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 .فيليكس، رئيسة   - القاضية ديبورا توماس  
معروض على حمكمة األمم املتحدة لالستتتتتئناك ةحمكمة انستتتتتئناكف استتتتتئناك ضتتتتد ا كم رقم  - 1

UNRWA/DT/2016/027 الذي أصتتتتتتدرته حمكمة املنازعاب التابعة لوألالة األمم املتحدة وتاغة وتشتتتتتت يل ،
الالجئني الفلستتتتنيينيني يف الشتتتترحم األدا ةحمكمة األونروا للمنازعاب، واألونروا أو الوألالة، على التوا ف يف 

شتتتتتتت يل شتتتتتتترجبي ضتتتتتتتد املفوض العام لوألالة األمم املتحدة وتاغة وتيف قضتتتتتتتية  2016أيلول/ستتتتتتتبتم   26
تشتتري   10ورفع الستتيد حممد خليل شتترجبي دعوت استتتئناك يف  .الالجئني الفلستتنيينيني يف الشتترحم األدا

، 2016ألانون األول/ديستتتتتتتتتتتتتتتم    22، وقدم املفوض العتام رد  على ما ورد اا يف 2016الثتاين/نوفم  
 .ف1ة201٧ألانون الثاين/يناير   9واعُت ب مذألرة الرد مودعة يف 

 
 جراءالوقائع واإل  

 :ف2ةترد فيما يلي الوقائع تري املنيعون فيها - 2
، دخل املدعي سلك اخلدمة يف الوألالة بوظيفة مسؤول إقراض 2010نيسان/أبريل  ٧اعتبارا م   … 

يف فرع الريموك التتتابع لتتدائرة التمويتتل ال تتتتتتتتتتتتتتت ري يف  ٧مبوجتتب تعيني حمتتدد األجتتل على التتدرجتتة 
، ُمدد التعيني حمدد األجل اخلاص 2013/نوفم  تشتتتتتتتتتتتتتتتري  الثاين 3ويف  .مكتب إقليم ستتتتتتتتتتتتتتتورا

  .2014ألانون األول/ديسم    31ابملدعي لفرتة جديدة تنقضي يف 
إىل فرع األمني  2012 وبستتتتبب العنف الدائر الذي يع تتتتف بستتتتورا، نُقل املدعي يف متوز/يوليه … 

بتتتتتتارا م  واعت .2013آب/أتستتتتتتتتتتتتتتتنيس  ٧حيتتتتتتيف عمتتتتتتل يف وظيفتتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتتتؤول إقراض ح  
، نُقل للعمل ب تتتتتتتتفة مستتتتتتتتؤول تنستتتتتتتتيا تكنولوجيا املعلوماب يف دائرة 2013ُآب/أتستتتتتتتتنيس  ٧

  .التمويل ال  ري
، وضتتتتتتعة دائرة التمويل ال تتتتتت ري يف مكتب إقليم ستتتتتتورا خنية وزالة 2014ويف أيلول/ستتتتتتبتم   … 

 ،2014ألتتتانون األول/ديستتتتتتتتتتتتتتتم    31وظيفتتتة اعتبتتتارا م   1٧الفتتتائل الوظيفي تُل ي مبوجبهتتتا 
  :فيها مجلة أشياء م  بينها ما يليووردب 

على املستتتتتتتتتتتتتتوت ا ا  ملالك املوظفني، هناك عدد فائل م  املوظفني الذي  يشتتتتتتتتتتتتت لون وظائف  
وستتتشتتمل  .مستتؤو  إقراض ن نك  متويلها م  املستتتوت ا ا  للعملياب اخلارجية بستتبب قيود رأس املال

ظفني اوداريني األستاستيني وزاز األعمال اودارية التخفيضتاب أيضتا موظفني إداريني مع ا فاع على املو 
  .األساسية املنيلوبة لدعم عملياهتا

وم  املخنيط اوبقاء على ستتتتتة مستتتتؤو  إقراض يف ألل فرع م  الفروع ةابستتتتتثناء مننيقة دمشتتتتا  
حييف ستتتتتتتيتم اوبقاء على مستتتتتتتؤو   إقراض إضتتتتتتتافيني للعمل على و تتتتتتتيل القروض الستتتتتتتيئةف، ومدير فرع، 

وابوضتتتتتتافة إىل  لك،  .ل إقراض يف املننيقة، وأمني صتتتتتتندوحم، وألاتب، ومشتتتتتت ل بيا ب، ومن فومستتتتتتؤو 
ستتتتتُيحتفف مبوظفني إداريني أستتتتتاستتتتتيني يف املكاتب الو نية وزاز أعمال اودارة واملوارد البشتتتتترية والشتتتتتؤون 

م   35 األجل، وم  أصحاب العقود حمددة  4٧موظفا ة 82وُتشّ ل دائرة التمويل ال  ري حاليا  .املالية

__________ 

 .ف2016ة 2٧3األمر رقم  ف1ة 

 .10-2ا كم املستأنف ضد ، الفقراب  ف2ة 
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وتشتتتتتري  .أصتتتتتحاب اتفاقياب اخلدمة اخلاصتتتتتةف موجودي  يف مننيقة دمشتتتتتا و ر وس والال قية والستتتتتويداء
ألانون  1ألما هي يف [، اليت تبني العدد الالزم م  املوظفني مقابل العدد الزائد منهم  ...القائمة املقرتحة ]

زمني لإلبقاء على املستتتتتتتتوت ا ا  م  العملياب ، إىل أن العدد اومجا  للموظفني الال2015الثاين/يناير 
م  أصتتتحاب اتفاقياب اخلدمة اخلاصتتةف،  26م  أصتتتحاب العقود حمددة األجل و  30موظفا ة  56هو 

م   10م  أصتحاب العقود حمددة األجل و  1٧ة 2٧يف حني أن ستيكون العدد الزائد م  املوظفني هو 
  .أصحاب اتفاقياب اخلدمة اخلاصةف

ن مة الوألالة اجتماعا مع موظفي دائرة التمويل ال تتتتتتتتتتتتت ري يف  2014أيلول/ستتتتتتتتتتتتتبتم   15ويف  … 
مكتب إقليم سورا لشرح الوضع املا  للدائرة، وشرح عملية إزالة الفائل الوظيفي ومعايري تقييم 

  .خمتلف الوظائف
، أعلم رئيس مكتب املوارد البشتتتتتتتتتتترية يف اوقليم 2014أيلول/ستتتتتتتتتتتبتم   30ومبوجب رستتتتتتتتتتتالة مؤرخة  … 

وأنه اعُت  موظفا فائضتتتتتتتتتا  2014ألانون األول/ديستتتتتتتتتم    31املدعي أن وظيفته ستتتتتتتتتتُل ى اعتبارا م  
  :ليوتنص الرسالة يف اجلزء  ي ال لة على ما ي .2014تشري  األول/أألتوبر  1ب فة مؤقتة ابتداء م  

إنين مضتتتتتتتتتتتتتتتنير إىل إعالمك أن وظيفتك هي إحدت الوظائف املل اة استتتتتتتتتتتتتتتتنادا إىل التقييم الذي  
أجري ملوظفي دائرة التمويل ال تتتتتتتتتتت ري خالل هذا الشتتتتتتتتتتتهر  وبناء على  لك، أعت ك مبوجب هذا الكتاب 

لوظيفي ، علما أن حالة الفائل ا2014تشتتتتتتتري  األول/أألتوبر  1موظفا فائضتتتتتتتا ب تتتتتتتفة مؤقتة اعتبارا م  
  .15الفرع  A/9املؤقتة اخلاصة بك خاضعة ألحكام توجيه شؤون املوظفني احملليني رقم 

ومبوجب توجيه شتتتتتتتتتتتتتتتؤون املوظفني املذألور آنفا، نقدم لك قائمة م  الوظائف الشتتتتتتتتتتتتتتتاترة املتاحة  
ونلتمس منك استتتتعراض قائمة الشتتتواتر املرفقة وإبداء انهتمام بثالغة م  الشتتتواتر برتتيبها حستتتب  .حاليا

[ ألتابيا مبلء النمو ج املرفا يف موعد ...األولوية، وم  مث رفع اختياراتك إىل مستتتتتتتؤول عالقاب املوظفني ]
  .2014تشري  األول/أألتوبر  10أق ا  هناية يوم العمل املوافا 

عقتدب الوألتالتة اجتمتاعتا مع مجيع موظفي دائرة التمويل  2014شتتتتتتتتتتتتتتتري  األول/أألتوبر ت 9ويف  … 
ال  ري الذي  اعُت وا ضم  العدد الزائد ب فة مؤقتة ادك تزويدهم مبعلوماب ع   لباب ش ل 

ويف األام اليت تلة  لك،  .الوظائف الشتتتتتتتتتتتاترة، وع  العمل بن ام املياومة والوظائف العرضتتتتتتتتتتتية
 جتماعاب فردية مع املوظفني لبحيف ووديد مدت توافا مؤهالهتم مع متنيلبابعقدب الوألالة ا
  .الوظائف الشاترة

حل املدعي حمل فين صيانة ا واسيب  وبعد انقضاء  2014تشري  الثاين/نوفم   2واعتبارا م   … 
  .، عمل على أساس املياومة2014ألانون األول/ديسم    31عقد  حمدد األجل يف 

إهناء العقد حمدد األجل ”، رفع املدعي  لب مراجعة لقرار 2014تشري  الثاين/نوفم   26ويف  … 
  .“والنقل إىل وظيفة مؤقتة

، غّبتة  ئبة املفوض العام القرار 2014 ديستتتتتتتتتتتتتتتم /ألانون األول 20ومبوجب رستتتتتتتتتتتتتتتالة مؤرخة  … 
  .دعياملنيعون فيه معت ة أن القرار املنيعون فيه هو قرار إل اء وظيفة امل

، رفع الستتيد شتترجبي دعوت أمام حمكمة األونروا للمنازعاب للنيع  يف 2015آ ار/مارس  3ويف  - 3
  .قرار إل اء وظيفته واعتبار  فائضا ع  ا اجة ب فة مؤقتة
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 .ويف ا كم املستتتتتتتتأنف ضتتتتتتتد  اان، رفضتتتتتتتة حمكمة األونروا للمنازعاب دعوت الستتتتتتتيد شتتتتتتترجبي - 4
ويف ستتتتتياحم اأفاض أنشتتتتتنية  9توجيه شتتتتتؤون املوظفني احملليني رقم  إ ار واستتتتتتعرضتتتتتة احملكمة القضتتتتتية يف

وخل تتتتتة حمكمة األونروا للمنازعاب إىل أن  .اوقراض وتناقص قيمة اللرية الستتتتتورية نتيزة لازمة الستتتتتورية
ويف قضية السيد شرجبي، نح ة حمكمة األونروا للمنازعاب أن  ف3ة“حالة فائل وظيفي حقيقية”هناك 

 .ستتتتتتتتعانة حدماته ح  انقضتتتتتتتاء مدة عقد  مث واصتتتتتتتلة انستتتتتتتتعانة حدماته مبوجب عقد مياومةالوألالة ا
ورفضتتتتتة احملكمة النيع  اوجرائي املقدم م  الستتتتتيد شتتتتترجبي لنه ت يُقّيم قبل اعتبار  موظفا فائضتتتتتا ب تتتتتفة 

ي له أي ولو ألان قد أجر  2014مؤقتة، وخل تتة إىل أن تعيني الستتيد شتترجبي ألان ستتتنتهي يف هناية عام 
ويف هذا ال تتتدد، نح ة احملكمة أن  .ف4ة“ألعنيا   لك بنيريقة تري مباشتتترة توقعا بتزديد تعيينه”تقييم 

م أي الوألالة شترحة، ردا على استتفستارها، ستبب عدم تقييم الستيد شترجبي، تري أن الستيد شترجبي ت يقد
 .تعليقاب على شرح الوألالة

 
 الدفوع  
 السيد شرجبي استئناف   

أخنيأب حمكمة األونروا للمنازعاب قانو  عندما ت تستتتتتتتتتتتتتتتند يف حكمها ال تتتتتتتتتتتتتتادر على القانون  - 5
  .الواجب التنيبيا ن ا وروحا

وأخنيأب حمكمة األونروا للمنازعاب عندما خل تتتتتتتتتتتتة إىل أن الوألالة ت نالف األصتتتتتتتتتتتتول عندما  - 6
دّل على شتتتتتيء فدلا يدل على  و لك إن .اعت ب الستتتتتيد شتتتتترجبي فائضتتتتتا ع  ا اجة مؤقتا قبل أن تُقّيمه

وعالوة على  .وجود منافستتتتتة تري مشتتتتتروعة وويز ووامل ودوافع تري ستتتتتليمة وإستتتتتاءة نستتتتتتعمال الستتتتتلنية
 . لك، فدن الوألالة قد خالفة اوجراء السليم عندما اعت ته فائضا ع  ا اجة مؤقتا دون أن تقوم بتقييمه

  .سهال جملرد أن اتريخ انقضاء مدة عقد  ألان وشيكافقد ألان خيار إل اء وظيفة السيد شرجبي خيارا 
وينيلب السيد شرجبي م  حمكمة انستئناك أن تُل ي قرار حمكمة األونروا للمنازعاب وأن تعيد   - ٧

ويلتمس الستتتتتتتتيد  .أو أي وظيفة مناستتتتتتتتبة يف األونروا ،إىل وظيفته، أو إىل وظيفة مماغلة هلا يف الرتبة والدرجة
إىل اان، وع  األضتترار  2014ألانون األول/ديستتم    31اته م  مستتتحقاب منذ شتترجبي تعويضتته عما ف

وعلى ستتتتتتتبيل انحتياس، يلتمس الستتتتتتتيد شتتتتتتترجبي العودة إىل وظيفة برتبة أقل ولك  دون املستتتتتتتاس  .املعنوية
  .مبرتبه ح  تنتهي األزمة السورية أو ح  حي ل على التدريب املناسب الذي يؤهله لش ل وظيفة بديلة

 
 رد املفوض العام   

ت يقّدم الستتتتتتتتتتتيد شتتتتتتتتتتترجبي أي حزة مقنعة يعضتتتتتتتتتتتد اا ادعاءاته وت حيدد أي أستتتتتتتتتتتس يبين عليها  - 8
  .فهو ن يتفا مع مضمون ا كم ويسعى إىل أن جيادل م  جديد بشأن حالته .استئنافه

نستتتتتتتتعمال وت يدفع الستتتتتتتيد شتتتتتتترجبي أمام حمكمة األونروا للمنازعاب بوجود خمالفاب أو إستتتتتتتاءة  - 9
وأوضتتتتتتتتتتتتحة الوألالة حملكمة األونروا للمنازعاب أن قرار عدم إجراء أي  .الستتتتتتتتتتتتلنية فيما يتعلا بعدم تقييمه

__________ 

 .30املرجع نفسه، الفقرة  ف3ة 

 .29الفقرة  ،املرجع نفسه ف4ة 
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وعلى أي  .تقييم يستتتتتتتند إىل أن وظيفة الستتتتتتيد شتتتتتترجبي ت تعد منيلوبة وأنه هو الوحيد الذي ألان يشتتتتتت لها
  .تقييمه رمسياحال، فقد ألان السيد شرجبي سُيعت  فائضا ع  ا اجة ب رك الن ر ع  

الذي رفضة  ،ف5ةحيمور واحملمدويوجه املفوض العام ن ر حمكمة انستئناك إىل قرارها يف قضية  - 10
ويلتمس م  حمكمة  .فيه دعاوت استتتتتتئناك مشتتتتتااة جدا ضتتتتتد إل اء وظائف يف اجلمهورية العربية الستتتتتورية

  .انستئناك أن ترفل دفوع السيد شرجبي وترد الدعوت بكاملها
 

 يثيات احل  
ف ب تتتي ته 2012شتتتباس/ف اير  6املتعلا إبهناء اخلدمة ة A/9يبني توجيه شتتتؤون املوظفني احملليني رقم  - 11

 :على ما يلي 2-15و  1-15املنقحة ا انب اليت نك  أن ينشأ فيها فائل وظيفي وينص يف الفقرتني 
لإلل اء  أو وعادة الت تتتتتنيف ون يعود شتتتتتاتل  ...ينشتتتتتأ الفائل الوظيفي عندما نضتتتتتع الوظيفة … 

الوظيفة مستتتتتتتتتتتتتوفيا للمؤهالب احملددة يف دليل ت تتتتتتتتتتتتنيف الوظائف مللء الوظيفة، أو ستتتتتتتتتتتتيتعرض 
يعاد ت تتتتتتتتنيفها م  دوام جزئي إىل دوام  ...لتخفيل يف انستتتتتتتتتحقاقاب إ ا بقي يف الوظيفة  أو

ل الوظيفة مهيأ للعمل على مدار ألامل أو م  دوام ألامل إىل دوام جزئي عندما ن يكون شتتتتتتتتتتات
  .الساعاب املنيلوبة

 .ويف مثل هذ  األحوال، يعت  املوظف فائضتتتتتتتتتا ع  ا اجة ب تتتتتتتتتفة مؤقتة وستتتتتتتتتُيعلم بذلك ألتابيا … 
وستتتتتتتتتتتتتتتيكون املوظف املعين ابألمر هو شتتتتتتتتتتتتتتتاتل الوظيفة إ ا ألانة الوظيفة فريدة، أي أهنا وظيفة 

ان آخر يف الفرع  ِي ال تتتتتتتتتتتتتتتلة م  جدول املالك تتنيلب مؤهالب فريدة ون مثيل هلا يف أي مك
وجود وظيفتني أو أألثر م  نفس الفئة واللقب الوظيفي والتوصتتتيف الوظيفي  ويف حال .الوظيفي

يف  لك الفرع م  جدول املالك الوظيفي، فستتتتتتتتتتتتتيكون املوظف األقل فعالية هو املوظف الفائل 
نفستتتته، فدن شتتتتاتل الوظيفة صتتتتاحب  ع  ا اجة  أو إ ا ألان لشتتتتاتلي الوظيفة مستتتتتوت الفعالية
  .فرتة اخلدمة األقل سيكون هو املوظف الفائل ع  ا اجة

ويف هذ  القضتتتتتتية، أل ية وظيفة الستتتتتتيد شتتتتتترجبي على النحو الذي يبينه توجيه شتتتتتتؤون املوظفني  - 12
وهذا يعين ببستتتتتتتتتتا ة أن الوظيفة اليت ألان هو شتتتتتتتتتتاتلها الوحيد ت تعد  .ب تتتتتتتتتتي ته املنقحة A/9احملليني رقم 

واحتج السيد شرجبي يف دعوت انستئناك اليت قدمها لن حمكمة األونروا للمنازعاب أخنيأب عندما  .موجودة
  .“قبل اعتبار  موظفا فائضا ع  ا اجة ب فة مؤقتة”خل ة إىل أن الوألالة ت نالف األصول بعدم تقييمه 

ونرت أن إجراء عملية تقييم لوظيفة  .وحن  نتفا مع حمكمة األونروا للمنازعاب فيما خل تة إليه - 13
والواقع أن قرار إل اء الوظيفة ت  .ءألانة على وشتتتتتتتتتتك اول اء أو مل اة ابلفعل ت يك  ليفيد يف أي شتتتتتتتتتتي

 تتتة حمكمة األونروا وعالوة على  لك، خل .يك  ليتأغر لي شتتتكل م  األشتتتكال إبجراء مثل هذ التقييم
 .ف6ةللمنازعاب إىل أن هناك "حالة فائل وظيفي حقيقية"، وحن  نتفا معها فيما خل ة إليه

__________ 

، ا كم حيمور واحملمد ضد املفوض العام لوألالة األمم املتحدة وتاغة وتش يل الالجئني الفلسنيينيني يف الشرحم اندا قضية ف5ة 
 .UNAT-688-2016 رقم

 .30ا كم املستأنف ضد ، الفقرة  ف6ة 



 حمكمة األمم املتحدة لالستئناف
 UNAT-748-2017 احلكم رقم

 

6/7 17-21276 (A) 

 

وقد فح تتتتتتنا األدلة وت ةد حمكمة انستتتتتتتئناك أي دليل يؤيد ادعاء الستتتتتتيد شتتتتتترجبي لن حمكمة  - 14
  .ولذلك، فدننا نرفل هذا الدفع .األونروا للمنازعاب أخنيأب يف تنيبيا القانون

وبناء  .وفح تتنا مجيع األستتس اليت ُبين عليها هذا انستتتئناك وخل تتنا إىل أهنا أستتس تري وجيهة - 15
  .على  لك، ن نرت أي خنيأ يف ا كم الذي أصدرته حمكمة األونروا للمنازعاب

 
 احلُكم  

  .UNRWA/DT/2016/027تُرفل دعوت انستئناك ويُؤيد اُ كم رقم  - 16
  



 حمكمة األمم املتحدة لالستئناف
 UNAT-748-2017 احلكم رقم

7/7 17-21276 (A) 

 

 النسخة اونكليزية :النسخة األصلية و اب ا زية 
 .، يف فيينا، النمسا201٧صدر يف هذا اليوم الرابع عشر م  متوز/يوليه  

 
 ةتوقيعف

فيليكس،  - القتتتاضتتتتتتتتتتتتتتتيتتتة تومتتتاس
 رئيسة  

 ةتوقيعف
 القاضية تشامبان

 ةتوقيعف
 القاضي مرييف

 
 .، يف نيويورك، الوناب املتحدة201٧اخلامس م  أيلول/سبتم  قُتّيد يف السزل يف هذا اليوم  

 
 ةتوقيعف

 ويتشنغ لني، رئيس قلم احملكمة
  

 


