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 فيليكس، رئيسة -القاضية ديبورا توماس   
يُعرض على حمكمة األمم املتحدة لالستئناف طعن قدمته السيدة آالء صاحل حممد عويس بشأن  - ١

، الصاااادر عن حمكمة وةالة األمم املتحدة ثةاوة وتشااااليل الال ئني UNRWA/DT/2015/057احلكم رقم 
الفلسااااااااااارينيني ىن الشااااااااااارز األد) كاألونروار للمناحمعاة كحمكمة األونروا أو حمكمة املناحمعاة، واألونروا أو 

قضاااااااااية عويس ضاااااااااد املفوض العا  ىن  ٢٠١5ةانون األول/ديسااااااااام    7الوةالة على التوايلر ىن َعّمان ىن 
ةانون الثاين/يناير   ٢١. ففي ألمم املتحدة ثةاوة وتشاااليل الال ئني الفلساارينيني ىن الشاارز األد)لوةالة ا
، قد  املفوض العا  لألونروا رده على ٢٠١٦نيسااان/أبريل  7، قدمت الساايدة عويس طعن،ا، وىن ٢٠١٦

 ر.٢٠١٦ك ٢5٤الرعن وفقا ألمر حمكمة االستئناف رقم 
 

 الوقائع واإلجراءات
ر قرار ١السااااااايدة عويس ىن القرارين التاليني اللهتين اكهتةما حمكمة األونروا للمناحمعاة: كطعنت  - ٢

ر وقرار إهناء تعيين،ا ٢إةالز القضااايتني الناشااائتني عن شاااكاواها من التحرا وإسااااءة اساااتعمال السااالرة  ك
 احملدد املدة ملا فيه مصلحة الوةالة.

 :ر١كعن حمكمة األونروا والوقائع التالية مأخوذة من احلكم الصادر - ٣
، وظفاات الوةااالااة املاادعيااة مبو ااب تعيني حماادد املاادة ىن ٢٠١٢متوحم/يوليااه  ٢اعتبااارا من …   

ىن الصاايدلية املرةزية التابعة لدائرة  ١٤وظيفة نائبة مساالولة امدماة الصاايدالنية ىن اثقليم على الدر ة 
 لفرتة جتريبية مدةا سنة واحدة.  الصحة ىن مكتب إقليم الضفة الالربية. وةان التعيني خاضعا

موظفة ”، قُايِّمت املدعية على أهنا ٢٠١٣آذار/مارس  ١٨ىن تقرير دوري ملقت ملرخ …   
وهي مسااالولة امدماة الصااايدالنية ىن  -بيد أن مشااارفت،ا املباشااارة “. تظ،ر مساااتوي  يدا من الفعالية

ملدعية ىن حساا  اثمداداة الربية أشاارة إ  ضاعف ا -“[ مسالولة امدماة الصايدالنية]”اثقليم 
للعيادة الصاااااااااااااحية وعد  قدرةا على تنظيم عمل،ا. وأوصاااااااااااااى نائب رئيس برنام  الصاااااااااااااحة ىن اثقليم 

 للمدعية. “ بإ راء تقييم بعد ش،رين“[ ”نائب رئيس برنام  الصحة]”
، ووّقااات ٢٠١٣أياااار/ماااايو  ٢٨ملرخاااة “ ماااهتةرة تساااااااااااااا يلياااة”ىن وويقاااة  مااال عنوان …   

 ]مسلولة امدماة الصيدالنية[ نقاشا دار بين،ا وبني املدعية بشأن أو ه القصور ىن أداء املدعية. 
 أيار/ ٢٨، ردة املدعية على املهتةرة التساااااااااااااا يلية امللرخة ٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٠ىن …   

 ههتا الرد، طعنت املدعية ىن أو ه القصور املزعومة ىن أدائ،ا. . وىن ٢٠١٣مايو 
، لفتت ]مساالولة امدماة ٢٠١٣متوحم/يوليه  ١٢مبو ب مهتةرة تساا يلية أخري ملرخة …   

 الصيدالنية[ انتباه املدعية إ  مشاةل متكررة ىن أدائ،ا مشرية إ  عد  حدوث  سن ىن أداء املدعية.
رفعت املدعية شااااااااااااااكوي إ  مكتب األخالقياة تزعم في،ا  ،٢٠١٣متوحم/يوليه  ١٦ىن …   

تعرضاااااا،ا للتحرا وإساااااااءة اسااااااتعمال الساااااالرة على يد ]مساااااالولة امدماة الصاااااايدالنية[. ففيما يتعل  
بإساءة استخدا  السلرة، حمعمت املدعية أن الصيدلية املرةزية وحمعت  اميل منت،ية الصالحية ُتستخد  

خلرت ”م،ا مساااالولة امدماة الصاااايدالنية ىن اثقليم عن ههتا امرأ لعالج البواسااااري، وأهنا لدي إعال

__________ 

 .٢٤إ   ٢احلكم املرعون فيه، الفقراة  ر١ك 
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ثخفاء أخرائ،ا ىن “ حية مع الكمية الصااااااحلة]مسااااالولة امدماة الصااااايدالنية[ الكمية املنت،ية الصاااااال
 إدارة خمزون األدوية. 

متوحم/يوليه  ١٢، ردة املدعية على املهتةرة التساااااااااا يلية امللرخة ٢٠١٣متوحم/يوليه  ١٨ىن …   
 . وىن ههتا الرد، طعنت املدعية ىن العيو  املزعومة ىن أدائ،ا. ٢٠١٣

، قُايِّم األداء العاااا  ٢٠١٣متوحم/يولياااه  ٢5ىن التقرير الااادوري امااااع بااااملااادعياااة امللرخ …   
ِعية على أنه  بعد  تعيين،ا بعد انت،اء ”وأوصااااااات ]مسااااااالولة امدماة الصااااااايدالنية[“. ةري ُمرض”للُمدَّ
 واتف  نائب ]رئيس برنام  الصحة[ مع ههته التوصية. “. الفرتة الت ريبية

ةااااااانون   ٣١، مااااااددة الفرتة الت ريبيااااااة للماااااادعيااااااة ح  ٢٠١٣متوحم/يوليااااااه  ٢٦ىن …   
 . ٢٠١٣األول/ديسم  

، طلباات املاادعيااة إعااادة تقييم أدائ،ااا املوصااااااااااااااوف ىن التقرير ٢٠١٣متوحم/يوليااه  ٣١ىن …   
 . ٢٠١٣متوحم/يوليه  ٢5الدوري امللرخ 

، أعادة املدعية رفع شاااااااااااااكواها إ  مكتب األخالقياة ٢٠١٣آ /أةسااااااااااااارس  ٤ىن …   
مساااااااتخدمة ههته املرة الصااااااايالة الر ية، “[ مدير العملياة]”ومدير عملياة األونروا ىن الضااااااافة الالربية 

 وهي شكوي إساءة استعمال السلرة والتحرا اليت رفعت،ا آنفا ضد ]مسلولة امدماة الصيدالنية[. 
، طلب ]مدير العملياة[ إ  ٢٠١٣آ /أةسرس  ٢١رسالة إلكرتونية ملرخة مبو ب …   

مجلة أمور من،ا إ راء مرا عة دقيقة “[ رئيس برنام  الصااااااااااااااحة]”رئيس برنام  الصااااااااااااااحة ىن اثقليم 
لشاااااكوي املدعية، وال سااااايما فيما دا مساااااألة إدارة خمزون األدوية. فرد ]رئيس برنام  الصاااااحة[ على 

وذةر أنه ُحق  ىن املسألة بدقة وأنه مل تو د أدلة تدعم حمعم املدعية. ةما ذةر  طلب ]مدير العملياة[
 أن تدابري عدة ةانت قد اُكهتة ملعاجلة مشاةل اثدارة اليت أوارةا املدعية ىن شكواها.

]مسااالولة امدماة الصااايدالنية[ على  ، اتفقت املدعية و ٢٠١٣أيلول/سااابتم   ١٦ىن …   
 رلوبة لتقييم أداء املدعية من خالل عملية ]...[ فرصة التحسن. األهداف وامللشراة امل

مبو ب رسااااااااااااااالة إلكرتونية مو ،ة إ  نائب مدير عملياة األونروا ىن الضاااااااااااااافة الالربية …   
، اسااااتفساااارة املدعية عن نتائ  التحقي  ٢٠١٣أيلول/ساااابتم   ٢٨ملرخة “[ نائب مدير العملياة]”

 ىن شكواها. 
، أعلم ]نااائااب ماادير ٢٠١٣أيلول/ساااااااااااااابتم   ٣٠ونيااة ملرخااة مبو ااب رساااااااااااااااالااة إلكرت …   

الكاذ إ راء “ر جلنة التحقي ك”العملياة[ املدعية أن شااااااااااكواها رفعت إ  جلنة التحقيقاة ىن اثقليم 
 وأهنا ةانت قيد املعاجلة بناء على ذلك. وذةر أنه سيتم إعالم،ا بالنتي ة ىن الوقت املالئم. 

، رفعت املدعية شكوي من التحرا اجلسدي ضد ٢٠١٣وبر تشرين األول/أةت ٢7ىن …   
 ]مسلولة امدماة الصيدالنية[. 

، رفعت املدعية شكوي ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفم   ١٤مبو ب رسالة إلكرتونية ملرخة …   
 أخري من التحرا ضد ]مسلولة امدماة الصيدالنية[ إ  مكتب األخالقياة. 

، ةان التقييم العا  ٢٠١٣ةانون األول/ديساااااااااااااام    ٢امللرخ  ىن تقرير تقييم أداء املدعية…   
وأوصاااات ]مساااالولة امدماة الصاااايدالنية[ “. ال تليب توقعاة األداء تلبية ةاملة”ألداء املدعية هو أهنا 

أن املدعية  بإهناء خدماة املدعية ملا فيه مصاااااااااااااالحة الوةالة، ةما ذةر ]نائب رئيس برنام  الصااااااااااااااحة[
  ق  أهداف األداء.  مل
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، خلصااااااااات جلنة التحقي  إ  عد  و ود ٢٠١٤شااااااااابا /ف اير  ١٦مبو ب تقرير ملرخ …   
 تشااارين الثاين/ ١٤ ، و٢٠١٣تشااارين األول/أةتوبر  ٢7أدلة ثوباة شاااكويي املدعية من التحرا ]ىن 

 [ ضد ]مسلولة امدماة الصيدالنية[. ٢٠١٣نوفم  
مدير العملياة[ املدعية بنتي ة ، أعلم ]٢٠١٤شاااابا /ف اير  ٢١مبو ب رسااااالة ملرخة …   

التحقيقاة ىن مزاعم سااوء الساالويت اليت رفعت،ا ضااد ]مساالولة امدماة الصاايدالنية[. وتنا الرسااالة ىن 
 اجلزء ذي الصلة على ما يلي:

حيث وُةلت  -]...[ لقد خّولُت جلان  قي  بالنظر ىن مزاعمك ىن مناسااااااابتني منفصااااااالتني    
، ىن حني تناول ٢٠١٣متوحم/يوليه  ١٦الل نة األو  بالتحقي  ىن مزاعم ساااااااوء السااااااالويت اليت قدمت،ا ىن 

تشاااااااااارين  ١٤ و ٢٠١٣تشاااااااااارين األول/أةتوبر  ٢7التحقي  الثاين مزاعم سااااااااااوء الساااااااااالويت من ةل من 
لويت اليت قدمت،ا ضاااااد . ومل يُثبت أي من  قيقي الل نة املزاعم املتعلقة بساااااوء السااااا٢٠١٣الثاين/نوفم  

 ]مسلولة امدماة الصيدالنية[. وبناء على ذلك، تعت  الوةالة ههته املسألة منت،ية. 
، طلباات املاادعيااة مرا عااة لقرار بااإةالز القضاااااااااااااايااة بشاااااااااااااااأن ٢٠١٤آذار/مااارس  ١7ىن …   

 شكويي،ا من التحرا وإساءة استعمال السلرة. 

لم ]مدير العملياة[ املدعية بقرار ، أع٢٠١٤نيساااااااان/أبريل  ٢٣مبو ب رساااااااالة ملرخة …   
 إهناء خدماةا ملا فيه مصلحة الوةالة. وتنا الرسالة ىن اجلزء ذي الصلة على ما يلي: 

ةااالااة مع هنااايااة الاادوا  اعتبااارا بناااء على ذلااك، ال خيااار لاادي سااااااااااااااوي إهناااء خاادمتااك من الو   
داري للموظفني احملليني[ رقم التاريخ الهتي تتساااااااااااااالمني فيه ههته الرسااااااااااااااالة مبو ب ]قاعدة النظا  اث من

اماصة بإهناء امدمة ملا فيه مصلحة الوةالة. وإذا أردة الرعن ىن ههتا القرار الهتي يُعد إ راء  ٩-١٠٩
 ]...[.  ٢-١١١تأديبيا، ير ى الر وع إ  قاعدة النظا  اثداري للموظفني احملليني رقم 

 دعية ىن الوةالة.، أهنيت خدمة امل٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٨اعتبارا من …   
، رفعت السااااااااااايدة عويس دعوي إ  حمكمة األونروا للمناحمعاة ترعن ٢٠١٤متوحم/يوليه  ١٠وىن  - ٤

 أيلول/ ١١مبو ب،ا ىن قرار إةالز القضاااية بشاااأن شاااكاواها من التحرا وإسااااءة اساااتعمال السااالرة. وىن 
اء تعيين،ا احملدد املدة ملا فيه ، رفعت الساااايدة عويس دعوي وانية ترعن مبو ب،ا ىن قرار إهن٢٠١٤ساااابتم  

 مصلحة الوةالة. 
، عقدة حمكمة األونروا للمناحمعاة  لسااة اسااتماع للنظر ٢٠١5تشاارين األول/أةتوبر  ١٤وىن  - 5

ىن األساس املوضاوعية لكلتا القضايتني. وقدمت السايدة عويس أدلة خالل  لساة االساتماع. وبعد  لسة 
 ر. UNRWA/DT/2015ك ١١٢ني مبو ب األمر رقم االستماع، رفع الررفان مهتةرتني ةتابيت

، أصاااااااااااااااااادرة حمكمااااة األونروا للمناااااحمعاااااة احلكم رقم ٢٠١5تشااااااااااااااارين األول/أةتوبر  7وىن  - ٦
UNRWA/DT/2015/057  .الهتي دم  القضيتني ورد الرلبني بناء على أسس،ما املوضوعية 

الناشااااااااائة عن الشاااااااااكاوي وخلصااااااااات حمكمة األونروا للمناحمعاة إ  أن قراراة إةالز القضاااااااااايا  - 7
املنفصااالة الثالث اليت رفعت،ا السااايدة عويس من التحرا وإسااااءة اساااتعمال السااالرة هي شاااكاوي شااارعية. 

، خلصااااااااااات حمكمة األونروا للمناحمعاة إ  أن ٢٠١٣متوحم/يوليه  ١٦ففيما يتعل  بالشاااااااااااكوي املرفوعة ىن 
ل السااالرة صاااحيأ، مبا أن رئيس إةالز مدير العملياة للقضاااية الناشااائة عن الشاااكوي من إسااااءة اساااتعما

برنااام  الصاااااااااااااااحااة مل يلااد، خالل التقييم األويل، أي دلياال على و ود األخراااء املزعومااة ىن إدارة خمزون 
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األدوية. مث إن قرار إةالز القضية الناشئة عن الشكوي من التحرا صحيأ أيضا. فمدير العملياة حم  
واُكهتة تدابري لتحساااني عالقة العمل والتواصااال بني ىن اساااتنتا ه أن الشاااكوي أوارة مساااائل إدارية  تة، 

 السيدة عويس ومسلولة امدماة الصيدالنية.
 ١٤ و ٢٠١٣تشاااااااااااااارين األول/أةتوبر  ٢7وفيما يتعل  بالشااااااااااااااكويني من التحرا املرفوعتني ىن  - ٨

، خلصااااات حمكمة األونروا للمناحمعاة إ  أنه ال تو د خمالفاة إ رائية أوناء ٢٠١٣تشااااارين الثاين/نوفم  
التحقي  ىن الشاااكويني. فادعاء السااايدة عويس بأن الشاااخصاااني املعينني ىن جلنة التحقي  مل يكونا حمايدين 

عاؤها ال يسااااتند إ  أي ال يسااااتند إ  أسااااس موضااااوعية. وعضااااوا جلنة التحقي  ُعينا حسااااب األصااااول واد
أدلة. وحمعم السااايدة عويس أن جلنة التحقي  مل تقابل مجيع الشااا،ود الساااتة عشااار الهتين وردة أ اؤهم ىن 
شااكاواها ال أساااس له. وقد أصااابت جلنة التحقي  ىن االةتفاء مبقابلة الشاا،ود الهتين اعت ةم األةثر صاالة 

صاالة شاا،اداة الشاا،ود الهتين اقرتحت،م باملوضااوع  بالتحقي . ومل تقد  الساايدة عويس أي معلوماة بشااأن
 سواء ىن شكاواها أو أوناء  لسة االستماع إ  احليثياة. 

وخلصااااااات حمكمة األونروا للمناحمعاة إ  أن جلنة التحقي  أصاااااااابت ىن اساااااااتنتا ،ا أن السااااااايدة  - ٩
مع،م مقابالة عويس مل تقد  أدلة تدعم الشكاوي من التحرا. ومل يكن أي من الش،ود الهتين أ ريت 

أوناء التحقي  يليد روايت،ا لألحداث. وارتأة حمكمة األونروا للمناحمعاة أن دعوي السايدة عويس املتعلقة 
باالنتقا  بسااااابب رفع،ا شاااااكاوي ضاااااد مسااااالولة امدماة الصااااايدالنية ال أسااااااس  ا. فمسااااالولة امدماة 

و  ضااااااااد مساااااااالولة امدماة الصاااااااايدالنية مل تكن راضااااااااية عن أداء الساااااااايدة عويس قبل رفع شااااااااكواها األ
الصاااااايدالنية بوقت طويل، وتدهورة عالقاة العمل بين،ما بعد أن لفتت مساااااالولة امدماة الصاااااايدالنية 
مرارا وتكرارا انتباه السيدة عويس إ  أو ه القصور ىن أدائ،ا. وخلصت حمكمة األونروا للمناحمعاة إ  أن 

تشااااااارين الثاين/نوفم   ١٤ و ٢٠١٣ول/أةتوبر تشااااااارين األ ٢7التحقي  بشاااااااأن الشاااااااكويني املرفوعتني ىن 
 أ ري حسب األصول وقرار إةالز القضيتني املتعلقتني بالشكويني صحيأ.  ٢٠١٣

وتررقت حمكمة األونروا للمناحمعاة إ  قرار إهناء التعيني احملدد املدة للمدعية، فخلصااااااااااااااات إ   - ١٠
الة مل تبلغ الساااااااايدة عويس بقرار متديد فرتةا عدد من املخالفاة فيما يتعل  بتعيني الساااااااايدة عويس. فالوة

 .A/4/Partالت ريبية األو  مرتني أو بأسااااااااااااااابا  التمديد، خالفا ملا ينا عليه تو يه شااااااااااااااالون املوظفني 

VII/Rev.7 شاا،را، وهي الفرتة القصااوي املقررة. واعرتف  ١٨. مث إن جمموع الفرتة الت ريبية املتواصاالة جتاوحم
تقييم أداء السااايدة عويس باساااتخدا  عملية فرصاااة التحسااان. والحظت حمكمة  املفوض العا  بعد  ساااالمة

األونروا للمناحمعاة أن الرسااالة اليت أُعلمت في،ا الساايدة عويس بقرار إهناء تعيين،ا تشااري بصااورة خاطئة إ  
 أن القرار يُعد إ راء تأديبيا.

دة عويس بشأن التحرا وإساءة وبعد أن أشارة حمكمة األونروا للمناحمعاة إ  أن دعاوي السي - ١١
اسااااااااتعمال الساااااااالرة واالنتقا  مل تثبت، خلصاااااااات إ  أن أداء الساااااااايدة عويس ةري املرضااااااااي برر قرار إهناء 

قييم منصااااااااااااااف ألداء الساااااااااااااايدة عويس تعيين،ا. ومل تشااااااااااااااكل أي من األخراء اث رائية عقبة أما  إ راء ت
 يسبب  ا أي ضرر.  ومل
، قدمت السااايدة عويس طلب،ا بشاااأن االساااتئناف الهتي ينظر ٢٠١٦ةانون الثاين/يناير   ٢١وىن  - ١٢

ر، منأ رئيس حمكمة االساااااااتئناف املفوض العا  م،لة لتقد  ٢٠١٦ك ٢5٤فيه حاليا. ومبو ب األمر رقم 
 ، قد  املفوض العا  رده على الرعن.٢٠١٦نيسان/أبريل  7. وىن ٢٠١٦نيسان/أبريل  7رده، ح  
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 الدفوع
 طعن السيدة عويس

تزعم الساااايدة عويس أن حمكمة األونروا للمناحمعاة أخرأة بشااااأن مسااااألة قانونية وإ رائية ألهنا  - ١٣
مل تساااااتنت  أن القراراة القاضاااااية بإةالز القضااااايتني املتعلقتني بشاااااكاواها من التحرا وإسااااااءة اساااااتعمال 

ةان مشوبا   ٢٠١٣ليه متوحم/يو  ١٦السلرة مل تشب،ا خمالفاة إ رائية. فالتقييم األويل لشكواها املرفوعة ىن 
بعيو  ألن نائب رئيس برنام  الصااحة ةان ىن وضااع اعرتاه تضااار  ىن املصاااحل. ف،و املشاارف الثاين على 

مساااااااالولة “ يليد متاما”الساااااااايدة عويس وهو املشاااااااارف األول على مساااااااالولة امدماة الصاااااااايدالنية. وةان 
 ٢٠١٣تشرين األول/أةتوبر  ٢7 امدماة الصيدالنية. ولنفس األسبا ، شابت الشكويني املرفوعتني ىن

 عيو  ألن نائب رئيس برنام  الصحة ةان عضوا ىن جلنة التحقي .  ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفم   ١٤ و
ويثبت ةهتلك عد  اسااات وا  جلنة التحقي  الشااا،وَد الهتين ذةرةم السااايدة عويس افتقار الل نة  - ١٤

ة، ةانوا مجيع،م، ىن الواقع،  ت إشاراف نائب للحياد. مث إن الشا،ود الهتين أ رة مع،م الل نة مقابال
 “. وبالتايل قدموا ش،اداةم  ت الضالط” رئيس برنام  الصحة

وأخرأة حمكمة األونروا للمناحمعاة بشاااااأن مساااااألة إ رائية، ألهنا مل  صااااال على بياناة خرية  - ١5
 االستماع إ  احليثياة.  من الش،ود الهتين ذةرةم السيدة عويس ىن شكاواها، أو تأمر مبثو م ىن  لسة

وإضاااااااافة إ  ذلك، أخرأة حمكمة األونروا للمناحمعاة ىن اساااااااتنتاج أن الشاااااااكاوي من التحرا  - ١٦
واالنتقااا  ال تاادعم،ااا أدلااة ةااافيااة. ومل تااأخااهت احملكمااة ىن احلسااااااااااااااابااان آراء مكتااب األخالقياااة فيمااا يتعل  

 حليثياة. بالتحقي  أو ش،ادة السيدة عويس أوناء  لسة االستماع إ  ا
و ت  الساااايدة عويس بأن حمكمة األونروا للمناحمعاة أخرأة بشااااأن مسااااألة قانونية وإ رائية ىن  - ١7

استنتا ،ا بأن قرار إهناء تعيين،ا حمدد املدة هو قرار شرعي. فقد ةان ينبالي أن تلدي املخالفاة اث رائية 
األضااارار اليت حلقت،ا نتي ة للمخالفاة.  إ  اساااتنتاج مفاده أن القرار ةري شااارعي وأن مُتنأ تعويضااااة عن

وإضااااااافة إ  ذلك، أخرأة حمكمة األونروا للمناحمعاة ىن اسااااااتنتا ،ا أن أداءها هو األساااااااس الهتي اكهت 
 بناء عليه قرار اثهناء.

وتلتمس السااااايدة عويس من حمكمة االساااااتئناف إلالاء قرار إةالز قضااااايتي،ا املتعلقتني بشاااااكاواها  - ١٨
اسااتعمال الساالرة، وقرار إهناء تعيين،ا احملدد املدة. وتلتمس أيضااا إعادةا إ  منصااب،ا  من التحرا وإساااءة
 ودفع تعويض  ا. 

 
 رد المفوض العام

توصااالت حمكمة األونروا للمناحمعاة إ  اساااتنتاج صاااحيأ مفاده أنه ال تو د خمالفاة إ رائية ىن  - ١٩
للمناحمعاة ىن دعاوي السااايدة عويس بشااأن  التحقي  ىن شاااكاوي السااايدة عويس. ونظرة حمكمة األونروا

عد  احلياد وعد  إ راء مقابالة مع الشااا،ود، وهي بهتلك ترب  األمر اثداري السااااري، ورا عت التقرير 
اماااع بااالتحقي . ومل  اادد الساااااااااااااااياادة عويس ىن الرعن الااهتي قاادمتااه أي أخراااء معينااة ارتكبت،ااا حمكمااة 

فعند تقد  طعن لدي حمكمة االساااااااااااتئناف، ال يكفي أن تكرر  األونروا للمناحمعاة عند نظرها ىن طلباةا.
 املستأنِفة الدفوع اليت قدمت،ا ىن القضية املعروضة على حمكمة األونروا للمناحمعاة. 
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ومل ترتكب حمكمة األونروا للمناحمعاة خرأ ىن اث راءاة إذ مل تأمر مبثول الشا،ود الهتين  َّت،م  - ٢٠
مة األونروا للمناحمعاة تتمتع بسلرة تقديرية واسعة النراز فيما يتعل  السيدة عويس ىن شكاواها. فمحك

بإدارة القضااااايا، وههته ليساااات حالة من حاالة عد  مراعاة األصااااول القانونية اليت تلور ىن احل  ىن تقد  
أدلة. والسااااايدة عويس مل تقم باساااااتدعاء الشااااا،ود لحلدالء بشااااا،ادة لصااااااحل،ا أوناء  لساااااة االساااااتماع إ  

 اة، أو باستصدار أمر من احملكمة ث بار الش،ود على اثدالء بالش،ادة. احليثي
وتسعى السيدة عويس إ  تقد  أدلة  ديدة ىن دعوي االستئناف مل تكن معروضة على حمكمة  - ٢١

األونروا للمناحمعاة. فالرساااااااااااائل الواردة من مكتب األخالقياة مل تكن  زءا من السااااااااااا ل املعروض على 
 ا للمناحمعاة، وال ميكن تقدمي،ا ألول مرة ىن مرحلة االستئناف. حمكمة األونرو 

مث إن حمكمة األونروا للمناحمعاة خلصاااااااااااااات إ  أن قرار إهناء تعيني الساااااااااااااايدة عويس حمدد املدة  - ٢٢
صحيأ. فلم تقد  السيدة عويس أدلة على أي ضرر حل  هبا نتي ة للوصف ةري الدقي  لقرار اثهناء بأنه 

 إن السااااااايدة عويس مل  دد خرأ معّينا ارتكبته حمكمة األونروا للمناحمعاة ىن اساااااااتنتا ،ا إ راء تأدييب. مث
أن املدعية مل يلحق،ا أي ضااااااااااااااارر نتي ة الساااااااااااااااتخدا  العملية امرأ ىن تقييم أدائ،ا أوناء الفرتة الت ريبية. 

اء، أي األداء خلصاااااات حمكمة األونروا للمناحمعاة على النحو الصااااااحيأ إ  أن ت ير ساااااابب قرار اثهن بل
 ةري املرضي، استند إ  األدلة املس لة. 

 ويلتمس املفوض العا  من حمكمة االستئناف رد طلب االستئناف. - ٢٣
 

 االعتبارات التي تمت مراعاتها
قررة حمكمة األونروا للمناحمعاة دم  قضااااااييت الساااااايدة عويس وإصاااااادار حكم واحد بشااااااأهنما.  - ٢٤

 أساس احليثياة اليت رفعت،ا السيدة عويس بشأن قضيتي،ا تباعا.وننظر ىن طلب االستئناف على 
 

 بشكاوي السيدة عويس من التحرا وإساءة استعمال السلرة تنياملتعلق تني: قرار إةالز القضي١القضية 
 ت  السااااااااااااااايدة عويس بأن حمكمة األونروا للمناحمعاة أخرأة ىن اساااااااااااااااتنتا ،ا أن قرار إةالز  - ٢5

والث شاكاوي من التحرا وإسااءة اساتعمال السالرة ضاد املشارفة علي،ا هو قرار  القضايتني الناشائتني عن
 شرعي. ولألسبا  التالية، نلةد النتائ  اليت توصلت إلي،ا حمكمة األونروا للمناحمعاة. 

بخمه خمالفاة إ رائية.  - ٢٦ إننا نقبل اساتنتاج حمكمة األونروا للمناحمعاة أن التحقي  ىن شاكاواها مل تشاُ
ونروا للمناحمعاة نظرة ىن ح ة السااايدة عويس اليت مفادها أن التحقي  ةان ةري قانوين ألن فمحكمة األ

أحد الشااااخصااااني املعينني للتحقي  ىن شااااكاواها، وهو نائب رئيس برنام  الصااااحة، ةان ىن وضااااع يشااااوبه 
املسألة  تضار  ىن املصاحل. وال نري أي سبب يدعو إ  القول بأن  ليل حمكمة األونروا للمناحمعاة  هته

اعرتته عيو . وإضافة إ  ذلك، جند أن حمكمة األونروا للمناحمعاة مل كرئ عندما خلصت إ  أن القرار 
الهتي اكهتته جلنة التحقي  بعد  اسااااات وا  مجيع الشااااا،ود الساااااتة عشااااار الهتين ذةرةم السااااايدة عويس ىن 

وا  إ  أن جلنة التحقي  شكاواها هو قرار انت،ك حقوق،ا. فمحكمة األونروا للمناحمعاة خلصت عن ص
 اةتفت مبقابلة الش،ود الهتين اعت ةم األةثر صلة بالتحقي . 

أما دفع السااااااااايدة عويس بأن حمكمة األونروا للمناحمعاة وقعت ىن خرأ إ رائي بعد  اساااااااااتدعاء  - ٢7
وعلى  الش،ود الستة عشر الهتين ذةرةم ىن شكاواها لحلدالء بش،ادةم أما  احملكمة فال أساس له أيضا.
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، وضااعت احملكمة مبدأ عاما مفاده أن مسااائل إدارة القضااايا، قضااية ووالنحو املبني ىن حكمنا الصااادر ىن 
مبا ىن ذلك مسألة ما إذا ةان ينبالي دعوة شخا معني لحلدالء بش،ادته، تظل خاضعة للسلرة التقديرية 

بوضاااااااااااااااوص عد  مراعاة األصاااااااااااااااول  للمحكمة االبتدائية، وحنن لن نتدخل إال ىن احلاالة اليت يتبني في،ا
وال نقبل دفع الساااااااايدة عويس القائل بأن ههتا الشاااااااار  قد  .ر٢كالقانونية اليت متس ح  طرف ىن تقد  أدلة

 ق . مث إننا دأبنا على التأةيد أن احملكمة االبتدائية ال متلك صاااااااااااااااالحية إ راء  قيقاة من  ديد ىن 
 . ر٣كظورشكاوي التحرا أو ةري ذلك من أشكال السلويت احمل

وأخريا، مل تقنعنا السااااااااااااااايدة عويس بأن حمكمة األونروا للمناحمعاة أخرأة عندما قررة أن قرار  - ٢٨
إةالز القضاااااااااااايا الناشااااااااااائة عن شاااااااااااكاواها هو قرار قانوين. فمحكمة األونروا للمناحمعاة أمعنت النظر ىن 

لقرار إةالز القضايا ما ي ره الدفوع اليت أدلت هبا السيدة عويس ولكن،ا خلصت ىن هناية املراف إ  أن 
 استنادا إ  األدلة اليت مجعت أوناء التحقي . 

 
 عويس احملدد املدة ملا فيه مصلحة الوةالة ة: قرار إهناء تعيني السيد٢القضية 

اليت أبلالت في،ا الوةالة الساااايدة عويس بإهناء  ٢٠١٤نيسااااان/أبريل  ٢٣أشااااارة الرسااااالة امللرخة  - ٢٩
وتبعث تلك الكلماة، إ  در ة ةبرية، على التساؤل عما “. إ راء تأديبيا”لقرار ةان خدماةا، إ  أن ا

إذا ةان قرار إهناء تعيين،ا ىن الواقع بسبب األداء، وعما إذا ةان ىن الواقع قرارا قانونيا. وذةر املفوض العا  
قرار اثهناء بأنه  وصاااااافت على و ه امرأ ٢٠١٤نيسااااااان/أبريل  ٢٣ىن سااااااياز تعليله أن الرسااااااالة امللرخة 

 إ راء تأدييب.
مبو ب قاعدة “ ملا فيه مصاالحة الوةالة”ونود أن نشااري إ  أن اكاذ قرار إهناء تعيني أي موظف  - ٣٠

، هو قرار خرري  دا، ألنه يعد التعبري الن،ائي لصاااالحياة ١-٩النظا  األسااااساااي للموظفني احملليني رقم 
وهو ذو طبيعة دائمة. و هتا القرار آوار بعيدة املدي على املوظف اثدارة ىن القيا  بهتلك عند االقتضاااااااااااء، 

ويقتضاااي إمعان النظر والتداول قبل التنفيهت. ولهتا من املتوقع أن يكون نا الرساااالة أو اثشاااعار الهتي يبلغ 
املوظف بإهناء خدمته شااااااافافا ومكتوبا برريقة تكفل تبليغ وتوصااااااايف وتعليل سااااااابب اكاذ القرار حساااااااب 

حنو مالئم. وبناء عليه، فإننا ال نقبل القول بأن توصااايف القرار بأنه إ راء تأدييب ةان جمرد  األصاااول وعلى
 وصف خاطئ.

ونري أن وصااف القرار بأنه إ راء تأدييب على النحو الوارد ىن رسااالة اثهناء قد أفسااد العملية إ   - ٣١
 در ة ةبرية  علت قرار اثهناء قرارا ةري قانوين. 

 الحكم
طلب االسااااتئناف  ائز  زئيا. ويلالى احلكم الصااااادر عن حمكمة األونروا للمناحمعاة فيما يتعل   - ٣٢

 .رUNRWA/DT/WBFO/2014/043برلب السيدة عويس الرعن ىن قرار إهناء التعيني كالقضية رقم 
 ومُتنأ السيدة عويس تعويضا عن األضرار املالية يساوي األ ر األساسي الصاىن لستة أش،ر. - ٣٣

__________ 

 .Wu v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-597, paras. 34 and 35 ر٢ك 
 .Messinger v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2011-UNAT-123, paras. 25-27 ر٣ك 



 محكمة األمم المتحدة لالستئناف
 UNAT-675-2016 احلكم رقم

 

9/9 17-22381 (A) 

 

يوما من تاريخ صاااااااادور ههتا احلكم. وترتاةم الفوائد  ٦٠وتدفع التعويضاااااااااة ىن أ ل ال يت اوحم  - ٣٤
على التعويض املمنوص اعتبارا من تاريخ إصاااادار ههتا احلكم بسااااعر الفائدة األساااااسااااي املعمول به حاليا ىن 

لغ نسبته مخسة ىن يوما، يضاف مب ٦٠الوالياة املتحدة ح  تاريخ الدفع. وإذا مل يتم السداد ىن ةضون 
 املائة إ  سعر الفائدة األساسي املعمول به ىن الوالياة املتحدة. 
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 ىن نيويوريت، الوالياة املتحدة. ٢٠١٦آ /أةسرس  ٢٤أُدرج ىن الس ل بتاريخ 
 كتوقيعر

 ويتشانغ لني، رئيس قلم احملكمة

 

 
 


