
 

 

18-00968 (A) 

 

  
 UNAT-634-2016احلكم رقم 

  

 

 

 

 عامر أبو خلف/املكتب القانوين لتقدمي املساعدة للموظفني  وآخرين:حمامي اجلابر 

 النس بارثولوميوز  حمامي املفوض العام:
  

 

 محكمة األمم المتحدة لالستئناف

 
 جابر وآخرون

 نفون()المستأ
 

  ضد 

 

 المفوض العام
 األدنىلوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق 

  )المستأنف عليه(

   

  حكم 

 القاضية إينيس واينربغ دي روكا، رئيسة   هيئة احملكمة:
 فيليكس -القاضية ديبورا توماس 

 القاضي لويس ماريا سيمون

 843-2015إىل  840-2015من  أرقام القضايا:

 ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٤ التاريخ:

 ويتشانغ لني رئيس القلم:



2/7 
 محكمة األمم المتحدة لالستئناف

__________________________________________________________________________ 
 UNAT-634-2016احلكم رقم 

 18-00968 (A) 

 

 القاضية إينيس واينبرغ دي روكا، رئيسًة.  

، أصههههههههههههههههدرا حمكمههة املنههازعهاا التههابعههة لوكهالهة ا مم املت ههدة   هاثهة ٢٠١5حزيران/يونيه   ٢يف  - ١
 يف الشهههههههههههههههر  ا دل كا ونروا أو الوكههالههة  أربعههة أحكههام، احلكم رقم وتشهههههههههههههههسيههي ال  ئني الفلسههههههههههههههه ينيني

UNRWA/DT/2015/031  ابر ضههههههههههههههد املفوض العام لوكالة ا مم املت دة   اثة وتشههههههههههههههسيي يف قضههههههههههههههية 
شهههههههههههههل  يف قضهههههههههههههية  UNRWA/DT/2015/032، واحلكم رقم ال  ئني الفلسههههههههههههه ينيني يف الشهههههههههههههر  ا دل

املت دة   اثة وتشهههههسيي ال  ئني الفلسههههه ينيني يف الشهههههر  ا دل الشههههر  املفوض العام لوكالة ا مم  ضهههههد
بيضهههون ضهههد املفوض العام لوكالة ا مم املت دة يف قضهههية  UNRWA/DT/2015/033، واحلكم رقم ا دل

يف قضية  UNRWA/DT/2015/034واحلكم رقم    اثة وتشسيي ال  ئني الفلس ينيني يف الشر  ا دل،
 وض العام لوكالة ا مم املت دة   اثة وتشسيي ال  ئني الفلس ينيني يف الشر  ا دل.الصياد ضد املف

، UNRWA/DT/2015/031، اسههتفنف السههيد خالد  ابر احلكم رقم ٢٠١5متوز/يولي   ٢3ويف  - ٢
، واسهههههههههتفنف السهههههههههيد م يد حممود UNRWA/DT/2015/032واسهههههههههتفنف السهههههههههيد حممد شهههههههههل  احلكم رقم 

، واسههتفنف السههيد يوسههف حممد ي. الصههياد احلكم رقم UNRWA/DT/2015/033قم بيضههون احلكم ر  م.
UNRWA/DT/2015/034 وافق ٢٠١5أيلول/سهههههبتمرب  ١٠  امل رخ ٢٠١5ك ٢35. ومبو ب ا مر رقم ،

رئيس حمكمة ا مم املت دة ل سههههههههههههتئنائ كحمكمة االسههههههههههههتئنائ  عل  للب املفوض العام توحيد  ال عون 
، قدم املفوض العام لألونروا ٢٠١5أيلول/سبتمرب  ٢٤وللب  تقدمي رد واحد. ويف  ا ربعة ك ابر وآخرون 

 ردا عل  ال عون ا ربعة املقدمة من  ابر وآخرين.
 

 الوقائع واإلجراءات  

، بدأ السهههههههههههههههيد  ابر ا دمة يف الوكالة، يف إلار تعيني حمدد املدة، ٢٠٠٠شهههههههههههههههبا /فرباير  ٢يف  - 3
مكتههب النقههديههة بهها دارة املههاليههة ملكتههب الضهههههههههههههههفههة السربيههة امليههداين. واعتبههارا وظيفههة صهههههههههههههههرائ رواتههب يف  يف
 ، نُقي إىل وظيفة أمني صندو  يف مكتب النقدية.٢٠١٠آذار/مارس  ١ من

، بدأ السههيد شههل  ا دمة يف الوكالة يف وظيفة كاتب مال بالدر ة ٢٠٠٤فرباير/شههبا   ١٦ويف  - ٤
ة السربية امليداين. ومتت ترقيت  إىل الدر ة العاشهههههههههههههههرة اعتبارا التاسهههههههههههههههعة يف مكتب النقدية مبكتب الضهههههههههههههههف

 .٢٠١١كانون الثاين/يناير  ١ من

تعيين ،  ، بدأ السيد بيضون ا دمة يف الوكالة. وبعد ستة أشهر، مت٢٠١١كانون الثاين/يناير   ١ويف  - 5
 .ة السربية امليداينيف إلار عقد حمدود املدة، يف وظيفة مساعد مال يف مكتب النقدية مبكتب الضف

، بدأ السههيد الصههياد ا دمة يف الوكالة. وُعني يف وظيفة صههرائ ٢٠٠٤كانون ا ول/ديسههمرب   ١3ويف  - ٦
 .٢٠١١متوز/يولي   ١رواتب بالدر ة العاشرة يف مكتب النقدية مبكتب الضفة السربية امليداين اعتبارا من 

بهها ونروا معلومهاا  اا الرقههابههة الههداخليههة، تلقههت إدارة خههدمهه٢٠١٢ويف تشهههههههههههههههرين ا ول/أكتوبر  - 7
وقد حقق مكتب الضههههههههفة السربية امليداين  زئيا يف أول  ش مشههههههههتب  فيها يف مكتب النقدية. حاالا  عن

وبعد أشههههههههههههههر قليلة، اكُتشهههههههههههههف املزيد من حاالا السش ال  . ٢٠١٢ب غ عنها يف متوز/يولي  حالة مت ا 
الوالياا املت دة، فاتصهههلت ا دارة العليا ملكتب الضهههفة السربية دوالر من دوالراا  ١ ٦٠٠بلست قيمتها 

 لرقابة الداخلية للت قيق يف ذلك.امليداين مع إدارة خدماا ا
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، أبلغ مدير عملياا ا ونروا يف الضههفة السربية ٢٠١٢تشههرين ا ول/أكتوبر  ١8وبرسههائي م رخة  - 8
دفع مرتبهها م يف انترههار الت قيق يف حههاالا ك  من  ههابر وآخرين بههفنهه  قههد مت إيقههافهم عن العمههي مع 

بة ، استجوبت إدارة خدماا الرقا٢٠١3متوز/يولي   ٢٤و  ٢3السش املشتب  فيها يف مكتب النقدية. ويف 
 الداخلية ك  من  ابر وآخرين.

، خلص الت قيق الذي أ رت  إدارة خدماا الرقابة ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ٦ويف تقرير م رخ  - 9
دوالرا من دوالراا الوالياا املت دة قد اخُتلس من مكتب النقدية،  5 ٦79ية إىل أن ما جمموع  الداخل

 إعداد وثائق مزورة وعن االخت س.إال أن  مل يسفر عن حتديد اجلهة املس ولة عن 

 ونروا يف الضهههههههههههههههفههة السربيههة ، أبلغ مههدير عمليههاا ا٢٠١٤آذار/مههارس  3١وبرسهههههههههههههههههالههة م رخههة  - ١٠
شخص   حتميي أيوآخرين بفن الت قيق قد اكتمي وبفن  قد أكد وقوع السش لكن مل يتسن   ابر  من ك 

 املس ولية عن .

، تلق  السههيد  ابر رسههالة بالربيد ا لكتوين توضهه  أو   القصههور ٢٠١٤نيسههان/أبريي  ١٦ويف  - ١١
دة ال  يتعني يف لرائق تنريم مكتههب النقههديههة كمهها حههددههها مرا عو احلسههههههههههههههههابههاا وتبني ا  را اا اجلههديهه

وكان من أهم التسيرياا ال زمة اسههههتبدال وظيفة أمني الصههههندو  ال  ذها لت سههههني سهههه مة العملياا. تنفي
واختار صهههههههرائ شهههههههيكاا ووظيفة صهههههههرائ نقدية.  كان يشهههههههسلها السهههههههيد  ابر بوظيفتني اثنتني  ا وظيفة

  ابر أن يشسي وظيفة صرائ شيكاا.السيد 

أما السهههههيد . ٢٠١٤نيسهههههان/أبريي  ٢3لخدمة يف والسهههههيد الصهههههياد لوعاد كي من السهههههيد شهههههل   - ١٢
، ولكن  قدم يف ذلك اليوم ٢٠١٤نيسهههههههههههههان/أبريي  ٢3بيضهههههههههههههون، فكان من املقرر أن يعود إىل ا دمة يف 

 لتها الوكالة بعد ذلك بيومني.استقالت  ال  قب

قدموا للباا منفصههههلة ، قام كي واحد من  ابر وآخرين، بعد أن كانوا قد ٢٠١٤ويف آب/أ سههه س  - ١3
ا ي عن يف قراراا وقفهم مجيعا ملرا عة القراراا الصههههههههههادرة بشههههههههههفةم، بتقدمي للب إىل حمكمة ا ونروا للمنازعا

 .هم أي تعويض بعد إ    الت قيقشهرا تقريبا ودون من  ١8ا دمة مع دفع مرتبا م ملدة  عن

لمنازعاا ا حكام ا ربعة ال  هي اآلن ، أصدرا حمكمة ا ونروا ل٢٠١5حزيران/يوني   ٢ويف  - ١٤
قيد االسهههههههههههههههتئنائ، حيمل ردا ال لباا املقدمة من  ابر وآخرين. وفيما يتعلق بدفع  ابر وآخرين بفن 
مدة وقفهم عن العمي يف انترار الت قيق كانت لويلة عل  حنو  ري معقول وأن ذلك شهههههههههههههههكي انتهاكا 

أن  بلغ در ة إسههههههههها ة اسهههههههههتعمال السهههههههههل ة، رأا حمكمة حلقوقهم يف إ را اا مراعية لألصهههههههههول القانونية و 
ا ونروا للمنازعاا أن مدة الت قيق كانت معقولة بالنرر إىل ما ان وى علي  ا مر من مسههههههههههههههههائي مالية 

شههههههههههههههههرا يف إ    الت قيق مل يكن  ١8معقههدة ومن عههدد كبري للوثههائق. ورأا احملكمههة أن التههفخري ملههدة 
وحيمل  اا املراعية لألصهههول القانونية. هك حقو   ابر وآخرين يف ا  رابسهههبب إ ال الوكالة وأن  مل ينت

أن  مل يكن هنها  انتهها  حلقو   ابر وآخرين، رفضههههههههههههههههت حمكمهة ا ونروا للمنهازعاا للبهاا التعويض. 
ورفضهههههههت أيضههههههها للباا  ابر وآخرين بفن تصهههههههدر الوكالة اعتذارا وأن تصهههههههدر حمكمة ا ونروا للمنازعاا 

وبا ضهههههههههههههافة إىل ذلك، رفضهههههههههههههت حمكمة ا ونروا للمنازعاا لعن السهههههههههههههيد  ابر يف قرار  إع نا بربا  م.
االسههتعاضههة عن وظيفة أمني الصههندو  ال  كان يشههسلها بوظيف  صههرائ شههيكاا وصههرائ نقدية، حيمل 
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تعلق بتسيري النرم والعملياا رأا أن املفوض العام لألونروا قد تصهههههههههههههههرئ يف حدود سهههههههههههههههل ت  التقديرية امل
 منع وقوع حاالا  ش يف املستقبي.النقدية بسرض  مكتب يف

 الدفوع  

 طعون جابر وآخرين  

إن الهههدفوع ال  قهههدمهههها  هههابر وآخرون متمهههاثلهههة، إال مههها تعلق منهههها بههه ثهههار الت قيق عل  احليهههاة  - ١5
 فوع املشتكة عل  الن و التال.وميكن تلخيص هذه الدلشخصية وا سرية لكي واحد منهم. ا

أخ هههفا حمكمهههة ا ونروا للمنهههازعههاا من النهههاحيهههة القهههانونيهههة إذ اعتربا مههدة الت قيق مههدة لقهههد  - ١٦
ل  وثائق حسهههههههههههاسهههههههههههة، ف ن التفخري معقولة. ويف حني أن القضهههههههههههية تن وي عل  مسهههههههههههائي مالية خ رية وع

ال بيعي واملفر  يف إ را  الت قيق ليس لههه  مههها يربره وال يعزى إىل أعمهههال قهههام وههها  هههابر وآخرون.   ري
تفسههرياا الوكالة بشههفن ما تتسههم ب  حاالا السش من تعقيد وبشههفن ضههرورة االسههتعانة مبسههاعدة خار ية و 

ويعزى  هود أمور  ري ذاا صهههلة باملوضهههوع.وسهههو  أدا  احملقق ا ار ي وصهههعوباا االتصهههال بعدد من الشههه
 وقد شكي انتهاكا للمعايريالتفخري إىل انعدام الكفا ة والفعالية وإىل إ ال إدارة خدماا الرقابة الداخلية، 

 الدولية وحلقو   ابر وآخرين.

وقهد أخ هفا حمكمهة ا ونروا للمنهازعهاا من النهاحيتني القهانونيهة وا  رائيهة إذ قررا أن التهفخري  - ١7
يف إ    الت قيق مل يكن بسهههههههههههبب إ ال الوكالة، بي قررا كذلك أن حقو   ابر وآخرين يف إ را اا 

وقد أ فلت احملكمة ا دلة املقد مة يف هذا الصههههههههدد. والت قيق الذي تهك. ة مل تُنمراعية لألصههههههههول القانوني
شههههرا مل يضهههر رق  ابر وآخرين يف إ را اا مراعية لألصهههول القانونية ف سهههب، بي حو ل أيضههها  ١8دام 

 ونروا.إ از م ا دارية إىل إ را  تفدي  ركم الواقع، انتهاكا للنرامني ا سهههههههههههههاسهههههههههههههي وا داري ملوظفي ا 
حكم حمكمة ا ونروا للمنازعاا سهههههههههههب ب جلابر وآخرين القلق وأفضههههههههههه  إىل التشههههههههههههري وم وإذال م. و  وقد
 احملاكم ا دارية الدولية. يتسق مع اال تهاد القضائي حملكمة االستئنائ و ريها من ال

إمكانية من  وقد أخ فا حمكمة ا ونروا للمنازعاا من الناحية القانونية إذ اسهههههههههههههههتنتجت عدم  - ١8
ومل تضههههههههههههر  مة   قيق يف االدعا اا بارتكاب السش. رب لألضههههههههههههرار املعنوية  ن الوكالة كانت ملزمة بالت

، مما أدى إىل بداية معانا م السش باملسهههههههار الوظيفي جلابر وآخرين فق ، وإما ريا م الشهههههههخصهههههههية أيضههههههها
ونروا للمنازعاا أيضهههههههها ما تعرض  اضهههههههه راباا نفسههههههههية متعددة. ووذا االسههههههههتنتا ،  اهلت حمكمة ا من
 ضرر ا تماعي وثقايف ومن إذالل.  ابر وآخرون داخي ا وسا  العربية من ل 

وي لب  ابر وآخرون أن تن ق حمكمة االسهههههههههههههههتئنائ ركم يب ي ا حكام االبتدائية وأن تفمر  - ١9
صههياد، وبدفع مرتب أسههاسههي بدفع مبلغ  ري حمدد  ربا لألضههرار املعنوية ال  حلقت السههيد  ابر والسههيد ال

 سنتني للسيد بيضون وللسيد شل .صائ ملدة 
 

 رد المفوض العام  

مل خت ئ حمكمة ا ونروا للمنازعاا من الناحية القانونية إذ اعتربا مدة الت قيق مدة معقولة.  - ٢٠
م. وقد فشههههلوا قضههههاياهواملسههههتفنفون إما وتلفون مع هذا االسههههتنتا  ويسههههعون إىل احملا  ة من  ديد بشههههفن 

شههههههههههههههههاب ذلهك االسهههههههههههههههتنتها   كمها أةم  حتهديهد أي خ هف من النهاحيتني القهانونيهة أو الوقهائعيهة يكون قهد يف
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يقدموا أدلة تثبت زعمهم انعدام كفا ة وفعالية إدارة خدماا الرقابة الداخلية وتثبت إ ا ا، أو تبني  مل
اعهدة يف حتقيق معقه د لعلها   خهار يني للمسههههههههههههههههكيف أن القرار الهذي اختهذته  الوكهالهة بهاالسهههههههههههههههتعهانهة  ربا

الهذي أصههههههههههههههههدرت   ١٤كف ة أو  ري فعهالهة أو مهملهة أو كيف انتهكهت الوكهالهة التو يه  التنفيهذي رقم   ري
املنرمة للوكالة بشفن الت قيقاا يف سو  السلو ، أو معايري الكفا ة والفعالية واملعقولية وا نصائ الواردة 

 عايري املوحدة للت قيقاا.أو امل يف ميثا  ا مم املت دة،

ا  رائيهههة إذ قررا أن التهههفخري ومل خت ئ حمكمهههة ا ونروا للمنهههازعهههاا من النهههاحيتني القهههانونيهههة و  - ٢١
ية لألصههههههول إ    الت قيق مل يكن بسههههههبب إ ال الوكالة وبفن حقو   ابر وآخرين يف إ را اا مراع يف

وقفهم عن العمي مع دفع أية حجة تثبت عدم و ود ما يربر ومل يقدم  ابر وآخرون القانونية مل تُنتهك. 
ومل يت ول، يف أي وقت من ا وقاا، وقف املسهههههههههههههههتفنفني عن العمي مع دفع مرتبا م إىل تدبري  مرتبا م.

تفنفون إىل ا دمة. تفدي . بي مل تُفر ض أية تدابري تفديبية بعد انتها  الت قي وقد بذلت ق وأعيد املسههههههههههههههه
يق عن جمموعة من العوامي ال  سهههههههههههههههتمرا السهههههههههههههههتكمال الت قيق. وقد  م لول مدة الت قالوكالة  هدا م

 الوكالة املس ولية  عن أي منها.ميكن حتميي  ال

ومل خت ئ حمكمة ا ونروا للمنازعاا من الناحية القانونية إذ اسهههههههههههههتنتجت عدم إمكانية من   رب  - ٢٢
املراعية لألصهههههههههول القانونية.   ابر وآخرين يف ا  را االألضهههههههههرار املعنوية نررا لعدم و ود انتها  حلقو  

تو د صههلة بني اال تهاد القضههائي الذي أشههار إلي  املسههتفنفون والقضههايا قيد النرر، فيما يتعلق مبراعاة  وال
 القانونية وبا ضرار املعنوية.ا صول 

خرين، مبن فيهم السههههههيد وي كد املفوض العام أن قراراا الوقف عن العمي الصههههههادرة رق  ابر وآ - ٢3
اسهههههههههتكمال الت قيق قبي أن تتمكن بيضهههههههههون والسهههههههههيد شهههههههههل ، كانت مربرة،  ن الوكالة كانت را ة إىل 

إسههههههههههقا  الشههههههههههبهة عنهم. ومل يكن السههههههههههبب يف حالتهم هو قرار الوكالة وقف هم عن العمي أو الت قيق  من
 ون في .دممعهم، بي إن السبب هو كون السش قد ارُتكب يف املكتب الذي و

وي لههب املفوض العههام أن ت كههد حمكمههة االسهههههههههههههههتئنههائ ا حكههام الصههههههههههههههههادرة عن حمكمههة ا ونروا  - ٢٤
 وأن ترد ال عون ا ربعة برمتها.للمنازعاا 

 
 الحيثيات  

احملليني، فيمههههها يتعلق بهههههالوقف  من النرهههههام ا داري ملوظفي ا ونروا ٢-١١٠تنص القهههههاعهههههدة  - ٢5
 ل  ما يلي:العمي يف انترار الت قيق ع عن

إذا ُو هت  مة سههههو  السههههلو   حد املوظفني ... ورأى املفوض العام أن التهمة تبدو   
ف يف منصهههههب  يف انترار الت قيق تسهههههتند إىل أسهههههس سهههههليمة أو أن اسهههههتمرار املوظ “ ول نررة”
ن التهمة قد ميس مبصههاا الوكالة، لوز بالتال وقف املوظف من العمي، مع دفع مرتب  أو بدو  يف

 ذلك، ريثما يتم إ را  الت قيق، عل  أال يضر الوقف عن العمي رقو  املوظف.
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ويوض  دليي إدارة خدماا الرقابة الداخلية املتعلق ب  را  الت قيقاا يف سو  السلو ، الصادر  - ٢٦
 ، ما يلي:٢٠١٠يف كانون ا ول/ديسمرب 

من االدعا اا، إىل حد كبري،  تتوقف املدة الزمنية ال  يسهههههههههههههههتسرقها الت قيق يف ادعا   
عل  االختصهههههاصهههههاا وعل  مقدار املوارد املخصهههههصهههههة للت قيق. ودر ة تعقيد القضهههههية واملسهههههائي 
اللو ستية ومدى توافر الشهود كلها مسائي ذاا تفثري يف قدرة احملققني عل  استكمال الت قيق 

ناسههههههههب ةقق مصههههههههل ة ضههههههههمن ا لر الزمنية احملددة. ويف حني أن إكمال الت قيق يف الوقت امل
من الوكالة واملوظف املعين با مر، فمن املهم أيضههههها أن يكون الت قيق شهههههام  وأن يسهههههتنفد  كي

 مجيع سبي الت ري املعقولة.

 .بالتعقيد، لب أن يكون مستفيضا والسش إما ميس بنزاهة املنرمة يف حد ذا ا. وعندما يتسم الت قيق - ٢7

ئي مالية خ رية وعل  وثائق القضهههههههههههههههة تن وي عل  مسههههههههههههههها”م بفن ويقر  ابر وآخرون يف لعوة - ٢8
 ومل تقد م أي أدلة تثبت التفخري  ري املربر يف إ را  الت قيق.. “حساسة

من النرام ا سهههاسهههي حملكمة االسهههتئنائ عل  ضهههرورة تعزيز للب التعويض  ربا  9وتنص املادة  - ٢9
 للضرر بفدلة.

قههههد ُدفعههههت  م لوال  مههههال عل  اعتبههههار أن مرتبهههها م ومل يتعرض  ههههابر وآخرون  ي ضهههههههههههههههرر - 3٠
 الت قيق. مدة

وبا ضافة إىل ذلك، فهم مل يقدموا أي دليي يثبت معانا م من أمل نفسي وكرب أثنا  الت قيق،  - 3١
رار املعنوية مع أن تقدمي مثي هذه ا دلة كان ضروريا ملن هم تعويضا عن الضرر املعنوي  وبالتال ف ن ا ض

  ا ما يربرها.ليس 

و ذه ا سههههههههههباب، فادعا   ابر وآخرين بفن إدارة خدماا الرقابة الداخلية با ونروا قد أخ فا  - 3٢
 . ١كادعا  ال يتسند إىل أساس موضوعييف عدم من هم تعويضا عن التفخري ا داري امل ول يف الت قيق 

 
 الحكم  

 منازعاا.ت ُك د ا حكام الصادرة عن حمكمة ا ونروا لل - 33

 

 

  

__________ 

 Abu Jarbou v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for  ١ك 

Palestine Refugees in the Near East, Judgment No. 2013-UNAT-292, paras. 45-46. 
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 النسخة ا صلية ذاا احلجية: ا نكليزية
  

 ، يف نيويور ، بالوالياا املت دة.٢٠١٦آذار/مارس  ٢٤صدر يف 
 

  توقيعك  توقيعك  توقيعك
 القاضي سيمون فيليكس -القاضية توماس  القاضية واينربغ دي روكا، رئيسة  

  
 نيويور ، بالوالياا املت دة.، يف ٢٠١٦أيار/مايو  ١3ُسجي يف قلم احملكمة يوم  

 
  توقيعك 

 ويتشانغ لني، رئيس القلم
 


