الضتتتتترر الذين  “استتتتتتثنائية”وتتادث هذه األيكام والستتتتتوابق القضتتتتتائية ين أستتتتتناب  - 16
يلاق ابألمني العام يف املوافقة يلت ا لتماس، فضتتال ين ما هي اإلدارب العادلة والستتريعة للقضتتية و يقاق 

 آب/ 1العام رده يف احلق للطرفنيم وقد قدم املستأِنف ا لتماس يف وقت متأ ر من العمليةم وقدم األمني 
 م وأبلدت حمكمة ا ستئناا املستأِنف برفض  لنه يقَد  لسة لسماع الديو  يف أيلول/2019أغسطس 
تشرين  25م وكان يلت يلم أيضا أبنه كان من املقرر النطق ابحلكم يف ديو  ا ستئناا يف 2019سنتم  

ر يىت آ ر حلظة لتقدمي هذا ا لتماسم م ويلت الرغم من ذلك، فالن املستتتتتتتتتتتتتأِنف انتظ2019األول/أكتوبر 
ومل يقدم سنناً لاللتماس املتأ ر وللسعي    توكيل حمام يف هذه املريلة املتأ رب من اإل را اتم و  ميكننا 

__________ 

 Harris v. Secretary-General of the United: ام لامم املتادبهاريس ضتتتتتتتد األمني العانظر األمر الصتتتتتتتادر يف قضتتتتتتتية  (5) 

Nations, Order No. 324 (2018)م 

https://undocs.org/ar/A/RES/63/253
https://undocs.org/ar/A/RES/63/253
https://undocs.org/ar/A/RES/63/253
https://undocs.org/ar/A/RES/63/253
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هنتام بل  ن منح ث يتل أغنتا  املداو ت وقنيتل النطق ابحلكم من شتتتتتتتتتتتتتتتتأنه  “ظروفا استتتتتتتتتتتتتتتتثنتائيتة”أن جند 
 ريعة لالستئنااميقوض اإلدارب العادلة والس أن

ويالوب يلت ذلك، ستتتتتتتتتتيتضتتتتتتتتتترر األمني العام من اضتتتتتتتتتتطراره     نفاق املزيد من املوارد يلت هذه  - 17
املستتتتتتتتتألةم ويف حتقيق التوازن بني املس ابلعملية والضتتتتتتتتترر الذين ستتتتتتتتتيلاق ابألمني العام، قب يلينا أيضتتتتتتتتتا 

وكذلك  ،لذين ستتتتتيلاق ابلطرا ا  رحنقق تواز  بني أين منفعة ابلنستتتتتنة لديو  املستتتتتتأنف والضتتتتترر ا أن
مصتتتتتتتتتلاة العدالة يف الستتتتتتتتتماح ابلتأ يلم ويطلب املستتتتتتتتتتأِنف التأ يل بدرض تقدمي املزيد من األدلة واملواد 

احملتمل  غو الدايمةم ومع ذلك، فالن مرا عة ما قدمه املستأنف ديما لاللتماس تقود     استنتاج أنه من
وهي ما  ذا كانت الديو   -ن ذاَت صتتتلة ابملستتتألة املعروضتتتة يلينا أن يقدم املستتتتأِنف أدلة ميكن أن تكو 

و وهريًة ابلنستتتنة وام بل  ن املستتتتأِنف يستتتعت     يادب الدفاع ين موضتتتوع ديواه املرفوية أمام  - مقنولة
 حمكمة املنازيات و يادب النظر فيهم

 د دورب احملكمةمونتيجة لذلك، فالننا نرفض التماس املستأِنف املقدم أغنا  انعقا - 18
 

 الوقائع واإلجراءات 

 م(6) ن الوقائع يف هذا ا ستئناا ليست    يد كنو موضع  الا - 19

فنعد تقدمي املستتتتتتتأِنف  لناته للاصتتتتتتول يلت الوظائف الثالث الشتتتتتتاغرب، قام مدير ديم النعثة ابلرد  - 20
منلدا املستتتتتتتتأِنف بعدم جناح ترشتتتتتتتاه للوظيفتني الشتتتتتتتاغرتني املعلن ينهما  2017كانون األول/ديستتتتتتتم    19 يف

، أبِلغ املستتتتتتتتتتتتتأِنف بعدم جناح ترشتتتتتتتتتتتتاه 2018نيستتتتتتتتتتتتان/أبريل  27م ويف 2016/026و  2016/38حتت الرقمني 
 مم و   الا يلت أن هذه هي القرارات اإلدارية املطعون فيها87684للوظيفة الشاغرب املعلن ينها حتت الرقم 

،  لب الستتتتتتتتتتتتتتتيد أمني الدين تقييماً  دارايً للقرارات القاضتتتتتتتتتتتتتتتية بعدم 2018يزيران/يونيه  26ويف  - 21
 تشتتتتتتتتتتتتتتترين األول/ 16ا تيتتتاره للوظتتتائف الثالثم وردت ويتتتدب التقييم اإلدارين من  الل متتتذكرب مؤر تتتة 

 2018 تشتتتتتتتتتتتتتتترين األول/أكتوبر 17لكنهتتا مرستتتتتتتتتتتتتتتلتتة ابل يتتد اإللكرتوه    املستتتتتتتتتتتتتتتتتتأِنف يف  2018 أكتوبر
 التد لم ورفضت

، كتب السيد أمني الدين    شخص يديت الدكتور حم مم 2018كانون األول/ديسم    10ويف  - 22
(HM الناً منه أن يكتب    رئيس بعثة القوب املؤقتة، ابلنيابة ينه، للاصتتتتتتتتتتتتتتتول يلت  يفا  من املهلة  )

 2016/038الزمنية احملددب لطلب التقييم اإلدارين املتعلق ابلوظيفتني الشتتتتتتتاغرتني املعلن ينهما حتت الرقمني 
ستتتتتتتتتتتتتتأِنف أبنه انتقل وأيطت امل 2018كانون األول/ديستتتتتتتتتتتتتم    15م وأبلغ الدكتور حم مم يف 2016/026 و

 السيد أمني الدين معلومات ا تصال مبكتب أمني املظامل و دمات الوسا ةم

لطلب اإليفا   2018كانون األول/ديستتم    24مث كتب املستتتأِنف    رئيس بعثة القوب املؤقتة يف  - 23
اغرتني املعلن ينهما حتت الرقمني من الشتتتتتترل املتعلق ابملهلة الزمنية للتقييم اإلدارين املتعلق ابلوظيفتني الشتتتتتت

أبنتته   ميلتتك  2019كتتانون الثتتاه/ينتتاير   14م وأبلدتته رئيس بعثتتة القوب املؤقتتتة يف 2016/026 و 2016/038

__________ 

 م20-9احلكم املطعون فيه، الفقرات  (6) 
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ستتتتتتتتتتتتتتتلطة اإليفا  من املهلة الزمنية للتقييم اإلدارين أو متديدهام ونصتتتتتتتتتتتتتتتاه رئيس بعثة القوب املؤقتة ابلكتابة 
 ويدب التقييم اإلدارينم   

، كتب املستتتتتتتتتتتأنف    مكتب أمني 2019شتتتتتتتتتتنال/ف اير  19 و 2019كانون الثاه/يناير   15ويف  - 24
املظامل و دمات الوستتتتتتتتتتتا ة يف األمم املتادب، بواستتتتتتتتتتتطة ال يد اإللكرتوه، ليلتمس املستتتتتتتتتتتايدب يلت القيام 

 ابلوسا ة فيما يتعلق مبا يطالب بهم

ِنف متديدا للمهلة الزمنية لرفع ديواه أمام حمكمة ،  لب املستتتتتتتتتتأ2019كانون الثاه/يناير   15ويف  - 25
، مناتتت حمكمتتة املنتتازيتتات 2019شتتتتتتتتتتتتتتتنتتال/ف اير  6املنتتازيتتات فيمتتا يتعلق بعتتدم ا تيتتاره للوظتتائفم ويف 

، أودع الستتتتتتيد 2019شتتتتتتنال/ف اير  20لرفع واستتتتتتتكمال ديواهم ويف  2019شتتتتتتنال/ف اير  20التمديد يىت 
 ازيات يطعن فيها يف يدم ا تياره للوظائفمأمني الدين ديو  أمام حمكمة املن

، رفضتتتتتتتتتتتتتتتتت حمكمتتة املنتتازيتتات  لنتتات املستتتتتتتتتتتتتتتتتتأنف أل تتا UNDT/2019/043ويف يكمهتتا رقم  - 26
مقنولة ألستتتتتتتناب  تلفةم وفيما يتعلق بعدم ا  تيار للوظيفتني الشتتتتتتتاغرتني املعلن ينهما حتت الرقمني  غو

، قضتتتتتتتتتتتتتت حمكمة املنازيات أبن الديو  غو مقنولة من يي  املوضتتتتتتتتتتتتتوع ألنه 2016/026 و 2016/038
)ج(  )أ( و 2-11يقدم  لنا يف الوقت املناستتتتب إل را  تقييم  دارين يلت الناو املطلوب يف القايدتني  مل

من النظام اإلدارين للموظفنيم وكونه ستتتتتتتتتتتتتتتعت  طأ    احلصتتتتتتتتتتتتتتتول يلت  يفا  من املويد النهائي للتقييم 
 اإلدارين أبغر ر عي بعد ستة أشهر مل يدو املويد النهائي احملدد لهم

،  لصتتتتتتتتتتتتتتتت حمكمة املنازيات 87684وفيما يتعلق ابلوظيفة الشتتتتتتتتتتتتتتتاغرب املعلن ينها حتت الرقم  - 27
املستتتتتتتتتتتتتتتتتتأِنف  لتتب   را  تقييم  دارين  لول املويتتد النهتتائي، غو أنتته مل يرفع ديواه أمتتام حمكمتتة  أن   

يد احملدد الوقت املناستتتتتتتتتتتتتبم ولئن كانت ويدب التقييم اإلدارين ردت يف وقت متأ ر ين املو  يفاملنازيات 
وا، كان املستتتتتتتتتتتتتتتتأِنف   يزال يف غضتتتتتتتتتتتتتتتون مهلة التستتتتتتتتتتتتتتتعني يوما لرفع ديو     حمكمة املنازيات  لول 

متديدا للمهلة الزمنية مشتتتتتتتتتتتتوا  2019كانون الثاه/يناير   15م غو أنه  لب يف 2019كانون الثاه/يناير  15
ب فيها املستتتتتتتايدب من مكتب أمني     هود وستتتتتتتا ة وقدم رستتتتتتتالة  لكرتونية مؤر ة يف اليوم نفستتتتتتته يطل

املظتامل و تدمتات الوستتتتتتتتتتتتتتتتا تة يف األمم املتاتدبم بيتد أنته مل يقتدم واثئق تنني أنته وقوب األمم املتاتدب املؤقتة 
لننان كا  يشتتتتتتتتتتتتاركان يف يملية وستتتتتتتتتتتتا ة يف غضتتتتتتتتتتتتون املهلة احملددب لرفع ديواهم ويف غياب أدلة  غنات  يف

الوستتا ة يف األمم املتادب تشتتو    أنه كان يشتتارو يف تستتوية مستتتندية من مكتب أمني املظامل و دمات 
الراية، ونظرا ألنه مل ينني ظروفا استتتتتتتتتتتتتتتتثنائية  ار ة ين  رادته، ألدت حمكمة  للمنازية ابلوستتتتتتتتتتتتتتتائل غو

املنازيات قرارها العارض بتمديد املهلة الزمنية املتاية له لرفع ديواهم ونتيجة لذلك،  لصتتتتتتتتتتتتتتتت حمكمة 
 غو مقنولةم 87684 أن ديواه املتعلقة ابلوظيفة الشاغرب املعلن ينها حتت الرقم املنازيات   

 
 املذكرات 

 طعن املستأِنف  

يطلب املستتتتتتتتتتأِنف    حمكمة ا ستتتتتتتتتتئناا  لدا  يكم حمكمة املنازيات ورد الديو     حمكمة  - 28
حمكمة ا ستتتتتتتتتتتتتتتتئناا يف  يع املنازيات ليعيد قاٍض  تلف النظر يف موضتتتتتتتتتتتتتتتويهام كما يطلب أن تنظر 

الستتتتتتتتتتتتجل املستتتتتتتتتتتتتندين املعروض يلت حمكمة املنازيات وأن ثمر حمكمة ا ستتتتتتتتتتتتتئناا أبن تاستتتتتتتتتتتتتاق يلت 
  تعويض ممنوح فائدٌب وفق سعر الفائدب األساسي اللنناهم أين
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وهو يقول  نتتته  لتتتب من قوب األمم املتاتتتدب املؤقتتتتة يف لننتتتان ومكتتتتب أمني املظتتتامل و تتتدمتتتات  - 29
ة يف األمم املتاتتدب أن ميناتتاه متتديتدا للمهلتتة الزمنيتتة لتقتتدمي  لتتب   را  تقييم  دارينم وجتتاوزت الوستتتتتتتتتتتتتتتتا تت

حمكمة املنازيات ا تصاصها إبلدا  متديدها يف األول للمهلة الزمنية إلمتام تقدمي يريضة ديواه    حمكمة 
ا تصتتتتتاصتتتتتها بتجاهلها ديواه ( كما أن حمكمة املنازيات مل متارس NBI/2019، 008املنازيات )األمر رقم 

جتاهال اتمام ويدفع أيضتتتتتتتتتاً أبن حمكمة املنازيات أ طأت يف مستتتتتتتتتألة قانونية  يتمادها فق  يلت النتائج 
اليت توصتتتتتتتتتلت  ليها ويدب التقييم اإلدارينم كما أ طأت حمكمة املنازيات يف اإل را ات ألن األمني العام 

قضتتتتتتتتتتتتتيتني فق  من القضتتتتتتتتتتتتتااي الثالث غو مقنولتني،  أن 2019آذار/مارس  16اديت يف التماستتتتتتتتتتتتته املؤرخ 
 وابلتايل، وافق األمني العام يلت أن القضية الثالثة مقنولةم

ويدفع املستتتتتأِنف أيضتتتتا أبن قاضتتتتية حمكمة املنازيات أ طأت يف يدد من النتائج اليت توصتتتتلت  - 30
حم ويقول، من بني أمور أ ر ،  ليها فيما يتعلق ابلوقائع مما أستتفر ين اختاذ قرار غو معقول بشتتكل واضتت

 ن حمكمة املنازيات مل تستتتتتتتتند يف قرارها       مرافعة املستتتتتتتتأنف ضتتتتتتتده ووقفت بوضتتتتتتتوح     انب قوب 
املتادب املؤقتة يف لننانم وارتكنت حمكمة املنازيات أ طا  يستتتتتتتتتتتتتتتابية يف يستتتتتتتتتتتتتتتاب املهل الزمنيةم  األمم
نازيات، تشتتتو احلدود الزمنية    األايم التقوميية و  تشتتتمل من النظام الدا لي حملكمة امل 34للمادب  ووفقاً 

هو  “ لب املرا عة القضتتتتتتتتائية”يوم احلدث الذين تندأ منه الفرتب، مما يعين أن املويد النهائي احملدد لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
ابلنستتتتتتتتتتتتتتتنة لقضتتتتتتتتتتتتتتتاايهم وارتكنت حمكمة املنازيات  طأ متعلقا ابلوقائع يف  2019كانون الثاه/يناير  16

أو برتنة  5-من احلكم يي  أشتتتتتتتتتارت    أنه ستتتتتتتتتيستتتتتتتتتاب دياواه  ذا ا تو لوظيفة برتنة خ ع 12 الفقرب
أيلت بطريقة  ار ة ين العملية العادية، يف يني أنه مل يقيد ذلك يصتتتتتتتترا يلت  ارج العملية العادية ألن 

النظام اإلدارين للموظفني تستتتتتتتتتتتتتتتمح ابستتتتتتتتتتتتتتتتثنا  تعيينه يف وظيفةم وأ طأت حمكمة  يا ت يف هناو يدب
كانون   16، واملعاد  رستتتتتتتتتتتتتتتتاوا يف 2019كانون الثاه/يناير   15املنازيات يندما ايت ت ديواه املقدمة يف 

ئل املتنتادلة مع أ ا التمتاس لتمتديد املهلتة الزمنيتةم وجتاهلتت حمكمتة املنتازيات الرستتتتتتتتتتتتتتتتا 2019 ينتايرالثتاه/
موظفي التتتديم التقين بقلم احملكمتتتة املعنيني ابإليتتتداع اإللكرتوه للواثئق واليت تتتتدل يلت أنتتته كتتتان يوا تتته 

 صعوابت تقنية يف رفع ديواه  لكرتونيام

ويقول أيضتتتتتتتتتا  ن حمكمة املنازيات مل ث ذ يف ا يتنار أدلة  طية بشتتتتتتتتتأن مشتتتتتتتتتاركة مكتب أمني  - 31
ا ة يف األمم املتادبم وقادمت احلا ت الثالث    ويدب التقييم اإلدارين  ستعراضها املظامل و دمات الوس

يف  لب وايد ألنه مت القيام ابلوسا ة بشأ ا معاًم وأرسل  لنات    غالغة موظفني  تلفني اتبعني ملكتب 
لكن حمكمتتة ، و 2018كتانون األول/ديستتتتتتتتتتتتتتتم    24أمني املظتامل و تدمتات الوستتتتتتتتتتتتتتتتا تة يف األمم املتاتدب يف 

كانون الثاه/يناير   15املنازيات مل ث ذ يف ا يتنار ستتتتتتتتتتتتتتو  رستتتتتتتتتتتتتتالته اإللكرتونية املتعلقة ابملتابعة واملؤر ة 
األمم  يفم و  ينندي رفض ديواه بستتتتتتتتتتتتنب ب   استتتتتتتتتتتتتجابة مكتب أمني املظامل و دمات الوستتتتتتتتتتتتا ة 2019

م ووفق 2018كانون األول/ديستتتم    10املتادبم وكانت جترين الوستتتا ة من  الل مكتب أمني املظامل يىت 
، بدأت املهلة الزمنية املمنوية (7)واوا  تهاد القضتتتتتتتتائي حملكمة ا ستتتتتتتتتئناا يف احلكم الصتتتتتتتتادر يف قضتتتتتتتتية 

الستتتتتتتتتراين ابتدا  من ا  تماع الذين اقرتيه الستتتتتتتتتيد مراد من مكتب أمني املظامل و دمات الوستتتتتتتتتا ة  يف له
النعثة ابلقوب املؤقتةم ويدفع املستتتتتتتأنف أبن املويد النهائي لرفع الديو  كان األمم املتادب مع مدير ديم  يف

 م2017كانون األول/ديسم    19ألنه مل يتلق  شعاراً ابلقرار يىت  2018شنال/ف اير  19يكون  ينندي أن
 

__________ 

 ,Wu v. Secretary-General of the United Nations: وو ضتتتد األمني العام لامم املتادبانظر احلكم الصتتتادر يف قضتتتية  (7) 
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 رد األمني العام  

ت وأن ترفض يطلتتتب األمني العتتتام    حمكمتتتة ا ستتتتتتتتتتتتتتتتئنتتتاا أن تؤكتتتد يكم حمكمتتتة املنتتتازيتتتا - 32
ا ستتتتتتتتتئناا برمتهم ويدفع األمني العام أبن حمكمة املنازيات  لصتتتتتتتتت بشتتتتتتتتكل صتتتتتتتتايح    أن الديو  

مقنولةم ويشكل  لب   را  تقييم  دارين يف الوقت املناسب  طوب أو   لزامية يف يملية ا ستئناام  غو
(  رستتتتتتتتتتتتال  لب   را  التقييم ST/SGB/2018/1ويشتتتتتتتتتتتترتل النظامان األستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتي واإلدارين للموظفني )

 “يومتتتا تقومييتتتا من اتريخ تلقي املوظف   طتتتارا ابلقرار اإلدارين املطعون فيتتته 60” يف غضتتتتتتتتتتتتتتتون اإلدارين
)ج((م ورأت حمكمة املنازيات أنه كان ينندي للمستتتتتتتتتتتتتتتتأِنف أن يطلب   را  تقييم  )أ( و 2-11)القايدب 

 لول  2016/026 و 2016/038 دارين لعتدم ا تيتاره للوظيفتني الشتتتتتتتتتتتتتتتتاغرتني املعلن ينهمتا حتتت الرقمني 
كانون   19م ويؤكد املستتتتتتتتتتتتتتتتأِنف بشتتتتتتتتتتتتتتتكل غو صتتتتتتتتتتتتتتتايح أنه مل يتلق   طاراً يف 2018شتتتتتتتتتتتتتتتنال/ف اير  17

كانون   22؛ بيد أن هذا يتعارض مع األدلةم كما تلقت رسالة ي  ال يد اإللكرتوه يف 2017 األول/ديسم 
بالغ فيهتتتتتتتتا ابلقرارم وكتتتتتتتتان يلت يلم بعتتتتتتتتدم ا  تيتتتتتتتتار، يلت األكثر،  لول  2017األول/ديستتتتتتتتتتتتتتتم  

ا ة يف يندما بع  رسالة ابل يد اإللكرتوه    مكتب أمني املظامل و دمات الوس 2018شنال/ف اير  19
األمم املتادب يشتتتتتتتتتتو فيها    يدم ا تيارهم ويىت لو مت احلستتتتتتتتتتاب من هذا التاريخ األ و، فقد قدم  لناً 
إل را  تقييم  دارين  تتارج املهلتتة احملتتددبم ويتتديي أنتته  لتتب   را  تقييم  دارين يف وقتتت متتتأ ر ألنتته كتان 

دم أدلة كافية يلت الوستتتتتتا ةم ومل يتفق  الل الوستتتتتتا ةم بيد أنه مل يق حياول يل القضتتتتتتااي الثالث معاً من
املستتتتتأِنف والقوب املؤقتة ق  يلت   را  وستتتتا ة ومل تشتتتتارو القوب املؤقتة أبدا يف يملية وستتتتا ةم ويف احلكم 

جمرد  لب املستتتتتايدب من مكتب أمني املظامل ”، قضتتتتتت حمكمة ا ستتتتتتئناا أبن ندوغاالصتتتتتادر يف قضتتتتتية 
 م(8)“كاا يف هذا الصدد غو

و لصت حمكمة املنازيات بشكل صايح أيضا    أن الديو  غو مقنولة فيما يتعلق ابلوظيفة  - 33
أ ا  م غو أن حمكمة املنازيات منات يف النداية متديدا للوقت،   87684الشاغرب املعلن ينها حتت الرقم 

ألدت التمديد يلت حنو صتتتتتتتتتايح، بعد   را  استتتتتتتتتتعراض أوغق، ألنه مل يكن يو د دليل يديم أن التمديد 
ت ره ظروا استتتتتتثنائية  ار ة ين  رادب املستتتتتتأِنفم وكان الستتتتتنب األصتتتتتلي الذين قدمه املستتتتتتأِنف لطلب 

م “رياية أمني املظاملالرتكيز يلت احملاولة احلقيقية إلقاد يل من  الل الوستتتتتتتتتتتتتتتتا ة حتت ”التمديد هو 
أن األدلة الوييدب كانت هي نستتتتتتخ من رستتتتتتائل ال يد اإللكرتوه املرستتتتتتلة لطلب الوستتتتتتا ةم ومل يثنت  غو

املستتتتتأنف أنه وقوب األمم املتادب املؤقتة يف لننان كا  فعال يشتتتتاركان يف يملية وستتتتا ة  الل املهلة الزمنية 
تأِنف أنه وقوب األمم املتادب  لرفع ديواهم كما أنه مل ينني أين ظروا  ار ة ين  رادتهم ومل يثنت املستتتتتتتتتتتتتتت

 ‘4’ ( )د(1) 8املؤقتة يف لننان كا  يف يملية وستتتتتتتتا ة يف غضتتتتتتتتون املهلة احملددب لرفع ديواهم وتنص املادب 
يف احلا ت اليت يستتتتتتتعت فيها الطرفان    ”من النظام األستتتتتتتاستتتتتتتي حملكمة املنازيات يلت أنه تاقنل ديو  

ممم و  يتوصتتتالن    اتفاق، ترفع  ع ين  ريق الوستتتا ة يف غضتتتون املهلة احملددب لرفع الديو تستتتوية النزا 
يوما تقومييا من فشتتل الوستتا ة، وفقا لء را ات املنصتتوا يليها يف ا تصتتاصتتات  90الديو  يف غضتتون 

 ويقول املستأَنف ضده  ن اهتماما ابلوسا ة مع ا ينه   يفي هبذا احلكممم “شعنة الوسا ة

__________ 

 Ngoga v. Secretary-General of the United: ندوغا ضتتتتتتتتد األمني العام لامم املتادبانظر احلكم الصتتتتتتتتادر يف قضتتتتتتتتية  (8) 
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ومل تتجاوز حمكمة املنازيات ا تصاصها إبلدا  قرارها األويل بتمديد املهلة الزمنية لرفع ديواه ألن  - 34
( من نظامها األستتتتاستتتتي، واليت 6) 2حمكمة املنازيات  تصتتتتة مبرا عة ا تصتتتتاصتتتتها أو و يتها وفقا للمادب 
املستأَنف ضده أبنه من املناسب أن  أكدت حمكمة ا ستئناا أنه ميكنها القيام به من تلقا  ذاهتام ويدفع

 تنظر حمكمة املنازيات فيما  ذا كان وا ا  تصاا قنل النظر يف موضوع ديو  معينةم

وأ واً، يقول املستتتتتتتتتتتأنف ضتتتتتتتتتتده  ن املستتتتتتتتتتتأِنف يركز يلت موضتتتتتتتتتتوع ديواه ويثو اديا ات يامة  - 35
و تقصتتتتتتتتتتتتو يف ممارستتتتتتتتتتتتة ا  تصتتتتتتتتتتتتاا، مديومة أبدلة ابلتمييز والتايز ضتتتتتتتتتتتتده، ومل حيدد أين جتاوز أ وغو
 أ طا  قانونية، أو أ طا   وهرية فيما يتعلق ابلوقائع، أو أ طا    رائية ارتكنتها حمكمة املنازياتم أو
 

 االعتبارات 

، جند، 2016/026 و 2016/038فيما يتعلق ابلوظيفتني الشتتتتتتتتتتتتتتتاغرتني املعلن ينهما حتت الرقمني  - 36
د ه، أن حمكمة املنازيات مل ختطئ يف استتتتتنتاج أن ديو  املستتتتتأِنف رافعت استتتتتنادا    األستتتتناب الواردب أ

 من النظام اإلدارين للموظفنيم 2-11 ارج ا  ال وغو مقنولة يمال ابلقايدب 

، جند، استتتنادا    األستتناب الواردب 87684وفيما يتعلق ابلوظيفة الشتتاغرب املعلن ينها حتت الرقم  - 37
زيات أ طأت يندما  لصتتتتت    أن الديو  غو مقنولة، وحنن نعيد هذه الديو  أد ه، أن حمكمة املنا
    حمكمة املنازياتم

 2016/026 و 2016/038ديو  املستِأنف فيما يتعلق ابلوظيفتني الشاغرتني املعلن ينهما حتت الرقمني  - أو  

 لصتتتتتتتتتتتتتتت حمكمة املنازيات    أن الديو  املتعلقة ابلوظيفتني الشتتتتتتتتتتتتتتاغرتني املعلن ينهما حتت  - 38
غو مقنولة من يي  املوضتتتتتتتتتتوع ألنه مل يقدم  لنا يف الوقت املناستتتتتتتتتتب  2016/026 و 2016/038الرقمني 

 موظفنيم)أ( و )ج( من النظام اإلدارين لل 2-11إل را  تقييم  دارين يلت الناو املطلوب يف القايدتني 

( من النظتام األستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتي حملكمتة املنتازيات ا  تصتتتتتتتتتتتتتتتاا لتلتك احملكمتة للنظر 1) 2ومتنح املادب  - 39
مقنولتتة     ذا كتتان املوظف قتتد ستتتتتتتتتتتتتتنق ”التتديتتاو  اليت يطعن فيهتتا يف القرارات اإلداريتتةم و  تكون ديو   يف
م (9)“لتتديو  يف غضتتتتتتتتتتتتتتون املهتتل احملتتددبقتتدم القرار اإلدارين املطعون فيتته من أ تتل التقييم اإلدارين ورافعتتت ا أن
قوز حملكمة املنازيات تعليق هذا الشتتتترل املرتن  ابملهلة الزمنية أو التداضتتتتي ينه فيما يتعلق ابلتقييم اإلدارين  و 

 ( من نظامها األساسيم3) 8وفقا للمادب 

 )ج( من النظام اإلدارين للموظفني: 2-11وترد املهلة الزمنية يف القايدب  - 40

  يقنل األمني العام  لنا إب را  تقييم  دارين     ذا أارستتتتتتل يف غضتتتتتتون ستتتتتتتني يوما تقومييا من اتريخ تلقي  
املوظف   طارا ابلقرار اإلدارين املطعون فيهم وقوز لامني العام متديد هذه املهلة الزمنية ريثما تنتهي  هود 

 للشرول اليت حيددها األمني العامم الراية اليت ينذوا مكتب أمني املظامل، وذلك وفقا التسوية ابلسنل غو

__________ 

 Costa v. Secretary-General of the United: املتادبكوستتتتتتتا ضتتتتتتد األمني العام لامم انظر احلكم الصتتتتتتادر يف قضتتتتتتية  (9) 
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، أا طر املستتتتأِنف ابلقرار 2017كانون األول/ديستتتم    19و لصتتتت حمكمة املنازيات    أنه يف  - 41
ا  تنارات  اإلدارين موضتتتتتتتتتتتتتتتوع النزاع، وهو أنه لن يتم ا تياره ألين من هاتني الوظيفتني ألنه مل ينجح يف

 2018شتتتتتتتتتتتنال/ف اير  17أو يىت  2017كانون األول/ديستتتتتتتتتتتم    19يوما ابتدا  من  60التقنيةم وكان لديه 
لتقدمي  لنه إل را  تقييم  2018يزيران/يونيه  26لتقدمي  لب إل را  تقييم  دارينم وانتظر املستتتتأِنف يىت 
كانون   19يومام ويديي أنه مل يتلق الرستتتتتالة يف  60 دارين، أين بعد أربعة أشتتتتتهر تقرينا من املهلة احملددب يف 

م ويىت لو قنلنا أبنه مل يتلق الرستتتتالة يف ذلك التاريخ، فقد ايرتا ابستتتتتالم اإل طار 2017األول/ديستتتتم  
بعدم ا تياره للوظيفتني املذكورتني يف رستتتتتتتتتتتتتتتالة بعثها ابل يد اإللكرتوه    مكتب أمني املظامل و دمات 

م ولذلك، فالن هذا هو أيدث اتريخ كان فيه يلت 2018شتتتتتتتنال/ف اير  19ملتادب يف الوستتتتتتتا ة يف األمم ا
كتاريخ لء طار، فالن  لنه للتقييم اإلدارين   2018يلم بقرارين يدم ا  تيارم و ذا استخدمنا شنال/ف اير 

 م ومن الواضتتتتتتتتتتتتتتح2018يظتتتل  تتتارج ا  تتتال احملتتتددب ألنتتته  لتتتب   را  التقييم اإلدارين يف يزيران/يونيتتته 
من النظام  8من النظام اإلدارين للموظفني واملادب  2-11الديو  ستتتتتتتتتتتتتتتقطت ابلتقادم مبو ب القايدب  أن

 األساسي حملكمة املنازياتم

 يفا  من شتتتتتتتترل املهلة الزمنية  2018كانون األول/ديستتتتتتتتم    10وحيتج املستتتتتتتتتأِنف أبنه  لب يف  - 42
القوب املؤقتة لكن رئيس بعثة القوب املؤقتة أكد أنه   ميلك سلطة اإليفا  من شرل املهلة الزمنية للتقييم  من

 م2018اإلدارين أو متديدها، و  سيما بعد ستة أشهر من تقدميه  لب التقييم اإلدارين يف يزيران/يونيه 

 و تتدمتتات الوستتتتتتتتتتتتتتتتا تتة يف ويقول املستتتتتتتتتتتتتتتتتتأِنف أيضتتتتتتتتتتتتتتتتا  ن  لنتته املقتتدم    مكتتتب أمني املظتتامل - 43
املتادب لتقدمي املستتتتتايدب أياد حتديد املهلة الزمنية ألنه كان يستتتتتعت    التستتتتتوية غو الراية يف   ار  األمم

م غو أن حمكمة ا ستئناا قضت بوضوح واومكتب أمني املظامل، وهو يستند    احلكم الصادر يف قضية 
 :(10)مبا يلي واوقضية  يف

كمممال ليس هناو يلت اإل الق أين ستتتتتتتتتتتتتلطة قانونية حملكمة املنازيات لند  ستتتتتتتتتتتتتراين فرتب   
اتريخ تلقي ”التقادم من ستني يوما من  اية مفاوضات التسوية اليت يقوم هبا أمني املظامل، بد  من 

)ج( من النظتتتتام اإلدارين  2-11ولدتتتتة القتتتتايتتتتدب “م املوظف   طتتتتارا ابلقرار اإلدارين املطعون فيتتتته
موظفني واضتتتتتتتتتتتتتاةم ويالوب يلت ذلك، أن تقوم حمكمة املنازيات ابيتنار بد  فرتب الستتتتتتتتتتتتتتني يوما لل

( 3) 8 املادب )ج( من النظام اإلدارين ينتهك احلظر القانوه يف 2-11بطريقة   تتوافق مع القايدب 
 ماأن تقوم حمكمة املنازيات بتعليق املهلة الزمنية لطلب التقييم اإلدارين أو التداضي ينه

واألمني العتام ويتده هو التذين يتمتع ابلستتتتتتتتتتتتتتتلطتة التقتديريتة لتمتديتد املهلتة الزمنيتة للتقييم اإلدارينم  - 44
)ج( من النظتتام اإلدارين للموظفني األمني العتتام الستتتتتتتتتتتتتتتلطتتة التقتتديريتتة لتمتتديتتد مهلتتة  2-11ومتنح القتتايتتدب 

األمم املتادب  هوده الرامية    التوصل يوما ريثما ينذل مكتب أمني املظامل و دمات الوسا ة يف  60 التتتتتتتتتتتت
األمني     يل ابلسنل غو الراية، وبشرول حيددها األمني العامم ويف هذه القضية،   يو د دليل يلت أن

العام مدد صتتتتتتتتتتتتتراية املهلة الزمنية للتقييم اإلدارين أو يدد شتتتتتتتتتتتتترو ا لتمديدهام كما أنه   يو د دليل يلت 
يي  أشتتتتتتارت  واوين أشتتتتتتارت  ليه حمكمة ا ستتتتتتتئناا يف يكمها يف قضتتتتتتية متديد ضتتتتتتمين يلت الناو الذ

__________ 
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مفاوضتتتات  أن تستتتتنتج حمكمة املنازيات أن مشتتتاركة أمني املظامل يف “ميكن القول  نه من املعقول”أنه    
م التستتوية تلك هي مبثابة متديد ضتتمين لامني العام للمهلة الزمنية اخلاصتتة ابلتقييم اإلدارين لفرتب املفاوضتتات

 واوأن احلكم الصتتتتتادر يف قضتتتتتية  ندوغابيد أن حمكمة ا ستتتتتتئناا أوضتتتتتات يف احلكم الصتتتتتادر يف قضتتتتتية 
ينشتتتتتتئ مندأ ياما مفاده أن مشتتتتتتاركة األمني العام يف مفاوضتتتتتتات التستتتتتتوية ين  ريق مكتب أمني املظامل   

 م(11)ا  التقييم اإلدارينو دمات الوسا ة يف األمم املتادب هي مبثابة متديد ضمين للمهل الزمنية لطلب   ر 

ويف هذه احلالة، مل تكن هناو مفاوضات للتسوية أو يمليات وسا ة قام هبا مكتب أمني املظامل  - 45
و دمات الوستتتتتتتتتا ة يف األمم املتادبم وكان املستتتتتتتتتتأِنف قد قدم  لنات    مكتب أمني املظامل و دمات 

 يو د دليل يلت أن مكتب أمني املظامل بدأ الوستتا ة يف األمم املتادب للاصتتول يلت املستتايدب، ولكن  
 دمات وستتا ة غو راية أو رايةم ومل يشتتارو األمني العام يف مناقشتتات للتستتوية مت القيام هبا ين  ريق 

و  تكفي  لنات املستتتتتتتتتتتتأِنف “م ضتتتتتتتتتتتمنيا”مكتب أمني املظاملم ولذلك، فالن الظروا هنا   تنني متديدا 
 يومام 60ويدها لتمديد مهلة الت  للمسايدب من مكتب أمني املظامل

وبنا  يلت ذلك، رأت حمكمة املنازيات بشكل صايح أنه ليس وا ا تصاا النظر يف الديو   - 46
 ، أل ا غو مقنولة من2016/026 و 2016/038املتعلقة ابلوظيفتني الشتتتتتتاغرتني املعلن ينهما حتت الرقمني 

 يي  املوضوعم
 

 87864ديو  املستأِنف املتعلقة ابلوظيفة الشاغرب املعلن ينها حتت الرقم  - اثنيا 

 2018 يزيران/يونيه 27فيما يتعلق هبذه الوظيفة الشاغرب، قدم املستأنف  لنه إل را  تقييم  دارين يف  - 47
 مني)ج( من النظام اإلدارين للموظف )أ( و 2-11يوما احملددب مبو ب القايدتني  60يف غضون مهلة الت 

يومتتتتتا املنصتتتتتتتتتتتتتتتوا يليهتتتتتا، تنص  45ومبتتتتتا أن رد الويتتتتتدب كتتتتتان  تتتتتارج نطتتتتتاق مهلتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  - 48
)ب( من النظام األستتتتاستتتتي حملكمة املنازيات يلت أن املهلة الزمنية لرفع الديو  أمام  ‘1’ )د( (1) 8 املادب

انقضتتا  مهلة الرد يلت  لب التقييم اإلدارين يف يالة يدم الرد ”يوما تقومييا بعد  90حمكمة املنازيات هي 
كانت املهلة   ، ولذلك،2018تشرين األول/أكتوبر  17وهنا، ردت ويدب التقييم اإلدارين يف م “يلت الطلب

 م2019كانون الثاه/يناير   15يوما لرفع الديو  أمام حمكمة املنازيات تنتهي يف  90الزمنية احملددب يف 

،  لب املستتتتتتتتتتتتتتتأِنف ويصتتتتتتتتتتتتتتل يلت متديد للمهلة الزمنية لتقدمي 2019كانون الثاه/يناير   15ويف  - 49
حيتاج    الرتكيز يلت ”ت أستتتتتتتاس أنه ، يل2019شتتتتتتتنال/ف اير  20الديو  من حمكمة املنازيات    غاية 

ورفع املستتتتتتتتتتتتتتتأِنف ديواه أمام م “احملاولة احلقيقية إلقاد يل من  الل الوستتتتتتتتتتتتتتا ة حتت رياية أمني املظامل
حمكمة املنازيات يف غضتتتتتتتتتتتتتتتون هذه املهلة الزمنية املمددبم غو أن حمكمة املنازيات ألدت يف وقت  يق 

ستتتتتأِنف مل ينني ظروفا استتتتتثنائية كانت  ار ة ين  رادته لديم هذا التمديد يف يكمها يلت أستتتتاس أن امل
التمديدم ونتيجة وذا اإللدا ، فالن ديو  املستتتتتتتتتتتتتتتتأِنف املتعلقة ابلوظيفة الشتتتتتتتتتتتتتتتاغرب املعلن ينها حتت الرقم 

 رافعت بعد انتها  املهلة الزمنية احملددب وغو مقنولةم 87684

__________ 

 Ngoga v. Secretary-General of the United: ندوغا ضتتتتتتتتد األمني العام لامم املتادبانظر احلكم الصتتتتتتتتادر يف قضتتتتتتتتية  (11) 

Nations, Judgment No. 2018 UNAT 923م 



 

 حمكمة األمم املتحدة لالستئناف
 

 UNAT-962-2019احلكم رقم 

 

13/14 19-22406 (A) 

 

يف  لدتتتا  التمتتتديتتتد التتتذين كتتتانتتتت قتتتد مناتتتتهم  ومع ذلتتتك، نر  أن حمكمتتتة املنتتتازيتتتات أ طتتتأت - 50
و لصتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حمكمتتتتة املنتتتتازيتتتتات، لتتتتد  منح املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأنف متتتتتديتتتتد املهلتتتتة الزمنيتتتتة لرفع ديواه،    و ود 

أن املديت  ‘1’ ، وهي2019شتتتتتتتتتتتنال/ف اير  6للقيام بذلك ياددت يف أمرها املؤرخ  “استتتتتتتتتتتتثنائية ظروا”
نات اإل رائية التقنية للتقاضي الرايم وكون املستأِنف قد   يكون يلت دراية ابملتطل ‘2’ كان ميثل نفسه،

 ميثل نفسه وأنه ليس يلت دراية بعملية التقاضي الراي مل يتدوام

ومل تواصتتتتتتتتتتتتتتتتل حمكمتتة املنتتازيتتات، يف يكمهتتا الاليق، األ تتذ يف ا يتنتتار هتتذه الوقتتائع يف  لدتا   - 51
،  لصتت 2019شتتنال/ف اير  6لصتتادر يف التمديد، بل ركزت يلت يدم و ود  هود وستتا ةم ويف أمرها ا

حمكمة املنازيات    أن  لب املستتتتتأِنف ملهلة شتتتتهرين  ضتتتتافيني  ستتتتتكمال الطلب الذين قدمه من أ ل 
لتقدمي ديواه،  2019شنال/ف اير  20التوصل    يل من  الل الوسا ة غو معقول ولكنها أمهلته يىت 

،  هود الوستتتتتتا ة يف ا يتنار وهو ما تقيد بهم ومل ث ذ حمكمة املنازيات، يف أمر التمديد الذين أصتتتتتتدرته
يف منح التمتتديتتد ستتتتتتتتتتتتتتتو  فيمتتا مص الفرتب الزمنيتتة اليت ستتتتتتتتتتتتتتتتامنحم ولتتذلتتك، أ طتتأت حمكمتتة املنتتازيتتات 

 “ظروا استتتتثنائية”استتتتنتا ها فيما بعد يف يكمها بعدم و ود  هود للوستتتا ة، وابلتايل يدم و ود  يف
تمديد، وهي التمثيل الذايت وا فتقار    املعرفة دون  يادب النظر يف ا ستنتا ات اليت ديمت يف النداية ال

ابإل را اتم ومن  الل  لدا  التمديد، مل تقم حمكمة املنازيات إبيادب النظر يف ا يتنارات ذات الصتتتتتتتتتلة 
 م2019شنال/ف اير  6اليت استندت  ليها يف أمرها الصادر يف 

رفعها قنل انتها  املهلة الزمنية اجلديدبم و ستتتن نية، ايتمد املستتتتأنف يلت التمديد وأيد ديواه و  - 52
وستتيكون من غو املعقول بشتتكل واضتتح  لدا  التمديد ألستتناب  تلفة يلت يستتاب املستتتأِنف ألنه أد  

    سقول الديو  ابلتقادم وابلتايل رفضهام

ولذلك، جند أن حمكمة املنازيات أ طأت يف  لدا  التمديد الذين ستتتتتتتتتتنق مناه، ونتيجة لذلك،  - 53
 قد سقطت ابلتقادمم 87684يف استنتاج أن الديو  املتعلقة ابلوظيفة الشاغرب املعلن ينها حتت الرقم 
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 احلكم 

ذا احلكم ا ستتتتتتتتتتتتتتتتئنااا فيما يتعلق ابلوظيفتني الشتتتتتتتتتتتتتتتاغرتني املعلن ينهما حتت يارفض مبو ب ه - 54
 مUNDT/2019/043يف احلكم رقم  2016/026 و 2016/038الرقمني 

م ويلدت مبو ب هذه 87684ويؤيَّد الطعن فيما يتعلق ابلوظيفة الشتتتتتتتتتتتتتاغرب املعلن ينها حتت الرقم  - 55
، 87684 زئياًم وفيما يتعلق ابلوظيفة الشتتتتتتتتتتتتاغرب املعلن ينها حتت الرقم  UNDT/2019/043الوغيقة احلكم 

 تاعاد املسألة    حمكمة املنازيات للنت يف الديو  من يي  موضويهام
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