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 القاضي دمييرتيوس ريكوس، رئيسا 
يُعررررررض كلرررررم حمكترررررة األمرررررم املتالرررررد( لعسرررررتمناق  حمكترررررة ا سرررررتمناق   عرررررن يف احلكرررررم رقرررررم  - ١

UNRWA/DT/2017/004  الصرررادر كرررن حمكترررة املنازكررراك التابعرررة لوكالرررة األمرررم املتالرررد(   ا رررة وتشررر يل
حمكتة العجمني الفلسطينيني يف الشرق األدىن  املشار إليهتا فيتا يلي، كلم التوايل، مبالكتة األونروا أو 

أنشاصرري ضررد املفرروض يف قضررية  ٢٠١٧شررطاف/فياير  ١9األونررروا للتنازكرراك، ورألونررروا أو الوكالررة  يف 
. ولقد قدم السيد خليل العام لوكالة األمم املتالد(   ا ة وتش يل العجمني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

وقرردم املفرروض العررام ل ونررروا  ،٢٠١٧نيسرران/أبريل  ٢٠حمترد كطررد الفترراا أنشاصرري  لررف ا سرتمناق يف 
 .٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٠رده يف 

 
 الوقائع واإلجراءات  

 : ١ مل يعرتض أي من الطرفني كلم الوقائع التالية - ٢
، وظفت األونروا املدكي بصرفة معلرم يف مدرسرة ٢٠٠٧آب/أ سطس  ٢8اكتطارا من  … 

. ونتيجررررة لطلررررو  ١، الدرجررررة 8وادي الرررررإلن ا كداديررررة للررررإكور يف مكتررررف إقلرررريم األردن، الرتطررررة 
 . ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٤، كان موكد انتهاء تعيينه حمدد األجل 6٠املدكي سن ال 

د كقد املدكي بناء كلم  لطه سرنتني بعرد سرن التقاكرد. ، ُمد ِ ٢٠١٤أإلر/مايو  ٢9يف  … 
يتعلر  “ تعهردا”ويف ذلك احلني، ُأجري فالص  يب واكتي املدكي  ئقا للخدمة. ووقع املردكي 

 حبا ك صالية سابقة. 
فصرررررررراكدا،  رررررررراب املرررررررردكي كررررررررن العتررررررررل يف  ٢٠١5كررررررررانون األول/ديسررررررررتي   3مررررررررن  … 

 مرضية.  إجاز(
كي ا حالررررررررررررررة إ   لررررررررررررررس  رررررررررررررريب. ويف ف املررررررررررررررد،  لرررررررررررررر٢٠١6آذار/مررررررررررررررارس  ٧يف  … 

 أإلر/ 5، ُأجرررري تقيررريم  ررريب أويل يف املركرررز الصرررالي مبخررريم إربرررد. ويف ٢٠١6نيسررران/أبريل  ٢٧
، أوصم رئيس برانمج الصالة يف إقليم األردن بعدم إحالة املردكي إ   لرس  ريب. ٢٠١6مايو 

 . ٢٠١6أإلر/مايو  ١١وأُكلم املدكي هبإا القرار يف 
، أكلرررم مسرررمول خررردماك املررروارد الطشررررية املررردكي أنررره سررريتم ٢٠١6أإلر/مرررايو  ١١يف  … 

 بسطف انتهاء كقده.  ٢٠١6حزيران/يونيه  ٢٤فصله من اخلدمة يف الوكالة يف 
، رفرررررررع املررررررردكي  لرررررررف مراجعرررررررة بشرررررررأن قررررررررار كررررررردم كقرررررررد ٢٠١6أإلر/مرررررررايو  ١6يف  … 

  يب.   لس
املرررردكي أنرررره سيوضررررع يف إجرررراز(  ، أُكلررررم٢٠١6أإلر/مررررايو  ٢٢مبوجررررف رسررررالة ممرخررررة  … 

، وذلرك ألنره كران يف إجراز( مرضرية متواصرلة ٢٠١6أإلر/مرايو  ٢9مرضية خاصة برع أجرر بعرد 
رصرررررريده مررررررن ا جررررررازاك املرضررررررية يف ، وأنرررررره سيسررررررتنفد ٢٠١5كررررررانون األول/ديسررررررتي   3منررررررإ 
 . ٢٠١6حزيران/يونيه  ١، كلتا أن املدكي تسلم هإه الرسالة يف ٢٠١6أإلر/مايو  ٢9

__________ 

 .٢١إ   ١٧ومن  ١٢إ   ٢احلكم املطعون فيه، الفقراك من   ١  
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،  طَّررت مرردير كتليرراك األونررروا يف األردن قرررار كرردم كقررد ٢٠١6حزيران/يونيرره  ١٤يف  … 
  لس  يب. 

، أُكلم املدكي أن دفع استالقاقاك هنايرة خدمتره سريمجل ٢٠١6حزيران/يونيه  ٢6يف  … 
 بسطف رفضه توقيع منوذج التنازل كن الفالص الطيب. 

، رفع املدكي  لف مراجعة قرار بشأن قرار إحالته إ  إجاز( ٢٠١6متوز/يوليه  3٠يف  … 
، رفع املدكي  لف مراجعة قرار يستهدق قرار ٢٠١6آب/أ سطس  ١٠خاصة بع أجر. ويف 

 أتجيل دفع استالقاقاك هناية اخلدمة. 
 زكاك... ، رفع املدكي دكوى أمام حمكتة األونروا للتنا٢٠١6أيلول/سطتتي  ٢١يف  … 
 … 
احلصرررول كلرررم إذن لرفرررع ”، رفرررع املررردكي  لرررف ٢٠١6كرررانون األول/ديسرررتي   ١3يف  … 

، فأرِسرل الطلرف إ  “معحظاك كلم رد املدكم كليه ولتقرد   لرف تعجيرل النظرر يف الردكوى
 املدكم كليه يف اليوم نفسه. 

 كررررررررررررانون األول/  ٢٧  املررررررررررررمر  UNRWA/DT/2016  ١٠6مبوجررررررررررررف األمررررررررررررر رقررررررررررررم  … 
، قُطرررل  لرررف املررردكي لرفرررع معحظررراك كلرررم رد املررردكم كليررره، كترررا قُطرررل  لطررره ٢٠١6 يديسرررت

 لتعجيل النظر يف الدكوى. 
، رفع املدكي معحظاتره الرأ أرسرلت إ  املردكم كليره ٢٠١٧كانون الثاين/يناير   9يف  … 

 . ٢٠١٧كانون الثاين/يناير   ١٠يف 
لررررررررررف تعجيررررررررررل النظررررررررررر يف  ”، رفررررررررررع املرررررررررردكي ٢٠١٧كررررررررررانون الثاين/ينرررررررررراير   ١٠يف  … 

، فأرِسرل الطلرف إ  املردكم كليره يف اليروم نفسره، ومل يرفرع املردكم كليره “ الطلرف ” “الدكوى
 أي اكرتاض كلم الطلف. 

، ٢٠١٧كرانون الثاين/ينراير   ١9  املمر  UNRWA/DT/2017  ١6مبوجف األمر رقم  … 
 قُطل  لف املدكي لتعجيل النظر يف القضية. 

برررد الرردكوى برمتهررا.  ٢٠١٧شررطاف/فياير  ١9األونررروا للتنازكرراك حكتهرا يف أصردرك حمكتررة  - 3
ورفضررت  لررف السرريد أنشاصرري كقررد جلسررة اسررتتاا شررفوية وا سررتتاا إ  شررهود كلررم أسرراس أن  يررع 
املسررائل املتنررازا كليهرررا إمنررا هرري مسرررائل قانونيررة، و  نررزاا يطرررال الوقررائع. وفيتررا يتعلررر  مبوضرروا الررردكوى، 

ملوافقة الوكالة كلم  لف “ سطف مدكوم أبدلة”مل يظهر ‘ ١’ألونروا للتنازكاك إ  أنه خلصت حمكتة ا
ألن مسرألة كردم لياقرة سالسريد أنشاصريل مسرألة   يتنرازا فيهرا ”السيد أنشاصي ا حالة إ   لرس  ريب 

ديرية املفوض العام مارس سلطته التق‘ ٢’؛  ٢ وأنه ليس ممهع للالصول كلم استالقاق العجز“ الطرفان
بصور(  ري  افية للتعقول كندما قرر وضع السيد أنشاصي يف إجاز( خاصة بع أجر ملد( تقل كرن شرهر 

للسريد أنشاصري   3 “مصرلالة قانونيرة”  ‘ 3’بني استنفاد رصيده من ا جرازاك املرضرية وانتهراء كقرده؛ 
__________ 

 .3٠، الفقر( املرجع نفسه  ٢  

 .٤٠، الفقر( املرجع نفسه  3  
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ار انجم فقط كن رفضه توقيرع يف الطعن يف قرار الوكالة إرجاء دفع استالقاقاك هناية خدمته ألن هإا القر 
كجرزء مرن إجرراءاك برراء( ذمرة تتطرع كنرد انتهراء “ فالص  يب كند امل ادر(”التنازل الطيب أو ا حالة إ  

 خدمة املوظفني. 
 

 املذكرات
 الطعن املقدم من السيد أنشاصي 

الررإي يرردكي السرريد أنشاصرري أن حمكتررة األونررروا للتنازكرراك ارتكطررت أخطرراء إجرائيررة مررن النرروا  - ٤
 يم ر كلم الطت يف القضية برفض  لطه كقد جلسة استتاا شفوية وا ستتاا إ  شهود. 

ويمكررد أن حمكترررة األونررروا للتنازكررراك أخطررأك يف القرررانون ويف الوقررائع كنررردما خلصررت إ  أنررره  - 5
 تقاصر كن تقد  أسطاب  لطه ا حالة إ   لس  ريب وأن ممكران الوكالرة أن تقررر بشركل معقرول رفرض

وجيررررره  لطررررره. وأخطرررررأك حمكترررررة األونرررررروا للتنازكررررراك أيضرررررا يف القرررررانون ويف الوقرررررائع لررررردى نظرهرررررا يف الت
 السرررلطاك وا جرررراءاك   -املتعلررر  بشرررمون مررروظفي األونرررروا االيرررني  ا رررالس الططيرررة  A/6/Part VI رقرررم
 PD A/6/Part VI وظفني ينط ي أن أي بيان ممداه أن امل -يف رأي السيد أنشاصي  -  الإي   يتضتن

 يُوجَّهوا  جراء تقييم  يب أويل قطل كقد  لس  يب. 
ويرررزكم السررريد أنشاصررري أن حمكترررة األونرررروا للتنازكررراك أخطرررأك يف القرررانون ويف الوقرررائع كنررردما  - 6

خلصت إ  أنه جيوز وضع املوظف يف إجاز( خاصرة برع أجرر خدمرة ملصرلالة الوكالرة بردون أن يكرون قرد 
مل تمخرإ  … أخطأك بتجاهلها أن مصرا  املوظرف”ن حمكتة األونروا للتنازكاك  لف ذلك. ويدفع أب

سمرررن التوجيررره  ١-٤-١الشررررف الثررراين املطرررني يف الفقرررر( ”كترررا يررردكي السررريد أنشاصررري أن “. يف ا كتطرررار
  ينطط  ألن ا جاز( اخلاصة بع أجرر، يف “ املتعل  مبوظفي األونروا  ا جاز( اخلاصة ل A/5/Part II رقم

 “. إكطاء املوظف فرصة معقولة للعود( إ  العتل يف اتريخ منظور”حالته، مل متنح ب ية 
ويطعن السيد أنشاصي كإلك يف ما خلصت إليه حمكترة األونرروا للتنازكراك أبن أي أتخرري يف  - ٧

فالرص ”دفع استالقاقاك املدكي كنرد هنايرة خدمتره انجرم كرن رفضره توقيرع التنرازل الطريب أو ا حالرة إ  
فالتوقيع كلم التنازل لن خيدم إ  مصا  الوكالة ويعفيها من أي مسمولية جتاهه ولقد “.  يب كند امل ادر(

ُكرض كليه إجراء الفالص الطيب بعد  ع ة أشهر من املنازكة بشرأن التنرازل احتجرزك خعارا اسرتالقاقاته 
الرررص الطررريب كنرررد امل رررادر( يشررروبه إ طاهترررا أن الف”املاليرررة. كترررا أخطرررأك حمكترررة األونرررروا للتنازكررراك بعررردم 

تضررارب حقيقرري و/أو مفرررتض يف املصررا ، نظرررا إ  أن الططيررف الررإي كرران سرريجريه هررو نفررس الططيررف 
 “. ٢٠١6نيسان/أبريل  ٢٧الإي أجرى التقييم األويل يف 

واسرررتنادا إ  مرررا تقررردم، يطلرررف السررريد أنشاصررري مرررن حمكترررة ا سرررتمناق أن تثطرررت أبن حمكترررة  - 8
أخطررأك بعررردم إصرردارها أمرررا مل ررراء القررراراك الثع ررة املطعرررون فيهررا، وبعرردم  ديرررد ”نازكرراك األونررروا للت

الععقرة السررططية بررني القررراراك الثع ررة املطعررون فيهررا واألضرررار الططيرة الررأ كرراىن منهررا، وهررو مررا يثطررت بتقريررر 
منالره ”لتنازكراك ووهو يطلف إ  حمكتة ا ستمناق إل راء احلكرم الصرادر كرن حمكترة األونرروا ل“.  يب

 .“وسائل اجلي الإي يسعم إليه
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 رد املفوض العام  
يدكي املفوض العام أن حمكتة األونروا للتنازكاك مارست سلطتها التقديرية بشكل صاليح يف  - 9

إدار( القضراإل ومل ترتكررف خطرأ يف ا جررراءاك مرن النرروا الرإي يررم ر كلرم الطررت يف القضرية كنرردما رفضررت 
 كقد جلسة استتاا شفوية وا ستتاا إ  شهود. 

اك مل ختطئ يف الوقائع أو يف القانون إذ خلصت إ  أن ويمكد كإلك أن حمكتة األونروا للتنازك - ١٠
قرررار الوكالررة برررفض  لررف السرريد أنشاصرري ا حالررة إ   لررس  رريب اسررتنادا إ  فالررص  رريب أويل هررو قرررار 

مررررن  ٢-١ك الواجطررررة التططيرررر   وهرررري الفقررررر( معقررررول. وحمكتررررة األونررررروا للتنازكرررراك كلررررم كلررررم رلصرررركو 
 ، PD/A/9املتعلر  مبروظفي األونررروا االيرني  إهنراء اخلدمررة    A/9رقررم ، والتوجيره PD A/6/Part VIالتوجيره

مررن النظررام ا داري ملرروظفي األونررروا االيررني  وقررد  طقررت املعيررار الصرراليح للتراجعررة  ٧-١٠9والقاكررد( 
القضائية. وحىت مع ا فرتاض جد  أبن ا  ار التنظيتي ل ونروا   ينص كلم إجراء تقييم  يب أويل قطل 

قرد  لررس  رريب، فررإن كرردم إحالررة السرريد أنشاصري إ   لررس  رريب كلررم هررإا األسرراس مررن رب املتارسررة ك
 املعقولة للسلطة التقديرية للوكالة. 

وكعو( كلم ذلك، حيتج املفوض العام أبن حمكتة األونروا للتنازكاك مل ختطئ يف الوقرائع أو يف  - ١١
ملصرا  الوكالرة وفقرا خدمرة  يف إجراز( خاصرة برع أجررصري القانون إذ أيدك قرار الوكالة وضع السريد أنشا

املتعلرر  بشررمون  A/5/Part IIمررن النظررام ا داري ملرروظفي األونررروا االيررني والتوجيرره رقررم  ٢-١٠5للقاكررد( 
موظفي األونروا االيني  ا جاز( اخلاصة . ونظرا إ  أن السيد أنشاصي قد استنفد رصيده من ا جازاك 

بسرررطف سرررنه، مرررن  ٢٠١6حزيران/يونيررره  ٢٤وأن كقرررده ينتهررري يف  ٢٠١6أإلر/مرررايو  ٢9املرضرررية حبلرررول 
املعقول وضعه يف إجاز( خاصة بع أجر لتتكينه من إهناء كقد كتله كلرم النالرو املتوقرع. ورلنظرر إ  أن 
د السيد أنشاصري لريس لره احلر  يف ا جراز( السرنوية خرعل السرنة الدراسرية بوصرفه معلترا، وإ  أنره اسرتنف

رصيده من ا جازاك املرضية وأنه كان كلم وشك التقاكد، ورلتايل   حي  له احلصول كلم إجاز( مرضية 
مسطقة، مل يكن لدى الوكالة أي خيار آخر سوى وضعه يف إجاز( خاصة. ومل يثطت السيد أنشاصري ملراذا  

  كان ينط ي اإه ا جاز( اخلاصة أن تكون مدفوكة األجر كتا يطدو أنه يقرتا.
وأخررررريا، يرررردكي املفرررروض العررررام أن حمكتررررة األونررررروا للتنازكرررراك مل ختطررررئ يف الوقررررائع أو يف القررررانون إذ  - ١٢

اكرتفررت مبسررمولية السرريد أنشاصرري يف قرررار الوكالررة ا متنرراا كررن دفررع اسررتالقاقاك انتهرراء خدمترره يف انتظررار إهنرراء 
جراء الراسخ قطرل دفرع اسرتالقاقاك هنايرة اخلدمرة. إجراءاك براء( الإمة. ويتعني كلم  يع املوظفني اتطاا هإا ا 

ومبا أن السيد أنشاصي قد رفض التوقيع كلم التنازل الطيب أو تقد  نفسه إ  الفالص الطيب كلم النالو الإي 
 لطترره الوكالررة، فإنرره مل ينجررز هررإه اخلطررو( مررن إجررراء هنايررة اخلدمررة و  حيرر  لرره رلتررايل احلصررول كلررم اسررتالقاقاك 

. أما فيتا يتعل  ردكاء تضارب مصا  املسمول الطيب الإي سريقوم مجرراء الفالرص، فكران بوسرع هناية اخلدمة
ورلترايل بعرد أكثرر مرن  ٢٠١٧كانون الثاين/ينراير   9السيد أنشاصي إاثر( هإه املسألة كندما قدم معحظاته يف 

 مرإكر( ا سرتمناق الرأ شهرين كلم  ديد موكد إجراء الفالرص الطريب. وتشركل املسرألة كلرم  رو مرا ادكري يف
 قدمها كنصرا جديدا   يشكل جزءا من احلكم املطعون فيه، ومن مث فهي  ري مقطولة. 

وفيتا يتعل  ر نتصاق الرإي يلتتسره السريد أنشاصري، يردكي املفروض العرام أبنره   يوجرد أي  - ١3
 وهي معقولة.  أساس للنظر يف التعويضاك املطلوبة ألن قراراك الوكالة نُرفِ إك بشكل صاليح

 ولإلك، يطلف املفوض العام إ  حمكتة ا ستمناق رد ا ستمناق برمته. - ١٤
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 االعتبارات  
 مسائل متهيدية  

كتسررألة متهيديررة، قرردم السرريد أنشاصرري  لطررا لعقررد جلسررة اسررتتاا شررفهية يرررى أهنررا ستسرراكد  - ١5
ألساسرري اكترررة ا سرررتمناق  النظرررام   مرررن النظرررام ا3  8حمكتررة ا سرررتمناق يف مرررداو هتا. وتررنظم املررراد( 

  مررن  ئالرة حمكتررة ا سررتمناق  العئالررة  جلسراك ا سررتتاا الشررفهية. ولقررد ١  ١8األساسري  واملرراد( 
َسَط  أن حد د الطرفان بدقة املسائل الوقائعية والقانونية الأ يثريها هإا الطعن، و  توجرد حاجرة ملزيرد مرن 

صررل يف القضررية ستسرراكد كلررم الف”جلسررة ا سررتتاا الشررفهية   نرررى أنا يضرراا. وإضررافة إ  ذلررك،  
  مرن العئالرة. وكليره فرإن  لرف كقرد ١  ١8، كلم النالو الرإي تقضري بره املراد( “بصور( نزيهة وسريعة

 جلسة استتاا شفهية مرفوض.
 

 احليثياك  
أبن حمكتة بعد النظر يف كل أساس من أسس الطعن الأ أاثرها السيد أنشاصي، لسنا مقتنعني  - ١6

األونرررررروا للتنازكررررراك أخطرررررأك يف ا جرررررراءاك أو جتررررراوزك، أبي شررررركل آخرررررر، اختصاصرررررها يف  ارسرررررتها 
 لصعحياهتا، كلم  و يير إبطال احلكم.

 قرار حمكتة األونروا للتنازكاك بعدم كقد جلسة استتاا شفهية  ١ 
كردم كقرد جلسرة اسرتتاا  يزكم السريد أنشاصري أو  أن حمكترة األونرروا للتنازكراك أخطرأك يف - ١٧

 شفهية ويف رفض ا ستتاا إ  شهود.
 )٤(يف الطدايررة، نشررري إ  أن لررة سررلطة تقديريررة واسررعة  نوحررة اكتررة األمررم املتالررد( للتنازكرراك - ١8

بشررأن املسررائل املتصررلة مدار( القضرراإل، وذلررك كررن حرر  حيرر  أن قاضرري  )5(واكتررة األونررروا للتنازكرراك
هررو يف أفضررل وضررع للطررت فيتررا هررو مناسررف للفصررل يف القضررية بصررور( نزيهررة وسررريعة ااكتررة ا بتدائيررة 

و قامة العدل برني الطررفني. وقرد دأب اجتهرادان القضرائي كلرم القرول أبن حمكترة ا سرتمناق لرن تتردخل 
. )6(هرراخبفررة يف السررلطة التقديريررة الواسررعة الررأ تتتتررع هبررا ااكتررة ا بتدائيررة يف إدار( القضرراإل املعروضررة كلي

__________ 

ة مررا أن للقاضرري املكلرف رلنظررر يف قضرري جيرروز”  كلرم أنرره ١  ١6ترنص  ئالررة حمكتررة األمرم املتالررد( للتنازكرراك يف املرراد(  (٤) 
جيرروز ”مررن  ئالررة حمكتررة األمررم املتالررد( للتنازكرراك كلررم أنرره  ١9وتررنص أيضررا املرراد( . “يعقررد جلسرراك لسررتاا الرردكوى

ن تلقرراء نفسررها، أن تصرردر مررىت شرراءك أي أمررر أو توجيرره يرررى اكتررة املنازكرراك، إمررا بنرراء كلررم  لررف أحررد الطرررفني أو مرر
 .“قاض من القضا( أنه مناسف للفصل يف القضية بصور( نزيهة وسريعة و قامة العدل بني الطرفني

 جيرروز ساكتررة األونررروا للتنازكرراكل، إمررا بنرراء”مررن القواكررد ا جرائيررة اكتررة األونررروا للتنازكرراك كلررم أنرره  ١٤تررنص املرراد(  (5) 
كلم  لف أحد الطرفني أو مرن تلقراء نفسرها، أن تصردر مرىت شراءك أي أمرر أو توجيره يررى قراض مرن القضرا( أنره مناسرف 

 .“للفصل يف القضية بصور( نزيهة وسريعة و قامة العدل بني الطرفني

 (6) Namrouti v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for  

Palestine Refugees in the Near East, Judgment No. 2015-UNAT-593, para. 33; Staedtler v.  

Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-560, para. 30,  
 ,Leboeuf et al. v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2013-UNAT-354يف معرض اقتطاس 

para. 8; Gehr v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2013-UNAT-294, para. 20; and 

Bertucci v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2010-UNAT-062, para. 23.  انظررررررر أيضررررررا
Darwish v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 
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ورلر م من اتساا هإه السلطة التقديرية، فإهنا ليست  ري مقيد( وجيف أ  تكون  ارستها تعسرفية و/أو 
 . )٧( ري سليتة
 مسألة ا لس الطيب  ٢ 

د التوجيرره  - ١9 منرره كلررم  ١ا جررراءاك اخلاصررة ر ررالس الططيررة، وتررنص الفقررر(  PD A/6/Part VIحُيرردِ 
 يلي: ما

 برانمج الصرالة يف املكترف امليرداين املعرا ا رالس الططيرة للتروظفني االيرني يعِقد رئيسُ  ١- ١ 
العررراملني يف املكاترررف ا قليتيرررة بنررراء كلرررم  لرررف كترررام مرررن مررردير املكترررف ا قليتررري أو مندوبررره 
املخول. أما يف حالة املوظفني االيني العاملني يف املقر، فُيوجَّه الطلف من مدير الشمون ا دارية 

الية إ  رئيس برانمج الصالة يف مكتف  ز( امليرداين فيترا يتعلر  رملروظفني االيرني سيف املقررل وامل
يف  ز(؛ أما فيتا يتعل  رملوظفني االيني العاملني يف املقر يف كت ان، فُيوجَّه الطلرف مرن موظرف 

 ا رتطاف يف املقر يف كت ان إ  رئيس برانمج الصالة يف مكتف األردن امليداين.
مع جواز أن يطلف املوظفون ا حالة إ   لس  يب، يطقم القرار النهائي بعقد  لرس  ٢- ١ 

  يب أو كدم كقده يف يد ا دار(.
 كلم ما يلي: PD A/6/Part VIمن التوجيه  3-٤وتنص الفقر(  
جيف أن توجِ ه ا ختصاصاك إ  ا لس الطيب  لطا حمددا بتقييم لياقة املوظف ملواصلة  … 

 دمة يف الوكالة يف وظيفته الأ يش لها، وكإلك تقييم لياقته للخدمة يف أية وظيفة.اخل
 كلم ما يلي: PD/A/9من التوجيه  3٠وتنص الفقر(  - ٢٠

مرن النظرام  ٤-١٠6يُعامل املوظفون الإين يُنهم تعيينهم ألسطاب  طية وفقرا للقاكرد(  … 
لنظرررررررام ا داري للتررررررروظفني االيرررررررني، مرررررررن ا ٧-١٠9ا داري للتررررررروظفني االيرررررررني أو القاكرررررررد( 

 احلالة. حسف
 :)8(من النظام ا داري للتوظفني االيني كلم ما يلي ٤-١٠6وتنص القاكد(  - ٢١

 التعويض يف حاالت الوفاة أو اإلصابة أو املرض املعزوة إىل اخلدمة
 مبادئ املنح واالستحقاق

__________ 

in the Near East, Judgment No. 2013-UNAT-369, para. 26  مررع ا شررار( إ  أن حمكتررة األونررروا للتنازكرراك تتتتررع 
 رلسلطة التقديرية يف املسائل ا جرائية .

 (٧) Lee v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-583, para. 17,  يف معرررض اقتطررراس
Hamayel v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 

in the Near East, Judgment No. 2014-UNAT-459  وAsaad v. Commissioner-General of the United Nations 

Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Judgment No. 2010-UNAT-021. 

 .التأكيداك وارد( يف األصل (8) 
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د الوكالة أهنا معزو( مُينح التعويض، يف حا ك وفا( أو إصابة أو مرض  - ١  موظف الأ  دِ 
إ  القيام رلواجطاك الرمسية لصا  الوكالة،  ري أن التعويض   مُينح حينتا تكون حالة الوفا( أو 

 ا صابة أو املرض قد جنتت كن ما يلي:
 سوء السلوك املتعتد للتوظف، مبا يف ذلك الُسْكر؛  ألف  
 الوفا( أو ا صابة أو املرض بنفسه أو ب ريه. القصد املتعتد للتوظف يف إحلاق  رء  
من هإه القاكد(، تُعتي حالة وفا( أو إصابة أو مررض  ١مع كدم تقييد كتومية الفقر(  - ٢ 

املوظررف معررزو( إ  القيررام رلواجطرراك الرمسيررة لصررا  الوكالررة يف  يرراب أي سرروء سررلوك متعتررد أو 
 قصد متعتد، حينتا:

ا صررابة أو املرررض حررد ت كنتيجررة مطاشررر( للسررفر بوسرريلة نقررل  تكررون حالررة الوفررا( أو  ألف  
وفرهتا الوكالة أو كلم نفقتها، ألسطاب تتصل رلقيام رلواجطاك الرمسية؛ بشرف أ  متتد 
أحكرام هررإه الفقررر( الفركيررة إ  النقرل رملركطرراك اخلاصررة املصرررَّا أو املرأذون برره مررن ِقطَررل 

 احته؛الوكالة فقط بناء كلم  لف املوظف ولر 
تكرررون حالرررة الوفرررا( أو ا صرررابة أو املررررض جنترررت كرررن إضررررارك أو أكترررال شررر ف أو   رء  

اضرطرارك مدنيررة؛ بشرررف أن يكررون املوظررف يف وقرت الوفررا( أو ا صررابة كرران يتصرررق 
بصرررفته الرمسيرررة يف مكررران كتلررره املعتررراد، أو يف مكررران آخرررر بنررراء كلرررم أمرررر صرررادر كرررن 

 مسمول رفيع املستوى رلوكالة؛ 
تكرررون حالرررة الوفرررا( أو ا صرررابة أو املررررض جنترررت كرررن احلررررب، املعلنرررة أو  رررري املعلنرررة؛   جيم  

بشرف أن يكون املوظف يف وقت الوفا( أو ا صابة كان خيردم بنراء كلرم  لرف الوكالرة 
يف بلررد  ررري ذلررك الررإي كرران يقرريم فيرره يف وقررت تعيينرره األصررلي مررن ِقطَررل الوكالررة، وأ  

 فا( أو ا صابة لو  كتله لدى الوكالة.يكون ليتعرَّض اإه الو 
 :)9(من النظام ا داري للتوظفني االيني كلم ما يلي ٧-١٠9وتنص القاكد(  - ٢٢

 استحقاق العجز
املوظرف الرإي أهنيررت خدمتره بنرراء كلرم أسرراس معلرن مفراده أنرره أصرطح  ررري قرادر كلررم  - ١ 

 للالصول كلرم اسرتالقاق العجرز ا ستترار يف اخلدمة مع الوكالة ألسطاب صالية، يكون ممهع
كامرررررا  6٠ة أن يكرررررون كترررررره دون مرررررن هرررررإه القاكرررررد( شرررررريط ٢كلرررررم النالرررررو ااررررردد يف الفقرررررر( 

 .9-١٠9حيصل كلم تعويض إهناء اخلدمة كتع رلقاكد(  وأ 
 …  
حينتررا يكررون كجررز املوظررف املفضرري إ  إهنرراء خدمترره معررزوا جزئيررا أو كليررا إ  قيامررره  - 5 

، فيتعرني ٤-١٠6الة وخيوله يف أي وقت احلصول كلم تعرويض كترع رلقاكرد( بواجطاته يف الوك
وا سرتالقاقاك كترع هبرإه  ٤-١٠6إجراء التسوإلك التالية بني ا ستالقاقاك كترع رلقاكرد( 

 القاكد(:
__________ 
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الرأ متثررل التكراليف الططيرة أو تكرراليف  ٤-١٠6التعويضراك املدفوكرة كتررع رلقاكرد(   ألف  
ليف األخرررررى املرتططررررة هبررررا مطاشررررر(، أو مرررردفوكاك املرتطرررراك أ نرررراء املستشررررفم أو التكررررا

هبررا قطررل اتريررخ إهنرراء اخلدمررة،  ا جررازاك املرضررية أو  ريهررا مررن حررا ك ال يرراب املررأذون
 جيوز أن متس، أو أن ميسها، دفع ا ستالقاق كتع هبإه القاكد(؛  

، خبرعق ٤-١٠6قاكرد( حينتا يكون  توا مطلغ التعويض الواجف الدفع مبوجرف ال  رء  
املدفوكاك املشار إليها يف الفقر( الفركية  ألف  أكعه، يتجاوز مطلغ استالقاق العجرز 
الواجررف الرردفع مبوجررف هررإه القاكررد(، فررإن حرر  املوظررف مبوجررف هررإه القاكررد( يُل ررم 

 كندئٍإ و  يُدفع أي شيء مبوجطها؛
، خبرعق ٤-١٠6ف القاكرد( حينتا يكون  توا مطلغ التعويض الواجف الدفع مبوجر  يم ج 

املدفوكاك املشار إليها يف الفقر( الفركية  ألف  أكعه، أقل كن مطلغ استالقاق العجز 
الواجررررف الرررردفع مبوجررررف هررررإه القاكررررد(، فررررإن مطلررررغ اسررررتالقاق العجررررز خُيفَّررررض مبقرررردار 
مرردفوكاك التعررويض املررإكور(، ويقتصررر حرر  املوظررف مبوجررف هررإه القاكررد( كلررم اجلررزء 

 لعجز املتطقي بعد هإا التخفيض.من استالقاق ا
يررردفع السررريد أنشاصررري أبن حمكترررة األونرررروا للتنازكررراك أخطرررأك يف الوقرررائع ويف القرررانون حينترررا  - ٢3

خلصرررت إ  أنررره تقاصرررر كرررن تقرررد  أسرررطاب  لطررره ا حالرررة إ   لرررس  ررريب وأن ممكررران الوكالرررة أن تقررررر 
 بشكل معقول رفض  لطه.

 :)١٠( لس  يب، خلصت حمكتة األونروا للتنازكاك إ  ما يليوفيتا يتعل  بقرار كدم كقد  - ٢٤
مررن  ٤-١٠6والقاكررد(  PD/A/9مررن التوجيرره  3٠يتضررح مررن هررإين احلكتررني سالفقررر(  … 

النظام ا داري للتوظفني االينيل أنه ميكن إهناء تعيني املوظرف كنردما يعجرز كرن ا سرتترار يف 
هع للالصول كلم استالقاق العجز.  ري أنه اخلدمة ألسطاب صالية. ويكون املوظف كندئإ مم 

مررن الواضررح أيضررا أن املوظررف   يكررون مررمهع للالصررول كلررم اسررتالقاق العجررز حينتررا يتجرراوز 
سن الستني. وحىت لو مل يكن املدكي قد ذكر سرطف  لطره لاحالرة إ   لرس  ريب، فترن اجللري 

جترراوز سررن السررتني،  أنرره أراد احلصررول كلررم اسررتالقاق العجررز. ولكررن حيرر  أن املرردكي كرران قررد
 فهو مل يكن ممهع للالصول كلم استالقاق العجز.

 :)١١(ومضت حمكتة األونروا للتنازكاك لتإكر ما يلي - ٢5
مل يكررررن لرررردى الوكالررررة سررررطف لتاليررررل املرررردكي إ   لررررس  رررريب ألن كقررررد املرررردكي كرررران  … 

كلرررم  . كترررا أن ا حالرررة إ   لرررس  ررريب مل تكرررن تنططررر ٢٠١6حزيران/يونيررره  ٢٤سينقضررري يف 
حالررة املرردكي، إذ أنرره مل ينررازا يف كونرره  ررري  ئرر  للخدمررة، ومل يررزكم أن مشرراكله الصررالية كانررت 
متصلة خبدمته يف الوكالة. وا حالة إ   لرس  ريب هري أمرر معئرم للتوظرف، لكرن فقرط بشررف 
أن يكون املوظف ممهع  ستالقاق العجز. ولريس هرإا هرو واقرع احلرال يف القضرية املا لرة. ولرإا  

 ان بوسع الوكالة أن تقرر كلم  و معقول رفض  لف املدكي.ك
__________ 

 .33احلكم املطعون فيه، الفقر(  (١٠) 

 .3٤، الفقر( املرجع نفسه (١١) 
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و  جند ميراك لعختعق مع هإا ا ستنتاج. وكند احلكم كلم صالة  ارسرة ا دار( لسرلطتها  - ٢6
التقديريررة يف املسررائل ا داريررة، مثلتررا هررو احلررال يف قرررار إحالررة موظررف، أو كرردم إحالترره، إ   لررس  رريب، 

ا بتدائية يف ما إذا كان القرار قانونيا وكقعنيا وسليتا من الناحية ا جرائية ومتناسطا. وميكن تطت ااكتة 
للتالكتة ا بتدائية أن تنظرر يف مرا إذا كانرت مسرائل ذاك صرلة قرد أُ فلرت ومسرائل  رري ذاك صرلة قرد 

ااكترة ا بتدائيرة أن نُظر فيهرا، وأن تردرس أيضرا مرا إذا كران القررار كطثيرا أو جرائرا. ولكرن لريس مرن دور 
تنظر يف صالة اختيار ا دار( من بني مساراك العتل املختلفة املتاحة اا. كترا أنره لريس مرن دور ااكترة 

 .)١٢(ا بتدائية أن تقوم محعل قرارها حمل قرار ا دار(
ائعيرة وقرار كدم إحالة السيد أنشاصي إ   لس  يب هو قررار معقرول، رلنظرر إ  الظرروق الوق - ٢٧

اارردَّد( للقضررية قيررد النظررر، مثلتررا ارأتك حمقررة حمكتررة األونررروا للتنازكرراك. والواقررع أن السرريد أنشاصرري، 
وقررت حرردوو الوقررائع املتصررلة رلرردكوى، كرران قررد جترراوز السررتني ورلتررايل مل يكررن مررمهع للالصررول كلرررم 

انرررت متصرررلة خبدمتررره يف اسرررتالقاق العجرررز، ومل يكرررن هنررراك مرررا يشرررري إ  أن مشررراكله الصرررالية املزكومرررة ك
، أوصررم ٢٠١6نيسرران/أبريل  ٢٧الوكالررة. وكلررم العكررس، فنتيجررةم للتقيرريم الطرريب األويل الررإي أجررري يف 

رئيس برانمج الصالة يف مكتف األردن امليداين بعدم إحالة السيد أنشاصي إ   لس  يب. و ن نشرا ر 
 ارسة سليتة للسلطة التقديرية للوكالة.قاضي ااكتة ا بتدائية رأيه أبن هإا القرار كان مبثابة  

   ه  مرن النظرام األساسري ت يرري النترائج ١  ٢ور ضافة إ  ذلك، فإنه   جيوز مبوجف املراد(  - ٢8
املتعلقة رلوقائع الأ ختلص إليها حمكتة األونروا للتنازكاك إ  إذا ارتكف خطأ يف الوقائع أدى إ  اختاذ 

 قرار يطدو جبعء أنه  ري معقول، وهو ما مل حيصل يف هإه احلالة. 
وتمكد ااكتة أن إجراء ا ستمناق هو إجراء ذو  ابع تصاليالي وأنه، من مث، ليس فرصة يعيد  - ٢9

فيها  رق  ري راض  را حججه. و  جيوز لطرق ما أن يقتصر يف ا ستمناق كلم تكرار حجج مل جُتد 
نررررروا يف ااكتررررة األدىن درجررررة. وتتتثررررل وظيفررررة حمكتررررة ا سررررتمناق يف  ديررررد مررررا إذا كانررررت حمكتررررة األو 

للتنازكررراك أخطرررأك يف الوقرررائع أو يف القرررانون، أو جتررراوزك و يتهرررا أو اختصاصرررها، أو مل مترررارس الو يرررة 
  مرن النظرام األساسري. ويتالترل املسرتأِنف كرفء ١  ٢املنو ة هبا، كلم النالو املنصرو  كليره يف املراد( 

ويرتتف كلم ذلرك وجروب إقناا حمكتة ا ستمناق أبن احلكم الإي يلتتس الطعن فيه هو حكم معيف. 
أن حيرردد املسررتأنف أوجرره القصررور املزكومررة يف احلكررم املطعررون فيرره وأن حيرردد األسررس الررأ اسررتند إليهررا يف 

 .)١3(أتكيد أن احلكم معيف
ومن الواضح أن السيد أنشاصي  ري راض كن قرار حمكتة األونرروا للتنازكراك. إ  أنره مل يثطرت  - 3٠

إليها حمكتة األونروا للتنازكاك ومفادها أن قرار الوكالة كدم إحالته إ  أي خطأ يف النتيجة الأ خلصت 
__________ 

 (١٢) Muwambi v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2017-UNAT-780, para. 28,  يف معررررررض
 Said v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-500, para. 40اقتطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراس 

 .Sanwidi v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2010-UNAT-084, para. 40 و

 (١3) Al-Mussader v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees in the Near East, Judgment No. 2017-UNAT-771, para. 31; El Saleh v. Commissioner-General of 

the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Judgment No. 2015-

UNAT-594, para. 30; Achkar v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees in the Near East, Judgment No. 2015-UNAT-579, para. 15  وا قتطاسررراك الررروارد( يف الفقرررر(؛
Ruyooka v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2014-UNAT-487, para. 24. 
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دوافرع  رري سرليتة و  افتقرر إ  املشرروكية  ُشرطهتَ  لس  يب نتج كرن  ارسرة سرليتة لسرلطتها التقديريرة ومل 
مررن أي انحيررة أخرررى. فهررو يكتفرري ر كررراب كررن كرردم موافقترره كلررم النتررائج الررأ خلصررت إليهررا حمكتررة 

ونررروا للتنازكرراك ويقرردم مإكراترره مررن جديررد إ  هررإه ااكتررة. ومل يررِف بعررفء إ طرراك وجررود خطررأ يف األ
 .)١٤(احلكم املطعون فيه مبا يير إبطاله

 مسألة ا حالة إ  إجاز( خاصة بع أجر ‘3’ 
 من النظام ا داري للتوظفني االيني كلم ما يلي:  ٢-١٠5من القاكد(  ١تنص الفقر(  - 3١

وز منح إجاز( خاصة أبجرر كامرل أو أجرر جزئري أو برع أجرر ملرا فيره مصرلالة الوكالرة جي … 
، وذلرررررك ألي مرررررد( قرررررد يقررهرررررا يف حرررررا ك املررررررض املتترررررد( أو ألي أسرررررطاب اسرررررتثنائية أخررررررى

 العام.  املفوض
 كلم ما يلي: PD A/5/Part IIمن توجيه شمون املوظفني االيني  ٤-١وتنص الفقر(  - 3٢

 فقة كلم ا جاز( اخلاصة ل سطاب التالية: جتوز املوا … 
شريطة استنفاد ا جاز( املرضية وا جراز( املرضرية املسرط قة وا جراز( السرنوية  - املرض ١-٤-١ 

املسررررتالقة، وكررررإلك شررررريطة أن تعترررري الوكالررررة أن التتديررررد اارررردود لل يرررراب سرررريعطي 
املوظف فرصة معقولة للعرود( إ  العترل يف اتريرخ منظرور. وجتروز املوافقرة كلرم إجراز( 

ي أو بع أجر حبي  تصل مدهتا القصوى إ  من هإا القطيل أبجر كامل أو أجر جزئ
ررران  ورئررريس بررررانمج  9٠ يومرررا رهنرررا بتوصرررية كتابيرررة مرررن مررردير الصرررالة يف املقرررر  كت 

يوما سيتطلف  9٠الصالة يف كل من املكاتف امليدانية، كلتا أبن أي متديد يتجاوز 
 احلصول كلم إذن من مدير املوارد الطشرية.

ضع السيد أنشاصي يف إجراز( خاصرة برع أجرر، رأك حمكترة األونرروا وفيتا يتعل  بقرار الوكالة و  - 33
للتنازكاك أن املفوض العام يتتتع رلسلطة التقديرية لوضع املوظف يف إجاز( خاصة بع أجرر، وخلصرت 

 : )١5(إ  ما يلي
، أاتا لره ٢٠١5كرانون األول/ديسرتي   3حي  إن املدكي كان يف إجاز( مرضية منإ  … 

، وكران اتريرخ انتهراء كقرده هرو ٢٠١6أإلر/مرايو  ٢9ك املرضرية ت طيرة حرىت رصيده من ا جازا
، جتررد سحمكتررة األونررروا للتنازكرراكل أن إحالترره إ  إجرراز( خاصررة بررع ٢٠١6حزيران/يونيرره  ٢٤

 أجر مد( تقلُّ كن شهر مل تكن  افية للتعقول.
ألونرروا للتنازكراك. فخعفرا وإننرا نتفر  مرع النقطترني األساسريتني اللترني خلصرت إليهترا حمكترة ا - 3٤

للالجج الأ دفع هبا السيد أنشاصي، يف ظرل الظرروق القانونيرة والوقائعيرة املرإكور( آنفرا، مل تكرن موافقتره 
__________ 

 (١٤) Al-Mussader v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees in the Near East, Judgment No. 2017-UNAT-771, para. 32; Ruyooka v. Secretary-General of the 

United Nations, Judgment No. 2014-UNAT-487, para. 24; Gehr v. Secretary-General of the United 

Nations, Judgment No. 2012-UNAT-236, para. 37; انظررررررررررررررررررررررررررر أيضررررررررررررررررررررررررررا Abbassi v. Secretary-General of the 

United Nations, Judgment No. 2011-UNAT-110, para. 27; Crichlow v. Secretary-General of the United 

Nations, Judgment No. 2010-UNAT-035, para. 30. 

 .38احلكم املطعون فيه، الفقر(  (١5) 
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مطلوبة  حالتره إ  إجراز( خاصرة برع أجرر، نظررا إ  أن املسرألة تعرود إ  السرلطة التقديريرة للوكالرة وجيروز 
املوظررف إجرراز( أبجررر كامررل أو أجررر جزئرري أو بررع أجررر إذا رأى يف  للتفرروض العررام، مبطررادر( منرره، أن ميررنح

. وإضافة إ  ذلك، فقد كان القرار ا داري املطعون فيره معقرو  ومرن مث قانونيرا،  )١6(ذلك مصلالة الوكالة
كتا قررك حمكتة األونروا للتنازكاك، وهري حمقرة يف ذلرك. وقرد نظررك حمكترة األونرروا للتنازكراك كلرم 

ف يف حجررج السرريد أنشاصرري املتعلقررة بوضررعه يف إجرراز( خاصررة بررع أجررر، يف حررني أنرره مل  ررو واق ومنِصرر
ينجح يف  تل كفء إ طاك أن ا دار( اختإك إجراءم  رري سرليم. ويف الواقرع، فإنره مل يقنرع حمكترة األونرروا 

 لصدد.للتنازكاك، و  حمكتة ا ستمناق، أبن ا دار( انتهكت حقوقه أبي شكل من األشكال يف هإا ا
 قرار أتجيل دفع استالقاقاك هناية اخلدمة  ‘٤’ 

فيتا يتعل  بقرار ا دار( أن متتنع كن دفع استالقاقاك هناية اخلدمة للسريد أنشاصري كنرد انتهراء  - 35
خدمترررره، قرررررر قاضرررري حمكتررررة األونررررروا للتنازكرررراك أن هررررإا ا جررررراء قررررانوين حيرررر  إن أي أتخررررري يف دفررررع 

فالرص ”كليا كن قراره رفض توقيع التنازل الطيب أو رفضه ا حالة إ    استالقاقاك السيد أنشاصي انجم
 “. يب كند امل ادر(

ويف الواقررع، وكتررا خلصررت حمكتررة األونررروا للتنازكرراك دون معارضررة مررن السرريد أنشاصرري، فقررد  - 36
الطررفني أرست الوكالة إجراءاك براء( ذمة تُتطع كند انتهاء خدمة املوظفني فيها ب ية ضتان تنفيإ كل من 

لعلتزاماك املرتتطة كليره للطررق ارخرر. وتشرتل هرإه ا جرراءاك توقيرع منروذج تنرازل كرن الفالرص الطريب. 
وقررد رفررض السرريد أنشاصرري توقيررع هررإا التنررازل. ونتيجررة لررإلك، أُكلررم أن دفررع اسررتالقاقاك هنايررة اخلدمررة 

إحالرررة  ٢٠١6ل/سرررطتتي أيلو  ٢١سرريتأجل. ويف حماولرررة حلرررل املشرركلة، كرضرررت الوكالرررة يف رسررالة ممرخرررة 
تهرررراء ، وذكرررررك أن اسررررتالقاقاك هنايررررة خدمترررره سررررُتدفع فررررور ان“فالررررص  رررريب كنررررد امل ررررادر(”املرررردكي إ  

 الفالص. هإا
ويطدو أن إحجام السيد أنشاصي كن توقيع منوذج التنازل كن الفالص الطيب يُعرزى إ  اكتقراده  - 3٧

يتعرارض مرع مصراحله، أي أن مرن شرأن ذلرك أن  أبنه مبثابة تنازل كن أي مطالغ مسرتالقة كلرم الوكالرة مبرا
 يعفي الوكالة من أي مسمولية جتاهه.

الرررإي أشرررارك فيررره إ   )١٧(أمحررردأو ، تُرررإك ر حمكترررة ا سرررتمناق رجتهادهرررا القضرررائي يف قضرررية  - 38
 : ستوفسااكتة ا دارية السابقة ل مم املتالد( يف حكتها يف قضية  الصي ة الأ استخدمتها

اكتة سا داريرة السرابقةل، مرن انحيرة، أن معارضرة املوظفرة ملضرتون النتروذج تعحظ ا … 
  يعفيها من ا لتزام العرام رلتوقيرع كليره لكري ترتتكن مرن احلصرول كلرم ا سرتالقاقاك النا رة 
كررن كتلهررا مررع األمررم املتالررد(. ومررن انحيررة أخرررى، تشرردد ااكتررة سا داريررة السررابقةل كلررم أن 

إمكانيررة الطعررن يف أي كنصررر حمررل خررعق يف حمتررواه أو مررن متابعررة  رمهررا مررنتوقيررع املوظفررة   حي

__________ 

 ;Adewusi v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2013-UNAT-382, para. 16اجرررررررررررررررررررررررررررررررررع ر  (١6) 

Cabrera v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2012-UNAT-215, para. 46. 

 (١٧) ,Ahmed v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2013-UNAT-386, para. 21 

  ,Former Administrative Tribunalل، سرررررررررتوفس قضررررررررريةيف  يف معررررررررررض اقتطررررررررراس سحكرررررررررم ااكترررررررررة ا داريرررررررررة السرررررررررابقة

Judgment No. 1212, Stouffs (2004), para. XI . ُحِإق التوكيد  
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دكواها. وتشري ااكتة سا دارية السابقةل إ  أن ا دار( جيف أن تكفل أ  يعتي توقيع املوظف 
 … مبثابة توقيع كلم إكفاء كام للتنظتة من التزاماهتا جتاه املوظف.  P.35كلم النتوذج 

ذلررك، فإننررا نتفرر  مررع قاضرري ااكتررة ا بتدائيررة يف أن إجررراءاك بررراء( الإمررة الررأ   وإضررافة إ   - 39
إرسررااها لكرري تُتطررع كنررد انتهرراء خدمررة املرروظفني يفيررد منهررا كررل مررن املوظررف وا دار(، إذ إهنررا تترريح  ديررد 

 واتطاا األسلوب األمثل لوفاء كل من الطرفني رلتزاماته جتاه الطرق ارخر. 
حمكتة ا ستمناق تإكر رجتهادها القضائي الإي رأك فيه أن السلطة التقديرية لادار( بيد أن  - ٤٠

. فاملفوض العام ملزم رلتصرق حبسن نية ور متثرال للقروانني الواجطرة التططير . والثقرة )١8(ليست بع قيود
فني أن املتطادلة برني صراحف العترل واملوظرف منصرو  كليهرا ضرتنا يف كرل كقرد كترل. وجيرف كلرم الطرر 

 . )١9(يتصرفا بطريقة معقولة وحبسن نية
ومرن هرإا املنطلر ، ويف ظررل كردم وجرود حكررم قرانوين يرنص صرراحةم كلررم أن يوقرع املوظرف كلررم  - ٤١

، ميكننرا  ٢٠ منوذج للتنازل كن حقوقه إزاء الوكالة حىت يتسىن له أن حيصل كلم اسرتالقاقاك هنايرة اخلدمرة
نطقري و  مرن املعقرول توقُّرع أن تطلرف إدار( األونرروا مرن املوظرف التفكري يف حا ك   يكرون فيهرا مرن امل

التوقيع كلم منوذج يعفي الوكالة من املطالغ املستالقة له كليها، أي مبعىن إكفراء كرام ل خرري( مرن التزاماهترا 
 جتاه املوظف.

القضررية أن ومررع ذلررك، ففرري هررإه احلالررة،   يتطررني مررن أدلررة ا  طرراك املسررتندية الرروارد( يف ملررف  - ٤٢
يعادل التوقيع كلم إكفاء كام للوكالة من “ منوذج التنازل كن الفالص الطيب”توقيع السيد أنشاصي كلم 

 التزاماهتا جتاهه. 
وأخريا، يف ظل  يع معبساك القضية، ونظرا إ  أن الوكالة ردرك كلم الفور بعد رفض السيد  - ٤3

“ فالص  يب كند امل ادر(”بعرض إحالته إ  “ الطيبمنوذج التنازل كن الفالص ”أنشاصي التوقيع كلم 
، تُرردفع اسررتالقاقاك هنايررة اخلدمررة فررور انتهائرره،   نرررى أن ا دار( تصرررفت ٢٠١6أيلول/سررطتتي  ٢١يف 

كلم  و  ري معقول أو بسوء نية، كتا رأك حمكتة األونروا للتنازكاك، وهي حمقة يف ذلك. والتأخري يف 
 مة للسيد أنشاصي يعزى بكامله إ  رفضه قطول العرض املإكور آنفا.سداد استالقاقاك هناية اخلد

وأخررررريا، يررررد كي السرررريد أنشاصرررري وجررررود تضررررارب يف املصررررا  بشررررأن الططيررررف املُكلَّررررف مجررررراء  - ٤٤
املعروض كليه، حي  إنه هو نفس الططيف الإي أجررى التقيريم األويل يف “ الفالص الطيب كند امل ادر(”
كلم الرر م مرن  -بيد أن هإه املسألة مل ُتطرَا أمام حمكتة األونروا للتنازكاك  .٢٠١6نيسان/أبريل  ٢٧

كرررانون األول/ديسررررتي   ٢٧أن قاضررري ااكترررة ا بتدائيررررة مرررنح السررريد أنشاصرررري حررر  رفرررع معحظاترررره يف 
__________ 

 (١8) Hamayel v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 

in the Near East, Judgment No. 2014-UNAT-459, para. 17; Pérez-Soto v. Secretary-General of the United 

Nations, Judgment No. 2013-UNAT-329; Bertucci v. Secretary-General of the United Nations, Judgment 

No. 2011-UNAT-121; Asaad v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees in the Near East, Judgment No. 2010-UNAT-021. 

 (١9) Hamayel v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 

in the Near East, Judgment No. 2014-UNAT-459, para. 17. 

 ,Aliko v. Secretary-General of the United Nationsسرررررة املسررررتتد( مرررررن احلكررررم يف قضرررررية كلررررم أسررررراس القرينررررة املعاك  ٢٠  

Judgment No. 2015-UNAT-539, paras. 38-43. 
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. )٢١(ومررن مث   ميكرررن كرضرررها للترررر( األو  يف ا سرررتمناق كررري تنظرررر فيهرررا حمكترررة ا سرررتمناق - ٢٠١6
 كتة أن استمناق السيد أنشاصي يف هإا الصدد   يستويف شروف املقطولية.وترى اا

واستنتاجنا أن حمكتة األونروا للتنازكاك مل ترتكف أي أخطاء يف القانون أو يف الوقائع برفضها  - ٤5
ون التتاسررره تعرررويض. فنظررررا ألنررره اكررررتاض السررريد أنشاصررري كلرررم القرررراراك ا داريرررة املطعرررون فيهرررا حيرررول د

طني وجود تصرق  ري مشروا،   يوجد ما ييِ ر منح أي تعويض. وكتا ذكرك هإه ااكتة من قطل: يت مل
  ميكرررن مرررنح أي تعرررويض دون  طررروك كررردم املشرررروكية؛ و  ميكرررن منالررره يف حرررال كررردم وجرررود انتهررراك ”

 . )٢٢(“حلقوق املوظف أو وقوا خمالفة إدارية تستوجف اجلي
 وبإلك، يفشل ا ستمناق. - ٤6
  

 احلكم  
 .UNRWA/DT/2017/004يُرد ا ستمناق ويُثطًّت احلكم رقم  - ٤٧

 النسخة األصلية ذاك احلجية: ا نكليزية 
 

 يف نيويورك، الو إلك املتالد(. ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٧ُحر ِر يف 
  
  توقيع    

 القاضي ريكوس، رئيسا
  توقيع 
 لوسيكالقاضي 

  توقيع 
 القاضي مرييف

  
 يف نيويورك، الو إلك املتالد(. ٢٠١٧كانون األول/ديستي   8يف السجل بتاريخ أُدرج 

  
  توقيع   

  ويتشينغ لني، رئيس قلم ااكتة
 

__________ 

 (٢١) Haimour and Al Mohammad v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees in the Near East, Judgment No. 2016-UNAT-688, para. 38; Staedtler v. Secretary-

General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-547, para. 25; Simmons v. Secretary-General of 

the United Nations, Judgment No. 2012-UNAT-221, para. 61. 
 (٢٢) Kucherov v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2016-UNAT-669, para. 33.  

  ,Nwuke v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-508, para. 27انظرررررررررررر أيضرررررررررررا 
 Oummih v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2014-UNAT-420 and يف معرررررض اقتطرررراس

Antaki v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2010-UNAT-095. 


