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 القاضي غريم كولغان، رئيسا.  

نشأأ ه ه ا القضأأية رن قرار وكالة اامم المتحدا ةغاتة ولشأأغيل الاجفين الفلسأأيينيين في الشأأر   - 1
اادنى )ااونروا أو الوكالة( القاضأأأي هان اد ةدمة السأأأيد محمد حمدان سأأأرحان اسأأأأا  حكية  ورأه محكمة  

  “أقل من شأأأأأأأأ رين”مرور ااونروا للمنازراه أن من الواضأأأأأأأأر أن قرار الوكالة رقد اجتماط لمبلس حكي هعد 
رن إصأأأأأأاهة السأأأأأأيد سأأأأأأرحان في حادج هسأأأأأأكر العدمة من أجل لقييم قدرله رلى اسأأأأأأتفنا  العمل قرارا غير  

دوالر أمريكي  13 500معقول  وأمره محكمأأة ااونروا للمنأأازرأأاه هأأالغأأاد القرار الميعون  يأأه أو دف  مكلغ 
روا للمنأازرأاه  ونارا لبسأأأأأأأأأأأأأأأأا  المكينأة أدنأاا كتعويض بأدال  من للأ   وحعن اليرفأان في حكم محكمأة ااون

وب غلكية هيفة المحكمة )القاضأي كولغان معارضأا (، يفرفض حعن السأيد سأرحان، ويفقكل حعن المفوض العام،  
 ويفلغى حكم محكمة ااونروا للمنازراه 

 
 الوقائع واإلجراءات

هموجر لعيين محدد المدا ، انضأأأأأأم السأأأأأأيد سأأأأأأرحان إلى الوكالة 2001آ /أغسأأأأأأيس  9ارتأارا من  - 2
 ه جر ش ري كعامل في مبال الصر  الصحي في معيم جرش، المكتر الميداني في ااردن  

لة لدت الوكالة، لم لحويل لعيينه إلى  10وبعد أن ألم السأأأأأأأأأأأيد سأأأأأأأأأأأرحان  - 3 سأأأأأأأأأأأنواه من العدمة الماهوك
   2012كانون الثاني/يناير  1ارتأارا من  “ماقت غير محدود المدا لعيين”

آ /أغسأيس    26واسأأا  ال صألة ل ا هالمسأ لة المعروضأة الن للكت في ا، نفقل السأيد سأرحان في  - 4
   2012أيلول/سكتمكر  1إلى معيم الأقعة، المكتر الميداني في ااردن، ارتأارا  من  2012

ه لم ، بينما كان السأأأأأأأيد سأأأأأأأرحان يحاول رف  حاوية قمامة تقيلة، شأأأأأأأعر 2017آلار/مارس  28وفي  - 5
شديد في أسفل ظ را  ولم نقله في أول اامر إلى عيادا لاهعة لبونروا، تم إلى مستشفى في جرش، للقى  يه  
اةسأعافاه ااولية ولم فح  المنيقة القينية العبزية من رمودا الفقري هااشأعة السأينية  وقام حكير راام  

  إصأأأأأأأاهة السأأأأأأأيد سأأأأأأأرحان هاج اد رضأأأأأأألي  من القياط العاص )أحالته إليه الوكالة رلى ما يكدو( بتشأأأأأأأعي
وأوصأى همنحه إجازا مرضأية مدل ا شأ ر واحد  وأة  السأيد سأرحان لل  اةجازا هموافقة الوكالة رلى ما يكدو   
وليس في الحكم الميعون  يه ما يشأأأأأير إلى وجود أي شأأأأأ ادا حكية أةرت من نفس أةصأأأأأائي العاام أو أي  

 غت أو لم لفكَلغ ب ل  ووقت إباغ ا إن لم   ةكير م ني آةر، أو إلى أن الوكالة أفبل

، حلر الموظف الميداني المعني هالموارد الأشأأأأأرية في ااردن رقد اجتماط 2017أيار/مايو  3وفي  - 6
لمبلس حكي ليبري لقييما لقدرا السأأأيد سأأأرحان رلى اسأأأتفنا  العدمة لدت الوكالة في وظيفته الحالية أو أي  

، درأا نأائأر رئيس برنأامص الصأأأأأأأأأأأأأأحأة 2017أيأار/مأايو  16اليأدويين  وفي وظيفأة أةرت من وظأائف العمأال 
الميأدانيأة إلى رقأد اجتمأاط للمبلس اليكي المكون من تاتأة ممأارسأأأأأأأأأأأأأأين حكيين )رئيسأأأأأأأأأأأأأأأان لمركزين حكيين  

لفح    2017أيأار/مأايو  24وموظف حكي واحأد(  واجتم  المبلس اليكي في مركز جرش الصأأأأأأأأأأأأأأحي في 
 السيد سرحان   

، ةل  المبلس اليكي إلى أن السأأأأأأأأأأأيد سأأأأأأأأأأأرحان غير قادر رلى 2017أيلول/سأأأأأأأأأأأكتمكر  28وفي  - 7
اسأأأأأأأأأأتفنا  العمل لدت الوكالة كعامل في مبال الصأأأأأأأأأأر  الصأأأأأأأأأأحي، ولانه قادر رلى العمل سأأأأأأأأأأاعيا  مكلفا   

من قوانين رمل الموظفين    7-109 من المادا 7هالمراسأأأأأأأأأاه  وةل  المبلس اليكي أيضأأأأأأأأأا إلى أن الفقرا 
اسأأأتحقا  لاميلي للموظف ال ي يعاني من ربز كلي ودائم ناجم رن إصأأأاهة المحليين، التي لن  رلى دف  
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 أيلول/ 28  وفي اليوم نفسأأأأأأأأأأأأأأأه )(1)يتعرض ل أا هسأأأأأأأأأأأأأأكأر العأدمأة، ال لنيكر رلى حأالأة السأأأأأأأأأأأأأأيأد سأأأأأأأأأأأأأأرحأان
لشأأأأأأرين   9(، وافر رئيس برنامص الصأأأأأأحة الميدانية رلى ما ةل  إليه المبلس اليكي  وفي 2017 سأأأأأأكتمكر

ةل  مأدير رمليأاه ااونروا هأالمكتأر الميأداني في ااردن إلى أن الحأالأة الصأأأأأأأأأأأأأأحيأة ، 2017ااول/أكتوبر 
للسأأأأيد سأأأأرحان ال لاهله لمواصأأأألة العدمة لدت الوكالة كعامل في مبال الصأأأأر  الصأأأأحي، ولانه قادر رلى  

 العمل ساعيا مكلفا هالمراساه   

 “من أجل لوضأأأأأأأأأأأأير”، أصأأأأأأأأأأأأدر المبلس اليكي إضأأأأأأأأأأأأافة 2017لشأأأأأأأأأأأأرين الثاني/نوفمكر  11وفي  - 8
  :  وجاد في لل  اةضافة ما يلي2017أيلول/سكتمكر  28استنتبه وما ةل  إليه في  ما

يعاني السأيد سأرحان من مرض القرص القيني كما يتضأر من التاريخ اليكي والفح    :التشخيي  
 والاشو  اةشعاعية والتقارير اليكية  

مزمنة مدت الحياا  ويبر رلى المصأأا  هه أن  يفعدو مرض القرص القيني حالة حكية  :مآل الحالة 
يتفادت هاسأأأتمرار حمل ااشأأأياد الثقيلة، ولو أن هعض الحااله قد لتحسأأأن أو ال لتحسأأأن رن حرير  

 المعالبة البراحية   

: نارا  لحالته في الوقت الراهن، يبر رلى المريض أال يحمل ااشأأأأأأأأأياد الثقيلة، وأال ينحني التحليل 
الوقو  أو يأأدف  ااشأأأأأأأأأأأأأأيأأاد الثقيلأأة، لأأ لأأ  ال يمكنأأه أن يادي وظيفتأأه كعأأامأأل في مبأأال أو يييأأل 

الصأأأأر  الصأأأأحي، وهي وظيفة لتيلر دف  رربة القمامة أو رف  أشأأأأياد تقيلة، وال يمكنه أيضأأأأا أن  
دف    يعمل مسأأأاردا  في إحدت المدارس أو بواها  أو رامل لنايأل، ان لل  الوظائف لسأأأتلزم رف  أو

لثقيلة وااتاج ولتيلر االنحناد وما إلى لل   ومن تم ةل  المبلس اليكي إلى أن السيد ااشياد ا
سأأأأأأرحان غير قادر رلى أداد وظيفته الحالية كعامل في مبال الصأأأأأأر  الصأأأأأأحي  وم  لل ، ف و  

 قادر رلى العمل كساٍط مكلٍف هالمراساه   

رد الأشأأأرية الميدانية هالمكتر الميداني ، قام رئيس مكتر الموا2017لشأأأرين الثاني/نوفمكر  21وفي  - 9
  كانون ااول/ 11في ااردن هاباغ السأأأأأأأيد سأأأأأأأرحان ه نه سأأأأأأأيفصأأأأأأأل رن العدمة اسأأأأأأأأا  حكية ارتأارا  من 

، نارا  لعدم وجود وظيفة شأأأأأأأأاغرا لسأأأأأأأأاط مكلف هالمراسأأأأأأأأاه يمكن لعيينه في ا  ومرا أةرت  2017 ديسأأأأأأأأمكر
ل حكم محكمة ااونروا للمنازراه لم الصأأادر إتر االسأأتفنا  ما حدج للسأأيد سأأرحان، سأأواد  يما يتعلر   يسأأبوك

، حين انت ت مدا الشأأأأأأأأأأأأأ ادا  2017هعمله أو ظروفه الصأأأأأأأأأأأأأحية، ةال الفترا الممتدا ما بين أوائل أيار/مايو 
اليكية ااولى التي مفنر هموجك ا إجازله المرضأأأية، أو  يما يتعلر هان اد ةدمته، أي حوال فترا امتده حوالي  

ة أشأ ر  ومن الماسأف أن ايا  لفاصأيل من قكيل ما لكرنا في ه ا الفقرا وما سأق ا جعل الكت في ه ا سأأع
 اليعون أكثر صعوبة 

وقد حعن السأأيد سأأرحان في قرار إن اد ةدمته إل حلر في أول اامر إرادا النار في القرار، ولان   - 10
 للمنازراه  ااونروا لم لستبر ليلأه، فتقدم هه إلى محكمة ااونروا 

__________ 

إلا نبم رن إصأأأأأأاهة الموظف أو مرضأأأأأأه ربز ”من قوانين رمل الموظفين المحليين رلى ما يلي:   7-109 من المادا 7لن  الفقرا  (1) 
كلي ودائم يرغمه رلى االرتماد رلى شأأع  آةر لقضأأاد حاجاله الشأأعصأأية الضأأرورية إما هاسأأتمرار أو في هعض ااحيان ويترلر 

بين لعويض الوفاا ال ي كان سأأأأيدف  في حالة   رلى وجود مثل ه ا الشأأأأع  مصأأأأروفاه يدف  للموظف لعويض إضأأأأافي يمثل الفر  
  “ولعويض العبز العادي المدفوط هموجر ه ا المادا 8-109 الوفاا هموجر المادا
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الأ ي أصأأأأأأأأأأأأأأدرلأه محكمأة ااونروا للمنأازرأاه بتأاريخ  UNRWA/DT/2019/026وفي الحكم رقم  - 11
، أمره المحكمة هالغاد قرار إن اد ةدمة السأأيد سأأرحان اسأأأا  حكية أو منحه لعويضأأا  2019أيار/مايو  22

ااونروا للمنأأأازرأأأاه أن من  دوالر أمريكي إلا لم لتم إرأأأادلأأأه إلى وظيفتأأأه  وارتكره محكمأأأة  13 500قأأأدرا 
الواضأأأأأر أن قرار الوكالة القاضأأأأأي هعقد اجتماط لمبلس حكي هعد مرور أقل من شأأأأأ رين رن إصأأأأأاهة السأأأأأيد  
سأأأرحان في حادج هسأأأكر العدمة من أجل النار في قدرله رلى اسأأأتفنا  العمل قرار غير معقول  وقيل أن  

 4- 106 ، مما يشأأأأأأكل انت اكا للمادا(2)“ يا للتعافيوقتا كا”لل  يرج  إلى أن الوكالة لم لمنر السأأأأأأيد سأأأأأأرحان 
من قوانين رمل الموظفين المحليين  والحات المحكمة أن المبلس اليكي نفسأأأأأأأأه لم ي كر لحديدا أن السأأأأأأأأيد 
سأأأأأأأرحان ال يمكن وال يفحتمل أن يتعافى في غضأأأأأأأون فترا زمنية معقولة  ورأه محكمة ااونروا للمنازراه أن  

عدو إج ادا رضأأأليا وأن ال وجود اي دليل رلى أنه لن يتعافى أبدا  وقل قدره محكمة  إصأأأاهة السأأأيد سأأأرحان لف 
في المائة، فقد حدده  75ااونروا للمنازراه أن نسأأأأأأة احتمال لعافي السأأأأأيد سأأأأأرحان واسأأأأأتفنافه لم امه لكلغ 

سأأأأأنتين، أي   في المائة من صأأأأأافي مرلأه ااسأأأأأاسأأأأأي لمدا  75ككديل ةلغاد القرار لعويضأأأأأا نقديا يكلغ نسأأأأأأة 
دوالر أمريكي  بيد أن محكمة ااونروا للمنازراه رفضأأأأت، هسأأأأكر ايا  أي أدلة إتأالية، أن لمنر   13 500

 السيد سرحان أي لعويضاه معنوية   

وحعن اليرفأأأان في حكم محكمأأأة ااونروا للمنأأأازرأأأاه أمأأأام محكمأأأة اامم المتحأأأدا لاسأأأأأأأأأأأأأأتفنأأأا   - 12
، وقدم المفوض  2019لموز/يوليه  17االسأأأأأتفنا  أو ه ا المحكمة(  وقدم السأأأأأيد سأأأأأرحان حعنا  في  )محكمة

بلت القضأأية بوصأأف ا القضأأية رقم2019أيلول/سأأكتمكر  13العام جواهه رلى لل  في    1290-2019   وسأأف
بلت     ولم يرد من السأأأأأأيد سأأأأأأرحان أي جوا  رليه 2019لموز/يوليه   19وقدم المفوض العام حعنا  في  وسأأأأأأف
   1291-2019 القضية بوصف ا القضية رقم

 
 الدفوع

 1290-2019القضية رقم   

 طعن السيد سرحان   

لفعالف ااسأأأأأس التي يسأأأأأتند إلي ا حعن السأأأأأيد سأأأأأرحان جوهريا سأأأأأكل االنتصأأأأأا  التي منحت ا إياا  - 13
ازراه أةي ه في الوقائ  وفي  محكمة ااونروا للمنازراه  ف وال ، يقول السأأيد سأأرحان أن محكمة ااونروا للمن

دوالر أمريكي ككأديأل ةلغأاد القرار الميعون  يأه  ومن أجأل إلغأاد القرار   13 500القأانون إل أمره بأدف  مكلغ 
الميعون  يه فعليا ، كان رلى محكمة ااونروا للمنازراه أن ل مر هارادله إلى وظيفته وبمنحه لعويضأأأأأا  ماليا   

 لتي حفرم من ا نتيبة لقرار إن اد العدمة   مساويا  لبمي  مأالغ ااجر ا

وتأأانيأأا، أةيأأ ه محكمأأة ااونروا للمنأأازرأأاه إل حأأدده مكلغ التعويض المقأأدم ككأأديأأل في نسأأأأأأأأأأأأأأأأأة  - 14
المائة من صأافي المرلر ااسأاسأي المسأتحر للسأيد سأرحان رن مدا سأنتين  فينأغي أن يفدف  له مكلغ   في 75

م  فترا ةدمته كعامل في مبال الصأأأأر  الصأأأأحي لدت الوكالة، التي  أككر من لل  ليكون مناسأأأأأا  ومتناسأأأأأا  
راما  حين لم إن اد ةدمته، وأنه الجئ فلسأأييني يشي    45راما ، هارتأار أنه كان يكلغ من العمر  18دامت 

 فردا    11في ااردن بدون رقم لل وية الوحنية، وليست له مصادر دةل أةرت ةرالة أسرله التي لضم 

__________ 

  50الحكم الميعون  يه، الفقرا  (2) 
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يأ ه محكمأة ااونروا للمنأازرأاه حين لم لأ مر بأدف  كأامأل مأأالغ ااجر والمزايأا واالسأأأأأأأأأأأأأأتحقأاقأاه  وأة - 15
 الواجأة للسيد سرحان، هما في لل  استفادله من وتيقة الت مين الصحي   

وأةي ه محكمة ااونروا للمنازراه إل صأأأرفت النار رن كون إن اد العدمة حرم السأأأيد سأأأرحان من   - 16
وظيفة أرلى مسأأأأتوت، مثل وظيفة مشأأأأر  رلى أرمال الصأأأأر  الصأأأأحي  وأصأأأأدره الوكالة    فرصأأأأة لرقيته إلى 

  والسأيد سأرحان يسأتوفى جمي  المعايير الازمة لشأغل  2019إشأعارا  هشأغور لل  الوظيفة في كانون الثاني/يناير 
   يين  لل  الوظيفة  غير أن حلأه رففض رلى أساس أن الترشر ل ا يقتصر رلى مقدمي اليلأاه الداةل 

وأةي ه محكمة ااونروا للمنازراه إل لم لمنر السأأأأيد سأأأأرحان أي لعويضأأأأاه معنوية رن الضأأأأرر   - 17
النفسأي ال ي لحقه في شأكل ألت اجتماري ورملي وصأحي ورائلي، رلى الرغم مما ررضأه من اادلة اليكية 

 ليقدم أدلته   وأسماد الش ود  كما إن محكمة ااونروا للمنازراه لم لمنر السيد سرحان ما يكفي من الوقت

وييلر السأأأأيد سأأأأرحان أن لاكد محكمة االسأأأأتفنا  قرار محكمة ااونروا للمنازراه القاضأأأأي هالغاد  - 18
القرار الميعون  يأه  وهو ييلأر أيضأأأأأأأأأأأأأأا إلى هأ ا المحكمأة أن لأ مر هأارأادلأه إلى وظيفتأه، وبأدف  جمي  مأأالغ  

لاريخ رودله إلى العمل، فضأأأأأأأأأا  رن لعويض  ااجر واالسأأأأأأأأأتحقاقاه الواجأة له من لاريخ إن اد ةدمته حتى 
غير محدد رن فقدانه وتيقة الت مين الصأأحي وضأأياط فرصأأة لرقيته وما لحقه من أضأأرار معنوية  وهو ييلر  
ك ل  أن ل مر محكمة االسأأأأتفنا  ه ن يدف  له مرلر شأأأأ ري حتى سأأأأن التقارد إلا أصأأأأره الوكالة رلى دف   

 التعويض الكديل  
 
 ام جواب المفوض الع  

لرد  يما يلي ااسأأأأس التي بنى رلي ا المدرى رليه ارتراضأأأأه رلى حعن السأأأأيد سأأأأرحان  وكمسأأأأ لة   - 19
أولية، يشأأأأأأأأأأير المفوض العام إلى معتلف التقارير اليكية والكياناه العيية التي أفدلي ب ا هعد لاريخ صأأأأأأأأأأدور  

م ه ن محكمة االسأتفنا  ينأغي أن  الحكم الميعون  يه، ال ي أرفقه السأيد سأرحان هيعنه  ويدف  المفوض العا
 لتباهل جمي  اادلة البديدا، ان المحكمة لم لمنر السيد سرحان اةلن بتقديم ا  

ومحكمأة ااونروا للمنأازرأاه لم لعيئ إل حأدده مكلغ التعويض الأ ي يبوز للوكأالأة أن لعتأار دفعأه  - 20
( )أ( من الناأام  5) 10ن  رليأه في المأادا ككأديأل رن إلغأاد القرار الميعون  يأه امتثأاال  لشأأأأأأأأأأأأأأر  إلزامي ل

 ااساسي لمحكمة ااونروا للمنازراه   

وال يمكن أن يفقكل التماس السأيد سأرحان ال ي ييلر زيادا مقدار التعويض المقدم ككديل  وال يفقصأد  - 21
  هالتعويض المقدم ككديل أن يكون لعويضأأأأأأا رن جمي  ااضأأأأأأرار التي يمكن أن للحر هالشأأأأأأع  المصأأأأأأا ،
وهناك أكثر من من بية يمكن للمحكمة االبتدائية أن لقيوم ب ا لل  ااضأأرار  وبما أن السأأيد سأأرحان لم ييعن  
في الن ص القأائم رلى المأأادا الأ ي الأعتأه محكمأة ااونروا للمنأازرأاه، فليس هنأاك أسأأأأأأأأأأأأأأاس للنار في زيأادا 

 مقدار التعويض الممنوح ككديل رن إلغاد القرار   

السأباه أن محكمة ااونروا للمنازراه ناره في حلر السأيد سأرحان َمن حه المرلأاه ويتضأر من  - 22
واالسأأأأتحقاقاه والمأالغ المسأأأأتحقة القأض، ولان ا لوصأأأألت إلى اسأأأأتنتاإ معتلف  ول ل  فان محكمة ااونروا  

لة بدف   للمنازراه لم لتعلف رن ممارسأأأأأأأأأأأة واليت ا القضأأأأأأأأأأأائية في ه ا الصأأأأأأأأأأأدد، ولم لعيئ إل لم ل مر الوكا
 التعويض    لل 
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ولم لعيئ محكمة ااونروا للمنازراه إل لم لمنر السيد سرحان أي لعويض رن ااضرار المعنوية    - 23
فعافا لما أكدا السأأأأأأأأأيد سأأأأأأأأأرحان من أن محكمة ااونروا للمنازراه لم لمنحه الوقت الاافي لتقديم أدلته، فانه 

 ي لحقه، وقد مفنر متسأأأأعا من الوقت وألير له ما يلزم من  كان رلى رلم هضأأأأرورا لقديم أدلة رلى الضأأأأرر ال
الفرص للقيام ب ل ، وقنه قدم المزيد من الم كراه وررض أدلة إضأأأأأأأأا ية رن حرير ردا التماسأأأأأأأأاه لقدم ب ا  
قكل أن لصأأأأأدر محكمة ااونروا للمنازراه الحكم الميعون  يه  وقد اسأأأأأتعرضأأأأأت محكمة ااونروا للمنازراه  

ي السأأأأبل من اادلة وةلصأأأأت إلى أن السأأأأيد سأأأأرحان لم يقدم الدليل الميلو  رلى الضأأأأرر  هعناية ما أدرإ ف
 درما ليلأه الحصول رلى لعويضاه معنوية   

وييلر السأأأأأأأيد سأأأأأأأرحان اول مرا في مرحلة االسأأأأأأأتفنا  منحه لعويضأأأأأأأا رن النفقاه المتاكدا لقاد  - 24
لرقية إلى وظيفة أرلى رلأة  وال يبوز لقديم العاإ في المسأتشأاياه والشياداه، فضأا رن لعويض في شأكل 

هأأ ا الميأأالأأأاه في هأأ ا المرحلأأة ان أأا لم لعرض رلى محكمأأة ااونروا للمنأأازرأأاه  وراوا رلى للأأ ، فأأان  
سأأأأأأكل االنتصأأأأأأا  التي يسأأأأأأعى السأأأأأأيد سأأأأأأرحان إلى االسأأأأأأتفادا من ا رن حرير لرقيته لق  ةارإ نيا  سأأأأأأكل 

 ااونروا للمنازراه    االنتصا  التي يمكن أن لمنح ا محكمة

 وييلر المفوض العام أن لرفض محكمة االستفنا  حعن السيد سرحان جملة ولفصيا    - 25
 

 1291-2019القضية رقم   

 طعن المفوض العام  

لرد  يمأا يلي ااسأأأأأأأأأأأأأأس التي بنى رلي أا المفوض العأام حعنأه  ف و ييلأر، كمسأأأأأأأأأأأأأأ لأة أوليأة، أن لأفدمص  - 26
متياهقان لقريأا  من ” ، ان الحكمين المشأمولين هاالسأتفنا  ( 3) أبو فردا   قضأية محكمة االسأتفنا  ه ا القضأية في  

  ففي “ القانونية التي نفار في ا أو  يما يتعلر هالنتيبة حيث االرتأاراه واالستنتاجاه، سواد  يما يتعلر هالمسائل 
، كان المفوض العام مسأأت نكفا  أيضأأا، ويقول أنه ررض نفس ااسأأس المعروضأأة في القضأأية قيد  أبو فردا   قضأأية 

 النار  ل ل  سيكون ه ا الدمص مناسأا ةدارا القضية إدارا رادلة وسريعة لنصف اليرفين كلي ما   

هااسأأس الموضأأوعية، يدف  المفوض العام ه ن محكمة ااونروا للمنازراه لباوزه نيا   و يما يتعلر  - 27
اةتصأأأأأاصأأأأأ ا وأةي ه في الوقائ  والقانون إل ألغت القرار الميعون  يه القاضأأأأأي هان اد ةدمة السأأأأأيد سأأأأأرحان  

ارها السأأابر هشأأ ن  اسأأأا  صأأحية  ف وال، لم لقدم محكمة ااونروا للمنازراه أي لعليل ةصأأدارها قرارا يعالف قر 
مسأأ لة اةحالة إلى مبلس حكي  ويكدو أن نارها في قرار إحالة السأأيد سأأرحان إلى المبلس اليكي هارتأارا قرارا  

     ( 4) إداريا  يعالف اجت ادها القضائي السابر القائل أن لل  القرار ال يمكن ارتأارا قرارا  إداريا  

من قوانين رمل    4-106 اه في القانون وفي لفسيرها للماداوتانيا، أةي ه محكمة ااونروا للمنازر - 28
  وليس في للأأأأ  المأأأأادا  “وقتأأأأا كأأأأا يأأأأا للتعأأأأافي”الموظفين المحليين رلى أن أأأأا للزم الوكأأأأالأأأأة همنر الموظفين 

يقتضأأأأأأأأأأأأأأي من الوكأأالأأة أن لنتار فترا زمنيأأة معينأأة قكأأل أن لتمكن من إحأأالأأة الموظف إلى مبلس حكي    مأأا
__________ 

 الصأأادر رن  UNRWA/DT/2019/023 ييعن في ا اليرفان في الحكم رقم، اللتان 1285-2019 و  1283-2019 رقمالقضأأيتان   (3) 
)أبو فردا ضأأأأأأأأد المفوض العام لوكالة اامم المتحدا ةغاتة ولشأأأأأأأأغيل الاجفين الفلسأأأأأأأأيينيين في الشأأأأأأأأر  محكمة ااونروا للمنازراه 

  2019أيار/مايو  7بتاريخ  اادنى(
ل الاجفين ضأأأأد المفوض العام لوكالة اامم المتحدا ةغاتة ولشأأأأغي فحبان هقضأأأأيةيسأأأأتشأأأأ د المفوض العام ك حدج مثال رلى لل ،   (4) 

  UNRWA/DT/2018/028 ، الحكم رقمالفلسيينيين في الشر  اادنى
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ي أوردلأه محكمأة ااونروا للمنأازرأاه م  قوانين رمأل الموظفين المحليين التي لبيز  ويتعأارض التفسأأأأأأأأأأأأأأير الأ 
في أي وقت أو أوقاه قد يراها  ”و  (5)“في أي وقت”للوكالة ه ن ليلر من الموظفين العضأأأوط لفحوص حكية 

  ورلى وجه التحديد، لحيل الوكالة الموظفين إلى مبلس حكي ليسأأأأأأأأأأاردها رلى (6)“المفوض العام ضأأأأأأأأأأرورية
ممارسأأأأأأأأأأأة سأأأأأأأأأأأليت ا التقديرية في العال القراراه  ومن الواضأأأأأأأأأأأر أن ميالأة الوكالة هاجراد لقييم حكي ظاهر  
الوجأأاهأأة قكأأل إحأأالأأة الموظفين إلى مبلس حكي أمر غير معقول وال يتفر م  الغرض من إجراداه المبلس  

ي، رلى النحو المكين في المواد لاه الصأأأأأأأأأأأأأألأأأة من قوانين رمأأأل الموظفين المحليين واامر التوجي ي اليك
6PD/A/ (7)ال ي أصدرله ااونروا للموظفين    

، فأان هعض اسأأأأأأأأأأأأأأتنتأاجأاه محكمأة ااونروا للمنأازرأاه  يمأا يتعلر همأدت معقوليأة قرار اةحأالأة وتأالثأا - 29
صأأأألة، مثل الشأأأأ اداه اليكية التي لم يقدم ا السأأأأيد سأأأأرحان إال هعد   أة ه في الحسأأأأأان ارتأاراه غير لاه

 إجراداه المبلس اليكي   

وةتاما، فقد لباوزه محكمة ااونروا للمنازراه نيا  اةتصأأأأاصأأأأ ا إل حدده نسأأأأأة احتمال لعافي  - 30
ن محكمة ااونروا  في المائة  وكان لل  القرار لعسأايا وال أسأاس له ا  75السأيد سأرحان واسأتفنافه لم امه في 

 للمنازراه لم لعترض رلى ما استنتبه وما ةل  إليه المبلس اليكي في قضية السيد سرحان   

 وييلر المفوض العام إلى محكمة االستفنا  أن لقكل حعنه وأن للغي الحكم الميعون  يه  - 31
 

 االعتبارات التي تمت مراعاتها

العام لدمص ه ا القضأأية م  اليعن أو اليعون الواردا في  سأأنتناول أوال الدروت التي رفع ا المفوض - 32
  وقد لقرر ردم دمص هالين  2019أيار/مايو   7الصأأأادر رن محكمة ااونروا للمنازراه بتاريخ   أبو فرداحكم 

القضأأيتين، ان ما لتعلقان هموظفين معتلفين لعتلف ظروف ما اليكية واةجرائية  بيد أن القضأأيتين جرت الكت 
 وقت واحد من جانر الفرير نفسه من قضاا محكمة االستفنا   في ما في

تم نتناول اادلة التي يود السيد سرحان أن ننار في ا ل ييدا ليعنه، والتي يدري المفوض العام أن ا  - 33
وهي لت لف من مواد   لم لان معروضأة  رلى محكمة ااونروا للمنازراه ولم لمنر ه ا المحكمة اةلن هقكول ا 

إلى الوكالة لتعيينه مشأرفا  رلى المرافر    2019كانون الثاني/يناير   20ر هيلٍر لقدم هه السأيد سأرحان في لتعل
وفي لل      2019كانون الثاني/يناير  22الصأأأأأأأأأأأأحية، ولشأأأأأأأأأأأأمل، رلى وجه العصأأأأأأأأأأأأوص، رد الوكالة المار  

للمنازراه، وكما يتضأأأأأر من الحكم الصأأأأأادر  التاريخ، كان السأأأأأيد سأأأأأرحان قد رف  درواا إلى محكمة ااونروا 
وبالفعل، اسأأأأتمره ه ا اانشأأأأية   رن ا، كان يعمل بنشأأأأا  رلى لقديم التماسأأأأاه رارضأأأأة إلى لل  المحكمة 

ل ا، فا بد    2019وقكل أن لفصأدر المحكمة حكم ا في أيار/مايو   2019لعدا أشأ ر هعد كانون الثاني/يناير 
المواد، ولانأه لم يقأدم أا أو قرر رأدم لقأديم أا إلى محكمأة ااونروا   أن السأأأأأأأأأأأأأأيأد سأأأأأأأأأأأأأأرحأان كأان رلى رلم ب أ ا

__________ 

 من قوانين رمل الموظفين المحليين  (9) 2-106 المادا (5) 

 من قوانين رمل الموظفين المحليين  4-104 المادا (6) 

، الأ ي بأدأ نفأالا في “اةتصأأأأأأأأأأأأأأأاصأأأأأأأأأأأأأأأال أا وقجرادال أا -المبأالس اليكيأة ”المعنون  PD/A/6/Amend.72اامر التوجي ي للموظفين  (7) 
  1998أيلول/سكتمكر  1
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وفي ظل ه ا الارو ، ال يسأأأأأأتيي  الن أن يتقدم ب ا اول مرا في االسأأأأأأتفنا ،   للمنازراه درما لقضأأأأأأيته 
 ونرفض اةلن هقكول ا، ولم نقم أي ارتأار ل ا   

ل أوال حعن المفوض العأأام في حكم و يمأأا يتعلر هأأاليعون الموضأأأأأأأأأأأأأأوعيأأة، من المنيقي أن نتنأأاو  - 34
محكمة ااونروا للمنازراه هشأأأأأأأأأأأأ ن المسأأأأأأأأأأأأاولية انه إلا قفكل اليعن هشأأأأأأأأأأأأكل كامل، لن لثار رندئ  مسأأأأأأأأأأأأائل  

 وم  لل ، سنتناول حعن السيد سرحان في وقت الحر  االنتصا  للسيد سرحان لاي يعاد النار في ا 

، ف ي 54أما الفقراه التالية وحتى ن اية الفقرا  يعا  ولمثل الفقراه السأأأأأأأاهقة الحكم الصأأأأأأأادر رنا جم - 35
  لمثل الحكم الصادر رن الغالكية منا، أي القاضيان كنيريم ونيفين 

ونحن نرت أن محكمة ااونروا للمنازراه قد لباوزه اةتصأأأأاصأأأأ ا وأةي ه من حيث الوقائ  ومن   - 36
واسأأأأأأأأا  قمنا بكيان ا في الحكم ال ي   حكية حيث القانون هالغاد قرار إن اد ةدمة السأأأأأأأيد سأأأأأأأرحان اسأأأأأأأأا   

، فاننا نقكل ه ن قرار ااونروا بتعيين هيفة حكية وأة  لقريرها في (8)قضأية أبو فرداأصأدرناا هشأكل متزامن في 
 االرتأار يمكن فحصه في إحار لقييم لكريرها ةن اد ةدمة السيد سرحان 

وجود أسأأأا  لدرو إلى اسأأتنتاإ أن الوكالة ال يحر   وبادا لي بدد، نرت أن السأأيد سأأرحان لم يكين - 37
  ل ا أن لعين ال يفة اليكية التي قامت بتعيين ا 

( )اةجازا المرضأأأأأأأأأأية( من الناام اةداري 9)  2-106)الفحوصأأأأأأأأأأاه اليكية( و   4-104فالمادلان  - 38
 للموظفين المحليين لنصان رلى ما يلي:

 فحوصاه حكية في أي وقت أو أوقاه قد يراها المفوض العام ضرورية يبوز أن ييلر من الموظفين إجراد   - 

أن يعضأأأ   يبوز أن ييلر من الموظف في أي وقت من ااوقاه أن يقدم شأأأ ادا حكية رن حالته/حالت ا أو - 
 لفح  حكي من قكل حكير يعينه مدير دائرا الصحة 

ول ل ا أن ليلر من أي موظف إجراد ولمنر ه ا ااحكام ااونروا سأأأأأأأألية لقديرية واسأأأأأأأأعة جدا لع - 39
وفي حين أن لل  السأأأأأألية التقديرية ليسأأأأأأت ميلقة، لم يثكت أن   فح  حكي كما فعلت م  السأأأأأأيد سأأأأأأرحان 

وقد رانى السأأيد سأأرحان من إصأأاهة ولوقف رن العمل لمدا لزيد رن   ااونروا مارسأأت ا رلى نحو غير سأأليم 
د أليحت له فرصأة لقديم شأ اداله اليكية إلى ال يفة ولانه  وق شأ ر ولم يتسأن التا ن هم ل مرضأه هشأكل ماكد 

واسأأأتغرقت ال يفة اليكية وقتا  حويا )نحو ةمسأأأة أشأأأ ر( لفح  السأأأيد سأأأرحان والتوصأأأل إلى  لم يفعل لل  
وفي ه ا القضأأأية، كان قرار لشأأأكيل هيفة حكية هعد أكثر من   اسأأأتنتاجال ا هشأأأ ن ربزا والتا ن هم ل مرضأأأه 

سأأيد سأأرحان التي وقعت هسأأكر العدمة من أجل فح  لياقته الكدنية لمواصأألة العدمة م   شأأ ر من إصأأاهة ال
 الوكالة قرارا  معقوال  

تأانيأا، نبأد أن محكمأة ااونروا للمنأازرأاه أةيأ ه من النأاحيأة القأانونيأة في لفسأأأأأأأأأأأأأأير الناأام اةداري  - 40
للموظفين المصأأأأأأأأأأأأأأأأابين للتعأأافي من   للموظفين المحليين رلى أنأأه يتيلأأر من الوكأأالأأة إلأأاحأأة الوقأأت الاأأافي

   إصاهال م قكل العال قرار بتعيين هيفة حكية للنار في لوظيأل لل  الموظف في المستقكل 

__________ 

 ، الحكم رقمقضأأأأأأأأأية أبو فردا ضأأأأأأأأأد المفوض العام لوكالة اامم المتحدا ةغاتة ولشأأأأأأأأأغيل الاجفين الفلسأأأأأأأأأيينيين في الشأأأأأأأأأر  اادنى (8) 
2020-UNAT-1011  
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ف  ا التفسير الضمني يتعارض م  السلياه العديدا المنصوص رلي ا صراحة  في مواد لل  الناام  - 41
عضأأأأأأأوط لفحوص حكية في أي وقت قد يعتكرا اةداري التي لسأأأأأأأمر للمفوض العام ه ن ييلر من الموظفين ال

المفوض العأام ضأأأأأأأأأأأأأأروريأا  )انار أراا(، ورلى ركس مأا قررلأه محكمأة ااونروا للمنأازرأاه، ال يسأأأأأأأأأأأأأأتنأد للأ  
من الناام اةداري للموظفين المحليين )التعويض رن حااله الوفاا أو اةصأأأاهة   4-106التفسأأأير إلى المادا 

  :لتي لن  رلى ما يليأو المرض المنسوبة إلى العدمة( ا
 

 مقدار التعويض المستحق الدفع   

إن مقأدار التعويض المسأأأأأأأأأأأأأأتحر الأدف  هموجأر هأ ا المأادا هو المكلغ الأ ي يأدف  رأادا في مثأل للأ   - 3 
الحأالأة هموجأر قأانون لعويض العمأال أو قأانون العمأل الميكر في البم وريأة العربيأة السأأأأأأأأأأأأأأوريأة، ولان ليس 

 د، شريية أنه:هالضرورا رلى شكل لقار

حيثما يشأأأأأأأأمل التعويض كلفة العاإ اليكي أو العاإ في المسأأأأأأأأتشأأأأأأأأفى يتم لوفير مثل  )أ(  
المعالبة اليكية أو المعالبة في المسأأأأأأأتشأأأأأأأفى في مشأأأأأأأاٍ  لديرها الوكالة أو مشأأأأأأأاٍ  مدرومة  لل 
  لسمر الوكالة هاجراد لرليأاه أةرت في ظرو  استثنائية لم ما

الوكالة في دف  رالر كامل للموظف المتعيل رن العمل لمدا ال لزيد رلى سأأتة لسأأتمر   ) (  
أشأأأأأأأأأأأأ ر من لاريخ اةصأأأأأأأأأأأأاهة أو المرض أو إلى أن يعلن أنه/أن ا قادر)ا( رلى العودا إلى العمل 

لعرض رليه لسأأأوية للعبز الدائم، أي ما أسأأأكر  ويكون دف  لل  الرالر والعاواه بدال من دف   أو
لأأر البزئي الأأ ي ين  رليأأه القأأانون لتلأأ  الفترا  وقلا مأأا حأأال أمأأد العبز الماقأأت الرالأأر أو الرا

اكثر من سأأأأأأتة أشأأأأأأ ر فانه يبري لحديد مقدار التعويض رن المدا الزائدا هموجر قانون لعويض 
 العمال أو قانون العمل الميكر هموجر ه ا المادا 

لى أساس قانون لعويض العمال لعد جمي  الروالر والمعصصاه المدفورة سواد كانت ر - 4 
 من ه ا المادا همثاهة لعويض  3أو قانون العمل أو كانت حأقا للفقرا الفرعية ) ( من الفقرا 

من الناأأام اةداري للموظفين المحليين إال إلى حمأأايأأة الموظفين الأأ ين  4-106وال ل أأد  المأأادا  - 42
وال يمكن لفسأأأير لل  رلى أنه يتيلر من   سأأأر لعرضأأأوا ةصأأأاهة هسأأأكر العدمة ولعويضأأأ م رلى النحو المنا

قكأل النار  يمأا إلا كأان من الممكن لكرير  “وقتأا كأا يأا للتعأافي”الوكأالأة أن لمنر الموظفين في مثأل هأ ا الحأالأة 
وهي لعني أيضأأأا أن ه ا الحكم ال يتيلر من اةدارا أن لتير وقتا كا يا للتعافي   إن اد العدمة اسأأأأا  حكية 

 ة حكية  قكل لشكيل هيف

ونسأأأأأأأأتنتص أن محكمة ااونروا للمنازراه أةي ه رندما قرره أن قرار لشأأأأأأأأكيل هيفة حكية هعد أقل  - 43
من شأأأأ رين من إصأأأأاهة السأأأأيد سأأأأرحان في حادج هسأأأأكر العدمة كان غير قانوني، ومن تم أن إن اد ةدمته 

 كان غير قانوني 

من إجراداه ال يفة اليكية المنشأأأأأأأأأأ ا ضأأأأأأأأأأمن اةحار  تالثا ، لباهلت محكمة ااونروا للمنازراه كا   - 44
وةلصأأأأأأأأأأت ال يفة اليكية إلى أن السأأأأأأأأأأيد سأأأأأأأأأأرحان   التنايمي للوكالة والنتائص التي لوصأأأأأأأأأألت إليه ه ا ال يفة 

وحتى هعد أن الع ه ال يفة قرارها في    “ماهل لمواصأأأأأألة العدمة لدت الوكالة كعامل من رمال الناافة غير”
، أصأأأأأأأدره ال يفة 2017لشأأأأأأأرين ااول/أكتوبر  9بعد أن قكلت الوكالة لل  في ، و 2017أيلول/سأأأأأأأكتمكر  28

وةلصأأأأأت إلى أن السأأأأأيد   لشأأأأأرين الثاني/نوفمكر شأأأأأرحت  يه اسأأأأأتنتاجال ا السأأأأأاهقة  11اليكية لقريرا  آةر في 
سرحان كان يعاني من مرض يصير ااقراص الواقعة بين الفقراه الَقَينية، وهو مرض يصير اةنسان مدت  
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التي لعرض    2017آلار/مارس   28ونسأأأأتنتص أن أحداج  الحياا ويسأأأأتدري التوقف رن حمل ااشأأأأياد الثقيلة 
ةال ا السيد سرحان اول مرا الم شديد أسفل الا ر إما أن ا أده إلى كشف ه ا المرض المزمن أو ربلت  

فى من ا في غضأأأأأون فترا بوقوره، وأن ااونروا كانت محقة في افتراضأأأأأ ا أن لل  ليس مبرد إصأأأأأاهة سأأأأأيتعا
ويمكننا أن نضأأأيأل أنه إلا كان السأأأيد سأأأرحان مصأأأاها  همرض القرص الَقَيني، فا ي م ما إلا  زمنية معقولة 

 كان هامكانه أن يتعافى من إج اد رضلي 

ولم لعتكر محكمة ااونروا للمنازراه أن التحقيقاه اليكية ولوصأأأأأأأأأأأأأياه ال يفة اليكية معيأة إجرائيا  - 45
غير ماهل لمواصأألة  ”ولم يسأأتند قرار المحكمة هعدم الأاط االسأأتنتاإ ال ي مفادا أن السأأيد سأأرحان  حيزا أو مت

سأوت إلى الوتائر اليكية التي قدم ا السأيد سأرحان هعد فحصأه   “العدمة لدت الوكالة كعامل من رمال الناافة
ارتيادي غير معقول في ايا  أدلة  وال يمكن ارتأار أي قرار يسأأأأأأأأأتند إلى إجراد حكي من قكل ال يفة اليكية 

والغرض من اةحأأار التنايمي   حكيأأة واضأأأأأأأأأأأأأأحأأة ولقييم حكي ال لعأأد الوكأأالأأة وال المحكمأأة ماهلأأة ةجرائأأه 
السلياه   -ال يفاه اليكية  ”المعنون  PD/A/6/Amend.72السادس من اامر التوجي ي للموظفين  )البزد

ون في ا حقو  والتزاماه ااحرا  متوازنة ويمكن أن لفضي  ( هو إرساد رملية واضحة ورادلة لا“واةجراداه
ول ل ، ليس من المعقول ارتأار أن الوتائر   إلى لقديم لوصأأأأأأأأأأأياه واضأأأأأأأأأأأحة ومفيدا من جانر ال يفة اليكية 

المقدمة هعد قرار ال يفة اليكية، والتي لم لتسأأأأأأأأأن لل يفة فرصأأأأأأأأأة اسأأأأأأأأأتعراضأأأأأأأأأ ا، مفبدية في حد لال ا لدحض  
 ل ي ةلصت إليه ال يفة والتوصياه التي قدمت ا  االستنتاإ اليكي ا

ونعل  إلى أن محكمأة ااونروا للمنأازرأاه كأانأت معيفأة رنأدمأا أةأ ه في الحسأأأأأأأأأأأأأأأأان محتويأاه  - 46
الشأأأأأأأ اداه اليكية التي أدلى ب ا السأأأأأأأيد سأأأأأأأرحان هعد أن قدمت ال يفة اليكية لقريرها إلى الوكالة، ولل  ه ية 

ة، بينما أليحت له الفرصأأة لتقديم ه ا اادلة إلى ال يفة اليكية قكل أن لتوصأأل إهيال اسأأتنتاجاه ال يفة اليكي
وكما يتضأأر من التسأألسأأل الزمني لبحداج، كان لدت السأأيد سأأرحان متسأأ  من الوقت للقيام  إلى اسأأتنتاجال ا 

 ب ل  ولم يقدم أي لكرير واضر لعدم قيامه ب ل  

يكية القائلة ه ن السأأأأأيد سأأأأأرحان إلا كان غير ماهل لمواصأأأأألة  وأةيرا ، فاننا نتناول لوصأأأأأية ال يفة ال - 47
    “ماهل للعمل كساطٍ ”العدمة لدت الوكالة كعامل من رمال الناافة، فانه 

 وقكل اةةيار هقرار إن اد ةدمة السأأأأأأيد سأأأأأأرحان، أكده الوكالة أنه ال لوجد وظيفة من ه ا القكيل  - 48
لأأأر مراجعأأأأة القرار أو في الأأأدروت المرفورأأأة لأأأدت محكمأأأأة  ويكأأأأدو أن هأأأ ا اةفأأأادا لم يفيعن في أأأأا رنأأأأد ح

 للمنازراه    ااونروا

وباةضأأأأأأأافة إلى لل ، وحتى إلا كان ه ا االلتزام قائما  هالنسأأأأأأأأة لففاه أةرت من الموظفين الزائدين  - 49
هايبأاد وظيفأة بديلة اةحار التنايمي للوكالة ال ينشأأأأأأأأأأأأأأ  رنأه أي التزام من جانر الوكالة ”، فان (9)رن الحأاجة

  والمحكمأة المعتصأأأأأأأأأأأأأأة فق   (10)“للموظف الأ ي يتكين أنأه غير ماهأل لمواصأأأأأأأأأأأأأألأة العأدمأة في وظيفتأه الحأاليأة
التي يأأأدرى أن أأأا ال لمتثأأأل )   ( جمي  اللوائر والقوارأأأد لاه الصأأأأأأأأأأأأأألأأأة وجمي   ”همراجعأأأة القراراه اةداريأأأة 

__________ 

 UNRWA Area Staff Personnel Directive PD A/9/Rev. 10 titled “Separation from service”, effective 23انار   (9) 

June 2015, paras. 36-37  
، الحكم رقم قضأأأأأأأأية منصأأأأأأأأور ضأأأأأأأأد المفوض العام لوكالة اامم المتحدا ةغاتة ولشأأأأأأأأغيل الاجفين الفلسأأأأأأأأيينيين في الشأأأأأأأأر  اادنى (10) 

UNRWA/DT/2019/057 26، الفقرا  
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ليس من اةتصأاصأ ا إنشأاد  (11)“االمتثال المزروم المنشأوراه اةدارية لاه الصألة المعمول ب ا في وقت ردم
 التزام هايباد وظيفة مناسأة للموظف 

وفي ظل   وقد اقتنعنا ه ن الحكم الصأأأأأأأأادر رن محكمة ااونروا للمنازراه كان ةاحفا  ويبر إلغا ا  - 50
  التي ه ا الارو ، ليس من الضأأروري لماما أن ننار في حعن السأأيد سأأرحان ال ي يتعلر هسأأكل االنتصأأا

ألاحت ا له محكمة ااونروا للمنازراه، ان االسأأأأأأأتنتاجاه التي ةلصأأأأأأأنا إلي ا لعني أنه ال يحر له الحصأأأأأأأول  
 رلى أي سكل لانتصا  

وم  لل ، فحتى لو ل كود حكم المحكمة هشأأأأأأأأأأأأأ ن مسأأأأأأأأأأأأأائل المسأأأأأأأأأأأأأاولية القانونية، لم نان لنايد أحد  - 51
حاوظ السأأأأأيد سأأأأأرحان في التعافي واسأأأأأتفنا  م امه بنسأأأأأأة وهو لقديرها ل االسأأأأأتنتاجاه التي لوصأأأأألت إلي ا،

ونحن نتفر م  المفوض العأام في الرأي القأائأل هأ ن هأ ا التقأدير قأد لم بأدون أدلأة )بأل إنأه كأان   في المأائأة  75
 معالفا للنتائص التي لوصلت إلي ا ال يفة اليكية( وكان لعسايا 

د سأأأرحان، ونقكل اسأأأتفنا  المفوض العام، ونلغي ولبسأأأأا  الم كورا أراا، نرفض اسأأأتفنا  السأأأي - 52
 حكم محكمة ااونروا للمنازراه  ويضيأل القاضي كولغان رأيا معالفا   

  
 الُحكم

ل في إحار القضية رقم  - 53    UNAT-2019-1290رففض استفنا  السيد سرحان المسبَّ

، وأفلغي الحكم UNAT-2019-1291وقفكل اسأتفنا  المفوض العام المسأبل في إحار القضأية رقم  - 54
  UNRWA/DT/2019/026رقم 

  

__________ 

 )أ( ( 1) 2 ونروا للمنازراه، الماداالناام ااساسي لمحكمة اا (11) 
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 اةناليزية :النسعة ااصلية لاه الحبية

  
ر في    2020حزيران/يونيه  26حفروك

  
     )لوقي ( 

 القاضية كنيريم 
 هامكورغ، ألمانيا

     )لوقي (
 القاضي نيفين
 بروكسل، بلبيكا

      
 في نيويورك، الوالياه المتحدا  2020لموز/يوليه  27أفدرإ في السبل بتاريخ 

  
 )لوقي (  

   
 ، رئيس قلم المحكمةويتشنغ لن 
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 رأي القاضي غرايم كولغان الميالف

  
في حكم  “االرتأأأأاراه التي لمأأأت مرارأأأال أأأا”من  34إلى  32أنأأأا ألفر م  مأأأا ورد في الفقراه من  - 55

م وألكنواا   و يما يلي الحكم المعالف ال ي لوصلتف إليه  ااغلكية ال ي لقدَّ

سأأأ لناول أوال اليعن المقدم من المفوض العام، وأبدأ هماحاة أن حااله اةصأأأاهة الشأأأعصأأأية التي  - 56
ل وأداد لحأأدج أتنأأاد العمأأل ومأا يترلأر رلي أأا من مسأأأأأأأأأأأأأأأائأل التعأأافي والتا ن همأأ ل المرض في ااجأل اليويأأ 

وه ا القضأأأأايا التي لتعلر هالسأأأأيد سأأأأرحان ليسأأأأت   وظائف بديلة لثير مسأأأأائل صأأأأشأة للغاية يتعين الكت في ا 
ومن بين المسأأأأائل الدقيقة التي لفيرح في ه ا الصأأأأدد، رلى أهميت ا، أن الضأأأأرر قد وق  أتناد أداد  اسأأأأتثناد 

ا ن هم ل المرض واامراض الاامنة يمكن أن  الموظف لعمله  وأن الراد اليكية المتعلقة هسأأأأكر الضأأأأرر والت
لعتلف، بأأل وكثيرا  مأأا لعتلف  وأن التا ن همأأ ل المرض في ااجأأل اليويأأل قأأد ال يكون دقيقأأا  في كثير من  
ااحيان إلى أن لسأأأتقر الحالة الصأأأحية للعامل  ودور العاإ، إن وجد، هما في لل  البراحة لعاإ اةصأأأاهة 

لمتارر  وما إلا كان ينأغي إلزام أربا  العمل همسأأأأأأأأأاردا الموظف المصأأأأأأأأأا  والتعايأل من وح ا الضأأأأأأأأأرر ا
هاسأأناد م ام بديلة إليه، وقن كان اامر ك ل  فالى أي مدت  وكيأل ينأغي إن اد رمل الموظف المصأأا  من  

 قكل ر  العمل البيد 

صأأأألة التي لعضأأأأ  ل ا وكما هو الحال دائما، ال بد من الكدد هالقوارد واانامة والممارسأأأأاه لاه ال - 57
ويتضأأأمن الناامان ااسأأأاسأأأي واةداري لموظفي ااونروا المحليين )كما هو حال السأأأيد   حالة السأأأيد سأأأرحان 

( رأدا إشأأأأأأأأأأأأأأاراه إلى الفحوص اليكيأة أتنأاد العمأل  من الناأام   4-104أوال، لن  المأادا  سأأأأأأأأأأأأأأرحأان من قكألف
يبوز أن ييلر من الموظفين  ”رلى ما يلي:  “اليكيةالفحوصأأأأأأأأأأأاه ”اةداري للموظفين المحليين لحت رنوان 

(  9) 2-106ولن  المادا   “إجراد فحوصأأأأاه حكية في أي وقت أو أوقاه قد يراها المفوض العام ضأأأأرورية
، رلى ما يلي:  “الشأأأأأأأأأأأأأ اداه والفحوص اليكية”من الناام اةداري للموظفين المحليين هعد لل ، لحت رنوان 

أي وقت من ااوقاه أن يقدم ش ادا حكية رن حالته/حالت ا أو أن يعض    يبوز أن ييلر من الموظف في”
غير أن هالين المادلين ال لشأأأأأأأأأأيران صأأأأأأأأأأراحة إلى   “لفح  حكي من قكل حكير يعينه مدير دائرا الصأأأأأأأأأأحة

وم  لل ، فان الناام اةداري للموظفين المحليين يمنر الوكالة سأأأأأأأأأألية   الشأأأأأأأأأأرو  التي ليلك ا ال يفة اليكية 
ية واسأأأأأأأعة، وقن كانت غير ميلقة اسأأأأأأأأا  سأأأأأأأ بيوكن ا  يما هعد، لعول ل ا أن ليلر من الموظف إجراد لقدير 

 فح  حكي ولقديم لقرير حكي رن حالته  

من الناأأام اةداري للموظفين المحليين هعصأأأأأأأأأأأأأأوص لعويض الموظفين رن  4- 106ولن  المأأادا  - 58
يعضأأأأأأأ   ” رلى ما يلي:  “ الفح  اليكي ” ( لحت رنوان 8اةصأأأأأأأاهة )في جملة أحوال أةرت( في الفقرا الفرعية ) 

كل شأأع  ييالر بتعويض أو ينال لعويضأأا هموجر ه ا المادا للفح  اليكي أو الفحوصأأاه اليكية التي قد  
  وفي حين أن “ ييلك أا المفوض العأام، وللأ  في الوقأت أو ااوقأاه التي قأد يعتكرهأا المفوض العأام ضأأأأأأأأأأأأأأروريأة 

لحالة ال لشمل حر السيد سرحان في التعويض، فقد أدرجت ه ا الحكم للت كيد رلى المسائل الميروحة في ه ا ا 
لشاب ه م  المواد ااةرت لاه الصلة، وال يا  الشامل اي صلة واضحة لربيه بتشكيل ال يفة اليكية ولشغيل ا  

لان ا ليسأأأأأأأأت ( سأأأأأأأألية لقديرية واسأأأأأأأأعة، و 8)  4- 106والنتائص التي لعل  إلي ا في لقاريرها  ولتضأأأأأأأأمن المادا 
 من الناام اةداري للموظفين المحليين    104ميلقة، مماتلة للسلية التقديرية التي لن  رلي ا المادا 
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م لكرها والتي لعول حلر إجراد فح  حكي لأقى في يد المفوض   - 59 ويكدو أن السألية التقديرية التي َلقدَّ
 لشير إلى ال يفاه اليكية رلى وجه التحديد  العام لبونروا أو مدير دائرا الصحة في الوكالة  وهي ال  

 تم ألناول ااحكام لاه الصألة من إجراداه وسأياسأاه ااونروا التي لتناول ال يفاه اليكية صأراحة   - 60
  ولشأأمل ه ا ااحكام آلياه لشأأكيل ال يفاه وكياية لقيودها هاةتصأأاصأأال ا التي يبر أن لف كر هشأأكل واضأأر 

، بأأأدأ سأأأأأأأأأأأأأأريأأأان أأأا في  PD/A/6/Amend.72وهي لرد في البزد السأأأأأأأأأأأأأأأأأادس من وتيقأأأة لرد لحأأأت الرمز 
( من الناام اةداري للموظفين  7)  7-109ولتضأمن ه ا الوتيقة إحااله إلى المادا    1998أيلول/سأكتمكر  1

ن وربما  وربما كان لعويض العبز مسأأأأأأأأأأ لة لعني السأأأأأأأأأأيد سأأأأأأأأأأرحا المحليين التي لتناول التعويض رن العبز 
لان ك ل ، ولان لم يكن لل  هو السأأأأأكر الاامن وراد إنشأأأأأاد هيفة حكية لفحصأأأأأه وقرداد لقرير رن حالته  لم

بل إن ال يفة اليكية قد أنشأأأفت في ه ا الحالة أسأأأاسأأأا لتقييم مدت قدرا السأأأيد سأأأرحان رلى   في ه ا القضأأأية 
 مواصلة أداد واجأاله كعامل من رمال الناافة  

أي بياناه هادفة في وتائر ااونروا لمس إنشأأأأأأأاد ال يفاه اليكية ولشأأأأأأأغيل ا، من المفيد وفي ايا   - 61
التريث واسأأأأأأتباد الغرض العام من ه ا السأأأأأألية التقديرية أو القصأأأأأأد من ا، وممارسأأأأأأت ا، والعواقر المحتملة  

 جراد وسيفسترشد ب  ا الفح  السياقي رند لفسير وليكير ااحكام الصريحة ل  ا اة الستعدام ا 

ويكدو أن ال يفاه اليكية لبونروا ومكررال ا ووسأأأأأأائل رمل ا قد صأأأأأأيغت رلى غرار ال يفاه نفسأأأأأأ ا   - 62
وفي الحااله التي يفعر  في ا رن القلر إزاد قدرا  التي أنشأأأ ل ا اامم المتحدا في وكاالل ا ورمليال ا ااةرت 

إصأأأأأأأأاهة، وحيث قد يحر للموظف الحصأأأأأأأأول  الموظف رلى أداد وظيفته في ااجل اليويل نتيبة لمرض أو 
رلى لعويض رن اةصأأأأأاهة، يبوز إنشأأأأأاد هيفة حكية لفح  حالة الموظف هالتفصأأأأأيل والتا ن هم له ولقديم 

ولوفر مشأأأورا ال يفة لقييما حكيا متعصأأأصأأأا لحالة الموظف، ولتا ن هم ل   لوصأأأياه ب  ا الشأأأ ن إلى الوكالة 
رلى العمل، رلى أنه قد يرجر أو ال يرجر أن يكون قادرا رلى القيام مرضه وقدرله رلى التعافي ولقيوكم قدرله  

وهي ليسأأأت رملية العال قرار يمس مأاشأأأرا رمل الموظف في المسأأأتقكل، ولان ا أداا مفيدا  هه في المسأأأتقكل 
وه ا أداا متاحة للوكالة، ولان الموظفين ال ين   جدا في قراراه صأأأأأاحر العمل هشأأأأأ ن مسأأأأأتقكل راقة العمل 

عون للفح  ولقدم لقارير رن م هاسأتيارت م المسأاهمة في لقييم ال يفة لحالت م، هما في لل  رن حرير  يعضأ 
ورغم أن ال يفة اليكية لسأأأأتيي ، من ةال االحاط رلى متيلأاه   لقديم شأأأأ ادال م اليكية التي لقيوكم حالت م 

مواصأأأأألة أداد لل  الوظيفة، فانه  الوظيفة الحالية للموظف لاه الصأأأأألة هالموضأأأأأوط، لقييم قدرا الموظف رلى
من غير الواضأأأأأأأأأأأأأر كيأل يمكن لل يفة أن لقرر أن الموظف ال يسأأأأأأأأأأأأأتيي  سأأأأأأأأأأأأأوت أداد وظيفة معينة أةرت،  

وفي ه ا القضأأأأأية، ةلصأأأأأت ال يفة إلى أن   حدج في ه ا القضأأأأأية وفي قضأأأأأايا أةرت نارنا في ا ماةرا  كما
ة الميلوبة من أي رامل من رمال الناافة، ولان ا  السأأأيد سأأأرحان لم يسأأأتي  مواصأأألة القيام هاانشأأأية الكدني

ولم لتناول لوصأأأأأيال ا قدرله رلى أداد أي   أوصأأأأأت م  لل  ه نه يسأأأأأتيي  أداد الم ام المتوقعة من السأأأأأاري 
 دور آةر في ااونروا، ولان ا لم لستأعد قدرله رلى أداد دور آةر غير دور الساري   

حالة يكت في  ا  ةاصأأأأأأأأ  ا  حكي ا  ر يشأأأأأأأأمل ةكلأن  جاز ل اةحالة محددا، وبالتالي  ةحكي  هيفة تكلشأأأأأأأأف و  - 63
الممارسأأأأأأأة   من حيث، فانه م  لل ، ائيصأأأأأأأ إي حاه و لالموظف العاصأأأأأأأة  ورلى الرغم من أن لقرير ال يفة 

يل   رلى المدت اليو  رمله شأأيفين رلى ااقل: أوال ، رمل الموظف، هما في لل   مالعملية، وتيقة هامة جدا  ل
 من ه ا القكيل  وتانيا ، الحر في التعويض رن اةصأأأأأأأاهة ورن فقدان العمل  ويمكن أن لادي لوصأأأأأأأياه هيفة

   ملوما  ظرو  ةارجة رن سأأأأأأأأييرا الموظف وال يكون في ا الموظف  حال وجود إلى فقدان رمل الموظف في
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ة في راقاه العمل في اامم  أداا قوي ةهيفة حكي كيلف شأأأأأأ ول  ةيمةرلى ه ا العواقر الو  السأأأأأأيد سأأأأأأرحان مثال  و 
 ن لل  في راقاه ااونروا مقل س اامر ه ، لي، ومنيقيا  المتحدا رموما  

جيد في الممارسأأأة العملية  في البملة السأأأاهقة، فان قضأأأية السأأأيد سأأأرحان مثال    وكما سأأألفت اةشأأأارا - 64
لعمل هعد سأأأنواه رديدا من أداد ا  أتنادقد لعرض السأأأيد سأأأرحان ةصأأأاهة ف  اوأهميت  ةرلى نفول ال يفة اليكي

عمل كما كان  م رودله للهعد ةهيفة حكي تل ااونروا  وأوصجفي هعض ااحيان، ا ةشاق  ت، كانةل يدويارمأ 
إنه يسأأأأأأأأأأأتيي  مواصأأأأأأأأأأألة العمل، وقن لم يكن في وظيفة لتيلر رف  أحمال تقيلة    تقال افي السأأأأأأأأأأأابر، ولان 

صأأت    وقكلت ااونروا لوصأأياه ال يفة  تم ةلف اطٍ ال يفة ه ن يتمكن السأأيد سأأرحان من أداد وظيفة سأأ  توأوصأأ 
السأأأأأأأأأأيد   ن بلوغمبالرغم   و عاافي مبال العمل العاص هالسأأأأأأأأأأ  اشأأأأأأأأأأاغر  وظائف رلى الفور إلى أنه ليس لدي ا

  ومن  حويا ا  زمن ته التي دامتوظيف يتن أف ، ت اإرال رليهأسأأرا ككيرا  وأن لهحان سأأن العامسأأة وااربعين سأأر 
أن   م   و هغير الواضأأر من الحكم قيد االسأأتفنا  ما إلا كان السأأيد سأأرحان قد للقى لعويضأأا  رن فقدان رمل

اص ال ين يعول م، فان ا ليسأأت مسأأ لة  بشأأعلللسأأيد سأأرحان نفسأأه و   للغاية هالنسأأأةلل  من االرتأاراه ال امة 
 لكت في ه ا اليعون لضرورية 

  اهااونروا )الفحوص  الناام اةداري لموظفيمن    4-104  ادامن الفا  ،من قكل   إلى لل هف وكما أشر  - 65
يلر من الموظفين إجراد فحوصأأاه حكية في أي وقت أو أوقاه قد يراها  يبوز أن يف ”ه اليكية( لن  رلى أن
ليست سلية غير   ، فان اواسعة النيا  وغير محددا  التقديرية   ورغم أن ه ا السلية“المفوض العام ضرورية

، ولنيوي رلى الاشأأأأف  ك ل  كثيرا  ما لاون و  ،يا (نو عمة )جسأأأأديا  و يلدةو اليكية ل اهدا  وقد لاون الفحوصأأأأ مقيو 
  وال يمل  الموظفون،   القد لنيوي رلى أة  ريناه جسأأأأأأأأأأدية ولحليو رن معلوماه حميمة وةصأأأأأأأأأأوصأأأأأأأأأأية  

 رلى ااقل دون لعريض  ارلى ااقل قد يتصأأأأأأأأأأأورون أن م ال يملاون، ةيارا  حقيقيا  غير أن يعضأأأأأأأأأأأعوا ل  أو
  م لعير شديد استمرار رمل

للفحوص   الموظف  هاةضأأأأأأأأأأأأأاط رليياه لعبمعقولة ل اون لدت المفوض العام أسأأأأأأأأأأأأأأا   لويبر أن  - 66
 زام لإلر إليه لل   وال يمكن أن يكون حف  نإ سأأا ،اا  لا ر هموضأوعية ل، وأن يكون قادرا  رلى أن يف اليكية

ن اجت اداه المحكمة،  كيوك لاجراد فح  حكي بدون سأأكر، أو لسأأكر غير الئر أو غير كا   وكما هالموظف 
 ةحكيد هيفة اعقهان القاضأأأأأي قرارالفان  ،(12)أبو فردا  قضأأأأأيةأيضأأأأأا  في حكمنا المتزامن في   ةلفصأأأأأنا إليهوكما 

  يبر أن يكون قرارا  معقوال  في جمي  الارو  السأأأأأأأأأأأأأائدا آن اك: والسأأأأأأأأأأأأأاال ال ي يبر حرحه هو ما إلا كان
ييلأر  العضأأأأأأأأأأأأأأوط لفح  حكي و هأ م الموظف ز لل، في كأل للأ  الارو ، أن يف عقأوك تر  رمأل ماي  هأاةمكأان

 ما  أير حل َّ يور المحكمتين أن ؟ وقلا كان البوا  رلى لل  الساال هاةيبا ، فليس من دةمن هيفة حكي  ا  لقرير 
  ا  في وج قرار مفتوحا  ال ها  العال محل آراد الوكالة إلا كان

  مسأأ لة وشأأملت الارو  لاه الصأألة التي كان ينأغي للوكالة أن ل ة ها في االرتأار رند الكت في - 67
يترلر رلي ا من إراقة  قد وما  هاوأتر  ت اإصأأأاهة السأأأيد سأأأرحان وحكيع في ه ا الحالة لوقيتف  ةد هيفة حكياعقان

ك، أو التي كان ينأغي ا آنمحتملة أو فعلية  والمعلوماه اليكية لاه الصأأأأأأأأأأأأأألة التي كانت الوكالة لحتف  ب ا 
   ا  وأتر ايا  السأأأأأيد سأأأأأرحان في إجازا مدفورةرلم ب رلىأن لاون ل ا ، أو التي كان ينأغي ي اأن لاون لد
ا لتمكين الوكالة من العال     العمل  وكان من الضأأروري لبمي  ه ا المعلوماه والنار في ر ل ا رم أ ااجر رلى 
__________ 

 ، الحكم رقمأبو فردا ضأأأأأأأأأأأأأأأد المفوض العأأام لوكأأالأأة اامم المتحأأدا ةغأأاتأأة ولشأأأأأأأأأأأأأأغيأأل الاجفين الفلسأأأأأأأأأأأأأأيينيين في الشأأأأأأأأأأأأأأر  اادنى (12) 
2020-UNAT-1011  
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المعلوماه لاه الصأأأألة التي كان  لل  هي  وكانت     نف ي ح   ة قرار معقول هشأأأأ ن ما إلا كان ينأغي انعقاد هيفة حكي 
رلى لل   ة دل أ   ة ان هناك أي ل   ويكدو أنه لم  ة ة حكي قرارها هشأأأأ ن انعقاد هيف  في العال  الوكالة   ا ب  تدي ينأغي أن ل 

 إلى محكمة المنازراه التاهعة لبونروا، ولبسف، ال يوجد في حكم ا ما يتناول ه ا االرتأاراه   ت دم قف 

م قدَّ  ي لاالسأأتفنا  الحلر  في ا المفوض العام إليسأأتند اوالن ألير  إلى ااسأأأا  العاصأأة التي  - 68
ي ئاضأأأأأأأأأأأأأأ الق جت أادرن اال ،هأ ن محكمأة المنأازرأاه التأاهعأة لبونروا قأد ةرجأت، دون أسأأأأأأأأأأأأأأأأا ه  أوال ، يأدف  هأ 

رلى حكم محكمة   وهو يعتمد ليسأأأأأأأأأأأأت قرارا  إداريا  قابا  لليعن  ةأن اةحالة إلى هيفة حكيوماداا المعمول هه 
اد القضأأأائي  غير أن ، بوصأأأفه أحد اامثلة رلى لل  االجت (13)بانحف قضأأأية المنازراه التاهعة لبونروا في

 لتقييم  ةبان إلى هيفة حكيححيل السأأأيد فأف  فقد ه ا القضأأأية يمكن لمييزها بوضأأأوح رن قضأأأية السأأأيد سأأأرحان 
في ه ا القرار )ولان ليس أي ةيواه أو قراراه الحقة الع ه هشأأأأأأأأأأأأأ ن رمله(   هو   وحعنالصأأأأأأأأأأأأأحية هحالت

ا  يمكن أن لعيأد النار  يأه  وفي المقأابأل، ارترض  وةلصأأأأأأأأأأأأأأت إدارا ااونروا إلى أن اةحأالأة لم لان قرارا  إداريأ 
يشأأأكل رنصأأأرا  هاما     القرير من  الحصأأأول رلىو  ةهيفة حكي كيلشأأأ لالسأأأيد سأأأرحان رلى إن اد ةدمته، ولان 

  ، التي لرلأ  بدورها ارلأاحا  ةويفعزت قرار إن اد العدمة ال ي الع له الوكالة مأاشأأأرا إلى لوصأأأياه ال يفة اليكي
ان أاد العأدمأة، فأان  يقضأأأأأأأأأأأأأأي هأ د ال يفأة هقرار من الوكأالأة  وهكأ ا، رنأدمأا يفنار في لكرير قرار اعقأ انهأ  مأأاشأأأأأأأأأأأأأأرا  

، هما في لل  إحالة الوكالة للسأأأأأأأأأأيد أيضأأأأأأأأأأا    ايفنار في إلى لل  القرار الن ائي ةاديالمااحداج لاه الصأأأأأأأأأألة 
سأأأ م في لكرير صأأأورا قانونية، فانه يف ع  هإلا كان قرار اةحالة قد ال   ،ت بشأارا أةر   و ةسأأأرحان إلى ال يفة اليكي

القراراه الاحقة   من ا لتع ا الوكالةم شأأأأأأأأرعية فسأأأأأأأأدحر، فانه سأأأأأأأأيف  دون وجهع  بال  إلا ما أما   العدمة إن اد
السأأأيد سأأأرحان  وما ارترض رليه السأأأيد سأأأرحان هو قرار إن اد رمله   ع التي لو والتي لترلر رلي ا لأعاه 

( ه ا ااسأأأاس  يرفضأأأون ك ل   أن القضأأأاا الةرين في ه ا القضأأأية ةال)وأ في الوكالة  ول ل ، فانني أرفض
  إلى علي  أبو فردا قضأأأأأأأأأية نا المتزامن فيحكمف و ه المفوض العام  ه قدملاالسأأأأأأأأأتفنا  ال ي  حلر لعدم قكول

 نفس االستنتاإ القانوني 

  التاهعة لبونروا أسأأأأأأاده لفسأأأأأأير، ألير  إلى حبة المفوض العام ه ن محكمة المنازراه  لوبعد ل - 69
من الناام اةداري لموظفي ااونروا المحليين، التي قمت بتلعيصأأأأأ ا  ولقكل ااغلكية   4-106 ادامال وليكير

صأحير، رلى   يانفي ه ا القضأية ه ا ااسأاس لاسأتفنا ، كما هو الحال هالنسأأة لي  وال شأ  في أن ه ا الك
،   ي يكون ستة أش ر للموظف ال ال لزيد رلىهاجازا مدفورة ااجر لمدا  ادا لسمرمااقل هالمعنى الدقير: فال

  ا، كما فسأأرل لقتضأأي صأأراحةال  ا، ولان المدفوط د فترا قصأأوت من ااجرحدوك ل  و ها  صأأامف  ،من بين أمور أةرت 
رو إلى تدلصأأأأأأأاهة  اةمحكمة المنازراه التاهعة لبونروا، من الوكالة أن لنتار أي فترا زمنية معينة هعد وقوط 

  في هدمأ ترا  حينمأا يأةة القأانونحيأ امن النأ   وقأد أةيأ ه محكمأة المنأازرأاه التأاهعأة لبونروا ةد هيفأة حكيأ اعقأ ان
 الناام اةداري لموظفي ااونروا المحليين  من اداالم لل  لى سود لفسيررقرارها هشكل جوهري 

 قيأأة لوقيأأت قرار الوكأأالأأةمنيمأأا يتعلر همأأدت معقوليأأة أو  مفيأأدا في 4-106 وم  للأأ ، فأأان المأأادا - 70
وه ا القاردا هي إشأأأأأارا من ااونروا إلى اسأأأأأتصأأأأأوا  االنتاار لفترا معقولة هعد   هانعقاد هيفة حكية  القاضأأأأأي

حدوج إصأاهة متصألة هالعمل )وال سأيما كاصأاهة هاةج اد العضألي في ه ا الحالة( قكل لقييم العواقر اليويلة  

__________ 

 رقم حكمال ،الفلسأأأأأأأأأأأأأأيينيين في الشأأأأأأأأأأأأأأر  اادنىبأأان ضأأأأأأأأأأأأأأأد المفوض العأأام لوكأأالأأة اامم المتحأأدا ةغأأاتأأة ولشأأأأأأأأأأأأأأغيأأل الاجفين ح ف (13) 
UNRWA/DT/2018/028  
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لقد  إجراد الشأأأأأروط فيط ه ن العال قرار متسأأأأأرو هي ه ا الن ص وح  اةصأأأأأاهة  ويااجل لتل ن  رالموظف  يفصأأأأأف
 غير معقول أو غير رقاني  ( قد يكون قرارا  ةد هيفة حكياعقانوظيفته )

 انف بيأ ه )الوكأالأة(، حأأ لقرار قيأد اليعن وصأأأأأأأأأأأأأأاهأا أليعر غير مرلأ  ب أ ا التفي أمر ،  لأ ويأ لي هعأد ل - 71
ان أا أةأ ه في االرتأأار المعلومأاه اليكيأة    هةيأ أهأ ن محكمأة المنأازرأاه التأاهعأة لبونروا المفوض العأام 

  وليس هناك ما يشأأأأأأأأأأأأأير إلى أن ال يفة ة ا للوكالة هعد أن للقت لوصأأأأأأأأأأأأأية ال يفة اليكيب وزوده تمعالتي جف 
السأأأيد إباغ ي شأأأمل  ، والامداوالل ي سأأأكر  الميلو  ال  جرادتأ  اةلفي ه ا الحالة لم  تي اجتمعتال ةاليكي

 لتقييم ا إلى جانر  ادروله إلى لقديم أدلته اليكية العاصأأأأأأة إلي  صأأأأأأةاة، و  للفعله وكياية تما سأأأأأأ هسأأأأأأرحان 
ص واةتأاراه ولقييم  ومن الماسأأأأأأف أن السأأأأأأيد سأأأأأأرحان لم يفعل لل  إال هعد أن  و فحمن ال يفة   قامت هه ما
الوكالة قرارها هشأأ ن مسأأتقكل رمله  ويقول السأأيد سأأرحان إنه ألاح   هلع اإلى الوكالة و  اال يفة لوصأأيال  تقدم

هي   كأأانأأت ة مراجعأأة القرار التي أحأأال إلي أأا قرار الوكأأالأأة  غير أن م مت أأاليأأ ملقأأائمين رلى رلقأأارير حكيأأة ل
ن  اا ه ا المعلوماه اليكية البديدا التي قال السأأأيد سأأأرحارا مر اسأأأتعراض صأأأحة قرار الوكالة ال ي الع  دون 
،  ، هما في لل  القيام، ضأأأأمنا  ةفال السأأأأتفنا  العمل كعامل ناإنه حصأأأأل رلي ا والتي قال إن ا لاكد أنه ماهو 

 برف  ااتقال 

د هيفة اعقانرلى   4-106 ادامفي ه ا الحكم، فان ردم وجود أي ل تير لل ولان، كما لكره سأأأأأأأأأاهقا   - 72
في الواق  ك ل     ا أن محامي المفوض العام ولدا كما يقال يعني أن ه ا الممارسأأأأأأأأأأأأة التقديرية غير مقيو  ةحكي

  دائمأا   قومأن الوكأالأة يبأر أن لمن ) الأ ي سأأأأأأأأأأأأأأاقأه المحأامي في المثأال ر إليأههأ لورغم أنني لن ألهأر إلى مأا 
انني أسأأأأأأأتنتص أنه يبر رلى الوكالة  (، فة إلى االنعقادهيفة حكي دروا قكل دقيرهما يمكن وصأأأأأأأفه بتقييم حكي 

هشأأأأأأ ن إصأأأأأأاهة الموظف وحالته ولشأأأأأأعيصأأأأأأه قكل  أدلة ا من ديكون ليينأغي أن ما أو ا ا لدي مأن لنار في 
انت أاد شأأأأأأأأأأأأأأ أادا   رنأد اقترا  مورأدهكحرو  وكمأا لوحي اادلأة، فأان القيأام بأ لأ   أا ملقيو وأن ، ةد ال يفأة اليكيأ اعقأ ان

ودون أي   ه،ر واحد فق  من ه ا اةصأأاهة العرضأأية، أو هعد وقت قصأأير مناةجازا المرضأأية ااولى هعد شأأ 
د هيفة اعقالقاضأأأأأي هانقرار الة صأأأأأحل جدا   دقيقا   معلوماه أو بياناه حكية أةرت من الموظف، يتيلر فحصأأأأأا  

محكمة  ل ثكت الوكالةه ا التدقير  ولم لف  اممأد قية لل  القرار لم لصأمف مني  وبالنسأأة لي، فان معقولية أو ةحكي
 د قد مورست هشكل رقاني اعقة إلى االنهيفة حكي دروا ة ااونروا فيحياصالمنازراه التاهعة لبونروا أن 

في  وهناك رنصأأر آةر من رناصأأر اةجراداه التي الع ل ا الوكالة، وهو رنصأأر كان ك ل  ةي    - 73
ه نه رلى الرغم   ت كر أن ال يفة أوصأ بدر هالوقكول ا  وي ةلقديري  ويتصأل بردها رلى لوصأياه ال يفة اليكي

إنه  تل، فقد قالاتقأرف   رليه ةافنامن أن السأأأأأأأأأيد سأأأأأأأأأرحان لم يتمكن في لقديرا من اسأأأأأأأأأتفنا  دورا كعامل 
ه ا الدور   فيقدراله   حصأأأر في وسأأأع ا لم يكنو   اطٍ سأأأيكون ماهوا للقيام هم ام أةرت هما في لل  رمله كسأأأ 

يكون ماهوا  سأأأأأأأ ه  دَّره أني قال  عملال رلى فق  مثاال لل  بل كان م لقصأأأأأأأرها هالفعل ل ص أن اتنتسأأأأأأأ وحدا، وأ
 لتولي  ردم لياقة السأأأأأأيد سأأأأأأرحان ما ارتفكر من أسأأأأأأتنتص هقوا أنأنا   و فةانام الام هرلأ  هو مربوما و  ه،للقيام ه
ال تقيلأة  ولغيي واليأة ااونروا في ااردن وأمأاكن أةرت في  حمأ   قأدرلأه رلى رف  أق  تعلر بتو ية العأامأل وظيفأ 

   أةرت ا  ن مبا شأ   لتي لشأملاو  اهالشأر  ااوسأ  مبمورة واسأعة من الم ن المبتمشية التي ال لتيلر م ار 
 ، التي ال لتيلر رف  أحمال تقيلة عااالس   م نة غير

للسأأيد سأأرحان   ةالمتاح  الفسأأير لوصأأية ال يفة ه ن ا لعني أن الوظيفة الوحيدغير أن الوكالة أسأأاده  - 74
أنه ال لوجد  كيَّن ل اهحث ا رن وظائف بديلة رلى لل  الم نة فق ، ورندما ل هوقصأأأأأأأأر   اريسأأأأأأأأ لا هي وظيفة
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 ه رن العدمة  وكان السأأأأأيد سأأأأأرحان موظفا  من  فترا ت  لدي ا وظائف شأأأأأاغرا في لل  الففة من الوظائف، فصأأأأأل
راما   ويكدو أنه ال ش  في أن إصابته كانت حقيقية ولتعلر    16لمنامة اكثر من لةدمة  حيث رمل حويلة

هأالعمأل  والوكأالأة هي، إلى حأد هعيأد، أككر ر  رمأل لاجفين الفلسأأأأأأأأأأأأأأيينيين في ااردن، والأدةأل المتأ لي من  
نروا هي وظيفة جيدا ولاه  ااو  في وظيفة أي حيوي اسأأأأأأأأأأأر الموظفين  وباةتصأأأأأأأأأأأار، فان دةل ه ا العمالة

قيمأة راليأة، وهي حيوية لوجود لل  المبتم   وه ا ال يعني أن ااونروا ال يمكن أا إن أاد لشأأأأأأأأأأأأأأغيأل الموظفين،  
همأا في للأ  اسأأأأأأأأأأأأأأأأا  حكيأة  ولانني، هأارتأأاري ر  رمأل جيأد للموظفين، أرت أن ااونروا ملزمأة هأ ن لاون  

  وينأغي إلا كان لل  ممكنا   عملراقة ال مواده ا الارو  لوأن لفعل ما بوسأأأأأأأأأأأأع ا في مثل ة  ليعهدارمة ال 
الموظف  وال ينأغي أن    أاعيلي يف تأن يشأأأأأأأأأأأأأأمأل للأ  مرارأاا آتأار إن أاد العأدمأة رلى الموظف ورلى البمأارأة ال

نتيبة  ألت  كله، بلننسأأى أيضأأا  أن ظرو  السأأيد سأأرحان لم ل ه هسأأكر إهمال للواجر أو سأأود لصأأر  من قك 
ي تعلالينأغي  ال ،ا حويلةلمد رمل ي السأأأأأأأيد سأأأأأأأرحان ال رلى غرارالعمل  والموظفون،  ةصأأأأأأأاهة في مكان

إمكأأانيأأة حقيقيأأة  دون أي مسأأأأأأأأأأأأأأاوليأأة أةرت في مثأأل هأأ ا الارو ، رلى ااقأأل مأأا لم لان هنأأاك حقأأا   رن م
 الستمرارهم في العمل 

م المفوض العام أو صأأأأأأأأأر لل واضأأأأأأأأأر إلى أي مدت، إن ال وليس من - 75 م منه كان ميلوبا  ، قدو  أن يقدوك
، للتأ كأد من لوافر  كأان قأد بأ ل أاج ود، إن  مأا بأ لأه من أدلأة أمأام محكمأة المنأازرأاه التأاهعأة لبونروا هشأأأأأأأأأأأأأأ ن
رلى نيا  واسأأأأأ   قصأأأأأي يسأأأأأتأن   رمل كفا ر  رلى كلوظائف أةرت ومدت مادمة السأأأأأيد سأأأأأرحان ل ا  و 

   الاكيرا والمتعددا الم ام، قكل أن يعلف   ةملاالع لهمحتملة أةرت في قو  اشاغر  وظائف صدر رن أي  ةهاوبرح
أن يادي أا  ويكأدو أن راقأاه     جزئيأا  اهصأأأأأأأأأأأأأأد  إلى أنأه ال لوجأد إمكأانيأة لوظيفأة بأديلأة يمكن للموظف المعأ 

ر   ه من الموظف المتضروك ناابيالتماس    تمثل فيمن ه ا التقصي ينأغي أن ي  العمل البيدا لشير إلى أن جزدا  
ه ا المس لة   في  لتحصو يف أن   يكفلالقرار ليس في ن اية الميا  قرار ر  العمل وحدا  بل س وه ا ال يعني أن

بونروا  لتاهعة ل  العمل  ويكدو من حكم محكمة المنازراه ار قكل العال قرار  اهمو ال امة رلى أفضأأأأأأأل المعل
فسأأأأأأأأير لوصأأأأأأأأياه السأأأأأأأأعاا، وأةي ه في ل وظائفلوافر  مدت أن الوكالة لم لقم ب ل ، حيث ركزه فق  رلى

 ليكيق ا، ولعاملت م  السيد سرحان هصورا غير معقولة  هسادأو  ةال يفة اليكي

ل أن الوكالة لصأأأأرفت في البوانر السأأأأالفة ال كر هشأأأأكل غير معقول )غير رقاني(  قو ال ةصأأأأ اوة - 76
كما فعلت   ةرمل السيد سرحان  أوال ، لم يكن من المعقول أن لاون قد أنش ه هيفة حكي  تن رندما أ، ئوةاح

أن   هعد وقت قصأأأأأير من انت اد فترا ربز السأأأأأيد سأأأأأرحان ااول هشأأأأأ ادا حكية لمدا شأأأأأ ر هعد الحادج، دون 
 ا ه ن  ، كان من غير المعقول أن لسأأأأأأيد الوكالة لفسأأأأأأير مشأأأأأأورا ال يفة لمزيد من المعلوماه  تانيا   لحصأأأأأأل
ن وظائف  ريال ا ر ، وب ل  لقصأأأأأر لحا ل اهاي كان السأأأأأيد سأأأأأرحان متال  االوحيد ةفظيالو  وه اطٍ كسأأأأأ  لوظيفه

فصأأأأل السأأأأيد سأأأأرحان رن العدمة  هالوكالة  قيام بديلة رلى لل  الدور وحدا  وفي ظل ه ا الارو ، أرت أن
محكمأة   اسأأأأأأأأأأأأأأتنتأاإ عتلفأة، أنغير رقاني  ويترلأر رلى للأ  في لقأديري، وقن كأان اسأأأأأأأأأأأأأأأأا  م إجراد كأان

 غير معقول  استنتاجا   هباد  ن فصل السيد سرحان رن العدمة كانهصحير الالمنازراه التاهعة لبونروا 

م هه هش نأنني أرتكر أن المفوض العام يستند إلى أسس أقوت في اليعن ال ي ل  ريغ - 77  هاعويضالت  قدَّ
ي أن محكمأأة المنأأازرأاه التأأاهعأأة لبونروا لبأأاوزه العأأام محر ف ضالمفو فأأ للسأأأأأأأأأأأأأأيأأد سأأأأأأأأأأأأأأرحأان   تنحأأ مف تي ال

، أن السأأأأأأيد سأأأأأأرحان قد  تصأأأأأأةعم من ج اه دلة الازمةاا، دون وجود حين ارتكرهاةتصأأأأأأاصأأأأأأ ا القانوني 
  رندنفسأأأ ا  المفوية في المائة، وبالتالي لحديد ه ا النسأأأأة 75بنسأأأأة    أليحت له فرصأأأة اسأأأترداد لياقته الكدنية

إلى الحكم العيي الصأأأأأأأأادر رن محكمة المنازراه   حسأأأأأأأأا  ةسأأأأأأأأائرا في الدةل القابلة للتعويض  واسأأأأأأأأتنادا  
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، ولان في مسأ لة لتيلر أدلة من العكراد، يا ههالتاهعة لبونروا، كان ه ا التقدير، في أحسأن ااحوال، لقدير 
م نية من  أو حكية/ ك أدلة حكية  وقد قرره المحكمة لل  دون أن لاون هناحصأأأأللم ي لل  أن دركولانني أ

النوط ال ي يبر أن يفسأأأأترشأأأأد هه في العال ه ا القراراه الرامية إلى جكر الضأأأأرر  وربما كانت المحكمة رلى  
 صوا ، وربما لم لان ك ل    

مسأأأ لة التعويضأأأاه إلى محكمة المنازراه التاهعة لبونروا ةرادا   رجعتف ااامر  لي ل ل ، لو كان - 78
ه أغلكية ه ا المحكمة أن إن اد رمل السأيد سأرحان  رأبناد رلى المشأورا السأاهقة  وفي حالة ما إلا  في االكت 

 يرح أصا   لم يكن غير قانوني، فان مس لة التعويضاه لن لف 

التي قررناها    ةالمسأأأأأأأائل البوهري فياتر هشأأأأأأأكل مأاشأأأأأأأر يناك جانر آةر من ه ا القضأأأأأأأية ال وه - 79
يأأأة، بأأأل والمت ورا،  لامأأأأ ليأأأة هي ماحاأأأاه رلى مأأأا أرتكرا معأأأاملأأأة ااونروا غير الولأأأ لأأأ  فأأأان لعليقأأأالي التأأأا

قرار   أي إرادا النار في رلحين ئاتسأأأأأأ مين المحليلموظفي ااونروا ال بيزل  2-111 ادامالفسأأأأأأرحان   للسأأأأأأيد
  كانون ااول/ 3السأأأأأأأأأأأأيد سأأأأأأأأأأأأرحان هيلر في  من اد رمل السأأأأأأأأأأأأيد سأأأأأأأأأأأأرحان  وقد لقدَّ ةالع    يلكاضأأأأأأأأأأأأار 
  ينمتعصأصأ  ادحأمن أ حلأه نحو أرب  شأ اداه ضأمونةرادا النار في قرار إن اد ةدمته  و   2017 ديسأمكر

،  لل  الشأأأأأأأأأأ اداهويقول السأأأأأأأأأأيد سأأأأأأأأأأرحان إن   ةافناللعودا إلى رمله كعامل  ماهايقول إن ا لاكد أنه كان 
  العمل ه نه كان ماها  ر والممثلين اليكيين ل ةناط ال يفة اليكيمنه ةق ا  سأأأأأأأشي ترلى ااقل، كان اهعضأأأأأأأ  أو

ال أرر  رن أي آراد هش ن صحة ه ا الت كيد أو  أنا   و  الب  من  مفنقال إنه   طامس ا للعودا إلى العمل، ولان
إرادا النار في  في  هألاح حق   فقد ردم صأأأأأأأأأأحته ان ه ا الدليل غير مقكول في ه ا االسأأأأأأأأأأتفنا   وم  لل ،

 ه ا اادلة والنار في ا  متاسبونروا اللأةرت  فرصة   ع  في حقهتملاقرار ال

 لان ا للرد رلى حلر السأأأأأأأأأيد سأأأأأأأأأرحان هارادا النار في قرارها  يا  لقويم يوما    30الوكالة  أماموكان  - 80
رأاه التأاهعأة لبونروا هأ ن أا مأة إلى محكمأة المنأاز لرد أو رفضأأأأأأأأأأأأأأت الرد )ارتر  محأامي أا في مأ كرالأه المقأدَّ  لم
  ولو أن الوكالة ناره، لدت إرادا  الرد أو رفض رن ردم الرد را ترا م أي لفسأأأأأأأأير أو لفعل لل ( ولم لقدوك  لم

  فقو رلى ااقل أن ل  ااان هامكانلالنار في قرارها، في اادلة التي يقول السأأأأأأأأأأأيد سأأأأأأأأأأأرحان إنه قدم ا إلي ا، 
وللتمس المزيأأد من المعلومأأاه اليكيأأة، همأأا في للأأ  من   هلعيأأد النار  يأأ قرارهأأا المتعلر هأأان أأاد العأأدمأأة أو 

هشأ ن لياقة السأيد سأرحان السأتفنا  رمله    ، لتمكين ا من إرادا العال قرار رادل ومسأتنير لماما  ة ا اليكيتهيف
هشأ ن   ا  لعمين ان الوكالة حرمت نفسأ ا من فرصأة العال قرار مسأتنير لمامإال  هو ما وما كانت سأتقررا الن 

  مكن لبنر الاثير من الوقت والنفقاه واالم ال يمن المرمل السأأأأأأأأأأيد سأأأأأأأأأأرحان في المسأأأأأأأأأأتقكل  وب ل  كان 
قرار الفصأأأأأأل ال ي الع له وأسأأأأأأأاهه،  النار في لو أراده الوكالة  ،لسأأأأأأيد سأأأأأأرحان وأسأأأأأأرلهها حلو  شأأأأأأ   يه ال
  حينه سكر ردم لمكن ا من القيام ب ل  في ة  رد رلى السيد سرحان موضحست كانت رلى ااقل أو

يلأر إلى محكمأة  ه 2018كأانون الثأاني/ينأاير  31م السأأأأأأأأأأأأأأيأد سأأأأأأأأأأأأأأرحأان في قأدَّ لهأ ا الارو ، وفي  - 81
ل ا إجرادا ردم الأاطسأأأأأأكر   إيضأأأأأأاح  وحتى آن اك، لم لحاول الوكالة فهصأأأأأأ اي لفنبونروا للتاهعة لالمنازراه ا

  تقصأأيرال التعالل أو   وقنني أسأأتنار لل هشأأ ن لل تعكير رن ااسأأف الأو حتى   ا،العاصأأة أو رفض الأار
وأرر  رن قلقي إزاد لصأأأر  ااونروا ب  ا  في التعامل م  القضأأأايا ال امة المتعلقة همسأأأتقكل السأأأيد سأأأرحان 

  فيةرادا النار  رادال وموضوعيا   الوكالة نااما    نشئاليريقة: فليس من حسن النية في راقاه العمل أن لف 
 يكدو ا  من ا رلى ما لعسف تباهلهل تم، القراراه
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 ليزيةاية: النسعة اةنبحلاه الالنسعة ااصلية و 

  2020حزيران/يونيه  ش ر والعشرين من دسحفرر في ه ا اليوم السا
  

   )لوقي (  
 القاضي كولغان، رئيس هيفة القضاا 
 أوكاند، نيوزيلندا 

   
 في نيويورك، الوالياه المتحدا  2020لموز/يوليه  ش ر الساه  والعشرين من اليومد في السبل في ه ا قفيوك 
 

    )لوقي (  
 قلم المحكمة يس، رئويتشنغ لن 

 


