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  م كولغان، رئيسا.ايالقاضي غر     

ــا فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة المنازعــات التابعــة لوكالــة األمــم المتحــدة   - 1 قــدم أشــرف زقــوت طعن
إلغاثــة وتشــغيل الالجئــين الفلســطينيين فــي الشــرق األدنــى (محكمــة األونــروا للمنازعــات، واألونــروا أو الوكالــة، 

) الذي كان في صالح المـدعى UNRWA/DT/2020/006( 2020شباط/فبراير  12على التوالي) المؤرخ 
عليه (المفوض العـام). وقـد حـددت محكمـة األونـروا للمنازعـات أربـع دعـاوى رفعهـا أمامهـا السـيد زقـوت الـذي 
كان يعمل لدى األونروا في مكتبها الميداني فـي غـزة بصـفة باحـث اجتمـاعي بعقـد محـدود المـدة. وكانـت هـذه 

ساســًا بقــرارات المســتأنف ضــده بتمديــد عقــد المســتأنف محــدود المــدة، أو عــدم تجديــده الــدعاوى األربــع تتعلــق أ
 تمديده في النهاية، ولكنها تضمنت طعونا في المراجعات التي أجرتها األونروا لبعض هذه القرارات. أو

وكــان أول قـــرار طعــين للوكالـــة هــو تمديـــد عقــد الســـيد زقــوت محـــدود المــدة لمـــدة شــهر واحـــد حتـــى   - 2
. أمـا القـرار 2018حزيران/يونيـه  27، وجرى اتخـاذ القـرار وٕابـالغ السـيد زقـوت بـه فـي 2018تموز/يوليه  31

لتمديـد عمـل  2018تموز/يوليه  25الثاني، الذي طعن فيه المستأنف أيضًا، فقد جرى اتخاذه واإلبالغ به في 
تمديــد مؤقــت مــن هــذا آب/أغســطس، ولكــن ُذكــر فــي حينــه أنــه آخــر  31الســيد زقــوت لمــدة شــهر آخــر حتــى 

أو بعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة، ويبــدو أنــه لــم ُيطعــن فيــه،  2018أيلول/ســبتمبر  1القبيــل. وقــد اتخــذ قــرار آخــر فــي 
وُذكر أنـه سـيمدد مـرة أخـرى عقـد السـيد زقـوت محـدود المـدة حتـى نهايـة أيلول/سـبتمبر. وخـالل الجـزء األخيـر 

ولـين المطعـون فيهمـا. وفـي تشـرين الثـاني/نوفمبر، ُأبلـغ من ذلـك الشـهر، طلـب المسـتأنف مراجعـة القـرارين األ
السيد زقـوت بـأن المراجعـة التـي طلبهـا للتمديـد األول لعقـده كانـت ناجحـة. وأعيـد إلـى الصـيغة األصـلية لعقـده 

. وكان ذلك هو القرار الثالث الذي 2018كانون األول/ديسمبر  31محدود المدة الذي كان وقتها سينتهي في 
، طلــب المســتأنف إعــادة النظــر فــي هــذا القــرار 2019كــانون الثاني/ينــاير  24ســيد زقــوت. وفــي يطعــن فيــه ال

لـدى انتهـاء عقـده  2018كـانون األول/ديسـمبر  31الطعين الثالث. وُتركـت فتـرة توظيفـه لتنقضـي اعتبـارًا مـن 
  المدة. محدود

ن العمليـات التمهيديـة التـي ويتضمن حكم محكمة األونروا للمنازعات المطعون فيه تفاصيل كثيرة عـ  - 3
، الــذي هــو اآلن قيــد االســتئناف. وفــي 2020شــباط/فبراير  12أدت إلــى إصــدار حكمهــا النهــائي الموحــد فــي 

مناسبات عديدة، ُمنح السيد زقوت تمديدا للوقت لتقديم وثـائق ألسـباب اعتُبـرت مبـررة وأقرتهـا محكمـة األونـروا 
 ال شيء في هذا االستئناف يعتمد عليها. للمنازعات. ولن نكرر تلك األمور هنا ألن

وبعد أن تم تحديد وقت لالستماع لهذا االستئناف وتعيين هيئة قضائية له، تقدم السـيد زقـوت بطلـب   - 4
للحصول على أوامر تقضي بأن يكشف المستأنف ضده عن عدد كبير مـن الوثـائق التـي، بحسـب اسـتنتاجنا، 

صول على أمر بتأجيل النظر في االسـتئناف. ولألسـباب المبينـة فـي كان يعتزم استخدامها لدعم قضيته، والح
 ، ُرفضت هذه االلتماسات. 2020تشرين األول/أكتوبر  20الصادر في  2020/372األمر رقم 

 ولألسباب التالية، نرد االستئناف الذي تقدم به السيد زقوت.  - 5

  
 الوقائع واإلجراءات    

. وكان من المقرر أن ينتهي 2015العمل مع األونروا في نيسان/أبريل كان السيد زقوت موظفًا بدأ   - 6
 .2018حزيران/يونيه  30آخر عقد محدود المدة يرتبط به في 
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، أبلغ المفوض العام لألونروا جميع موظفي األونـروا أن حكومـة 2018كانون الثاني/يناير  17وفي   - 7
مليـــون دوالر مـــن دوالرات  60إلـــى  2018لـــة فـــي عـــام الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ســـتقلص مســـاهمتها للوكا

مليــون دوالر مــن دوالرات  350التــي بلغــت أكثــر مــن  2017الواليــات المتحــدة، مقارنــة بمســاهمتها فــي عــام 
الواليـــات المتحـــدة. وأدى هـــذا االنخفـــاض المفـــاجئ والكبيـــر جـــدا فـــي تلـــك المســـاهمة إلـــى سلســـلة مـــن تـــدابير 

ة فــي وقــت الحــق لمواجهــة التحــديات الناتجــة عــن الخفــض المرتقــب للتمويــل. الطــوارئ التــي اتخــذتها الوكالــ
وظيفــة بــدوام جزئــي فــي المكتــب الميــداني فــي غــزة، ونقــل  548مــن بــين تلــك التــدابير مقترحــات بزيــادة  وكــان
 موظفا. 113موظفا، وٕانهاء خدمة  280

عقـــده محـــدود المـــدة علـــى وقـــد أثـــرت هـــذه األزمـــة الماليـــة علـــى عمـــل الســـيد زقـــوت. وجـــرى تمديـــد   - 8
 آب/ 31آب/أغســـطس إلـــى  1، ثـــم مـــن 2018تموز/يوليـــه  31تموز/يوليـــه إلـــى  1شـــهري، أوًال مـــن  أســـاس

، وكـان آخـر تمديـد نتيجـة التفـاق 2018أيلول/سـبتمبر  30أيلول/سبتمبر إلى  1، وأخيرًا من 2018 أغسطس
 .بين المكتب الميداني في غزة واتحاد الموظفين المحليين في غزة

، طلـــــب الســــيد زقـــــوت مراجعــــة تمديــــد عقـــــده لشــــهري تموز/يوليـــــه 2018أيلول/ســــبتمبر  23وفــــي   - 9
، قبل مدير عمليات األونروا في غزة طلب السيد زقوت 2018تشرين الثاني/نوفمبر  22وآب/أغسطس. وفي 

ولمدة ثالثـة  2018تشرين األول/أكتوبر  1وأعاده إلى وظيفته ذات العقد محدود المدة، وذلك بأثر رجعي من 
، قبـــل الســـيد زقـــوت 2018تشـــرين الثـــاني/نوفمبر  29. وفـــي 2018كـــانون األول/ديســـمبر  31أشـــهر حتـــى 

 عرض تمديد عقده محدود المدة لفترة ثالثة أشهر.

، رفع السيد زقوت ثالث 2019شباط/فبراير  23و  2018تشرين الثاني/نوفمبر  23وفي الفترة بين   - 10
(القـرار الطعـين  2018التمديـد الشـهري لشـهر تموز/يوليـه ‘ 1’ :نـروا للمنازعـات ضـددعاوى أمام محكمة األو 

التمديـد للفتـرة الممتـدة ‘ 3’(القـرار الطعـين الثـاني)؛  2018التمديد الشـهري لشـهر آب/أغسـطس ‘ 2’األول)؛ 
، رفـع 2019 أيار/مـايو 25من تشرين األول/أكتوبر إلى كانون األول/ديسـمبر (القـرار الطعـين الثالـث). وفـي 

 دعوى رابعة أمام محكمة األونروا للمنازعات، وكان ذلك مرة أخرى في ما يتعلق بالقرار الطعين الثالث. 

التــي خلصــت  204/2018وفــي حكــم محكمــة األونــروا للمنازعــات بشــأن القضــية ذات رقــم الملــف   - 11
بتمديد عقده لمـدة شـهر واحـد حتـى  2018حزيران/يونيه  27المحكمة إلى أنها تطعن في قرار الوكالة المؤرخ 

تموز/يوليـــه، ُردت دعـــواه باعتبـــار أنهـــا ال تســـتوفي شـــروط المقبوليـــة. وكـــان ذلـــك علـــى أســـاس أن القـــرار  31
لصــالح المــدعي. وباإلضــافة إلــى ذلــك، وجــدت محكمــة األونــروا للمنازعــات أنــه عنــدما تلقــت المحكمــة  كــان

د المطعون فيه قد ُأبطل بموجب قرارات تقضي بمواصلة تمديـد الدعوى التي تقدم بها السيد زقوت، كان التمدي
 عمل المدعي.

ووردت النتيجـــة ذاتهـــا (عـــدم اســـتيفاء شـــروط المقبوليـــة) فـــي الحكـــم الصـــادر عـــن محكمـــة األونـــروا   - 12
بتمديـد عمـل  2018تموز/يوليـه  25للمنازعات بشأن الطعن في التمديد الثاني لعقده، أي قرار الوكالة المؤرخ 

 .2018آب/أغسطس  31مستأنف حتى ال

وأخيــرًا، تناولــت محكمـــة األونــروا للمنازعـــات الــدعويين اللتــين طعـــن بموجبهمــا المســـتأنف فــي قـــرار   - 13
كـــانون  31تشـــرين األول/أكتـــوبر إلـــى  1بتمديـــد عقـــده مـــن  2018تشـــرين الثـــاني/نوفمبر  22الوكالـــة المـــؤرخ 
د مـن خـالل رقـم ملـف القضـية الخـاص بهـا فـي محكمـة . وكانـت إحـدى الـدعويين (تحـد2018األول/ديسمبر 
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) تمثـل رد السـيد زقـوت علـى نتيجـة طلبـه مراجعـة القـرار. ورأت محكمـة 014/2019األونروا للمنازعـات وهـو 
األونروا للمنازعات، التي تعتبرها هذه المحكمة ذات حجية، أن هذا القرار ال يستوفي شروط المقبولية، ولكنهـا 

 .)1(ينطبق على عملية مراجعة القرارات المختلفة التي تستخدمها األونرواميزته على أنه ال 

ـــة مطالبـــات الســـيد زقـــوت مـــن جـــانبين منفصـــلين.   - 14 ونظـــرت محكمـــة األونـــروا للمنازعـــات فـــي مقبولي
مراجعــة ذلــك القــرار) يســتوفي وطلــب الجانــب األول، رأت أن كــال القــرارين (تمديــد مــدة عقــد المســتأنف  ففــي

المقبوليـــة. بيـــد أنهــا رأت أيضـــًا أن مطالبـــات المســـتأنف فــي هـــاتين الحـــالتين لــم تكـــن تســـتوفي شـــروط شــروط 
المقبولية لألسباب نفسها التي رفضت ألجلها الدعاوى األخرى التي رفعها، وهي أن تلـك كانـت قـرارات إداريـة 

ال تحمـل أي توقـع للتجديـد  زقـوت. وأشـارت أيضـا إلـى أن العقـود محـدودة المـدة كعقـد السـيد زقـوت تفيد السـيد
ـــي رفعهـــا أمامهـــا  أو ـــدعاوى الت ـــع ال ـــروا للمنازعـــات جمي ـــذلك ردت محكمـــة األون ـــين أدوم. ول ـــى تعي التحويـــل إل

  زقوت. السيد
  

 الدفوع    

 أسباب االستئناف التي يستند إليها المستأنف    

ي رفعهـا السـيد زقـوت أمـام هذه األسباب متعددة (ويرجع ذلك جزئيا إلى القضايا المنفصلة األربع الت  - 15
 محكمة األونروا للمنازعات) ومعقدة. وقد حاولنا أن نستنبط خالصتها على النحو التالي.

يدفع السـيد زقـوت بـأن محكمـة األونـروا للمنازعـات أخطـأت عنـدما خلصـت إلـى أن الـدعويين اللتـين   - 16
 2018د الشــهري لشــهر آب/أغســطس والتمديــ 2018رفعهمــا فيمــا يتصــل بالتمديــد الشــهري لشــهر تموز/يوليــه 

تســتوفيا شــروط المقبوليــة. وكــان المســتأنف يشــير إلــى القــرارين الطعينــين الــواردين فــي الطلبــين المقــدمين  لــم
لمراجعة القرارين. وهو يرى أن محكمة األونروا للمنازعـات قـد أخطـأت فـي عـدم النظـر فيمـا إذا كانـت الوكالـة 

هـا لطلبيـه، ومـا إذا كانـت الجهـة المراجعـة لـديها السـلطة المناسـبة إلجـراء قد اتبعت اإلجراء السـليم فـي مراجعت
مراجعة القرارين، وما إذا كان هذان القراران ناتجين عن إساءة استعمال السلطة، ودوافع خفية وتحامل وانتقـام 

 وسوء نية. ومما يشكك في صحة هذين القرارين أنه استعيض عنهما بتمديدين الحقين.

المستأنف أنـه خالفـًا لالسـتنتاج الـذي خلصـت إليـه محكمـة األونـروا للمنازعـات، فـإن الرسـالة ويذكر   - 17
شـــكلت قـــرارًا إداريـــًا جديـــدًا، حيـــث تـــم تمديـــد عقـــده محـــدود المـــدة  2018تشـــرين الثـــاني/نوفمبر  22المؤرخـــة 

 تشـرين الثـاني/ 22. ويشكك السيد زقوت فـي قانونيـة الرسـالة المؤرخـة 2018نهاية كانون األول/ديسمبر  إلى
ألنهــا تضــمنت توقيــع مــدير عمليــات األونــروا فــي غــزة، لكنــه كــان قــد تغيــب عــن العمــل فــي  2018نــوفمبر 

 اليوم. ذلك

ويدفع السيد زقوت أيضا بأن محكمة األونروا للمنازعات ارتكبت خطأ قانونيًا عندما خلصت إلى أن   - 18
لــم يكــن يســتوفي شــروط  2018كــانون األول/ديســمبر طعنــه فــي قــرار تمديــد عقــده محــدود المــدة إلــى نهايــة 

المقبوليــة، ألنــه كــان قــرارًا إيجابيــًا لصــالحه. ويشــكل ذلــك القــرار بتمديــد عقــده محــدود المــدة لمــدة ثالثــة أشــهر 

__________ 

 Kalashnik v. Seretary-General of the United[الحكــــم الصــــادر فــــي قضــــية كاالشــــنيك ضــــد األمــــين العــــام لألمــــم المتحــــدة]  )1(  

Nations, Judgment No. 2016-UNAT-661. 
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، الــذي PD A/4/Part II/Rev. 7/Section II/Amend.1مــن توجيــه شــؤون المــوظفين  48انتهاكــًا للفقــرة 
حاملو عقود المدة المحدودة لفترات تتـراوح بـين سـتة أشـهر وأربـع سـنوات. وقـد تمتـد يعمل ”ينص على ما يلي 

فتــرة التوظيــف األوليــة بمــا يصــل إلــى ســنة واحــدة، ويجــوز تجديــد تعيينــات المــوظفين العــاملين بعقــود محــدودة 
  .“سنواتالمدة لمدة تصل إلى سنة واحدة في المرة الواحدة. وال تتجاوز فترة التوظيف اإلجمالية أربع 

ويدفع المستأنف أيضا بأن محكمة األونـروا للمنازعـات ارتكبـت خطـأ قانونيـًا عنـدما خلصـت إلـى أن   - 19
لــم يكـن يسـتوفي شــروط  2018كـانون األول/ديسـمبر  31طعنـه فـي قـرار عــدم تمديـد عقـده محـدود المــدة بعـد 

ويــل إلـى أي نـوع آخــر مـن التعيينــات. المقبوليـة ألن العقـود محــدودة المـدة ال تحمـل أي توقــع بالتجديـد أو التح
ـــاقين، أحـــدهما فـــي  ـــين فـــي غـــزة اتف ـــداني فـــي غـــزة واتحـــاد المـــوظفين المحلي ـــرم المكتـــب المي  آذار/ 29وقـــد أب

، تضـــــمنا افتراضـــــا واضـــــحا بتمديـــــد العقـــــود. 2018تشـــــرين الثـــــاني/نوفمبر  14واآلخـــــر فـــــي  2018 مـــــارس
املين لدى المكتب الميداني فـي غـزة بموجـب النـوع نفسـه وباإلضافة إلى ذلك، جددت الوكالة عقود زمالئه الع

 من العقود. وكونه اسُتهِدف من دون غيره بعدم التمديد دليل على شذوذ القرار. 

ــــده محــــدود المــــدة إلــــى مــــا بعــــد   - 20 ــــوت أن قــــرار عــــدم تمديــــد عق  كــــانون األول/ 31ويؤكــــد الســــيد زق
مضللة شنتها الوكالة ضده. وقـد أخطـأت محكمـة كان نتيجة سوء سلوك ومضايقة ومعلومات  2018 ديسمبر

األونـــروا للمنازعـــات بعـــدم معالجـــة مـــا ألحقـــه بـــه إنهـــاء عقـــده محـــدود المـــدة مـــن أذى نفســـي وبـــدني وٕاضـــرار 
 بالسمعة. 

ويشير المستأنف بإسهاب إلـى مسـائل تتعلـق بالرتبـة والفئـة والدرجـة الـواردة فـي عقـده محـدود المـدة،   - 21
منــذ بدايــة تعيينــه بعقــد محــدود  “جــائرا”كـان  1والفئــة دال والدرجــة  10تــه فــي الرتبــة ويـدعي أن تصــنيف وظيف

المدة. ولكن، بما أن هـذه المسـائل تقـع بوضـوح خـارج نطـاق هـذه المراجعـة، لـن نـورد هنـا الحجـج التـي سـاقها 
 السيد زقوت في هذا الصدد.

ء القــرار الطعـين؛ وأمــرا يقضــي بــأن وأخيـرا، تشــمل ســبل االنتصـاف التــي يطالــب بهــا المسـتأنف إلغــا  - 22
تصدر األونروا تصريحا علنيًا يتضمن براءة السيد زقوت والقبول بأنـه تعـرض النتقـام ولسـلوك محظـور؛ وأمـرا 

  يقضي بأن تجري األونروا تحقيقا في هذه األحداث؛ وتعويضا يعادل صافي الراتب األساسي لمدة سنتين.
  

 جواب المستأَنف ضده    

ــا مــن األســباب أوال، يــد  - 23 فع المســتأنف ضــده بــأن المســتأنف لــم يحــدد، ناهيــك عــن كونــه لــم يثبــت، أي
) من النظام األساسي لمحكمة األمـم المتحـدة لالسـتئناف للطعـن فـي حكـم صـادر عـن 1( 2الواردة في المادة 

ية التــي محكمــة األونــروا للمنازعــات. ويــدفع المســتأَنف ضــده بــأن قضــية الســيد زقــوت ليســت إال تكــرارا للقضــ
رفعها أمام محكمة األونروا للمنازعـات دون أن يـتمكن مـن إثبـات أن المحكمـة قـد ارتكبـت خطـأ أو وقعـت فـي 

 مغالطة غير ذلك.

 204/2018 وباالنتقــال إلـــى الـــدفوع المحـــددة التـــي تقـــدم بهـــا المســـتأنف فيمـــا يتعلـــق بملـــف القضـــية  - 24
عـــات، يقـــول المفـــوض العــام إن هـــذا االدعـــاء لـــم يكـــن يســـتوفي شـــروط المرفوعــة أمـــام محكمـــة األونـــروا للمناز 
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المقبولية ألن السيد زقوت لم يحدد القرار الطعين. ويقول المسـتأَنف ضـده إن ذلـك يمثـل أساسـا كافيـا لـرد هـذا 
 .)2(االدعاء بإجراءات موجزة

للطعــن، يقــول المســتأَنف  قــابال “اإليجــابي”وردا علــى الســؤال األساســي فيمــا لــو كــان القــرار اإلداري   - 25
ضده إن محكمة األونروا للمنازعات قد طبقت بشكل صحيح القانوَن الذي يـنص علـى أن مثـل هـذه القـرارات، 

 التي ليس لها أي تأثير سلبي على عمل المستأنف، ال تستوفي شروط المقبولية.

الـذي ُأبلـغ بـه فـي الرسـالة  وحتى لو كان السيد زقوت محقًا في أن القرار الـذي طعـن فيـه هـو القـرار  - 26
، فــإن المســتأَنف ضــده يقــول إن هــذا القــرار أيضــًا قــد أبطلتــه قــرارات الحقــة 2018تموز/يوليــه  25المؤرخــة 

 تسمح بتمديد عقده بحيث ينطبق المبدأ القانوني الذي يمنع قبول الطعون في القرارات اإليجابية.

وفــي معــرض تنــاول عناصــر الطعــن فــي حكــم محكمــة األونــروا للمنازعــات بشــأن ملفــي القضــيتين   - 27
، يـــدفع المســـتأَنف ضـــده بـــأن هـــاتين القضـــيتين أيضـــًا كانتـــا ال تســـتوفيان شـــروط 043/2019و  014/2019

 المقبولية ألنهما تدعيان أنهما تطعنان في القرارات اإليجابية.

زقــوت فــي ذلــك الجــزء مــن حكــم محكمــة األونــروا للمنازعــات الــذي وفــي معــرض تنــاول طعــن الســيد   - 28
، يقـول المسـتأَنف ضـده إن العقـود 2018كـانون األول/ديسـمبر  31يسمح بالمطالبة بتمديد العقـد فيمـا بعـد  لم

ـــوع آخـــر  ـــى أي ن ـــل إل ـــد أو التحوي ـــع بالتجدي ـــد الخـــاص بالمســـتأِنف ال تحمـــل أي توق ـــل العق محـــدودة المـــدة مث
 التعيينات. من

ويقــول المســتأَنف ضــده إن أســباب الطعــن التــي قــدمها المســتأنف بشــأن هويــة الموقــع علــى الرســالة   - 29
لم تطَرح أمام محكمة األونروا للمنازعات، وبالتالي ال يمكن تقديمها  2018تشرين الثاني/نوفمبر  22المؤرخة 

  ألول مرة في هذا الطعن.
  

 الحيثيات    

يعيــد عــرض قضــيته كمــا عرضــت علــى محكمــة األونــروا للمنازعــات  ال يمكــن لمســتأنف ببســاطة أن  - 30
ويدعونا إلى إعادة البت فيها على سبيل االستئناف. ولكن إذا قال المسـتأنف إن هنـاك خطـأ فـي طريقـة البـت 
فــي قضــيته (خطــأ قــانوني أو خطــأ فــي الوقــائع)، فلــيس مــن الجــائز فقــط عــرض القضــية نفســها علــى ســبيل 

بوجود خطأ في طريقـة البـت فيهـا فـي المرحلـة االبتدائيـة. بـل قـد يكـون مـن الضـروري االستئناف لدعم دعوى 
عـــرض قضـــية المســــتأنف علـــى هـــذا النحــــو، ألنـــه ســـيتعين علــــى المســـتأنف، باإلضـــافة إلــــى تحديـــد الخطــــأ 

 األخطاء، إقناع محكمة االستئناف بالوقائع الالزمة لتحقيق نتيجة ناجحة مـن خـالل تطبيـق القـانون تطبيقـا أو
سليما (عندما يكون هناك خطأ قانوني) أو من خالل إيجـاد الوقـائع الصـحيحة (عنـدما يكـون الخطـأ وقائعيـا). 
غير أن هذه العملية سـتكون بالضـرورة علـى أسـاس المرافعـات والوقـائع بصـورتها التـي ُعرضـت علـى محكمـة 

ـــد المســـتأنف أك ـــا أال ننتق ـــى هـــذا األســـاس، ينبغـــي لن ـــا األونـــروا للمنازعـــات. وعل ـــالزم، بوصـــفه طرف ـــر مـــن ال ث
ممثــل، ألنــه عــرض قضــيته علــى نحــو مــا فعــل. وعلــى الــرغم مــن أن الســيد زقــوت قــد ال يكــون تنــاول  غيــر

__________ 

 Haydar v. Secretary-Generalيستشهد المفوض العام هنا بـ [الحكم الصادر في قضية حيدر ضد األمين العام لألمم المتحـدة]   )2(  

of the United Nations, Judgment No. 2018-UNAT-821, para. 16. 
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) مــن النظــام األساســي لهــذه المحكمــة بالقــدر ذاتــه مــن الكفــاءة لطــرف ممثــل قانونيــا، نســتنتج أنــه 1( 2 المــادة
 وقائع و/أو في القانون.يدفع بأن محكمة األونروا للمنازعات قد أخطأت في ال

لم يكن القـرار الـذي  204/2018وحتى لو كنا سنقبل لغرض هذا الطعن أن القرار المتصل بالملف   - 31
بتــت فيــه محكمــة األونــروا للمنازعــات، بــل بــاألحرى كــان، كمــا يقــول الســيد زقــوت، القــراَر الــذي ُأبلــغ بــه فــي 

، ونجم 2018تشرين الثاني/نوفمبر  22ا بمراجعته في والذي نجح في أن تقوم األونرو  2018تموز/يوليه  25
، فال يمكن للطعن الذي تقدم بـه علـى 2018كانون األول/ديسمبر  31عن ذلك تمديد عقده محدود المدة إلى 

أســاس الخطــأ فــي التسلســل الزمنــي أن يــنجح. ويرجــع ذلــك إلــى أن قــرار المراجعــة الــذي اتخذتــه األونــروا فــي 
تموز/يوليه لصـالح السـيد زقـوت. وبعبـارة أخـرى، لـم يعـد  25ر قد نقض القرار المؤرخ تشرين الثاني/نوفمب 22

تموز/يوليـه) ضـار بـه. وهـذا يقلـص عـدد القـرارات اإلداريـة التـي يمكـن التقاضـي  25هناك قرار إداري (مـؤرخ 
وا قـد تصـرفت بشأنها، ويطرح السؤال الذي هو في الواقع في صميم هذه القضية، أال وهو ما إذا كانت األونر 

. وسـنقرر 2018كـانون األول/ديسـمبر  31بشكل قانوني في عـدم تجديـد عقـد السـيد زقـوت محـدود المـدة بعـد 
 هذه المسألة فيما بعد.

وســيكون اإلخفــاق مصــير جميــع أبــواب الطعــن التــي اســتخدمها المســتأنف باســتثناء طعنــه فــي قــرار   - 32
. ويرجــع 2018كــانون األول/ديســمبر  31حــدود المــدة بعــد الوكالــة بعــدم تجديــد أو تمديــد عقــد الســيد زقــوت م

تموز/يوليـه كانـت فـي صـالحه ألنهـا  1ذلك لسبب بسيط مفاده أن تلك القرارات التي نصـت علـى التمديـد مـن 
أضــافت مــا مجموعــه ســتة أشــهر إلــى آخــر عقــد محــدود المــدة ارتــبط بــه. وعــالوة علــى ذلــك، فقــد وافــق الســيد 

 كــانون األول/ 31علــى تمديــد عقــده محــدود المــدة إلــى  2018لثــاني/نوفمبر تشــرين ا 29زقــوت صــراحة فــي 
 ديسمبر، وكان ذلك آخر تمديد له.

وفيما يتعلق برفض المستأَنف ضده تمديد أو تجديد عمـل المسـتأنف بعـد ذلـك التـاريخ، فإننـا ال نجـد   - 33
ومفادهــا أن الوكالــة كــان لــديها أي خطــأ فــي منطــق محكمــة األونــروا للمنازعــات والنتيجــة التــي توصــلت إليهــا 

يبــرر القيــام بــذلك. وال يمكــن إنكــار أن الوكالــة واجهــت عجــزا ماليــا هــائال، وهــو أمــر ال يجــادل فيــه الســيد  مــا
زقوت. وقد نّص عقده محدود المدة صراحة على أال يكون لديه أي توقع بالتجديـد أو التمديـد أو التحويـل إلـى 

مـا يتعلـق باألسـباب األخـرى للطعـن الـذي قدمـه السـيد زقـوت، بمـا فـي ذلـك أي نوع آخر من التعيينـات. أمـا في
طعنــه فــي ســلطة أحــد المــوقعين علــى المراســالت، فإننــا نقبــل أن هــذه األســباب جديــدة بمعنــى أنهــا لــم تعــرض 
علــى محكمــة األونــروا للمنازعــات، وبالتــالي ال يمكــن الســماح بهــا ألول مــرة فــي االســتئناف مــا لــم تكــن هنــاك 

 استثنائية لقبولها. ولم يثبت السيد زقوت أن هناك أسبابًا من هذا القبيل.ظروف 

 وفي هذه الظروف، ال تنشأ أي مسائل بشأن سبل االنتصاف للسيد زقوت.  - 34
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 حكم    
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  .UNRWA/DT/2020/006 رقم
                                                                                            

 اإلنكليزية :النسخة األصلية ذات الحجية

 .2020تشرين األول/أكتوبر  30بتاريخ 

    
  (توقيع)

  القاضي كولغان، رئيسا
  أوكالند، نيوزيالندا

  (توقيع)

  القاضية هالفيلد
  جويز دي فورا، البرازيل

  (توقيع)

  القاضي ريكوس
  أثينا، اليونان

    
 في نيويورك، الواليات المتحدة. 2020كانون األول/ديسمبر  8ُأدرجت بالسجل بتاريخ 

  (توقيع)

  وايشينغ لين، رئيس قلم المحكمة

    

  


