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                            القاضي دميرتيوس ريكوس، رئيسا.
                                                                تنظرررررررر حمكمرررررررة األمرررررررم املتسررررررردة لنسرررررررتقنا   حمكمرررررررة االسرررررررتقنا   يف  عرررررررن يف احلكرررررررم رقرررررررم  -   ١

UNRWA/DT/         2016/003          الصررادر عررن حمكمررة املنازعرراة التابعررة لوكالررة األمررم املتسرردة   اثررة وتشرر ي ،                                                                  
                                                                                 النجقرررررني الفلسرررررشينيني يف الشررررررل األد   املشرررررار  ليتمرررررا ميمرررررا يلررررري، علررررر  التررررروا ، مبسكمرررررة األونرررررروا 

               حيمررررور واحملمررررد ضررررد        يف قضرررري        ٢٠١٦        /ينرررراير           كررررانون ال اين    ٢2                                  للمنازعرررراة، وابألونررررروا أو الوكالررررة  يف 
             . وقردم كر  مرن                                                                           املفوض العام لوكالة األمم املتسدة   اثة وتش ي  النجقني الفلسشينيني يف الشررل األد 

  ،     ٢٠١٦            نيسرران/أبري      ١١                                      والسرريد مرر مون مرراي  احملمررد  عنتمررا املشرررت  يف     ١                        السرريدة بشررري ربيررر حيمررور
  .    ٢٠١٦             ح يران/يونيه     ١٠                            وقدم املفوض العام ردا عليه يف 

 
 اتالوقائع واإلجراء

   ٢                                    مل يعرتض أي  ر  عل  الوقائر التالية: -   ٢
                                       ، دخررر  مررر مون مررراي  احملمرررد وبشرررري ربيرررر حيمرررور     ٢٠١١             ح يران/يونيررره    ١           اعتبرررارا مرررن   … 

َ                     ُ                         سلك اخلدمة يف الوكالة يف وظيفة مساعَدين لتقدمي االئتماانة، ويُعرمان أيضرا مبسريلو   قرراض،                                  
                                     مرررد دومررا التررابر  دارة التمويرر  البرررالغ      ، يف ٩                                     وذلررك مبوجررب تعيينررني حمررددي األجرر ، يف الرتبرررة 

                              الص ر يف املكتب امليداين يف سورية.
  ُ                                         ، نُقررر  املررردعي احملمرررد  ي مررررد السررريدة زينرررب الترررابر     ٢٠١٢         أاير/مرررايو    ١            واعتبرررارا مرررن   … 

                                                 ُ                               دارة التموي  البالغ الص ر بسبب   نل مرد دوما. مث نُق  الحقرا  ي مررد األمرني بعرد   رنل 
                               ، كرران املرردعي احملمررد يعمرر  مررر برررانم      ٢٠١2            نيسرران/أبري     ١              . واعتبررارا مررن                مرررد السرريدة زينررب

             تشررررررررررين األول/    ١2                                                    ا  اثرررررررررة واخلررررررررردماة االجتماعيرررررررررة يف املكترررررررررب امليرررررررررداين يف سرررررررررورية. ويف 
  .  2                                                                ، أوقف عن العم   يقاما أبجر يف انتظار نتيجة حتقيق يف سوء سلو  حمتم     ٢٠١2       أكتوبر

  ُ                              ، نُقلرررمل املدعيرررة حيمرررور  ي مررررد األمرررني     ٢٠١٢       أكتررروبر            تشررررين األول/   ١            واعتبرررارا مرررن   … 
                                                     التابر  دارة التموي  البالغ الص ر بصفة مسيلولة  قراض.

                                          ، وضررررعمل  دارة التمويررررر  البررررالغ الصرررر ر يف املكترررررب     ٢٠١2                     ويف تشرررررين ال رررراين/نومم    … 
           رة التمويرر                                                                         امليررداين يف سررورية توقعررا لعملياتررا واحتياجاتررا مررن املرروظفني، وذلررك ابلتعرراون مررر  دا

                     بينترررررررا احلاجرررررررة  ي  ل ررررررراء                                                     البرررررررالغ الصررررررر ر يف املقرررررررر. وقرررررررد أ رررررررار التوقرررررررر  ي  لرررررررة أمرررررررور مرررررررن 
         . وعليره،     ٢٠١2            نيسان/أبري     ١                                        من مسيلو  ا قراض يف منشقة دمشق اعتبارا من    ١2      وظائف

                                                             موظفرررررا يف لرررررلو الفقرررررة الوظيفيرررررة خرررررنل األسررررربوعني األولرررررني مرررررن كرررررانون األول/   23        مت تقيررررريم 
                                                                   من أج  حتديد أقر   را لي الوظيفرة معاليرة ب يرة اعتبرارلم مروظفني زائردين عرن      ٠١2 ٢      ديسم 

__________ 

                          يف النسررراة ا نكلي يرررة .   “     Rabei ”                                                                 ورد االسرررم األوسرررد للسررريدة حيمرررور يف حكرررم حمكمرررة األونرررروا للمنازعررراة علررر  أنررره    ١   
                                     ألن السيدة أوردتا يف استمارة االستقنا .   “     Rabie ”                         ذلك، مإننا نعتمد التتجقة     ومر

  .  ١٢- 2                    املشعون ميه، الفقراة       احلكم   ٢   

َ          ، أبلررغ مردير  رريلون األونررروا يف سررورية، السريَد احملمررد أن     ٢٠١2         آب/أ سررشس    ٦                  ] [ يف مرلكرة ميلرخررة    2                        التسقيررق يف ]بررنأ بشرر ن  ”                                      
      . “                ُ                         احلصول عليتا ال تُ بمل سوء السلو  املبلغ عنه                                                       سوء سلو  حمتم  ضد السيد احملمد[ قد اكتم  اآلن، واألدلة ال  مت
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                                                                        احلاجررة. وقررد حقررق املرردعي احملمررد جين أقرر  نتيجررة، ميمررا حققررمل املدعيررة حيمررور خررامس أقررر  
       نتيجة.

            ، أعلررم رئرريس     ٢٠١2                 كرانون األول/ديسررم        ٢٢                            ومبوجرب رسررالتني منفصررلتني مرريلرختني   … 
                        وظيفتامهررا، سررتل   اعتبررارا                  وظيفررة، مررن بينتررا    ١٨                 امليرردان املرردعيني أبن                       مكتررب املرروارد البشرررية يف 

                                                           بسربب الصرعوابة املاليررة الر  تواجتترا  دارة التموير  البرالغ الصرر ر       ٢٠١2          آذار/مرارس    2١   مرن 
                                                                 يف املكتب امليداين يف سورية. وتنص الرسالة يف اجل ء ذي الصلة عل  ما يلي:

                                         ي التقييمررراة الررر  أجريرررمل جلميرررر مررروظفي  دارة                              أان مضرررشر  ي  بن رررك أنررره اسرررتنادا   
                                                                         التمويرر  البررالغ الصرر ر يف بدايررة لررلا الشررتر، مررإن وظيفتررك مررن بررني الوظررائف السررالفة 

                         ا عرررررن احلاجرررررة ميلقترررررا اعتبرررررارا                                           الرررررلكر. وعليررررره، أنرررررمل تعتررررر  مبوجرررررب لرررررلا موظفرررررا زائرررررد
     ديلررة                        تفلرريف يف أن تعررني يف وظيفررة ب           ].[ و ذا مل      ٢٠١2             ن األول/ديسررم       كررانو    ٢2   مررن

 ُ                         يُنتر  عقرد  وستفصر  مرن اخلدمرة         ، مسرو     ٢٠١2          مرارس/آذار     2١             يف موعد أقصاو 
         الوكالة.  يف

                                                                      وومقررررا لسياسررررة الوكالررررة املتعلقررررة ابلفررررائي الرررروظيفي مبوجررررب التوجيرررره املتعلررررق بشرررريلون   
                                                       ، مقرررد حرررددة  دارة التمويررر  البرررالغ الصررر ر ابلتنسررريق مرررر  دارة  A / 9             املررروظفني احملليرررني 

                                                    ف بديلررة منئمررة للمررروظفني ال ائرردين عررن احلاجررة. و ررب أن ترررتم                    املرروارد البشرررية وظررائ
      ٢٠١2            ررررررررررررربا /م اير    ١      ري مرررررررررررررن                             عمليرررررررررررررة مررررررررررررر ء لرررررررررررررلو الوظرررررررررررررائف أبثرررررررررررررر يسررررررررررررر

                                                  ومقرا الحتياجراة  دارة التموير  البرالغ الصر ر يف الفررود       ٢٠١2          آذار/مرارس    2١   حىت
                                                                     اجلديرردة املوجرررودة يف  ر رروس والنذقيرررة والسررويداء كمرررا لررو منصرررو  عليرره يف قائمرررة

                الشوا ر املرمقة.
                                                                         وأرجو من حضرتك استعراض قائمة الشوا ر املرمقة والتعبري عن التمامك ب نث منتا   

    مبرررررر ء   …                                                         ومرررررق سررررررلم أولويررررررة وأن ترمررررررر اختياراترررررك  ي مسرررررريلول عنقرررررراة املرررررروظفني 
  .     ٢٠١2        /ينررررراير          انون ال اين كررررر     5                                           االسرررررتمارة املرمقرررررة يف موعرررررد أقصررررراو  ايرررررة الررررردوام يف 

                                                              تكررن متتمررا أبي مررن الشرروا ر املعروضررة، الرجرراء وكيررد ذلررك يف موعررد أقصرراو   مل     و ذا
  .    ٢٠١2        /يناير           كانون ال اين   5               اية الدوام يف 

                                                                     ن التعيينررراة يف الشررروا ر ذاة املترررام والرترررب نفسرررتا سرررتتم يف  رررك  عمليررراة نقررر    
          قييم مبوجرب                                                                  وظيفي أمقي استنادا  ي االلتمام املع  عنه و ي املرك  احملقق يف عملية الت

                                من النظام األساسي للموظفني احملليني.   ٢- ١      البند 
                                                                    مل يتص  املدعيان مبسيلول عنقاة املروظفني للتعبرري عرن التمامتمرا أبي مرن الوظرائف   … 

                         مليررررة االسررررتقدام ملرررر ء وظيفتررررني                                             البديلررررة احملررررددة. بيررررد أن املدعيررررة حيمررررور  رررراركمل يف ع    ٢2    الررررر
                       ررروارإل ا  اثرررة يف آذار/  -             ومسررريلول  داري      ٠١2 ٢                             مسررراعد مررردير ملجررر  يف  ررربا /م اير    مهرررا

ُ            ، لكنتا مل ُُترت ألي منتما.    ٢٠١2     مارس            
ُ                                                 ، ُدعي  ير املوظفني ال ائدين عرن احلاجرة يف  دارة التموير      ٢٠١2            با /م اير    5  يف   …    

                                                                                البررالغ الصرر ر  ي اجتمرراد مررر مرردير  رريلون األونررروا يف سررورية ورئرريس مكتررب املرروارد البشرررية يف 
                                                                  لبسرررل الصرررعوابة الررر  تسرررببتا اخلسرررارة احملتملرررة للوظرررائف. وقرررد خلرررص املشررراركون يف        امليررردان 
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                                                                               االجتمررراد  ي عررردة أمرررور مرررن بينترررا أنررره ينب ررري للمررروظفني ال ائررردين عرررن احلاجرررة  عرررادة النظرررر يف 
                                                                                  التوظيف البدي  املعروض يف الفررود اجلديردة  دارة التموير  البرالغ الصر ر يف املكترب امليرداين يف 

                                                                      ن موظفي ا دارة سيسظون مبعاملة تفضيلية يف  ير عملياة االستقدام املستقبلية.        سورية وأ
                                                    ، عقد رئيس مكتب املوارد البشرية يف امليدان اجتماعا آخرر     ٢٠١2            با /م اير    ٩  يف   … 

      َ                                                                      مررر مررروظَفني مرررن  دارة التمويررر  البرررالغ الصررر ر يف املكترررب امليرررداين يف سرررورية، حيرررل م ررر  لرررلان 
                                                                  ال ائدين عن احلاجرة. وقردم رئريس مكترب املروارد البشررية يف امليردان للمروظفني                املوظفان املوظفني 

                                 . ومت االتفال عل  أن يعد مم ن  دارة     ٢٠١2        /يناير                                       قائمة ابلشوا ر كما لي يف  اية كانون ال اين
                                                                               التمويرر  البررالغ الصرر ر عرضررا عامررا عررن مرريللنة املرروظفني ال ائرردين عررن احلاجررة وأن يرر ورا  يررر 

                      ائر لبسل مر  التوظيف.           رؤساء الدو 
                                                  الرررلين اعتررر ة وظرررائفتم مائضرررة ميلقترررا، مل يرررتم تعيرررني  انيرررة     ١٨                  ومرررن برررني املررروظفني الرررر   … 

  .    ٢٠١2            نيسان/أبري      ١٢                   يف وظيفة بديلة حبلول   -                مبن ميتم املدعيان   -      موظفني 
                 ، أعلم رئيس مكتب     ٢٠١2            نيسان/أبري      ٢٩                              ومن خنل رسالتني منفصلتني ميلرختني   … 

      ٢٠١2     مرارس  /    آذار    2١                                                         لبشرية يف امليدان املدعيني إب اء خدمتتما يف الوكالة اعتبارا من         املوارد ا
        ُ                        أل ما مل يُعينا يف الوظائف البديلة.

                                   قيررررررررد االسررررررررتقنا  اآلن، تشررررررررري حمكمررررررررة األونررررررررروا           UNRWA/DT/         2016/003            ويف احلكررررررررم رقررررررررم  -   2
                       حيمررور مررن أجرر  االقتصرراد يف                                                            للمنازعرراة  ي أ ررا قررد قررررة دمرر  دعرروي السرريد احملمررد ودعرروي السرريدة

                           وتشعنرررررران يف القرررررررارين نفسرررررريتما   “             متشررررررادتان جرررررردا ”  ني  ت      الرررررردعو                               ا جررررررراءاة القضررررررائية واالتسررررررال، ألن 
                                . وأ ارة حمكمة األونروا للمنازعاة   2   “                                                   ترمعان املشالباة ذاتا يف األساس، وتشلبان انتصاما مشادا ”  و

                                           سريد احملمرد والسريدة حيمرور أبن وظيفتيتمرا زائردتني     ِ     ، أبلِرغ ال    ٢٠١2                 كانون األول/ديسم        ٢٢          ي أنه يف 
                                  البديلرة. بيرد أن السريد احملمرد مل يقردم     ٢2                ُ                                       عن احلاجة ميلقتا وُدعيا  ي التعبري عن التمامتمرا ابلوظرائف الرر

                                                                                 لبرررا للسصرررول علررر  أي مرررن لرررلو الوظرررائف، أمرررا السررريدة حيمرررور متقررردممل بشلبررراة تتعلرررق ابلوظرررائف 
                                                      عمليرررر  اسررررتقدام متعلقتررررني برررروظيفتني منتررررا، ولكنتررررا مل تفلرررريف يف                            الشررررا رة يف دمشررررق مقررررد و رررراركمل يف

                                                                                   احلصررول علرر  أي منتررا. وخلصررمل حمكمررة األونرررروا للمنازعرراة  ي أن الوكالررة قررد بررللمل جتررودا معقولرررة 
                                                                                          اد وظيفتني مناسبتني للسيد احملمد والسيدة حيمرور، وأن تعيينتمرا يف الوكالرة قرد أ ري علر  مرو سرليم 

   لررره                 دة حيمرررور ال أسررراس                                          ، وأن االنتصرررا  الرررلي يلتمسررره السررريد احملمرررد والسررري    ٢٠١2   رس        آذار/مررا    2١  يف 
                        يف الوقائر وال يف القانون.  ال
 

 االلتماسات
                                        الطعن املقدم من السيدة حيمور والسيد احملمد

                                                                             أخشررر ة حمكمرررة األونرررروا للمنازعررراة مرررن النررراحيتني القانونيرررة وا جرائيرررة أل رررا مل ُتلرررص  ي أن  -   2
                     ما وخرررررردمتتما للوكالررررررة.                                                            املسررررررت نفني مل اررررررنيف امررررررا متلرررررر    ررررررعار معقررررررولتني ميمررررررا يتعلررررررق إب رررررراء عقررررررديت

      ٢٠١2                 كررررانون األول/ديسررررم        ٢٢                                             خلصررررمل  ليرررره حمكمررررة املنازعرررراة، مالرسررررالتان امليلرخترررران    ملررررا      وخنمررررا
            أب مرررا موظفررران                                                                         املوجتترران  ي املسرررت نفني مل تكررروان رسرررال    ررعارا بررر  كانترررا رسرررالتني عررامتني  بن تمرررا

__________ 

  . ٢                        احلكم املشعون ميه، الفقرة    2   
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                                                                                        زائردان عرن احلاجرة ميلقترا وسرتتا  امرا وظرائف بديلرة وأنره سريجري   راء عقرديتما  ذا مل ينجسرا يف   رراد 
     احررررررردا                   إب ررررررراء اخلدمرررررررة  رررررررترا و                    . ومل يقررررررردم أي   رررررررعار     ٢٠١2            نيسررررررران/أبري      2١                 وظيفرررررررة بديلرررررررة حبلرررررررول 

 A/  9           ملوظفني رقم                                       ، يف انتتا  ألحكام التوجيه املتعلق بشيلون ا    ٢٠١2            نيسان/أبري     2١    قب 
  5  .  

                                                                                      وأخش ة حمكمة األونروا للمنازعاة من الناحيتني القانونية وا جرائية ابستنتاجتا أن الوكالة قرد  -   5
                                                                                 برررللمل جترررودا دؤوبرررة   ررراد وظيفترررني برررديلتني منئمترررني للمسرررت نفني. ملرررم تبرررلل الوكالرررة أي جترررد  رررري 

                                        صول عل  وظيفة من الوظائف البديلة. وبللمل                                                بن تما إب اء عقديتما ودعوتما  ي تقدمي  لباة للس
                                             . وكررران ينب ررري أن تشرررم  اجلترررود املعقولرررة ترررومري خيرررار  A/  9                   ، يف انتترررا  للتوجيررره  “    ضرررقين ”             الوكالرررة جتررردا 
                                                                              وال سيما السيدة حيمور، ولي أم وحيدة اا  مكانية مقيدة لرؤية ابنتا، لش   وظرائف يف   -          للمست نفني 

                                                        بيقة عمر   رري م مونرة. ومل تكرن الوظرائف الر  أاحتترا الوكالرة يف             ال يضعتما يف  -                  منشقة دمشق نفستا
                                                         منئمة بشك  معقول ابلنظر  ي الظرو  الشاصية للمست نفني وبيقة       ٢٠١2                 كانون األول/ديسم        ٢٢

                                                                                     العم  اخلشرة ال  كانمل توجد ميتا تلك الوظرائف نتيجرة للسررب يف سرورية. ومل يقردم أي تفسرري لسربب 
             نوة علررر  ذلرررك،                                                   ني وظيفتررني داخررر  دمشرررق عنررردما كانررمل وظرررائف متاحرررة لنررا . وعررر               عرردم مرررنيف املسرررت نف

                                                                                      يقدم أي تدريب  ي املوظفني اللين كانمل وظائفتم زائدة ميلقتا عن احلاجة  عدادلم لوظائف بديلة.  مل
                                                                                 ومل تتال الوكالة أي احتيا  أمين عندما عرضمل نق  املست نفني  ي منشقة تشتد ن اعا مسلسا.  -   ٦

                                                                             صررررول حمكمرررة املنازاعرررراة  ي لرررلا االسررررتنتاح يشررررك  خشررر  مررررن النررراحيتني القانونيررررة وا جرائيررررة.        وعررردم و 
                                                                                       وارتكبررمل حمكمررة األونررروا للمنازعرراة خشرر  أيضررا مررن الناحيررة القانونيررة عنرردما قضررمل أبن الوكالررة ليسررمل 

                            مل مة مبراعاة أي ظرو   اصية.
                                   ميما  ذا كان قرار  ل اء وظيفة احملمد                                                وأخش ة حمكمة األونروا للمنازعاة من خنل عدم النظر  -   3
                                                                  بسرربب وقفرره عررن العمرر  لسرروء سررلو  حمتمرر ، ودون  جررراء صررسييف، وكنتيجررة  سرراءة   “               قرررارا ]متسيرر ا[ ”

                                                                                       استعمال السلشة. و ابمل قراري  ل اء وظيف  املست نفني خمالفاة  جرائية و ساءة استعمال السلشة.
                                               علق ابلوقائر عندما استنتجمل أن املست نفني مل يعانيا                                      وأخش ة حمكمة األونروا للمنازعاة ميما يت -   ٨

                                                                  من أضرار معنوية وأن ادعاءاتما ال أساس اا ال يف الوقائر وال يف القانون.
                                                                          ويشلررررب املسرررررت نفان أن تقررررروم حمكمررررة االسرررررتقنا  إبل ررررراء قررررراري   ررررراء اخلدمرررررة، و عادتمرررررا  ي  -   ٩

                                               األونروا، ومنستما تعويضاة عن اخلسائر املتعلقرة                                            وظيفتيتما أو أي من الوظائف املنئمة األخري داخ
                                        حىت ارخيه. وتشلب السيدة حيمور أيضا أن حتكرم       ٢٠١2          آذار/مارس     2١                          مبرتبيتما واستسقاقاتما منل 

                                                                               ارررا حمكمرررة االسرررتقنا  مبرترررب سرررنة واحررردة كتعرررويي عرررن األضررررار املعنويرررة. وكبررردي  عرررن ذلرررك، يلرررتمس 
                                                               ان قد بقيا يف اخلدمة، أو تنسيبتما برتبرة أقر  ولكرن مرر  ايرة مرتبيتمرا                                 املست نفان دمر مرتبيتما كما لو كا

                                                                   حىت  اية األزمة السورية، أو تومري التدريب اما حبيل ييللنن لوظائف بديلة.
 

               رد املفوض العام

__________ 

           أن التوجيره       . بيرد    ٢٠١5             ح يران/يونيره     ٢2                       بشر ن   راء اخلدمرة، املريلر     A/  9                                                 يشري املست نفان  ي التوجيه املتعلق بشيلون املوظفني رقرم    5   
  .    ٢٠١٢            با /م اير   ٦                                        الصادر عن مدير املوارد البشرية ابألونروا يف    A/  9 /Rev.       9                                     ذا الصلة يف للو القضية لو التوجيه رقم 
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                                                                                 مل ُتشئ حمكمة األونروا للمنازعاة عندما ردة دعوي السيدة حيمور ودعوي السريد احملمرد. ويردعي  -    ١٠
                                                                                      نفان أن حمكمرررة األونرررروا للمنازعررراة أخشررر ة بشررر ن عررردة مسرررائ  تتعلرررق ابلقرررانون والوقرررائر وا جرررراءاة،      املسرررت 

                                                                              لكنتما مل يقدما أي حجة مقنعة لدعم للو االدعاءاة وال ي ريان أي أسباب للشعن يف احلكم.
       قرديتما                                                                    ممسكمة املنازعاة مل ُتشئ عنردما قضرمل أبن املسرت نفني كراان واعيرني ابحتمرال   راء ع -    ١١

                                                                                        يف املسررتقب . وميمررا يتعلررق مبتلررة ا  ررعار، دمعررمل الوكالررة تعويضرراة مناسرربة بسرربب عرردم  عشائتررا   ررعارا 
                           مل حمكمررررة األونررررروا للمنازاعرررراة،                                                        مناسرررربا إب رررراء العقررررود للمرررروظفني، مبررررن مرررريتم املسررررت نفان. وكمررررا الحظرررر

                            تصسييف تلك املاالفة ا جرائية.  مت
                                                        للمنازعرراة عنرردما خلصررمل  ي أن الوكالررة قررد بررللمل جتررودا معقولررة                     ومل ُتشررئ حمكمررة األونررروا  -    ١٢

                              َ                                                          اد وظائف منئمة بديلة للمست نَفني. ومل  ر تنسيب املست نفني ألن السيد احملمد مل يع  عن التمامه 
                                                         الرر  حرررددتا الوكالررة أو مل يقررردم  لبررا يتعلرررق ابلوظررائف الررر  أصررربسمل      ٢2                         أبي مررن الوظرررائف البديلررة الرررر

                                                                             عررد ذلرك، ومل تررنجيف السريدة حيمررور يف عملير  االسررتقدام اللترني  رراركمل ميتمرا. وال ميكررن وييررد        متاحرة ب
    علرر    “           واجررب عنايررة ”         أبنرره يفرررض    A/  9 /Rev.       9           َ                                   تفسررري املسررت نَفني للتوجيرره املتعلررق بشرريلون املرروظفني رقررم 

       أو ميكررن     ]…[                                                 دورا مناسرربا ال ينب رري أن يقرردموا  لبررا للسصررول عليرره ”                            الوكالررة ملررنيف املرروظفني املتضررررين 
                                                          ووممل الوكالة ابلت امترا مرن خرنل حتديرد وظرائف بديلرة، وتنظريم عردة    “.                           تدريبتم لت ليلتم لنضشند به

                                                                                          لقاءاة مر املوظفني بش ن الوظائف الفائضة امليلقتة والسما  للسيدة حيمور ابلعم  كمتشوعة لدي  دارة 
                                             املوارد البشرية حىت تتمكن من التعر  عل  عملتا.

                                                                  املسرررررت نفان حججتمرررررا املقدمرررررة أمرررررام حمكمرررررة األونرررررروا للمنازعررررراة يف حماولرررررة  ثبررررراة        ويكررررررر -    ١2
                                                                                     ادعاءاتما من جديد. ولللك، يشلب املفوض العام  ي حمكمة االستقنا  رمي للا االستقنا  بكامله.

 
 االعتبارات اليت متت مراعاهتا

                       تتعلرررررق ابلوقرررررائر والقرررررانون                                                        يررررردعي املسرررررت نفان أن حمكمرررررة األونرررررروا للمنازعررررراة ارتكبرررررمل أخشررررراء -    ١2
                              وا جراءاة يف التوص   ي قرارلا.

                                                                               أوال، حيرررت  املسرررت نفان أبن حمكمرررة األونرررروا للمنازعررراة ارتكبرررمل خشررر  يتعلرررق ابملسرررائ  القانونيرررة  -    ١5
                                                                                         وا جرائية بعدم استنتاجتا أ ما مل مينسا متل    عار معقولتني   اء خدمتتما ومصلتما عن الوكالة.

                                           من النظام األساسي للموظفني احملليني عل  ما يلي:   ١- ٩      البند       وينص -    ١٦
                                                                           ررروز للمفررروض العرررام   ررراء تعيرررني أي موظرررف يف أي وقرررمل  ذا كررران لرررلا ا جرررراء، يف رأيررره، يف  

               مصلسة الوكالة.
                                           من النظام األساسي للموظفني احملليني عل  ما يلي:   2- ٩           وينص البند  -    ١3

         لا ا  راء             ُ                          مليلقرمل الرلي سرُينت  تعيينره   رعارا كتابيرا درُ                        يُعش  املوظرف صراحب التعيرني ا     أ  
                                                     يوما أو أي   عار آخر يكون منصوصا عليه يف كتاب تعيينه.    ١2       يق  عن   ال

ُ             برردال مررن مرررتة ا  ررعار،  رروز للمفرروض العررام  جررازة دمررر تعررويي حُيسررب علرر  أسرراس      ب                                                       
                          التعيني يف  اية مرتة ا  عار.                                                        الراتب والعنواة ال  كان املوظف سيتسلمتا لو كان اريخ   اء 

                                           من النظام األساسي للموظفني احملليني عل  ما يلي:   ١-   ١٠٩           وينص البند  -    ١٨
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                 مرن النظرام األساسري    ١- ٩                                                           اء اخلدمة لرو  جرراء تنتري بره الوكالرة تعيرني موظرف مبوجرب البنرد  
          مررررررن النظررررررام    2- ٩          وجررررررب البنررررررد                                                     للمرررررروظفني، وذلررررررك إبعشرررررراء املوظررررررف   ررررررعارا كتابيررررررا إب رررررراء اخلدمررررررة مب

         للموظفني.       األساسي
            عل  ما يلي:   A/  9 /Rev.     9                                         من التوجيه املتعلق بشيلون املوظفني احملليني رقم    ١-  ١5            وتنص الفقرة  -    ١٩

                                             ينش  الفائي الوظيفي يف حاالة منتا تعرض الوظيفة - ١-  ١5 
        لإلل اءا - ١- ١-  ١5  
        احملرررددة يف                                             أو  عرررادة التصرررنيف ومل يعرررد  رررا لتا يسرررتويف املررريللنة  - ٢- ١-  ١5  

                                                               دليررر  تصرررنيف املترررن لشررر   الوظيفرررة أو سررريعاين مرررن ُتفررريي لنسرررتسقاقاة يف حرررال 
                 بقائه يف الوظيفةا

                                                       أو  عررادة التصررنيف مررن العمرر  علرر  أسرراس عرردم التفرررأ  ي العمرر   - 2- ١-  ١5  
                                                                         عل  أساس التفرأ أو من العم  عل  أساس التفرأ  ي العم  عل  أساس عردم التفررأ 

                                  ا مستعدا للعم  يف الساعاة املشلوبة.                  عندما ال يكون  ا لت
                                                                           وخلصمل حمكمة األونروا للمنازعاة عل  مرو صرسييف  ي أنره علر  الرر م مرن  برنأ املسرت نفني  -    ٢٠

     أل مرا       ٢٠١2          آذار/مرارس     2١                                  بقراري مصلتما من اخلدمة اعتبارا من       ٢٠١2            نيسان/أبري      ٢٩      مقد يف 
                                                    ا جرائيرة علر  حقروقتم املتعلقرة مبراعراة األصرول القانونيرة،                                           مل يعينا يف وظائف بديلة، مل تيلثر للو املاالفة 

                                                                                     نظرررا ألن الوكالررة وامقررمل علرر  دمررر تعويضرراة للمرروظفني املعنيررني، مبررن مرريتم املسررت نفان، برردال مررن متلررة 
                                                      ا  عار. وابلتا ، مإننا نرمي سبب االستقنا  السالف اللكر.

                                          كالة قد بللمل جتودا دؤوبة   اد وظائف بديلة                                           وتنتق  احملكمة اآلن  ي مس لة ما  ذا كانمل الو  -    ٢١
  .  A/  9 /Rev.     9                                         وو  مرررن التوجيررره املتعلرررق بشررريلون املررروظفني رقرررم    ١-  ١5                             منئمرررة للمسرررت نفني، ومقرررا للفقررررة 

                           ُ                                                       وتسرررتنت  احملكمرررة أن لرررلو اجلترررود بُرررللمل لانسرررباب املبينرررة أدانو. و ررررد أ رررا مل تكلررر  ابلنجرررا  ال ي برررمل 
                                                      أبثرر رجعري، رأيترا اخلرا  بشر ن مردي منءمرة املسرت نفني لشرا ر مرن                             العكس، ولن تفرض للو احملكمة،

                                                                                        الشرروا ر علرر  ا دارة يف القيررام بواجبتررا وممارسررة سررلشتتا للقيررام بررللك،  ررريشة أال  ررد لررلو احملكمررة أي 
                                   دامر  ري سليم أو حتي  يف تلك العملية.

            عل  ما يلي:   A/  9 /Rev.     9               من التوجيه رقم     ١5            وتنص الفقرة  -    ٢٢
  …                   ُ                                    ُ                يف م   للو األحوال، يُعلن أن املوظف زائد عن احلاجة ميلقتا وسُيعلم بللك كتابيا - ٢-  ١5 
 …  
                                                                         ال رض من مرتة الفائي الوظيفي امليلقتة لو استادام الوقمل  اللي يكرون عرادة ثنثرة  - 2-  ١5 

                                                 وظيفررة مشرر ولة وبررني  ل ائتررا الفعلرري   رراد وظيفررة منئمررة                      املمتررد بررني قرررار  ل رراء    ]…[       أ ررتر  
ِ                                                                       وِل اللي أخرح من وظيفته أو، يف حال ا خفال يف ذلك،  عشائه مررتة ا  رعار املنئمرة       للمسيل   

                            ال  يشلبتا كتاب تعيني املوظف.
                                                                    من الضروري توثيرق حراالة الفرائي الروظيفي توثيقرا جيردا. و رب برلل جترد معقرول  - 5-  ١5 

                   ن احلاجة. ومن املفيد                                                               خنل مرتة الفائي الوظيفي امليلقتة   اد وظيفة منئمة للموظف ال ائد ع
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                                                      علرر  قائمررة جلميررر الوظررائف الرر  أصرربسمل  ررا رة خررنل مرررتة الفررائي                     يف لررلا الصرردد ا بقرراء
                                                                              الوظيفي امليلقتة وبيان سبب عدم انترداب املوظرف ألي منترا. و رب أيضرا النظرر نظررة جرادة يف 

                                                                تومري تدريب لت لي  املوظفني ال ائدين عن احلاجة ليش لوا وظائف بديلة.
                                                                         ذا تعررلر   رراد وظيفررة منئمررة للموظررف قبرر  انقضرراء   ررعار   رراء اخلدمررة املقرردم ومقررا  - ٦-  ١5 

   ُ                                   ، تُنت  خدمرة املوظرف بسربب الفرائي الروظيفي  ١-   ١٠٩                                  لقاعدة النظام ا داري للموظفني رقم
   ٩-   ١٠٩            ُ                                                      ويكرررون مرررريللن ليُرررردمر لرررره تعررررويي  ايرررة اخلدمررررة مبوجررررب قاعرررردة النظررررام ا داري رقررررم 

             حسب االقتضاء.
                         وجيرررره املتعلررررق بشرررريلون املرررروظفني                                                  مررررن الواضرررريف مررررن صرررري ة الفقررررراة املشررررار  ليتررررا أعررررنو مررررن الت  و  -  ٢2
                                                                      أن   ررراء اخلدمرررة بسررربب  ل ررراء وظيفرررة قرررانوين  رررريشة االمت رررال بشريقرررة سرررليمة ألحكرررام    A/  9 /Rev.       9    رقرررم

       األحكرام                           . ومرن الواضريف أيضرا مرن لرلو A/  9 /Rev.       9                                               النظام ا داري ملوظفي األونرروا احملليرني والتوجيره رقرم 
                                                                                        أن ا دارة مل مة ببلل جتود معقولة   اد وظائف منئمرة للمروظفني ال ائردين عرن احلاجرة الرلين أل يرمل 

                     أبنه من الضروري توثيق    A/  9 /Rev.     9               من التوجيه رقم    5-  ١5                                         وظائفتم. والل ة القوية املستادمة يف الفقرة 
                          ن سرربب عرردم انتررداب املوظرررف ألي                                                        حرراالة الفررائي الرروظيفي توثيقررا جيرردا، وأنرره  رررب علرر  ا دارة بيررا

                                                                                          وظيفة من الوظائف املدرجة يف قائمة الوظائف الشا رة ال تدد  اال للشك بش ن ذلك. وعليه، مإن قرارا 
                                                                                         إبل اء وظيفة يستتبر استادام اآللية وا جراءاة الرامية  ي  اية حقول املوظرف مبوجرب النظرام ا داري 

                                                 يف أن تبرلل جترود مناسربة ومعقولرة حبسرن نيرة   راد وظيفرة    A/  9 /R  ev.     9                           للموظفني احملليني والتوجيه رقم 
َ  بديلرررة لررره و ال سيصررربيف بررردون عمررر . وسيشرررك  عررردم  عشررراء املررروظفني الرررلين سرررتل   وظيفرررتتم احلقررروَل                                                                               

                                        املمنوحة مبوجب األحكام امللكورة خمالفة كبرية.
                     ظرر يف تعيرني املوظرف املعرين                                                   ُ        ولللك، مإن ا دارة مل مرة إبثبراة أن كر  اجلترود املعقولرة بُرللمل للن -  ٢2

                                                                                    يف وظائف متاحة ومنئمة. وعندما يكون لنا   ك يف أن املوظف قرد أو  اعتبرارا معقروال، يتعرني علر  
                                 ا دارة أن ت بمل  ينء للا االعتبار.

                             ئمررة للموظررف الررلي سررتل   وظيفترره                                                 ومررر ذلررك، لررقن كانررمل اجلتررود الراميررة  ي   رراد وظيفررة من -  ٢5
                                                   ن م ر، يل م الشاص املعين التعاون الكام  يف للو اجلتود.               ميكن أن تشول دو   ال
                                                                         ويف ضروء مررا سرربق، نررمي وكيررداة املسررت نفني أبن حمكمررة األونرروا للمنازعرراة أخشرر ة بشرر ن  -  ٢٦

                                                                                       املسررائ  القانونيررة وا جرائيررة عنرردما خلصررمل  ي أن ا دارة بررللمل جتررودا دؤوبررة   رراد وظيفتررني بررديلتني 
              لوظائف بديلة.  “        وليلتما ”  يف                   منئمتني اما، ونظرة 

                                                                                   ويف الواقر، وخنما ملا ادعاو املست نفان أبن ا دارة مل تبلل جتودا معقولة   اد وظائف منئمة  -  ٢3
                                                                                     اما ومل تستنفد  ير أنواد احللول قب  جع  املوظف موظفا زائردا عرن احلاجرة، تبرني السرجنة أن األمرر 

ُ                      ، ُدعرري املسررت نفان السررتعراض     ٢٠١2                 كررانون األول/ديسررم      ٢٢                               لرريس كررللك. مفرري الرسررالتني املرريلرختني    
                                                                                              قائمررة الشرروا ر املرمقررة ابلرسررالة والتعبررري عررن التمامتمررا برر نث منتررا ومررق سررلم أولويررة. وأ ررارة الرسررالتان  

                                                            التعيينرررراة يف الشرررروا ر ذاة املتررررام نفسررررتا والرتررررب نفسررررتا سررررتتم يف  ررررك   ”                   كررررللك ابلتسديررررد  ي أن 
                        قررق يف عمليررة التقيرريم مبوجرررب                                       تنادا  ي االلتمررام املعرر  عنرره و ي املركرر  احمل                        عمليرراة نقرر  وظيفرري أمقرري اسرر

                                                                        مرررن النظرررام األساسررري للمررروظفني احملليرررني. أمرررا التعيينررراة يف وظرررائف  رررا رة ذاة مترررام مرررن    ٢- ١      البنرررد
                                                                                مسررتوي أعلرر  ورتررب أكرر  سررو  تررتم مررن خررنل عمليررة اسررتقدام تنامسررية بررني  يررر املرروظفني املعنيررني يف 
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                                      ومررر ذلررك، مل يتعرراون املسررت نفان أو مل يبررداي   “                                                لتمويرر  البررالغ الصرر ر يف اجلمتوريررة العربيررة السررورية.        دارة ا
                                                                                       التماما أبي من الوظائف املدرجرة يف القائمرة، ولرو مرا مل يررت  أي  رال لرإلدارة حرىت للنظرر يف تنسريبتما 

                                 أمقيا يف الوظائف الشا رة امللكورة.
                  تناولررررررررمل لررررررررلو املسرررررررر لة                        كمررررررررة األونررررررررروا للمنازعرررررررراة،                           ويف سرررررررريال احلكررررررررم الررررررررلي أصرررررررردرته حم -  ٢٨

   ٦          التالية:         ابلعباراة
                      املرمقررررة ابلرسررررالة امليلرخررررة     ٢2                                                     تنحررررك احملكمررررة أنرررره اب ضررررامة  ي الوظررررائف البديلررررة املنئمررررة الررررر 

ُ             ، مقررد ُعقررد اجتماعرران،    ٢٠١2                 كررانون األول/ديسررم     ٢٢       ٢٠١2            رربا /م اير    5        أحرردمها يف         
                                                      برني مروظفي  دارة التموير  البرالغ الصر ر ال ائردين عرن احلاجرة       ٢٠١2            با /م اير    ٩       اآلخر يف   و 

                                                                           أو مم لررريتم وا دارة لبسرررل الصرررعوابة النا رررة عرررن مقررردان الوظرررائف احملتمررر  واحلاجرررة  ي دعرررم 
                                                                             املوظفني ال ائدين عرن احلاجرة. وخرنل لرلين االجتمراعني،  لبرمل ا دارة مرن املروظفني ال ائردين 

                                                         لوظررائف البديلرة املعروضررة يف الفرررود اجلديردةا ويف االجتمرراد ال رراين                         عرن احلاجررة  عرادة النظررر يف ا
                                         َ                                          قدم رئيس مكتب املوارد البشرية يف امليدان ملم َلي املوظفني قائمة من الشوا ر كما لري يف  ايرة  

                                                       . ومر ذلك، تنحك احملكمة أن املدعيني مل يع ا عن التمام أبي من     ٢٠١2        /يناير           كانون ال اين
                                                              لبديلرررة الررر  حرررددتا ا دارة. كمررا مل يتقررردم املررردعي احملمرررد ألي مرررن الوظرررائف  ا    ٢2            الوظررائف الرررر 

                                                                          الشررررا رة األخررررري يف خررررنل مرررررتة الفررررائي الرررروظيفي، ميمررررا مل تفلرررريف املدعيررررة حيمررررور يف  لبيتررررا 
                                                                         لرررروظيفتني. وبررررللك  ررررد احملكمررررة أن الوكالررررة بررررللمل جتررررودا معقولررررة   رررراد وظيفتررررني مناسرررربتني 

                                                            كمة أنه لقن كانمل الوظائف املتاحة يف اجملموعة املتنية ذاترا موجرودة                     للمدعيني. وبللك  د احمل
                                                                             خارح منشقة دمشق،  ال أن ا دارة مل تكن   ة عل  أن تعررض علر  املردعيني وظيفرة بديلرة يف 

                         الغ الصررررر ر يف املكترررررب امليرررررداين                                                 دمشرررررق السررررريما يف ظررررر  الوضرررررر التشررررر يلي  دارة التمويررررر  البررررر
       سورية.  يف

                                                                       أسباب  علنا ال نتفرق مرر لرلا االسرتنتاح، ألن االسرتنتاجاة الوقائعيرة الر  قردمتتا          وال جند أي  -  ٢٩
                                لر  من النظام األساسي حملكمة  ١     ٢                                                      حمكمة األونروا للمنازعاة ال ميكن الشعن ميتا  ال مبوجب املادة 

           عقرول، ولررلا                                                                            االسرتقنا ، عنردما يكررون لنرا  خشرر  يف الوقرائر يريلدي  ي اُترراذ قررار يبرردو  رنء أنره  ررري م
         حلال لنا.        ليس لو ا

   3                                                               وعنوة عل  ذلك، رأة حمكمة األونروا للمنازاعاة، يف للا الصدد، أنه: -  2٠
                                                                         أولمل الوكالة االلتمام الواجب للظرو  اخلاصة يف سورية، حيل تبني األدلرة أن  دارة   … 

              معينرة للتافيرف                                                                   التموي  البالغ الص ر يف املكتب امليداين يف سرورية اضرشرة  ي اُتراذ  جرراءاة 
                                                                            مررن عواقررب خسررائرلا املاليررة الرر  جنمررمل عررن األزمررة السررورية. ومررن لررلو ا جررراءاة عرردم  ديررد 

                                             ، و  نل تقريبا  ير مررود  دارة التموير  البرالغ     ٢٠١٢                                  عدد من عقود املياومة يف أيلول/سبتم  
       يف مرررررود    ومرررت      ٢٠١٢                                                        الصررر ر يف املكترررب امليرررداين يف سررررورية املوجرررودة يف منشقرررة دمشررررق يف عرررام 

                            ، ولي مواقر اعت ة أك ر أمنرا     ٢٠١2                                                جديدة يف  ر وس والسويداء والنذقية يف ح يران/يونيه 
                                                                               من منشقة دمشق ملواصلة عملياة  دارة التموي  البالغ الص ر يف املكتب امليداين يف سورية.

__________ 

  .  2٩                        احلكم املشعون ميه، الفقرة    ٦   

  .  2٠   ة        ، الفقر           املرجر نفسه   3   
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        يف سورية                                                                         وكان استنتاح حمكمة املنازعاة أبن ا دارة أخلة يف االعتبار صعوبة وخشورة الوضر -  2١
                                                                                           يف الوقمل املعين مبنيا عل  دراستتا لاندلة املستندية ال  قدمتتا الوكالة. مث استنتجمل من األدلة يف ملرف 

                                       بقيامترا مبسرراوالة حقيقيرة   راد وظرائف بديلررة    A/  9 /Rev.       9                                        القضرية أن الوكالرة قرد امت لررمل للتوجيره رقرم 
                 منئمة للمست نفني.

                                                  مل ادعرراء املسررت نفني أبن حمكمررة األونررروا للمنازعرراة ارتكبررمل                           ويف ضرروء مررا سرربق، ال جنررد مررا ي برر -  2٢
                                                                                        خشررر  يتعلرررق ابملسرررائ  القانونيرررة وا جرائيرررة ابسرررتنتاجتا أن ا دارة راعرررمل احلالرررة األمنيرررة وسرررنمة املررروظفني 

                                                استنادا  ي أنظمة األمم املتسدة بش ن سنمة موظفيتا.
                                ونرررا للمنازعراة ارتكبررمل خشر  يتعلررق        حمكمرة األ ”                                    وعرنوة علرر  ذلرك، ترردعي السريدة حيمررور أن  -  22

                                                                                    ابملسرررائ  القانونيرررة أل رررا قرررررة أنررره كررران مرررن الصرررواب ابلنسررربة للوكالرررة أال وخرررل يف ]االعتبرررار[ خصوصرررا 
   “.                                                ظرومر]لا[ الشاصية ال  انعتا من رؤية ابنتا ابنتظام

    لة.                                                                       وأسرررراءة السرررريدة حيمررررور متررررم اسررررتنتاجاة حمكمررررة األونررررروا للمنازعرررراة بشرررر ن لررررلو املسرررر  -  22
                                                                                        مبا ضامة  ي ذكر أن ا دارة كانمل صائبة عندما مل وخل يف االعتبار الظرو  الشاصية للمست نفة الر  

                            أن الظرو  الشاصرية للموظرف قرد  ”                                                          انعتا من رؤية ابنتا ابنتظام، واصلمل احملكمة تناول املس لة ورأة 
                               لا ليس لو العام  الوحيد الرداخ                                                                تكون متمة يف عملية تقرير  ن كانمل الوظيفة البديلة مناسبة  ال أن ل

                                                                                   يف االعتبررار. متنررا  عوامرر  أخررري حتظرر  ابألولويررة م رر  ترروامر الوظررائف ومرريللنة املوظررف. ويف الواقررر، 
                                                                                    املدعية حيمور مل تع  عن التمام أبي من الوظائف الشا رة خارح منشقة دمشرق، وصرسييف أ را تقردممل 

  .  ٨   “     منتما                                      لوظيفتني  ا رتني يف دمشق  ال أ ا مل ُترت ألي
                                                                     ولرررردي اسررررتعراض لررررلا االسررررتنتاح، تررررري حمكمررررة االسررررتقنا  أن حمكمررررة املنازعرررراة أخررررلة يف  -  25

                                                                                     االعتبررار بشررك  دقيررق وعررادل حجرر  السرريدة حيمررور املتعلقررة بظرومتررا الشاصررية وقيمتتررا يف ضرروء وقررائر 
       الوحيرررد                                                                            القضررية. وخلرررص قاضررري احملكمرررة االبتدائيرررة  ي أن الظررررو  الشاصرررية للموظرررف ليسرررمل العامررر 

                                                                                       الرررلي سرررينظر ميررره لتقريرررر مرررا  ذا كانرررمل الوظيفرررة البديلرررة منئمرررة لررره أو ارررا. وال نتبرررني أي خشررر  يف لرررلا 
                                                                                       االستنتاح، وابلفع ، مل ت بمل السيدة حيمور يف  عنتا أن حمكمة األونروا للمنازعاة وقعمل يف أي خش ، 

                             سواء يف الوقائر أو يف القانون.
                                                   ن  جراءاة االستقنا  اا  ابر تصسيسي وأ ا، لللك، ليسمل                          وتيلكد حمكمة االستقنا  عل  أ -  2٦

                                                                             مرصررة يعيررد ميترررا  ررر   رررري راض  ررر  حججررره. وال ميكررن لشرررر  أن يقرروم يف مرحلرررة االسررتقنا  مقرررد 
                                                                                      بتكرررار احلجرر  الرر  مل تررنجيف يف  ثبرراة ادعاءاترره أمررام احملكمررة االبتدائيررة. ووظيفررة حمكمررة االسررتقنا  لرري 

                                                                    ألونروا للمنازعاة قد ارتكبمل أخشراء تتعلرق ابلوقرائر أو القرانون، أو  راوزة                        حتديد ما  ذا كانمل حمكمة ا
       مررن  ١     ٢                                                                             واليتتررا أو اختصاصررتا، أو مل اررارس واليتتررا القضررائية، علرر  النسررو املنصررو  عليرره يف املررادة 

                                                                                   النظام األساسي حملكمة االستقنا . ويقر عل  عاتق املست نف عبء  قناد حمكمة االستقنا  أبن احلكم 
                                                                                   اللي يسع   ي الشعن ميه معيب. وابلتا ،  ب عل  املست نف أن حيدد ما يدعيه من عيوب يف احلكم 

__________ 

  .  2١         ، الفقرة           املرجر نفسه     ٨   



 حمكمة األمم املتحدة لالستئناف

 UNAT-668-2016 احلكم رقم
 

  
11/11 17-22379 (A) 

 

                                        . ويبررردو أن املسرررت نفني ال يقومررران سررروي بتكررررار   ٩                                            واألسرررباب الررر  اسرررتند  ليترررا ليقرررول  ن احلكرررم معيرررب
                                                         ادعاءاة درستتا ابلفع  حمكمة األونروا للمنازعاة دراسة وامية.

                                                                           ملست نفان وجود أي خش  يف استنتاح حمكمة األونروا للمنازعاة أبن قرار ا دارة تقييم          ومل ي بمل ا -  23
ُ                            و  اء خدمتتما نت  عن ممارسة صسيسة للسلشة التقديرية لإلدارة ومل تُشبه أي دوامرر  رري سرليمة. متمرا                                                               

        دة تقررردمي                                                                            مل يقومرررا سررروي اب عرررراب عرررن عررردم اتفاقتمرررا مرررر اسرررتنتاجاة حمكمرررة األونرررروا للمنازعررراة و عرررا
  .  ١٠                                                                       حججتما  ي للو احملكمة. ومل يفيا بعبء  ثباة وجود خش  يف احلكم يستدعي  بشاله

                                                                             وأخررريا، يرردعي السرريد احملمررد، يف الشعررن الررلي قدمرره، أنرره  ررة صررلة بررني   رراء خدمترره ووقفرره عررن  -  2٨
           مرن مث ال ميكرن                                                                            العم  بسبب سروء سرلو  حمتمر . ولرلو املسر لة مل ت رر أمرام حمكمرة األونرروا للمنازعراة، و 

                        . ونري أن استقنا  السيد   ١١                                                              عرضتا للمرة األوي يف مرحلة االستقنا  كي تنظر ميتا حمكمة االستقنا 
                                        احملمد يف للا الصدد ال يستويف  رو  املقبولية.

 
 احلكم

  .        UNRWA/DT/         2016/003                                        تقضي احملكمة برمي االستقنا  ووكيد احلكم رقم  -  2٩
          ا نكلي ية                         النساة األصلية ذاة احلجية: 

  
                          يف نيويور ، الوالاية املتسدة.      ٢٠١٦                  تشرين األول/أكتوبر     ٢٨ُ  ِ         ُحر ِر يف يوم 

 
  توقير    

 القاضي ريكوس، رئيس اايقة
  توقير 

 القاضي لوسيك
  توقير 

 القاضي مرييف
  

                          يف نيويور ، الوالاية املتسدة.      ٢٠١٦                 كانون األول/ديسم        ٢٠ُ                    أُدرح يف السج  بتاريخ 
  
  توقير   

  ويتشانغ لني، رئيس قلم احملكمة
 

__________ 

       ، احلكم             يف الشرل األد                                                                         الصاحل ضد املفوض العام لوكالة األمم املتسدة   اثة وتش ي  النجقني الفلسشينيني           انظر: قضية      ٩   
                                                           أ ررقر ضررد املفرروض العررام لوكالررة األمررم املتسرردة   اثررة وتشرر ي  النجقررني         ا وقضررية   2٠         ، الفقرررة    UNAT    -594-    ٢٠١5     رقررم

                      وا  ررررررررررررراراة  ي ذلرررررررررررررك ميرررررررررررررها     ١5         ، الفقررررررررررررررة    UNAT    -579-    ٢٠١5            ، احلكرررررررررررررم رقرررررررررررررم                       الفلسرررررررررررررشينيني يف الشررررررررررررررل األد 
  .  Ruyooka         v. Secretary            -General of the                United Nations              , Judgment No.                2014    -UNAT    -487   , para.         24  و

   ا   Ruyooka         v. Secretary            -General of the United Nations                             , Judgment No.                2014    -UNAT    -487   , para.         24      انظررررررررررررررررررررررررررر:      ١٠   
    ا  Gehr v. Secretary                 -General of the United Nations                             , Judgment No.                2012    -UNAT    -236   , para.         37   و

   ا   Abbassi v. Secretary                    -General of the United Nations                             , Judgment No.                2011    -UNAT    -110   , para.         27  ا          وانظرررررر أيضررررر
  .  Crichlow v. Secretary                     -General of the United Nations                             , Judgment No.                2010    -UNAT    -035   , para.         30  و 

  ا   Staedtler v. Secretary                      -General of the United Nations                             ,   Judgment No.              2015    -UNAT    -547   , para.         25       انظررررررررررررررررررررررررر:     ١١   
  .  Simmons v. Secretary                    -General of the United Nations                             , Judgment No.                2012    -UNAT    -221   , para.         61  و


