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احلكرم رقررم  ضردمعرروض للرحم حمكمرة ا مررم املتالردئ لف رتئنا  الحمكمرة ا  ررتئنا   ا رتئنا   - ١

UNRWA/DT/2016/030  وكالررة ا مررم املتالرردئ وتاغررة وتشرر يل ل التابعررة، الصررادر لررم حمكمررة املنازلررا
 تشرررررررررررريم ا و / ٢٣    حمكمررررررررررة ا ونررررررررررروا للمنازلررررررررررا ال ىنالفجئررررررررررني الفلسرررررررررر ينيني   الشررررررررررر  ا د

حررررراج صرررررراحل ضرررررد املفررررروض العرررررام لوكالررررررة ا مرررررم املتالررررردئ وتاغرررررة وتشرررررر يل ،   قضرررررية ٢٠١٦ أكتررررروبر
ا  ررتئنا     لرر  تقرردم السرريد تسرران  ررر حرراج صرراحل بوقررد . الفلسرر ينيني   الشررر  ا دىن الفجئررني

  .٢٠١٧آذار/مارس  ١٠املفوض العام ردا للحم ا  تئنا    ، وقدم ٢٠١٧الثاين/يناير  كانون 9
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 الوقائع واإلجراءات  
 :  ١الللحم النالو التايلالوقائع، كما خلصت إليها حمكمة ا ونروا للمنازلا ،  يرد نص - ٢

،   مدر ررررة ١، الدرجررررة ٦، ُلررررني مقررردم ال لرررر  مدر ررررا،   الرتبرررة ١9٨٧شررربارب/فراير  ٤   …
ملدئ تري حمددئ. ولق  لدئ ترقيا ، أصرب  مقردم ال لر ، التبرارا مرم و بشكل مؤقت  ،وقاص ا بتدائية

  .١، الدرجة ١٠الرتبة    مدر ا أقدم، ١99٢تشريم ا و /أكتوبر  ١
، وللررررحم درجررررة املاجسررررتري   ١99٢حصررررل مقرررردم ال لرررر  للررررحم درجررررة البكررررالوريوس   لررررام  …
 ؛ وكانت الدرجتان   الرتبية البدنية.١999 لام
إىل وظيفرة موظرل لشرؤون الرتفيره، مررع   لرر ، نُقرل مقردم ال٢٠٠٠أيلو / ربتمر  ١التبرارا مرم  …

  يررر ا  يشررر ل وظيفرررة موظرررل  ال لررر ا  رررتئنا  كررران مقررردم طلررر  . ولنرررد تقرررد  ١٠بقائررره   الرتبرررة 
 الرتفيه.لشؤون 

أي واجبرا  أخرر  ”، حسر  توصريل وظيفتره، أدا  ا  رتئنا  كان م لرو  مرم مقردم طلر  …
تردريس الرتبيرة البدنيرة لل رفم   مركر   ال ل ، طُل  إىل مقدم ٢٠٠٠. و  أيلو / بتمر “سند إليهتُ 

،  وضرررافة إىل املهرررام الررراب يؤديهرررا  نت رررام فرررو  “برررر مل التعلررريم املررروازي”تررردري  وادي السرررري   إطرررار 
كليا  وجامعا  ا ونرروا، ب لتالا  الا  لمله العادية. ويتي  بر مل التعليم املوازي لل فم فرصة ا 

لعمليرة التنافسرية لفلتالرا  بعرد انتهرا  ابعد  داد ر م اشرتاك، لنردما يتعر ر التالراقهم بتلرؤ املؤ سرا  
، تلقرحم مقردم ال لر  أجررا إضرافيا قرردر  ٢٠١١حر  أرر/مررايو  ٢٠٠٠هبرا. و  الفررتئ مرم أيلو / ربتمر 

 .يلقيها حماضرئقا  كل دينار أردين ل 5.٢
ا ردن مرر كرئ داخليرة حردد فيهرا معررد   امليرداين   كتر امل، أصردر ٢٠١١آذار/مرارس  ٢٧   …

 مل التعليم املوازي. ونصت امل كرئ للحم جممولة مم معرد     بر ا جور لم  الا  العمل اوضافية 
لموظرررل ل يُررردفع ،املوظفرررون. وللررحم  ررربيل املثرررا  حيملهرررالررردرجا  العلميرررة املاتلفررة الررراب ا حسررر  ا جررور

يُررردفع للموظرررل احلاصرررل للرررحم درجرررة و أردنيرررة   السرررالة،  د نرررري 9احلاصرررل للرررحم درجرررة املاجسرررتري مبلرررغ 
 دينارا أردنيا   السالة.  ١١مبلغ   الدكتورا

بقبرررو  العمرررل   برررر مل التعلرررريم  “تعهرررد”، وقرررع مقررردم ال لررر  للررررحم ٢٠١١أرر/مرررايو  ٢   …
 ٢٠١١أردنيررة   السررالة. وبنررا  للررحم ذلررؤ،   الفرررتئ مررم أرر/مررايو  د نررري 9أجررر يبلررغ عررد  املرروازي مب
أردنيررررة لررررم كررررل  ررررالة قررررام فيهررررا بترررردريس  د نررررري 9، ُدفررررع ملقرررردم ال لرررر  مبلررررغ ٢٠١٢آذار/مررررارس حرررر  
 البدنية. الرتبية
، حصل مقردم ال لر  للرحم درجرة الردكتورا    الرتبيرة البدنيرة. و  ٢٠١١ح يران/يونيه  ٣٠   …
 ، قدم شهادئ الدكتورا  الاب حصل لليها إىل الوكالة.٢٠١١م ا و /أكتوبر تشري ٣٠

  

__________ 

 .١٣إىل  ٢احلكم املستأنل ضد ، الفقرا  مم   ١ال 
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اجلرررر   احلررررادي لشررررر مررررم توجيرررره شررررؤون املرررروظفني احملليررررني  نُقرررر ، ٢٠١٢آم/أتسرررر س  ٢   …
ر مل التعلرريم املرروازي، مررع لرر. وا ررتالدا التنقرري  بررد  للمرروظفني الرر يم يضرر لعون مبهررام دلمررا A/3 رقررم

 ، واملروظفني اوداريرنيمرم ترري هيئرة التردريس وموظفي اودارئ العليا املوظفني مم هيئة التدريسالتميي  بني 
 .مم تري هيئة التدريس

  لقرا  لملره  طل  ا  تئنا ، ُدفع ا جر ال ي تلقا  مقدم ٢٠١٢التبارا مم أيلو / بتمر  …
حير  بلرغ بصفته موظفرا لشرؤون الرتفيره،  اداملعتبر مل التعليم املوازي كبد  لمل إضا  ا تنادا إىل راتبه 

 حماضرئ.قا  كل د نري أردنية ل 5.٣تقريبا  البد 
مقدم ال لر  ر رائل  بع ، ٢٠١٤تشريم ا و /أكتوبر  ١٤و  ٢٠١٤آم/أتس س  ٢٧   …

لرغ ي لر  فيهرا إلرادئ الن رر   مب إىل املوظل امليداين لشؤون املوارد البشررية   املكتر  امليرداين   ا ردن
، بعررررر  مقررررردم ال لررررر  ر رررررالة إىل مررررردير ٢٠١٤كرررررانون ا و /ديسرررررمر   ٢٤ا جرررررر املاصرررررص لررررره. و  

 لرر  فيهررا أن يُعاموررل بوصررفه أحررد أفررراد هيئررة الترردريس يلمليررا  ا ونررروا   املكترر  امليررداين   ا ردن، 
 .لقيهافيما يتعلق  حملاضرا  الاب ي

، رد املوظررل امليررداين لشررؤون املرروارد البشرررية   املكترر  امليررداين   ٢٠١5شرربارب/فراير  ١5   …
احملاضررا  الراب  تقاضحم أجرا للحموأنه ي “موظل ليس مم هيئة التدريس”ا ردن للحم مقدم ال ل  أبنه 

  ونروا.املعمو  هبا   ا قوالد العمل اوضا  ا تنادا إىل لقيهاي
طلبررا ولرادئ الن ررر   ذلررؤ القرررار.  ا  ررتئنا  ، قرردم مقرردم طلر ٢٠١5بريل نيسران/أ ١٤   …

 ومل ترد الوكالة للحم ال ل  املقدم مم أجل إلادئ الن ر   القرار.
تقرررردم السرررريد حرررراج صرررراحل   ررررتئنا  لررررد  حمكمررررة ا ونررررروا للمنازلررررا  ضررررد قرررررار لرررردم دفررررع و  - ٣
 . ألقاهااحملاضرا  الاب  له لقا  “مم هيئة التدريسلموظفني ل املاصص  بدال”
  احلكرم اااضرع لف رتئنا  ا ن، رفضررت حمكمرة ا ونرروا للمنازلررا  ا  رتئنا  املقردم مررم و  - ٤

شرررؤون ا ونرررروا لالسررريد حررراج صررراحل. وقرررد ن رررر  احملكمرررة   دلرررو  السررريد حررراج صررراحل   إطرررار توجيررره 
ؤون الرتفيرررره. وخلصررررت حمكمررررة وتوصرررريل وظيفترررره بوصررررفه موظفررررا لشرررر A/3 (PD A/3) املرررروظفني احملليررررني

، وأنره قرد هيئرة التردريسا ونروا للمنازلا  إىل أن السيد حاج صاحل ليس مدر ا، لكنه موظرل مرم ترري 
   ألقاهررراالررراب  العديررردئ لمالاضررررا لاملفئرررم لررره وفقرررا لقوالرررد العمرررل اوضرررا    ا ونرررروا  دفرررع ا جررررمت 

سرريد حراج صرراحل أبن زمرريف لرره   مركرر  ترردري  وادي السررري برر مل التعلرريم املرروازي. أمررا  لنسرربة  دلررا  ال
، رأ  حمكمررة ا ونرررروا للمنازلرررا  أنرره، حررر  مرررع افررررتاض “برررد  مرروظفني مرررم هيئرررة التررردريس” قررد تلقرررحم

فرنن الت بيرق ترري الصرالي  للن رام ا  ا ري أو اوداري للمروظفني احملليرني أو أي ”صالة ذلؤ ا دلا ، 
 .  ٢ال“للحم الوكالة االت امأو  و للموظل  حقامنشورا  إدارية أخر    ينشئ 

 
  

__________ 

 .٣١املرجع نفسه، الفقرئ   ٢ال 
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  البياانت املقدمة
 االستئناف املقدم من السيد حاج صاحل   

مل تنفررررق حمكمررررة ا ونررررروا للمنازلررررا  وقتررررا كافيررررا للترررريقم مررررم احلقررررائق بشررررأن التعلرررريم التنافسرررري،  - 5
والتررررر  مررررا تضررررمنه رد الوكالررررة أمرررررا مسررررلما برررره، جتررررا ي هررررر  ي هررررا ولرررردم حيادهررررا. و اهلررررت احملكمررررة 

 ئنافه. ا تطل  املعلوما  لم التعليم التنافسي والتعليم املوازي الاب قدمها السيد حاج صاحل   
أتفلت حمكمرة ا ونرروا للمنازلرا  أن الوكالرة ا رتادمت الردرجتني ا كرادمييتني اللترني حصرل و  - ٦

امعرة جبمرك  تدري  وادي السرري لد  لليهما السيد حاج صاحل الاملاجستري والدكتورا     ا لتماد العام 
لررحم أ رراس دائررم. وبقيررام نصرري  مررم احلصررص التعليميررة ل بوصررفه مدر ررا لرره إليررهالبلقررا ، حيرر  أشررار  

الوكالررة برر لؤ دون للمرره وإذنرره، تكررون قررد ارتكبررت حالررة ترر  ضررد السرريد حرراج صرراحل كعضررو   هيئررة 
التررردريس مبركررر  تررردري  وادي السرررري. ويُ لررر  إىل حمكمرررة ا  رررتئنا  أن تمرررر الوكالرررة بتقرررد  املسرررتندا  

 الرمسية الدالمة   ه ا الصدد. 
بشكل تري متسق، وللحم  صاحل ازلا  توصيل وظيفة السيد حاجفسر  حمكمة ا ونروا للمنو  - ٧

حنرررو خررراطئ. وأتفلرررت احملكمرررة أن السررريد حررراج صررراحل قرررد قرررام أبلمرررا  إضرررافية   إطرررار برررر مل التعلررريم 
 التنافسي،  وضافة إىل بر مل التعليم املوازي. 

حمكمرررررررة ي لررررررر  السررررررريد حررررررراج صررررررراحل أن تل ررررررري حمكمرررررررة ا  رررررررتئنا  احلكرررررررم الصرررررررادر لرررررررم و  - ٨
 للمنازلا . ا ونروا

 
 املفوض العام  رد  

مل خت ررئ حمكمررة ا ونرررروا للمنازلررا ، مرررم حيرر  الواقررع أو مرررم حيرر  القرررانون، لنرردما رفضرررت  - 9
ا  رررتئنا  املقررردم مرررم السررريد حررراج صررراحل. وقرررد وضرررعت احملكمرررة   التبارهرررا اوطرررار القرررانوين الواجررر  

، والوقائع ذا  الصلة فيما يتعلق بتعيني السيد حاج A/3نق  الت بيق، و   يما توجيه شؤون املوظفني امل
 ، وما قام به مم لمل إضا  ولقا  حماضرا    الرتبية البدنية.عتادئصاحل، وواجباته امل

خلصرررت حمكمرررة ا ونرررروا للمنازلرررا  للرررحم حنرررو صرررائ  إىل أنررره، ا رررتنادا إىل توصررريل وظيفرررة و  - ١٠
ا  ررئلة واملفح ررا  الرراب ألرهررا السرريد حرراج صرراحل   ا ررتئنافه مدر ررا. و  لرريسالسرريد حرراج صرراحل، فننرره 

بشرررأن توصررريل وظيفتررره   ترررد  للرررحم أي خ رررأ مرررم حيررر  القرررانون أو الواقرررع أو اوجررررا ا  فيمرررا يتعلرررق 
 بتفسري حمكمة ا ونروا للمنازلا  لتوصيل وظيفته. 

زلرا   لن رر كرف مرم تكيرد السريد حراج صراحل، تناولرت حمكمرة ا ونرروا للمنا ملا يدليهخففا و  - ١١
الوكالة أن أجور املوظفني اوداريني ا خريم ال يم يؤدون مهرام التردريس كءر   مرم برر مل التعلريم املروازي 
تُررردفع للرررحم ا  ررراس نفسررره الررر ي لومرررل بررره السررريد حررراج صررراحل، وادلرررا  السررريد حررراج صررراحل أن بعررر  

 . “بد  موظفني مم هيئة التدريس”املوظفني ُدفع هلم 
طلعررت لليهررا جامعررة الرراب أُ  “هيئررة الترردريس”أمررا  لنسرربة ودراج السرريد حرراج صرراحل   قائمررة  - ١٢

تنم ببساطة لم قيام ]السيد حاج صاحل[ إبلقا  حماضرا  ”البلقا ، ي كر املفوض العام أن ه   املمار ة 
 لتبرررار   عترررادئمللرررم الرتبيرررة البدنيرررة   مركررر  تررردري  وادي السرررري، رترررم أن ذلرررؤ كررران إضرررافة إىل مهامررره ا
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. وينب رري التمييرر  بررني ر ررالة موجهررة إىل جهررة خارجيررة تقرردم وصررفا وقائعيررا يتعلررق “موظفررا لشررؤون الرتفيرره
 ملررروظفني الررر يم يرررؤدون مهرررام تررردريس   مركررر  تررردري  وادي السرررري وبرررني السيا رررا  الداخليرررة املتعلقرررة 

 أبجور العمل اوضا  ال ي يؤديه املوظفون. 
اوطار التن يمي لألونروا قوالرد حمرددئ بشرأن دفرع برد  خراص لقرا  العمرل اوضرا    يتضمم و  - ١٣

ال ي يؤد    إطار بر مل التعليم التنافسي   مراك  التدري  املهين التابعرة للوكالرة. ومرع ذلرؤ، طبقرت 
  إطررار الوكالرة نفررس قوالررد البررد  اوضررا  للرحم حماضرررا  الرتبيررة البدنيررة الرراب قردمها السرريد حرراج صرراحل 

، وقد ُدفع للسيد حاج صاحل أجٌر للحم أ راس قوالرد العمرل للحم السوا  بر جمي التعليم املوازي والتنافسي
 اوضا  نفسها للحم ما قام به مم لمل إضا    إطار الر جمني.

النتائل الاب خلصت إليها حمكمرة ا ونرروا للمنازلرا  فيمرا يتعلرق بتوصريل وظيفرة السريد حراج و  - ١٤
حل واوشارا  إىل أجور املوظفني ا خريم هي نتائل صرائبة مرم الناحيرة الوقائعيرة والقانونيرة. و  يوجرد صا

 أي أ اس ملا قدمه مم ادلا ا   لتالي  ولدم احلياد. 
ي ل  املفوض العام إىل حمكمة ا  تئنا  أن ترف  ا  تئنا  املقدم مم السريد حراج صراحل و  - ١5

 مجلة وتفصيف. 
 

  االعتبارات
مررم موظررل رأ  حمكمررة ا ونررروا للمنازلررا  أن السرريد حرراج صرراحل هررو موظررل لشررؤون الرتفيرره ال - ١٦

، اختري لفض فع مبهام إضرافية متعلقرة برر مل التعلريم املروازي، خرارج ١٠  مم الرتبة تري هيئة التدريس
ا لقوالد العمل اوضرا   الا  العمل. ول لؤ، حصل السيد حاج صاحل للحم بد  العمل اوضا  وفق

مرررم املرفررق هررا  مرررم اجلرر   احلررادي لشرررر املررنق  مرررم  ١-٣-٢-٣ ونرررروا، لمررف  لفقرررئ املعمررو  هبررا   ا
  .A/3توجيه شؤون املوظفني 

الرتبيررة البدنيررة متكافئررة  املرررالاضر  ويرردلي السرريد حرراج صرراحل أن مهررام موظررل شررؤون الرتفيرره و  - ١٧
جررا    رد الوكالررة أمرررا مسررلما برره. وهررو    مل  قررق   الوقررائع والتررر  مرراوأن حمكمررة ا ونررروا للمنازلررا

  جمررا  التعلرريم التنافسرري، ولرريس    ٢٠٠٠يرردلي أيضررا أنرره كرران يقرروم بعمررل إضررا  منرر  أيلو / رربتمر 
  .٢٠١٠-٢٠٠9جما  التعليم املوازي، وهو اجملا  ال ي مل ير النور إ    الفرتئ 

، وافررق مبوجبرره للررحم العمررل   ٢٠١١أرر/مررايو  ٢وقررع السرريد حرراج صرراحل للررحم تعهررد   وقررد  - ١٨
د نرري أردنيرة للشراص احلاصرل للرحم درجرة  9بر مل التعليم املروازي مبعرد  ا جرر الر ي حددتره الوكالرة ال

مررع  يتنرراق  ٢٠١١املاجسررتري . وقبررو  السرريد حرراج صرراحل   جررر احملرردد لررر مل التعلرريم املرروازي   لررام 
  .٢٠١٢  لام  A/3م البته الفحقة بتسور  أبغر رجعي، بعد أن مت تنقي  توجيه شؤون املوظفني 

  وختلررص حمكمررة ا  ررتئنا  إىل أن ا نشرر ة اوضررافية وااارجيررة الرراب ُيضرر لع هبررا كمالاضررر  - ١9
حل أو لقبره الروظيفي،  لرتبية البدنية   ترتت  لليها آلر تؤدي إىل تعديل واجبا  وظيفرة السريد حراج صراا

، للرحم “املدفولا  اوضرافية   السرالة لقرا  العمرل اوضرا  املرؤد ”كما أهنا   تنشئ تعويضا خبف  
مرم املرفررق هررا  مرم اجلرر   احلرادي لشررر مررم توجيره شررؤون املرروظفني  ١-٣-٢-٣حنرو مررا قضرت برره الفقرررئ 

A/3 ، ٢٠١٢آم/أتس س  ٢ من  الساري املفعو: 
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 املأذون هبا مم قبل الوكالة  ويروأجور برامل التعليم املوازي والتمعد   بد    
 ال رض - ١ 
ومعرررد   ا جرررور الواجبرررة الررردفع  ةإضرررافي مهرررام ديرررد ا هليرررة للالصرررو  للرررحم برررد   ١-١ 

ملررروظفي الوكالرررة الررر يم يقومرررون مبهرررام اوشررررا  أو إلقرررا  احملاضررررا  أو أدا  واجبرررا    إطرررار 
 مهررراموالت ررروير املرررأذون هبرررا مرررم قبرررل الوكالرررة والررر يم حيرررق هلرررم تلقررري برررد  بررررامل التعلررريم املررروازي 

 للحم ذلؤ الواج . ةإضافي
… 

 ةاوضافي هام ديد معد   بد  امل - ٣ 
… 

 :فيما خيص املوظفني   مراك  التدري  املهين امليداين   ا ردن ٢-٣ 
 : ...هيئة التدريس مماملوظفون  ١-٢-٣ 
 : ...موظفي اودارئ العليا تري املدر ني مم ٢-٢-٣ 
: ن رررررا للصررررعوبة   تقيرررريم ا غررررر الرررر ي هيئررررة الترررردريساملوظفررررون اوداريررررون مررررم تررررري  ٣-٢-٣ 

 رررريالدغه الررررر مل الأو الرررررامل  للررررحم مرررروظفي الشررررؤون اوداريررررة، فررررنن لرررر   العمررررل اوضررررا  
 للموظفني تري اوداريني العاملني:

املعمررو   حسرر  قوالررد العمررل اوضررا  هلررم رريدفع  ،١٢الوظررائل حرر  الرتبررة    ١-٣-٢-٣ 
 ؛ ...  ٣الالأي دفع مبلغ إضا  لكل  الة لمل ُتؤد     ا ونروا هبا

 الصررالي ومررم  ، تررر  حمكمررة ا  ررتئنا  أن حمكمررة ا ونررروا للمنازلررا  تعاملررت للررحم النالررو  - ٢٠
املتعلرررق  A/3ن املررروظفني مرررع مسرررألة العمرررل اوضرررا  الررر ي أدا  السررريد حررراج صررراحل   ضرررو  توجيررره شرررؤو 

 بر مل التعليم املوازي، إذ   يوجد أي دليل للحم أي قوالد حمددئ فيما يتعلق بر مل التعليم التنافسي. 
لفوئ للحم ذلؤ، فنن الواجبرا  املعترادئ واوضرافية الراب اضر لع هبرا السريد حراج صراحل تتمشرحم  - ٢١

صررررريل وظرررررائل املررررروظفني احملليرررررني املرررررؤر  مرررررع مهرررررام ومسرررررؤوليا  موظرررررل شرررررؤون الرتفيررررره. وحسررررر  تو 
، تتبررع وظيفررة موظررل شررؤون الرتفيرره لشررعبة الترردري  املهررين للمعلمررني إبدارئ التعلرريم. ١9٧٤متوز/يوليرره  ١

قروي ِّمررررا للررررحم مجيررررع اومرررردادا  واملعرررردا  ”وتشررررمل مهررررام ومسررررؤوليا  تلررررؤ الوظيفررررة أن يكررررون شرررراتلها 
 . “خر  ُتسند إليهأي واجبا  أ”وأن يؤدي  “الررضية والرتفيهية

وليس حملكمة ا ونرروا للمنازلرا  اختصراص مبوجر  ن امهرا ا  ا ري لنقرل السريد حراج صراحل  - ٢٢
، للررحم النالررو الرروارد   ال لرر ،  ن مررم “مرردرس”إىل منصرر   “موظررل لشررؤون الرتفيرره”مررم منصرر  

 . ٤الشأن ذلؤ أن ين وي للحم تدخل تري منا     اوجرا ا  التن يمية للوكالة

__________ 

 ُأضيفت اا ورب للتأكيد.  ٣ال 

موظررل ”إىل وظيفررة  “مرردرس”مررم  حيررة أخررر ، تفحررال حمكمررة ا  ررتئنا  أن السرريد حرراج صرراحل قررد نُقررل مررم وظيفررة   ٤ال 
  .٢٠٠٠، بنا  للحم طلبه ومبوج  لملية  ختيار املوظفني، التبارا مم أيلو / بتمر “لشؤون الرتفيه
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 لتاليرر  واملعلومررا  امل لوطررة والتالريفررا ، الرراب املشررددئ  و  ضررو  مررا  رربق، ورتررم ا دلررا ا  - ٢٣
و/أو لدم اتفاقره مرع  ،ا آ  إليه طلبهملتتعارض مجيعها مع ه   القضية، فنن  و  فهم السيد حاج صاحل 

 منازلا .   يكفي ول ا  احلكم املرر جيدا والقانوين ال ي أصدرته حمكمة ا ونروا للذلؤ، 
 ، 5الكريوتشكو وكما ذكر    قضية  - ٢٤

، إىل ٦١/٢٦١يستند الن ام الداخلي اجلديد وقامة العد ، حسبما حدد  قرار اجلمعية العامرة  
 وجرررود ن رررام ذي مسرررتويني، مسرررتو  ابتررردائي يتمثرررل   حمكمرررة النرررر الا ، ومسرررتو  ا رررتئنا ،
يتمثررررل   حمكمررررة ا  ررررتئنا ، حيرررر  تصرررردر حمكمررررة ا  ررررتئنا  قرررررارا  مل مررررة وتمررررر بسرررربل 

أمهيررة وجررود ن ررام وقامررة العررد  لررد  ا مررم ”انتصررا  منا رربة. ويركرر  هرر ا الن ررام بشرردئ للررحم 
املتالرردئ يتسررم  لكفررا ئ والفعاليررة وذلررؤ لضررمان مسررا لة ا فررراد لررم ألمرراهلم ومسررا لة املن مررة 

 .“ا للقرارا  وا ن مة ذا  الصلةلم ألماهلا وفق
مررم الن ررام ا  ا رري حملكمررة ا  ررتئنا ، فررنن اختصرراص هرر   احملكمررة يقتصررر  ٢وفقررا للمررادئ  - ٢5

للررحم مسررائل معينررة. وب يررة إل ررا  أو نقرر  قرررار صررادر لررم حمكمررة ابتدائيررة،  رر  للررحم املسررتأنل تقررد  
ز  و يتهرا أو اختصاصرها، أو مل مترارس الو يرة دليل للحم أن احملكمة ا بتدائية،   إصدار حكمها،  او 

املنوطة هبا، أو أخ أ  بشأن مسألة قانونية، أو ارتكبرت خ رأ   اوجررا ا  مرم النروع الر ي يرؤغر للرحم 
 البت   القضية، أو ارتكبت خ أ بشأن واقعة أد  إىل اختاذ قرار يبدو جبف  أنه تري معقو .

بة للمسررتأنل أن خيتلررل مررع تقريررر واقعررة أو نتررائل توصررلت ويسررتتبع ذلررؤ أنرره   يكفرري  لنسرر - ٢٦
قنررع ذلررؤ، لكرري يررنء  ا  ررتئنا ،  رر  أن يُ  وللررحم العكررس مررمإليهررا احملكمررة ا بتدائيررة وفقررا للقررانون. 

ن القرار امل عرون فيره يفري  ملعرايري املوضرولية الراب تنردرج   ن را  اختصاصرها. أباملستأنل ه   احملكمة 
 ا   ه   القضية.إ  أن ذلؤ مل حيد

 
 احلكم

 .UNRWA/DT/2016/030يُرف  ا  تئنا  ويُقر احلكم رقم  - ٢٧
 النساة اونكلي ية النساة ا صلية وذا  احلءية:

   فيينا، النمسا. ٢٠١٧صدر   ه ا اليوم الرابع لشر مم شهر متوز/يوليه 
 التوقيع  التوقيع  التوقيع 

  القاضية تشامبان فيليكس - توماسالقاضية  القاضية هالفيلد، رئيسة  
   نيويورك، الو ر  املتالدئ. ٢٠١٧قُيد   السءل   ه ا اليوم ااامس مم أيلو / بتمر 

 
 التوقيع 

 ويتشنغ لني، رئيس قلم احملكمة
 

__________ 

الُحرر فت ا قتبا ررا  الررواردئ  ١٦، الفقرررئ UNAT-707-2016، احلكررم رقررم كريوتشرركو  ضررد ا مررني العررام لألمررم املتالرردئ  5ال 
   املرجع .

https://undocs.org/ar/٦١/٢٦١

