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        رئيسا          لوسيك،         ريتشارد        القاضي  
      احلكم    ضد         استئناف      دعوى           االستئناف(       )حمكمة          لالستئناف        املتحدة      األمم      حمكمة     على       معروض -   ١

       إلغاثممممة        املتحممممدة      األمممممم        لوكالممممة         التابعممممة          املنازعمممما       حمكمممممة        أصممممدرته      المممم            UNRWA/DT/         2016/009     رقممممم
     علمممى         الوكالمممة    أو          واألونمممروا           للمنازعممما          األونمممروا       )حمكممممة      األدىن       الشمممر    يف            الفلسممميينيني        الالجئمممني        وتشممم يل
        وتشم يل       إلغاثمة        املتحمدة      األممم        لوكالمة       العمام       املفموض    ضمد      مهنما      قضية   يف      ٢٠١٦           آذار/مارس   3   يف         التوايل(

    ١١   يف          االسمممتئناف      دعممموى      مهنممما      عمممادل      حكمممم        السممميد      ورفممم    .    األدىن       الشمممر    يف            الفلسممميينيني        الالجئمممني
  .    ٢٠١٦              حزيران/يونيه   ٨   يف    هبا     ورد    ما     على     رده       العام       املفوض      وقدم   ،    ٢٠١٦             نيسان/أبريل

 
          واإلجراءات         الوقائع

  : (١ )        املنازعا       حمكمة       إليها      خلص      كما         الوقائ      يلي      فيما     ترد -   ٢
     فمر       ممدير          بوظيفة         الوكالة   يف       ابخلدمة       املدعي       التحق   ،    ٢٠١3            األول/ديسمرب       كانون   ١   يف   …  

     حمممممدد      تعيممممني     عقممممد      مبوجمممم     ١٦        الرتبممممة    مممممن   ١        الدرجممممة     علممممى        األردن،   يف        الصمممم ري،         التمويممممل        بممممدائرة      مممماداب
       شممممهرا.    ١٢        اختبممممار      بفمممرتة        رهنمممما     ،    ٢٠١3            األول/ديسمممممرب       كمممانون    3١    حممممى     ميتممممد        التعيمممني      وكممممان       األجمممل.
       كممممممانون    3١    حممممممى      األجممممممل      احملممممممدد        التعيممممممني  ُ   ُمممممممدد   ،    ٢٠١2             الثاين/ينمممممماير       كممممممانون    ١3       مؤرخممممممة         وبرسممممممالة

      .    ٢٠١2            األول/ديسمرب
      ممممممدير      أشمممممار        املمممممدعي،    إىل       موجهمممممة      ٢٠١2            شمممممباي/فرباير   ٦       مؤرخمممممة          إلكرتونيمممممة         وبرسمممممالة   …  

      أفضمممل      بشمممأن         توجيهممما     لمممه      وقمممدم       العممممل       إدارة   يف       املمممدعي      أداء   يف      قصمممور      أوجمممه    إىل         االئتممممان        عمليممما 
           اإلدارية.          املمارسا 

    إىل         االئتممممان        عمليمما       مممدير      أشممار   ،    ٢٠١2            شممباي/فرباير    ١٠       مؤرخممة          إلكرتونيممة         وبرسممالة   …  
         معني.     قرض      بيل          املتعلقة       املدعي       أخياء    من     عدد

    إىل         االئتممممان        عمليمما       مممدير      أشممار   ،    ٢٠١2            شممباي/فرباير    ١3       مؤرخممة          إلكرتونيممة         وبرسممالة   …  
       معني.     قرض      بيل          املتعلقة        احلسااب    يف       املدعي       أخياء    من     عدد

    إىل         االئتممممان        عمليمما       مممدير      أشممار   ،    ٢٠١2            شممباي/فرباير    ٢٠       مؤرخممة          إلكرتونيممة         وبرسممالة   …  
            املالئمة.        اإلقراض         إجراءا       ينف    مل       املدعي    أن
         للتمويممل        امليممداين        الممربجم       رئمميس     قمام   ،    ٢٠١2            شممباي/فرباير    ٢2       مؤرخممة          إلكرتونيممة         وبرسمالة   …  

        عمليمما       مممدير    إىل           اإللكرتونيممة         الرسمائل     مجيمم     مممن      نسمم ة       إرسمال      أبمهيممة       املممدعي       بتمم كري       األردن   يف       الصم ري
             االئتمان.

    أن         االئتممممان        عمليممما       ممممدير     طلممم    ،    ٢٠١2           آذار/ممممارس    ١٦       مؤرخمممة          إلكرتونيمممة         وبرسمممالة   …  
            القروض.       طلبا          استعراض     عند       الدقة    من     أكرب        قدرا         املدعي       يتوخى

    إىل         االئتمممممان        عمليمممما       مممممدير      أشممممار   ،    ٢٠١2          أاير/مممممايو    ١2       مؤرخممممة          إلكرتونيممممة         وبرسممممالة   …  
         معني.     قرض    م        املدعي       تعامل       طريقة    من         انزعاجه

__________ 

  .  22   إىل    3                            احلكم امليعون فيه، الفقرا  من   (١ ) 
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       املممممدعي    مممممن       الصمممم ري         للتمويممممل        امليممممداين        الممممربجم       رئمممميس      تلقممممى   ،    ٢٠١2           متوز/يوليممممه   ٢    ويف   …  
    عممرب       رسممالة       املممدعي      أرسممل        قليلممة،     أبايم     ذلممك      وبعممد        ب يئممة.      ول ممة       دينيممة       إشممارة       تتضمممن       اهلمماتف    عممرب       رسممالة
           ب يئة.      بل ة     آخر      موظف    إىل      فيها     يشري         الصندو      أمني    إىل       اهلاتف

         للتمويمممل        امليمممداين        المممربجم       رئممميس      أشمممار   ،    ٢٠١2           متوز/يوليمممه   3       مؤرخمممة          إلكرتونيمممة         وبرسمممالة   …  
            املالئمة.          اإلجراءا       يتب      يكن   مل       املدعي    أن    إىل       الص ري

    بممني         التبمماين    إىل       الصمم ري         للتمويممل        امليممداين        الممربجم       رئمميس      أشممار   ،    ٢٠١2           متوز/يوليممه   ٦    ويف   …  
            موظفيه.    إىل       املدعي       نقلها     اليت           واملعلوما         للمدعي        أعياها     اليت          املعلوما 

    أن     بعمممممد      األجمممممر        مدفوعمممممة      خاصمممممة       إجمممممازة       املمممممدعي  ُ   ُممممممن    ،    ٢٠١2          أغسممممميس/آ    ٦    ويف   …  
           ش صية.       ألسبا          األردنية         السليا          احتجزته

        امليمممممداين        المممممربجم       رئممممميس    ضمممممد      شمممممكوى       املمممممدعي     قمممممدم   ،    ٢٠١2          أغسممممميس/آ     ١١    ويف   …  
           حتقيقا.     جتر     أن         الوكالة    من        والتمس       الص ري         للتمويل

       األردن   يف         الشممممممكاوى       السمممممتالم          امليدانيمممممة        اللجنمممممة      قامممممم    ،    ٢٠١2             أيلول/سمممممبتمرب   ١    ويف   …  
    إىل         إحالتهما       وقمرر        الصم ري         للتمويمل        امليمداين        المربجم       رئميس    ضمد       املمدعي       قمدمها     الميت        الشمكوى   يف       ابلنظر
            إدارية.       مسألة          ابعتبارها         الربام ،       لشؤون         األونروا        عمليا       مدير     جئ 

     فمممر       ممممدير       بصمممفته       مهاممممه       ممارسمممة    إىل       املمممدعي     عممماد   ،    ٢٠١2             الثممماين/نوفمرب       تشمممرين   ٢    ويف   …  
          ماداب.

       ورئممميس         االئتممممان        عمليممما        وممممدير       املمممدعي       اجتمممم    ،    ٢٠١2             الثممماين/نوفمرب       تشمممرين   ٩    ويف   …  
       املمممدة.     نصممف    عممن       املمممدعي      أداء       تقيمميم      بشممأن         للتحممماور       إدار        وموظممف       الصمم ري         للتمويمممل        امليممداين        الممربجم 

       بيماج   ال       إصمدار   يف        التمأخر      بسمب      أتجمل      لكنمه      ٢٠١2           متوز/يوليمه   يف         االجتمما       يعقد    أن       املقرر    من      وكان
         املدعي.       عليها     حصل     اليت      األجر        مدفوعة       اخلاصة        اإلجازة      بسب       أيضا      أخرى     مرة     أتجل   مث         املالية،

         البشممممرية        املمممموارد       مسممممؤول    إىل       موجهممممة      ٢٠١2             الثمممماين/نوفمرب       تشممممرين    ١٩       مؤرخممممة        ومبمممم كرة   …  
         املدعي.      تعيني       تثبي       بعدم       الص ري         للتمويل        امليداين        الربجم       رئيس      أوصى         امليداين،       ابملكت 

        عمليممما       ممممدير    إىل       موجهمممة      ٢٠١2             الثممماين/نوفمرب       تشمممرين    ٢١       مؤرخمممة          إلكرتونيمممة         وبرسمممالة   …  
      طيب.     جملس       يفحصه    أن       املدعي     طل         الص ري،         للتمويل        امليداين        الربجم        ورئيس         االئتمان

        املممموارد      مكتممم       رئممميس     قمممام   ،    ٢٠١2             الثممماين/نوفمرب       تشمممرين    ٢3       مؤرخمممة          إلكرتونيمممة         وبرسمممالة   …  
        المربجم       رئميس    ضمد       قمدمها     الميت        الشكوى   يف      نظر         اللجنة    أبن       املدعي      إببالغ       األردن   يف        امليداين         البشرية
      ممممدير     جئممم     إىل        الشمممكوى       أحيلممم       ذلمممك،     علمممى       وبنممماء         إداريمممة.       مسمممألة         واعتربهتممما       الصممم ري         للتمويمممل        امليمممداين
             الداخلي.        املستوى     على      معها        يتعامل    كي        الربام        لشؤون         األونروا        عمليا 

       األردن   يف         األونمروا        عمليما       ممدير      أبلمغ   ،    ٢٠١2             الثماين/نوفمرب       تشرين    ٢٧       مؤرخة         وبرسالة   …  
رضمي.    غمري       أدائمه      بسمب         تعيينمه       تثبيم      يتم    لن     أبنه       املدعي

ُ
    امل
ُ
      طموال      عملمه    إىل        الم ها    يف       املمدعي        واسمتمر    

      .    ٢٠١2            األول/ديسمرب       كانون     شهر
       تثبيمممم      عممممدم      قممممرار        ملراجعممممة     طلمممم        املممممدعي     قممممدم   ،    ٢٠١2            األول/ديسمممممرب       كممممانون   ٩    ويف   …  

            تعيينه.
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        ملمارسممه       املمدعي       لياقممة      لفحم     طمميب     جملمس  ُ   ُعقممد   ،    ٢٠١2            األول/ديسممرب       كمانون    ١١    ويف   …  
           مهامه.

        املشممممورة       املممممدعي     طلمممم    ،    ٢٠١2            األول/ديسمممممرب       كممممانون    ١2       مؤرخممممة          إلكرتونيممممة         وبرسممممالة   …  
      أبلمممغ   ،    ٢٠١2            األول/ديسممممرب       كمممانون    ١٧       مؤرخمممة          إلكرتونيمممة         وبرسمممالة        اخلدممممة.      هنايمممة           اسمممتحقاقا       بشمممأن

    لمه    حيمق       األجمل،      احملمدد        تعيينمه     ممدة        ابنقضماء       اخلدممة        انتهاء      حالة   يف     أنه       املدعي        املوظفني       خدما        مسؤول
            املست دمة.    غري         السنوية        اإلجازة    عن        وتعويض         للوكالة        التاب         االدخار       صندو     من      مبلغ     على     حيصل    أن
       خممدما        مسممؤول      أوضمم    ،    ٢٠١2            األول/ديسمممرب       كممانون    ٢٠       مؤرخممة          إلكرتونيممة         وبرسممالة   …  

    لمه    حيمق   ال       األجمل،      احملمدد        تعيينمه     ممدة        انقضماء      بسمب        املوظمف      تعيمني      إهنماء      حالمة   يف     أنه        للمدعي        املوظفني
           خدمته.      إهناء    عن       تعويض     على     حيصل    أن
        املمموظفني       خممدما        مسممؤول    ممم        املممدعي       اجتممم    ،    ٢٠١2            األول/ديسمممرب       كممانون    ٢3    ويف   …  

        هبا.         املتعلقة          التفاصيل        وتوضي        اخلدمة      هناية           استحقاقا         مناقشة     أجل    من
          لالسممتمرار     الئمق    غممري       املمدعي    أن      اجمللممس        اسمتنت    ،    ٢٠١2            األول/ديسمممرب       كمانون    ٢2    ويف   …  

    لمه    حيمق     يكمن   مل         وابلتمايل،         وظيفتمه،   يف        تثبيته   مت    قد     يكن   مل       املدعي    أن    غري        وظيفة.    أ    يف         الوكالة      خدمة   يف
           العجز.           استحقاقا      على     حيصل    أن
   يف         األونممممروا        عمليمممما       مممممدير      أبلممممغ   ،    ٢٠١2            األول/ديسمممممرب       كممممانون    3١       مؤرخممممة         وبرسممممالة   …  

      .    ٢٠١2            األول/ديسمرب       كانون    3١     بعد    ما    إىل  ُ   مُيدد    لن      عقده    أبن       املدعي       األردن
    أبن       املممدعي       األردن   يف        امليممداين         القممانوين       املكتمم       رئمميس      أبلممغ   ،    ٢٠١2            شممباي/فرباير   3    ويف   …  

        أخرى.         إجراءا     أ       تت      لن      ذلك،     على       وبناء     هبا،  ُ    يُعتد    لن      الييب      اجمللس           استنتاجا 
        أردنيمممما        دينممممارا        ٧١٢23٢      مبلممممغ        للمممممدعي         الوكالممممة      دفعمممم    ،    ٢٠١2            شممممباي/فرباير    ٢2    ويف   …  

    .          املست دمة    غري        اإلجازة    عن    له        تعويضا
            شممباي/فرباير   3   يف       املممدعي    إىل        امليممداين         القممانوين       املكتمم       رئمميس       وجههمما     المميت         الرسممالة      وبعممد   …  

         االعتممممممداد     عممممممدم      قممممممرار        ملراجعممممممة      بيلمممممم       ٢٠١2           آذار/مممممممارس    ١٢   يف       املممممممدعي      تقممممممدم         املوجهممممممة،      ٢٠١2
           العجز.           استحقاقا       منحه      وعدم      الييب      اجمللس           ابستنتاجا 

      ييعمن           للمنازعما          األونمروا      حمكممة      أممام      دعموى       املمدعي     رف    ،    ٢٠١2           آذار/مارس    ١3    ويف   …  
      بمممممرقم        المممممدعوى    ّ   وقيّمممممد    .    ٢٠١2             الثممممماين/نوفمرب       تشمممممرين    ٢٧       املمممممؤر         تعيينمممممه       تثبيممممم      عمممممدم      قمممممرار   يف      فيهممممما

UNRWA/DT/JFO/             2015/013        .    
       عليمه.       املمدعى    إىل      أعماله         املم كورة        المدعوى       احملكممة       أرسل    ،    ٢٠١2           آذار/مارس    ٢2    ويف   …  

     رقممممممممممممممممم        ابلممممممممممممممممدعوى     ورد    ممممممممممممممممما     علممممممممممممممممى     رده      عليممممممممممممممممه       املممممممممممممممممدعى      أود    ،    ٢٠١2             نيسممممممممممممممممان/أبريل    ٢3    ويف
UNRWA/DT/JFO/             2015/013        .    

    عمممن        تعويضممما      منحمممه     عمممدم      قمممرار        ملراجعمممة     طلممم        املمممدعي     قمممدم      ٢٠١2           آذار/ممممارس    3٠    ويف   …  
    غمممري      طلبمممه    أبن         وأبل تمممه       املمممدعي     طلممم      علمممى         الوكالمممة     رد    ،    ٢٠١2           آذار/ممممارس    3١    ويف        خدمتمممه.      إهنممماء

           مقبول.
     عمدم      قمرار   يف      فيهما      ييعمن       احملكممة      أممام      دعوى       املدعي     رف    ،    ٢٠١2             نيسان/أبريل    ١٠    ويف   …  

ُ    وُسمممممجل         العجمممممز،           اسمممممتحقاقا       منحمممممه      وعمممممدم      اليممممميب      اجمللمممممس           ابسمممممتنتاجا          االعتمممممداد       بمممممرقم        المممممدعوى   
UNRWA/DT/JFO/             2015/020        .    
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       عليمه.       املدعى    إىل      أعاله         امل كورة        الدعوى       احملكمة       أرسل    ،    ٢٠١2             نيسان/أبريل    ١2    ويف   …  
    .        UNRWA/DT/JFO/             2015/020     رقم        الدعوى     على     رده      عليه       املدعى      أود       ٢٠١2          أاير/مايو    ١2    ويف

     عمممدم      قمممرار   يف      فيهممما      ييعمممن       احملكممممة      أممممام      دعممموى       املمممدعي     رفممم    ،    ٢٠١2          أاير/ممممايو   ١    ويف   …  
    .        UNRWA/DT/JFO/             2015/025      برقم        الدعوى     ُّ   وقُمّيد         خدمته،      إهناء    عن    له       تعويض     صرف

   ١    ويف       عليمممممه.       املمممممدعى    إىل      أعممممماله         املمممم كورة        المممممدعوى  ُ     أُرسمممممل    ،    ٢٠١2          أاير/مممممايو   3    ويف   …  
    .        UNRWA/DT/JFO/             2015/025     رقم        الدعوى     على     رده      عليه       املدعى      أود    ،    ٢٠١2              حزيران/يونيه

    لممه  ُ    ُتصمدر    أن         الوكالمة    إىل       املمدعي     طلمم    ،    ٢٠١2          أاير/ممايو    ٢٢       مؤرخمة          إلكرتونيمة         وبرسمالة   …  
        خدمة.       شهادة

    أبن      فيهممما       أفممماد       خدممممة       شمممهادة        للممممدعي         الوكالمممة       أصمممدر    ،    ٢٠١2          أاير/ممممايو    ٢٧    ويف   …  
      .    ٢٠١2             الثاين/نوفمرب       تشرين    ٢٧   يف        وانته       ٢٠١3            األول/ديسمرب       كانون   ١   يف      بدأ        املدعي      خدمة

   يف        املبينممة       اخلدمممة     مممدة      حسمما         ملراجعممة     طلمم        املممدعي     قممدم   ،    ٢٠١2              حزيران/يونيممه   ٢    ويف   …  
         اخلدمة.       شهادة

    عممممن        املسممممتحق         التعممممويض      حسمممما         مراجعممممة       املممممدعي     طلمممم    ،    ٢٠١2              حزيران/يونيمممه   3    ويف   …  
    .          املست دمة    غري        اإلجازة

      قمممرار       األردن   يف         األونمممروا        عمليممما       ممممدير   ّ  أيّمممد   ،    ٢٠١2              حزيران/يونيمممه    3٠       مؤرخمممة         وبرسمممالة   …  
           اخلدمة.      هناية      اتريخ         ابعتباره       املدعي      خدمة       شهادة   يف      ٢٠١2             الثاين/نوفمرب       تشرين    ٢٧       كتابة

     طلمممم        األردن   يف         األونممممروا        عمليمممما       مممممدير     رفممممض   ،    ٢٠١2           متوز/يوليممممه   ١       مؤرخممممة         وبرسممممالة   …  
      تقمدمي   يف        ابلتمأخر     ذلمك      معلمال   ،            املسمت دمة    غمري        اإلجمازة    عن        املستحق         التعويض      حسا         ملراجعة       املدعي

           اليل .
       يمتظلم            للمنازعما           األونمروا       ]حمكممة      أمام      دعوى       املدعي     رف    ،    ٢٠١2           متوز/يوليه    ٢3    ويف   …  

      بممممرقم        الممممدعوى     ُّ   وقُميّممممد    ،          املسممممت دمة    غممممري        اإلجممممازة    عممممن      عوضمممما    لممممه        املصممممروف       املبلممممغ      حسمممما     مممممن      فيهمممما
UNRWA/DT/JFO/             2015/058        .    

       يمتظلم            للمنازعما           األونمروا       ]حمكممة      أمام      دعوى       املدعي     رف    ،    ٢٠١2           متوز/يوليه    ٢3    ويف   …  
      .   UNRWA/DT/JFO/             059      برقم        الدعوى     ُّ   وقُمّيد         خدمته،     ملدة         الوكالة      حسا        طريقة    من      فيها

      عليمممممه       املمممممدعى    إىل            للمنازعممممما           األونمممممروا       ]حمكممممممة       أرسمممممل    ،    ٢٠١2           متوز/يوليمممممه    ٢٧    ويف   …  
    .        UNRWA/DT/JFO/             2015/058     رقم        الدعوى

     رقممممممممممم        الممممممممممدعوى      عليممممممممممه       املممممممممممدعى    إىل       احملكمممممممممممة       أرسممممممممممل    ،    ٢٠١2           متوز/يوليممممممممممه    ٢٨    ويف   …  
UNRWA/DT/JFO/             2015/059        .    

     رقمممممممممممم        المممممممممممدعوى     علمممممممممممى       ردوده      عليمممممممممممه       املمممممممممممدعى      أود       ٢٠١2          أغسممممممممممميس/آ     ٢٦    ويف   …  
UNRWA/DT/JFO/             2015/058          رقم         والدعوى     UNRWA/DT/JFO/             2015/059        .    

        لتجميمممممم        احملكمممممممة    إىل      طلبمممممما      عليممممممه       املممممممدعى     قممممممدم   ،    ٢٠١2      األول              أكتوبر/تشممممممرين   ٢    ويف   …  
          واحد.     حكم   يف      فيها       والب       اخلمس         الدعاوى

   ،    ٢٠١2      األول              أكتوبر/تشممممممرين    ١3       املممممممؤر    (    UNRWA/DT/         2015 )     ١١٠     رقممممممم       وابألمممممممر   …  
        اخلمس.         الدعاوى     مجي       ودجم       عليه       املدعى    من       املقدم         التجمي      طل      على       احملكمة       وافق 
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       كممممممانون   3       املممممممؤر    ( “   ١٢2     رقممممممم      األمممممممر ” )   (    UNRWA/DT/         2015 )     ١٢2     رقممممممم       وابألمممممممر   …  
      شمممكوى        مبعاجلتمممه         املتعلقمممة        الواثئمممق    عمممن       ابلكشمممف      عليمممه       املمممدعى       احملكممممة      أممممر    ،    ٢٠١2            األول/ديسممممرب

           الص ري.         للتمويل        امليداين        الربجم       رئيس    حق   يف        املقدمة      ٢٠١2          أغسيس/آ     ١١        املؤرخة       املدعي
     علممممى         امليلوبممممة        الواثئممممق      عليممممه       املممممدعى     كشممممف   ،    ٢٠١2            األول/ديسمممممرب       كممممانون    ١٨    ويف   …  

       املمدعى    رد       املدعي    إىل       احملكمة       أرسل    ،    ٢٠١٦             الثاين/يناير       كانون    ١3    ويف        املدعي.    عن      احلج       أساس
         فيه.         الواردة          املعلوما      بعض     طمس     بعد       املرفق      أيضا      إليه        وأرسل    ،   ١٢2       ]رقم       األمر     على      عليه

            للمنازعممممما           األونمممممروا       ]حمكممممممة    إىل       املمممممدعي     قمممممدم   ،    ٢٠١٦             الثاين/ينممممماير       كمممممانون    ١2    ويف   …  
         الرسمالة    ممن      نسم ة      عليمه       املمدعى    إىل       املمدعي       وأرسمل   .   ١٢2     رقمم      األمر     على      عليه       املدعى    رد     على          تعليقاته

     رغمم        إليهما،        املقدممة           التعليقما             للمنازعما           األونمروا       ]حمكممة       وقبلم             التعليقا .       تضمن      اليت           اإللكرتونية
            تقدميها.     قبل        يستأذن   مل       املدعي    أن

      نظر       ال       فيه        امليعون      احلكم           للمنازعا          األونروا      حمكمة       أصدر    ،    ٢٠١٦           آذار/مارس   3    ويف -   3
     مجيم        ورفض        منها.     بكل       الصلة     ذا         اليرفني      وحج       اخلمس      مهنا       السيد       دعاوى    من      دعوى    كل   يف     فيه

      بمممممممممممممممرقم         )املقيمممممممممممممممدة       خدمتمممممممممممممممه         بتمممممممممممممممواريخ         املتعلقمممممممممممممممة        المممممممممممممممدعوى    إال      اخلممممممممممممممممس      مهنممممممممممممممما       السممممممممممممممميد       دعممممممممممممممماوى
UNRWA/DT/JFO/             2015/059        .)     

     فمرتة     خمالل        تعيينمه       تثبيم      عمدم      قمرار   يف      فيهما      ييعمن      )الميت      األوىل      مهنما       السميد       بمدعوى       يتعلمق       وفيما -   2
      أداء    إىل     تشمممري      ....       عديمممدة          إلكرتونيمممة       رسمممائل      وجمممود ”           للمنازعممما          األونمممروا      حمكممممة      الحظممم            االختبمممار(،

رضي    غري       مهنا         ]السيد
ُ
   امل
ُ
    أن    إىل            املنازعما       حمكممة       وخلص    . (٢ ) “        اإلجراءا        اتبا     عن        املتكرر         وتقاعسه    

        إليهممما       توصممل         اللمم ين          والتوصممية          االسممتنتا    يف        الصممحي        ابلشممكل           التقديريممة        سممليتها         اسممت دم         اللجنممة
      قمرار    أن    إىل      أيضما       وخلصم    .    ٢٠١2             الثماين/نوفمرب       تشمرين    ٢3   يف     هبمما         وأبل تمه      مهنا       السيد      شكوى      بشأن
     أنممه       والحظمم       حتيممز،    أو        إجرائممي     خلممل    أ        يشمموبه   ال         االختبممار     فممرتة     خممالل      مهنمما       السمميد      تعيممني       تثبيمم      عممدم

       ورفضم    (3 ) “ُ     ُمرضميا     يكمن   مل       أداءه    أن    إىل      يرجم        مهنا         ]السيد      تعيني       تثبي      عدم    أن       السجل    من       يتجلى ”
   مل      مهنمما       السمميد    أن     رأ      حيمم          التحسممن،      فرصممة       بممرجم     إىل        إحالتممه     عممدم     علممى      مهنمما       السمميد       اعممرتاض       احملكممة

        األداء،       إبدارة        املتعلمق    A/  23       احملليمني        املموظفني      شمؤون       توجيه     ين      كما        الربجم     من          االستفادة    له    حيق     يكن
      إليممه       املشمار   A/  4 /Part       VII/Rev.        7   ( PD    No.     A/  4 /Part       VII/Rev.          7 )     رقممم       احملليمني        املمموظفني      شمؤون        وتوجيمه

          اختبار.      لفرتة        املعينني        ابملوظفني       يتعلق      فيما   ،  A/  23     رقم         التوجيه     فيه
           ابسمممتنتاجا          االعتممداد     عممدم      قمممرار   يف      مهنمما       السمميد      فيهممما     طعممن      )المميت         الثانيمممة        الممدعوى    خيمم        وفيممما -   2

       تشمممرين    ٢٧    أن       أوال             للمنازعممما          األونمممروا      حمكممممة     رأ          العجمممز(،           اسمممتحقاقا       منحمممه      وعمممدم      اليممميب      اجمللمممس
   مل        القمرار    أن     رغمم      مهنما       السميد      تعيمني       تثبيم      عمدم         الوكالمة     فيمه      قمرر       الم           التماريخ    همو      ٢٠١2             الثاين/نوفمرب

         اسمتنتا     أن     ذلمك     بعمد            املنازعما       حمكممة       والحظم    .    ٢٠١2            األول/ديسممرب       كانون    3١    حى      جف ا      يصب 
     عمدم      قمرار    أن        الواضم     ممن       ]كمان  ”     أنمه        واعتمرب          القمرار،      صمدور    ممن     شمهر      حموايل     بعمد     صدر      الييب      اجمللس
     هم ا     ضوء    ويف   . (2 ) “     الصحي      عجزه    إىل      وليس      فحس        أدائه     ضعف    إىل       استند       مهنا         ]السيد      تعيني       تثبي 

__________ 

  .  ٧٨                   املرج  نفسه، الفقرة   (٢ ) 
  .  ٨3                   املرج  نفسه، الفقرة   (3 ) 
  .  ٨٧                   املرج  نفسه، الفقرة   (2 ) 
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       احملليممممني         للممممموظفني        اإلدار         النظممممام    مممممن   ٧-   ١٠٩     رقممممم         القاعممممدة    أن            املنازعمممما       حمكمممممة         اسممممتنتج         الممممرأ ،
     علممممى       احلصممممول    لممممه    حيممممق   ال        وابلتممممايل      مهنمممما       السمممميد      حالممممة     علممممى       تنيبممممق   ال        العجممممز(           ابسممممتحقاقا           )املتعلقممممة

         العجز.           استحقاقا 
     صرف     عدم      قرار   يف      مهنا       السيد       فيهما     طعن        )اللتني         الرابعة         والدعوى         الثالثة        ابلدعوى       يتعلق       وفيما -   ٦

   ،          املسممت دمة    غممري        اإلجمازة    عممن        املسمتحق         التعممويض      حبسما         املتعلممق        القممرار    ويف       خدمتمه      إهنمماء    عمن    لممه       تعمويض
   يف          القممرارين        مراجعممة      ييلمم    مل       املممدعي    ألن        قبوهلممما      بعممدم           للمنازعمما          األونممروا      حمكمممة     قضمم           التمموايل(،     علممى

        احملليممني.         للممموظفني        اإلدار         النظممام    مممن   ٢-   ١١١         القاعممدة   يف       عليهمما        املنصممو       يوممما        المممستني      مهلممة      غضممون
            األول/ديسمممرب       كممانون    ٢3   يف ”     أنممه           للمنازعمما          األونممروا      حمكمممة      الحظمم           الثالثممة،        ابلممدعوى       يتعلممق       وفيممما

     يكممن   مل       ]وأنممه      ....       عليهمما       احلصممول    لممه    حيممق     المميت       اخلدمممة      هنايممة           ابسممتحقاقا        مهنمما         ]السمميد  ُ    أُعلممم   ،    ٢٠١2
ّ  ُقّدم        القرار        مراجعة     طل     أن   يف       تشكيك    أ        هناك        مهلة          ]انقضاء      بعد    أ    ،    ٢٠١2           آذار/مارس    3٠   يف  ُ 

        ]السميد       إفمادة      علمى        ]بنماء ”     أنمه            املنازعما       حمكممة      ارأت           الرابعمة،        الدعوى    خي     ما    ويف   . (2 ) “    يوما    ٦٠     الم
              حزيران/يونيمممه   3       املمممؤر         القمممرار        مراجعمممة     طلممم       يكمممون   ،    ٢٠١2           آذار/ممممارس    ١٢   يف     اختممم         القمممرار    أبن       مهنممما 

ّ  ُقّدم    قد      ٢٠١2     . (٦ ) “    يوما       الستني      مهلة        انقضاء     بعد  ُ 
         خدمتمممه(،     ممممدة      حسمما    يف      فيهممما     طعمممن      )المميت        اخلامسمممة      مهنمما       السممميد       بمممدعوى       يتعلممق      فيمممما        وأخممريا، -   ٧

         الوكالمة      خدمة   يف       استمر       مهنا         ]السيد ”    أن    إىل      أيضا       وخلص          بقبوهلا.           للمنازعا          األونروا      حمكمة     قض 
       اخلدمة       شهادة        بتعديل         الوكالة       وأمر       قبل،    من       أعلن      كما   ، (٧ ) “    ٢٠١2            األول/ديسمرب       كانون    3١    حى
       ذلك.     على      بناء
 

 الدفوع
 

       مهنا       السيد         استنئاف       عريضة
            للمنازعا .         األونروا      حمكمة    عن        الصادر      اخلمس         الدعاوى      جتمي       قرار        مراجعة      مهنا       السيد       التمس -   ٨

    . “     موقفه  ُ    ُيضعف ”   و     ضده       متحيز        القرار     ه ا    أبن       واحت 
      اليممميب      اجمللمممس           ابسمممتنتاجا          االعتمممداد     عمممدم      قمممرار    ممممن   “       االنتصممماف ”      أيضممما      مهنممما       السممميد        والمممتمس -   ٩

         تنيبق       احملليني         للموظفني        اإلدار         النظام    من   ٧-   ١٠٩         القاعدة    أبن      ودف         العجز.           استحقاقا       منحه      وعدم
   يف       موظفممما      يممزال   ال     كممان     ألنممه   ،    ٢٠١2             الثمماين/نوفمرب       تشممرين    ٢٧   يف        تعيينممه       تثبيمم      عممدم     رغممم       حالتممه     علممى

             للمنازعا .         األونروا      حمكمة      إليه       توصل     ما     وهو       الييب،      اجمللس      قرار      اختاذ     وق    يف         األونروا
        خدمتممه.      إهنمماء    عممن    لممه       تعممويض     صممرف     عممدم      قممرار    مممن   “       االنتصمماف ”      أيضمما      مهنمما       السمميد        والممتمس -    ١٠

        شهرا.    ١3       جتاوز        خدمته     مدة    ألن         التعويض     ه ا     على       احلصول     حقه    من    أبن       واحت 
 
        العام       املفوض    رد

__________ 

  .  ٩٢                   املرج  نفسه، الفقرة   (2 ) 
  .  ٩3                   املرج  نفسه، الفقرة   (٦ ) 
  .  ٩2                   املرج  نفسه، الفقرة   (٧ ) 
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   ٢       املادة   يف       عليها        املنصو         األسبا     من     سب      على          االستئناف      دعوى   يف      مهنا       السيد       يستند   مل -    ١١
        وينب ممي      اخللممل  ُ     ُيشمموهبا         فالممدعوى      لمم لك          األساسممي(،         )النظممام          االسممتئناف      حملكمممة        األساسممي        النظممام    مممن   ( ١ )

      احلجم         بتكمرار        واكتفمى       قضميته   يف        الصمادر      احلكمم      يقبمل   مل        ببسماطة      مهنما        فالسميد       فيهما.     ورد    مما     بكمل       رفضها
               للمنازعا .         األونروا      حمكمة      أمام       قدمها     اليت
      يوجمد    وال        موقفمه"       "أضمعف      اخلممس         المدعاوى      جتميم     أبن      مهنما       السميد       الدعماء     سمند    أ       يوجد    وال -    ١٢

         تقديريمممة       بسممملية       تتمتممم      الممميت           للمنازعممما          األونمممروا        فمحكممممة      ضمممده.     حتيمممز       بوجمممود        الدعائمممه      أسممماس    أ       أيضممما
             واعرتاضاته.      مهنا       السيد       دعاوى    كل   يف      نظر         القضااي       إدارة   يف       واسعة
    مم          التعاممل    أو         القمانون       تيبيمق   يف           للمنازعا          األونروا      حمكمة       أخيأ      كيف      مهنا       السيد     يبني    ومل -    ١3

         املتعلقمممممممة       احملليمممممممني         للمممممممموظفني        اإلدار         النظمممممممام    ممممممممن   ٧-   ١٠٩         القاعمممممممدة    أن    إىل      خلصممممممم        عنمممممممدما         الوقمممممممائ 
         املتعلقمة        المدعوى     وأن        أدائمه،     ضمعف    إىل      يرجم         تعيينمه       تثبي      عدم     وأن       عليه،       تنيبق   ال       العجز           ابستحقاقا 

      ييلم    مل     ألنه         مقبولتني    غري            املست دمة    غري        اإلجازة    عن         ابلتعويض         املتعلقة         والدعوى       اخلدمة      إهناء        بتعويض
      حمكممممة      أممممام       قمممدمها     الممميت        المممدفو         بتكمممرار       اكتفمممى     وقمممد         املناسممم .       الوقممم    يف       الصممملة     ذو           القمممرارين        مراجعمممة

    .          املنازعا 
 

        احليثيات
        شمفوية.        مرافعمة      فيهما      يقمدم      جلسمة     عقمد      مهنا       السيد      بيل        تتعلق       أولية       مسألة   يف         البداية   يف      نظرج -    ١2
      حمكمممة       اختمم هتا     المميت         السمملبية          اإلجممراءا        مباشممر      بشممكل      أوضمم     أن        أسممتيي      إنممي ”       بقولممه       اليلمم      همم ا      وبممرر

       استند            املنازعا       حمكمة      قرار    أن     نرى     وحنن   . “      متحيزة      كان           مناقشتهم    أن       أعتقد     ألني           للمنازعا          األونروا
     تممن       حممال،    أ       وعلممى        قائممما.     يكممن   مل        التحيممز         فاحتمممال         وابلتممايل،          التيبيممق.        الواجمم          القممانون    إىل       بوضممو 
        اسممممتما       جلسممممة      نعقممممد    أن     لنمممما     جيمممموز     أنممممه     علممممى          االسممممتئناف      حملكمممممة         الممممداخلي        النظممممام    مممممن   ( ١ )    ١٨       املممممادة

      حتتما    ال        القضمية      وهم ه        وسمرعة.        بنزاهمة        القضمية   يف       الفصمل   يف        سيسماعد     ذلمك     كان     إذا         الشفوية           للمرافعا 
       وبناء        ابلسجل.        املدونة       واحلج          الوقائ     من       واضحة      فيها      الب         امليلو         املسائل    ألن       شفوية        مرافعة    أ     إىل

         مرفوض.       شفوية        مرافعة       لتقدمي      مهنا       السيد      فيل        عليه،
       بقبممول        املتعلممق   (    UNRWA/DT/         2015 )     ١١٠     رقممم      األمممر   يف       ابليعممن      مهنمما       السمميد         اسممتئناف      وبممدأ -    ١2

    أن      ورغمممم       واحممد.     حكمممم   يف      فيهمما       والبممم       كلهمما      اخلممممس      مهنمما       السممميد       دعمماوى        لتجميممم        العممام       املفممموض     طلمم 
   يف    إال      ييعمممن   مل          االسمممتئناف     فممم ن        اجلمممام ،       حكمهممما   يف       دعممماوى    مخمممس   يف     بتممم            للمنازعممما          األونمممروا      حمكمممة
      وعمدم      اليميب      اجمللمس           ابستنتاجا          االعتداد     عدم       العام       املفوض      قرار      أتييد      قرار   ‘ ١ ’      ومها:         قرارهتا،    من        قرارين
       العام       املفوض      قرار   يف      فيها      ييعن     اليت      مهنا       السيد      دعوى         مقبولية     عدم      قرار   ‘ ٢ ’        العجز؛           استحقاقا       منحه
         خدمته.      إهناء    عن    له       تعويض     صرف     عدم
      دفمممو     أ       مهنممما       السممميد         اسمممتئناف       عريضمممة       تتضممممن   ال        األخمممرى،       المممثال          ابلمممدعاوى       يتعلمممق       وفيمممما -    ١٦

     فمرتة     خمالل        تعيينمه       تثبيم      عمدم      قمرار    أن     فيمه       أعلنم       ال             للمنازعا          األونروا      حمكمة     حكم   يف      طعنه      تعضد
         التعممويض      حسمما     مممن      فيهمما       يممتظلم     المميت        الممدعوى  ُ    تُقبممل    ومل      حتيممز.    أو        إجرائممي     خلممل    أ        يشمموبه   ال         االختبممار
ّ  يُقممّدم   مل       احلسمما         مراجعممة     طلمم     ألن   ،          املسممت دمة    غممري        اإلجممازة    عممن        املسممتحق      المميت        الممدعوى     أممما        أوانممه.   يف  ُ  

         لصاحله.      فيها        القرار     صدر     فقد        اخلدمة،     مدة      حسا    يف      فيها     طعن
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      العام       املفوض    من       املقدم         الدعاوى      جتمي      طل        بقبول        القاضي      األمر
         الممدعاوى        بتجميمم         القاضممي           للمنازعمما          األونممروا      حمكمممة     أمممر   يف      مهنمما       السمميد       تشممكيك      معممرض   يف -    ١٧

       مصملحة     فيمه      راعم        احملكممة    ألن     ضمد        متحيمز      اخلممس         المدعاوى      جتميم       قمرار    إن ”        ببساطة      يقول       اخلمس،
  . “     موقفي  ُ    ُيضعف     فهو  ّ  مّث،     ومن        مصلحيت،       وأمهل       عليه       املدعى

         اعرتاضممما           اعتبارهممما   يف      أخممم             للمنازعممما          األونمممروا      حمكممممة    أن     ١١٠     رقمممم      األممممر    ممممن       ونالحممم  -    ١٨
    أن      كمم لك        واعتممرب          مرتابيممة.      فيهمما        امليعممون          القممرارا        اعتممرب      أهنمما    غممري          التجميمم .     طلمم      علممى      مهنمما       السمميد
       ولمم لك        خدمتممه.      إهنمماء    مممن         النابعمة           والقممرارا       مهنمما       السمميد      خدمممة      إهنماء    إىل        املؤديممة         الوقممائ     بممني       تيممابق      هنماك
        وسيكون          القضائية        املوارد      توفري       مصلحة   يف      سيص       اخلمس         الدعاوى      جتمي  ”    أن            املنازعا       حمكمة      ارأت 
       يتضمرر    لمن ”      مهنما       السميد    أن      أيضما          املنازعما       حمكممة      ورأ    . (٨ ) “     وسمرعة        بنزاهة        القضااي   يف       للفصل        مناسبا

     ذلمك     كمان     وإن      فيمه،       ميعمون      قمرار    كمل   يف        وكاملمة        مسمتقلة       بصمورة       ستنظر       احملكمة    ألن         الدعاوى      جتمي     من
    . (٩ ) “    واحد     حكم   يف

     كيمممف      يوضممم     ومل        التحيمممز       يشممموبه     ١١٠     رقمممم      األممممر    أن        الدعائمممه     سمممند    أ       مهنممما       السممميد      يقمممدم    ومل -    ١٩
       موقفه.      األمر     ه ا      أضعف

         القضمممااي.       إبدارة         املتعلقمممة        املسمممائل   يف       واسمممعة         تقديريمممة       بسممملية           للمنازعممما          األونمممروا      حمكممممة        وتتمتممم  -    ٢٠
    أ    يف     هلممما،     جيممموز ”       احملكممممة    أن     علمممى     تمممن            للمنازعممما          األونمممروا      حملكممممة         المممداخلي        النظمممام    ممممن    ١2        فاملمممادة
        القاضي     يرى       توجيه    أو     أمر    أ       تصدر    أن         نفسهما،        تلقماء    من    أو        اليرفني     أحد     طل      على      بناء      سواء      وق ،

          االستئناف      حمكمة      حرص      وقد   . “      لليرفني         العدالة     حيقق      وأنه       وسرعة        بنزاهة        القضية   يف       للفصل       مناس      أنه
   يف           االبتدائيمة         للمحكممة        امل ولمة         الواسمعة           التقديريمة        السملية   يف     دا       بمدون       تتمدخل    لمن     أهنما      أتكيمد     على      دوما
  . (١٠ )     عليها         املعروضة        القضااي       إدارة
         املتعلقمة        املسمائل   يف           التقديريمة        سمليتها       مارسم            للمنازعما          األونروا      حمكمة    أن    إىل         ميمئنون     وحنن -    ٢١

     حكممم   يف      فيهمما       والبمم       اخلمممس      مهنمما       السمميد       دعمماوى        بتجميمم       أمممر        عنممدما       املالئممم       ابلشممكل        القضممااي       إبدارة
      األمر     ه ا     وأن      األمر     ه ا       أصدر        عندما     ضده        متحيزة      كان             املنازعا       حمكمة    أن        ادعاءه       ونرفض       واحد.
         موقفه.      أضعف

 
      الييب      اجمللس           ابستنتاجا          االعتداد     عدم       العام       املفوض      قرار        بتأييد        القاضي           للمنازعا          األونروا      حمكمة      قرار

      العجز           استحقاقا       منحه      وعدم

__________ 

            .Mohanna v )                                                                                   مهنا ضد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشم يل الالجئمني الفلسميينيني يف الشمر  األدىن      قضية   (٨ ) 

Commissioner            -General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near                                                                                          

East    , Order No.             110     (UNRWA/DT/          2015    )  ١2          (، الفقرة  .  
            املرج  نفسه.  (٩ ) 
          Namrouti     ، )                                                                                   منروطي ضد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتش يل الالجئني الفلسيينيني يف الشر  األدىن     قضية   (١٠ ) 

v. Commissioner               -General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the                                                                                     

Near East         , Judgment            No.     2015    -UNAT    -593    والقضااي العديدة املستشهد هبا يف تلك الفقرة.  33          (، الفقرة ،                                           
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    لمه       تعمويض     صمرف     عمدم       العمام       املفموض      قرار   يف      مهنا       السيد     طعن      قبول      بعدم        القاضي            املنازعا       حمكمة      قرار
      خدمته      إهناء    عن
   مل      مهنما       السميد    أن         والواضم         قمانوين.      أسماس    أ     إىل          القمرارين      هم ين   يف      مهنما       السميد     طعمن       يستند   مل -    ٢٢
        درسمتها    قمد       احملكممة     تلك     تكن   مل       جديدة     حجة    أ       يقدم   مل      لكنه            للمنازعا ،         األونروا      حمكمة        قرارا       يقبل

          بعناية.
       قمدمها     الميت      احلجم       يكمرر   مث           االبتدائيمة       احملكممة        قمرارا       يقبمل   ال     أنه         املستأنف      يعلن    أن      يكفي    وال -    ٢3

       لألدلممة        توليهمما      المم         األمهيممة      درجممة      حتديممد   يف       واسممعة         تقديريممة      سمملية       لممديها           االبتدائيممة       احملكمممة    ألن         أمامهمما،
      طممممماب     هلممممما          االسمممممتئناف         إجمممممراءا     أن          االسمممممتئناف      حمكممممممة       أحكمممممام      أكمممممد         ولياملممممما   . (١١ )     عليهممممما         املعروضمممممة
    أل      ميكمن   ال ”   و       أخمرى.     ممرة      حججمه      فيهما       ليعرض      ساخط     طرف    أ          يست لها      فرصة       وليس         تصحيحي

      يتعني    بل       درجة.      األدىن       احملكمة    هبا      تعتد   مل     اليت      احلج        تكرار     على          االستئناف       عريضة   يف       يقتصر    أن     طرف
    حنمو     علمى         القمانون       تيبيمق   يف    أو         الوقمائ     م          التعامل   يف       أخيأ     قد      درجة      األدىن       احملكمة    أن      يثب     أن      عليه
    . (١٢ ) “        االستئناف      حمكمة      تدخل     يربر
    أبن          االسمتئناف      حمكمة      والية      نيا    يف      يدخل          استئنافه    أن   ُ   يُثب     أن      مهنا       السيد     على      يتعني      وكان -    ٢2

    أ            واألونمروا،        املتحمدة      األممم    بمني      اخلما         االتفما     من   ( ١ )   ٢       املادة   يف        املبينة        األسبا      أحد    إىل     فيه       يستند
       اآلتية:        االخياء    من    أ         ارتكب     قد           للمنازعا          األونروا      حمكمة    أن      يدعي    أن

   أو           اختصاصها؛    أو        واليتها       جتاوز     )أ( 
   أو     هبا؛        املنوطة        الوالية      متارس   مل    ) ( 
   أو          قانونية؛       مسألة   يف       أخيأ       ) ( 
     أو         القضية؛   يف        الصادر        القرار     على      يؤثر      ال         النو     من          اإلجراءا    يف     خيأ        ارتكب     )د( 
       معقول.    غري     أنه     جبالء      يبدو      قرار      اختاذ    إىل     أدى          ابلوقائ ،        متعلقا     خيأ        ارتكب      )هم( 

__________ 

         Khashan                                                                                          قضية خشان ضد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتش يل الالجئمني الفلسميينيني يف الشمر  األدىن، )  (١١ ) 

v. Commissioner               -General of the United Nations Relief and Works Agen                                                   cy for Palestine Refugees in the                                  

Near East         , Judgment No.                2015    -UNAT    -502    حمفمممود ضمممد املفممموض العمممام لوكالمممة األممممم املتحمممدة         ؛ وقضمممية   ١2          (، الفقمممرة                                       
                               Mahfouz v. Commissioner                       -General of the United Nations )                                             إلغاثة وتش يل الالجئني الفلسيينيني يف الشر  األدىن

Relief and Works                  Agency for Palestine Refugees in the Near East                                              , Judgment No.                2014    -UNAT    -414    الفقممممممرة ،)          
                                                                                    دجن ضممممد املفمممموض العممممام لوكالممممة األمممممم املتحممممدة إلغاثممممة وتشمممم يل الالجئممممني الفلسمممميينيني يف الشممممر  األدىن،        ؛ وقضممممية   ١2

( Dannan        v. Commissioner               -General of the United Nations Relief and Wor                                            ks Agency for Palestine Refugees                                  

in the Near East                , Judgment No.                2013    -UNAT    -340    ١2          (، الفقرة  .  
            .Khashan v                                                                                         قضية خشان ضد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتش يل الالجئني الفلسيينيني يف الشر  األدىن )  (١٢ ) 

Commissioner            -General of the United Nations Relief                                      and Works Agency for Palestine Refugees in the Near                                                     

East    , Judgment No.                2015    -UNAT    -502   , para.         14   دجن ضمممممد املفممممموض العمممممام لوكالمممممة األممممممم املتحمممممدة          ؛ وقضمممممية  ١2          (، الفقمممممرة                                      
      Dannan        v. Commissioner               -General of the United Nat                         ions )                                             إلغاثممممة وتشمممم يل الالجئممممني الفلسمممميينيني يف الشممممر  األدىن

Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East                                                               , Judgment No.                2013    -UNAT    -340    الفقمممممممممممممممممممممممممممرة ،)          
١2  .  
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           للمنازعما          األونمروا      حمكممة    أن      يثبم     ومل          اسمتئنافه       عريضة   يف        األسبا      ه ه    من    أاي      مهنا     حيدد    ومل -    ٢2
         القانون.        بتيبيق    أو         ابلوقائ          املتعلقة        املسائل   يف      سواء         القضية،   يف      الب      عند     خيأ    أ         ارتكب 

        الواجم          القانون      طبق      أهنا           للمنازعا          األونروا      حمكمة        أصدرته      ال        احلكم       قراءة    من     لنا       ويتبني -    ٢٦
      مهنا.       السيد       دعاوى   يف      الب      عند        الصحي        ابلشكل         التيبيق

      اليمميب      اجمللمس           ابسممتنتاجا          االعتمداد     عممدم       العمام       املفمموض      قمرار   يف      مهنمما       السميد      بيعممن       يتعلمق       وفيمما -    ٢٧
         مسممتوفيا     يكممن   مل     أنممه     رأ        عنممدما           للمنازعمما          األونممروا      حمكمممة       أصمماب         العجممز،           اسممتحقاقا       منحممه      وعممدم

        اإلدار         النظممممام    ممممن   ٧-   ١٠٩         القاعمممدة   يف       عليهممما        املنصمممو        العجمممز           اسمممتحقاقا      علمممى       احلصمممول       لشمممروي
     ضمعف      أسماس     علمى       انتهمى     إمنما          القاعمدة،      تشمرتي     كمما      صمحية       ألسمبا       ينتمه   مل        تعيينه    إن     حي           للموظفني،

  . (١3 )     أدائه
      قممرر        عنمدما       الصملة    ذ          القمانون       تيبيمق   يف      اثنيمة     مممرة         لألونمروا         التابعمة          املنازعما       حمكممة        وأصماب  -    ٢٨
      إهنمماء    عممن    لممه       تعممويض     صممرف     عممدم       العممام       املفمموض      قممرار   يف      مهنمما       السمميد      فيهمما      ييعممن     المميت        الممدعوى      قبممول     عممدم

         للممموظفني        اإلدار         النظممام    مممن   ٢-   ١١١         ابلقاعممدة     علممم     علممى           للمنازعمما          األونممروا      حمكمممة       وكانمم         خدمتممه.
       كمانون    ٢3    من         اعتبارا       أصب ،      مهنا       السيد    أن      قرر        عندما          االستئناف      حملكمة         السابقة         وابألحكام       احملليني

   مل       ولكنمممه        عليهممما،       احلصمممول    لمممه    حيمممق     الممميت       اخلدممممة        انتهممماء           ابسمممتحقاقا        درايمممة     علمممى   ،    ٢٠١2            األول/ديسممممرب
       عليهما        املنصمو       يومما       السمتني      مهلمة        انقضماء     بعمد    أ    ،    ٢٠١2           آذار/ممارس    3٠    حمى        القمرار        مراجعة      ييل 

         لألونممروا         التابعممة          املنازعمما       حمكمممة     ختيمم     ومل        احملليممني.         للممموظفني        اإلدار         النظممام    مممن   ٢-   ١١١         القاعممدة   يف
          املقررة.         الزمنية       احلدود   يف        القرار        مراجعة       يلتمس   مل     ألنه        الدعوى      قبول     عدم      قرر        عندما
    أو        اإلدارة        قممرارا        تقيمميم    أبن       إقممرار     علممى          االسممتئناف      حملكمممة        الراسممخ         القضممائي         االجتهمماد        وينيممو  -    ٢٩

    إىل        اللجوء     قبل          استيفائه    من    بد   ال     شري     وهو          االستئناف         إجراءا    يف          اإللزامية        اخليوا      أول    هو          مراجعتها
     طعن      قبول     عدم      قرر        عندما     خيأ    أ            للمنازعا          األونروا      حمكمة       ترتك     ومل   . (١2 )        املنازعا       حمكمة      والية
     خمالل        القمرار        مراجعمة      ييلم    مل     ألنمه       خدمته      إهناء    عن      مهنا       للسيد       تعويض     صرف     عدم      قرار   يف      مهنا       السيد
         اليعن.     ه ا      تقدمي     قبل        املقررة         الزمنية       املهلة
    أو         القانون       تيبيق   يف     خيأ    أ         ارتكب            للمنازعا          األونروا      حمكمة    أن     على      مهنا       السيد      يربهن    ومل -    3٠
          االستئناف.     ه ا     رفض    جي         وابلتايل     آخر     خيأ    أ 
 

__________ 

                                          ( من النظام اإلدار  للموظفني احملليني على اآليت: ١ )   ٧-   ١٠٩                تن  القاعدة رقم   (١3 ) 
                       ر يف خدممممة الوكالمممة ألسمممبا                                                            املوظمممف الممم   يكمممون األسممماس املعلمممن إلهنممماء خدمتمممه همممو العجمممز عمممن االسمممتمرا    

                      ممن هم ه القاعمدة، شمريية    ٢                                                                     صحية، يكون مستحقا للحصول على استحقاقا  العجمز علمى النحمو املبمني يف الفقمرة 
                 ممممن النظمممام اإلدار     ٩-   ١٠٩                                                              أن يكمممون دون سمممن السمممتني وال حيصمممل علمممى تعمممويض إهنممماء اخلدممممة مبوجممم  القاعمممدة 

         للموظفني.
-  El )                                                                لوكالمممة األممممم املتحمممدة إلغاثمممة وتشممم يل الالجئمممني الفلسممميينيني يف الشمممر  األدىن                        الشممموبكي ضمممد املفممموض العمممام     قضمممية   (١2 ) 

Shobaky         v. Commissioner               -General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees                                                                              

in the Near East                , Judgment No.                2015    -UNAT    -564    غمري                       دة قضااي من بينهما قضمية         ُ            ، اليت اسُتشهد فيها بع  ٢3          (، الفقرة   
-    Gehr v. Secretary                 -General of the United Nations                             , Judgment No.                2013    -UNAT )                           ضد األمني العام لألمم املتحدة
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          اإلنكليزية        النس ة        احلجية:      وذا         األصلية        النس ة
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