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  مقدمة

محمد سعد، وسميح مخيمر، وطارق مقداد، دعوى فردية رفعھا  ھذه اثنتان وستون .1

لبد، وإياد الرم*وي، وأدھم أبو شاويش، وزھير  ليمسعد هللا، وأنيس أبو ص*ح، وس ومحمود

سعد، ورامي النويري، وعبد هللا نصر هللا، وعماد إياد، ومحمد أبو لبن، ويزيد أبو سويرح، 

ويزن أبو سويرح، وخالد حمدان، وتوفيق عبد الھادي، وحسين بربرخ، وسامر الحويطي، 

، وسمير سكيك، وشادي رجب، وعمرو طافش، وأيمن عراضة، وعمر الكرد، وخالد صنع هللا

و كاميل، ومحمد الجزار، وخليل البحيصي، وع*ء الدين عرسان، بوعبدهللا غزال، ومحمد أ

وغادة حجازي، ومعين السيد، ووائل النجيلي، وأحمد عجور، ومحمد جبر، ورأفت الفرا، 

وشادي أبو زنادة، ومحمد أبو سلطان، ورامي حمد، وس*م القصاص، وعاصم الحسنات، 

ومحمد عاشور، ومحمود اCسطل، ومنتصر  عاشور، وإيھاب الزيان، وخالد محسن، وشريف 

خفاجة، وطارق زقوت، وعالية أبو خاطر، وكامل البيطار، وأمجد الريفي، وزاھر جاد الحق، 

ة، وعماد العطار، ومحمود رجب، وشيرين يوإبراھيم عزام، وأحمد شعبان، وصابرين شقل

، ومحمد أبو وردة، ومحمد النجار، وغادة الرفاتي ("المدعون") الساعاتي، وضياء المصري،

في قرارات اتخذتھا وكالة اCمم المتحدة Jغاثة وتشغيل Rجئي فلسطين في  وذلك بقصد الطعن

 ذات الشرق اCدنى ("المدعى عليه"/"الوكالة")، وھي القرارات القاضية بعدة تمديد عقودھم

  محدودة.  الزمنية المدة ال

  ئعالوقا

موجب عقود مدة محدودة بصفة مھندسي موقع بموظفون في الوكالة  المدعون جميعا .2

  في مكتب إقليم غزة. 

، ُمددت عقود المدعين 2018يناير/كانون الثاني  10و 2017ديسمبر/كانون اCول  7في  .3

  على التوالي.  2018مارس/آذار  31مارس/آذار و 7ث*ثة أشھر، وذلك حتى 

، أعلن المفوض العام أن 2018يناير/كانون الثاني  17في بيان إلى جميع الموظفين في  .4

مليون دوRر أميركي  60إلى  2018حكومة الوRيات المتحدة قلصت مساھمتھا للوكالة لعام 

  مليون دوRر أميركي.  350التي بلغت  2017مقارنة بمساھمتھا في عام 
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، سلط 2018مارس/آذار  6بموجب رسالة إلى جميع الموظفين في إقليم غزة تاريخھا  .5

مدير عمليات اCونروا في غزة الضوء على الصعوبات المالية التي تواجھھا الوكالة بسبب 

الخفض المفاجئ في المساھمات المقدمة لھا، وذكر أن "عقود المدة المحدودة التي يحملھا 

  اCغلب ھذا الشھر وأنھا لن تُجدد".   المھندسون ستنقضي على 

  .  2018مايو/أيار  21رفع جميع المدعين طلبات مراجعة القرار في  .6

، ُرفعت الدعاوى إلى محكمة اCونروا للمنازعات 2018أغسطس/آب  28و 9في  .7

 10و 2018أغسطس/آب  12("المحكمة")، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في الفترة من 

  .2018سبتمبر/أيلول 

، رفع المدعى عليه طلبا لدمج الدعاوى، فأرِسل طلب 2018سبتمبر/أيلول  11في  .8

. في اليوم نفسه، أكد ممثل المدعين في 2018سبتمبر/أيلول  12المدعى عليه إلى المدعين في 

رسالة إليكترونية إلى رئيسة قلم المحكمة تسلّم الطلب وأضاف بعض التعليقات، فأرِسلت ھذه 

  مدعى عليه في التاريخ نفسه.التعليقات إلى ال

، 2018سبتمبر/أيلول  23) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 168بموجب اCمر رقم  .9

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لدمج الدعاوى.

، رفع المدعى عليه رده الموحد على الدعاوى، 2018أكتوبر/تشرين اCول  24في  .10

  .2018أكتوبر/تشرين اCول  25فأرِسل الرد إلى المدعين في 

، رفع المدعون طلبا لرفع م*حظات على رد المدعى 2018نوفمبر/تشرين الثاني  7في  .11

  عليه، فأرِسل طلب المدعين إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد، 2018نوفمبر/تشرين الثاني  12في  .12

  . 2018ين الثاني نوفمبر/تشر 13ثم أرِسل الطلب إلى المدعين في 

نوفمبر/تشرين الثاني  18) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 210بموجب اCمر رقم  .13

، قبلت المحكمة طلب المدعين لرفع م*حظات على رد المدعى عليه، ومع ذلك، لم 2018

  يرفع المدعون أي م*حظات. 
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نوفمبر/تشرين الثاني  25) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 218بموجب اCمر رقم  .14

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده.  ،2018

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على 2018ديسمبر/كانون اCول  3في  .15

  الدعوى، فأرِسلت الترجمة إلى المدعين في اليوم نفسه.

  حجج المدعين

  يقدم المدعون الحجج التالية: .16

i(  ن خبرتھم كانت تفوق 2010في عام  2كان ينبغي تعيينھم على الخطوةC وذلك ،

  ث*ث سنوات آنذاك؛

ii(  ولCستقالة وتوقيع عقود جديدة؛2015في أكتوبر/تشرين اRأجبِروا على ا ،  

iii(  جل، 2017في عامCورغم زيادة مرتبات المھندسين أصحاب التعيينات محددة ا ،

  لم تُرفع مرتبات المدعين؛ 

iv(  ونرواCرغم توصيات لجنة خاصة ُشكلت بشأن وضع مھندسي الموقع، لم تحّول ا

الذين أكملوا أربع سنوات من الخدمة في  -عقود المدة المحدودة التي يحملھا المدعون 

  إلى تعيينات محددة اCجل؛ و  -الوكالة 

v(  أن عقود 2018يونيو/حزيران  30رغم وعد الوكالة لتمديد عقودھم حتى Rإ ،

  .2018مارس/آذار  31أو  7مدة المحدودة ُمددت حتى ال

  يلتمس المدعون ما يلي: .17

i( جل؛Cتحويل عقود المدة المحدودة التي يحملونھا إلى تعيينات محدد ا  

ii(  :التعويض عن  

  ؛ 2والخطوة  1فرق الراتب بين الخطوة    )أ
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، بعد إتمام السنة الرابعة من الخدمة؛ 3والخطوة  2طوة خفرق الراتب بين ال  )ب

  و 

فرق الراتب الناتج عن رفع مرتبات مھندسي الموقع أصحاب العقود محددة   )ت

  اCجل؛ و

iii( ي عدم ف التعويض عن الضرر النفسي الذي قاساه المدعون نتيجة للتعسف المتمثل

  .ذات المدة الزمنية المحدودةتمديد عقودھم 

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .18

i(  مراجعة القرار في وقت م*ئم؛  اتطلبتقاصر المدعون عن رفع  

ii(  عدم تمديد عقود المدة المحدودة قرار إذا قضت المحكمة بمقبولية الدعاوى، فإن

  التي يحملھا المدعون كان قرارا مراعيا لzصول؛ 

iii(  تحمل توقعا بالتجديد؛ R تشير كتب تعيين المدعين إلى أن تعييناتھم  

iv( شارة الواردة في كتب تعيين المدعJنيإن ا  R إلى الفترة المحددة بأربع سنوات

  تخلق توقعا قانونيا شرعيا لتجديد العقد؛  

v(  نظرا إلى التحديات المالية الجسيمة وقلة التمويل، استحال تمديد عقود المدعين؛  

vi(  لم يقدم المدعون أي دليل على أن القرارات كانت تعسفية أو مزاجية أو أن دافعھا

ارجة عن الموضوع، أو اعتراھا خلل إجرائي أو خطأ كان التحامل أو عوامل أخرى خ

  في القانون؛ و

vii(  .نتصاف التي يلتمسھا المدعونRأساس قانونيا لوسائل ا R  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعاوى بكاملھا. .19
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  ا+عتبارات

  نطاق القضايا

 الطعينة،ليست دعاوى المدعين وR طلباتھم لمراجعة القرار واضحة بشأن القرارات  .20

ما رفع بھا الدعوى؛ فحتى عندوالمحكمة عموما تتحلى برحابة صدر واسعة إزاء الطريقة التي تُ 

ون الدعوى واضحة وضوحا تاما، تحاول المحكمة دائما فھم ماھية القرار الذي يطعن فيه كR ت

لى دة، يتجإدارية ع تالمدعي فع*. في القضايا الماثلة أمامنا، رغم أن المدعين انتقدوا قرارا

للمحكمة بعد قراءة متمعنة لمرافعات المدعين أنھم يطعنون في القرارات القاضية بعدم تمديد 

  .2018عقود المدة المحدودة بعد مارس/آذار 

  المقبولية 

من حجج المدعى عليه أن الدعاوى غير مستوفية لشروط المقبولية من حيث   .21

اRختصاص الموضوعي Cن طلبات مراجعة القرار لم تُرفع في الوقت الم*ئم، وذلك Cن 

أعلمت المدعين ب* لبس  2018مارس/آذار  6رسالة مدير عمليات اCونروا في غزة المؤرخة 

  ، غير أن المحكمة R تتفق مع ھذه الحجة. لزمنية المحدودةذات المدة اعن عدم تمديد عقودھم 

 اJداري الطعين يقوم علىالقرار يفيد فقه محكمة اCمم المتحدة ل*ستئناف أن تاريخ  .22

 عناصر موضوعية يستطيع ك* الطرفين تحديدھا بدقة (حكم محكمة اCمم المتحدة ل*ستئناف

Rosana 2012-UNAT-273  أما علم الموظف بقرار ما ف* يعني بالضرورة 25 الفقرة .(

 Babikerمن حكم محكمة اCمم المتحدة ل*ستئناف  41تسلّم الموظف إشعارا بالقرار (الفقرة 

2016-UNAT-672 لبس فيھا R أخيرا، يجب تبليغ قرار عدم التجديد بطريقة واضحة .(

من حكم محكمة اCمم المتحدة  32-25لفقرات (ا القرارب اإشعارتُعتبر تتسم بجدية كافية، وذلك لو

  ). Auda 2017-UNAT-746ل*ستئناف 

R ترى المحكمة في القضايا الماثلة أمامھا إمكانية اعتبار رسالة مدير عمليات اCونروا  .23

إشعارا جليا ب* لبس بقرار عدم التمديد، ففي الرسالة  2018مارس/آذار  6في غزة المؤرخة 

أن ذكر أن  مدير عمليات اCونروا في غزة إR ، ما كان من2018ر مارس/آذا 6المؤرخة 

ھذا الشھر وأنھا لن  على اCغلب""عقود المدة المحدودة التي يحملھا المھندسون ستنقضي 
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أو بعد  2018مارس/آذار  6تُجدد (التشديد مضاف)". لما كان ذلك، لم يُبلّغ كل مدعٍ بعينه قبل 

ذلك تقضي المحكمة أن قرارات ضمنية نشأت تفيد بعدم تمديد لذلك عن عدم تجديد عقده، و

عقود المدة المحدودة التي يحملھا المدعون. وفي حالة القرار اJداري الضمني، يجب على 

المحكمة تحديد التاريخ الذي علم به الموظف، أو كان ينبغي له أن يعلم فيه وفق المعقول، 

 Chahrourم محكمة اCمم المتحدة ل*ستئناف من حك 11بالقرار الذي يطعن فيه (الفقرة 

2014-UNAT-406  .(  

في المستھل، يظھر من الصواب اRفتراض أن تاريخ القرارات الطعينة لجميع المدعين  .24

.  2018مارس/آذار  31أو  2018مارس/آذار  7كان تاريخ انقضاء عقود المدة المحدودة، أي 

لرفع  2018مايو/أيار  31أو  2018مايو/أيار  7وفقا لھذا المنظور، كان أمام المدعين حتى 

  طلبات مراجعة القرار؛ بيد أن المحكمة R تتفق مع ھذا المنظور بسبب ظروف ھذه القضايا. 

 2018مارس/آذار  7ترى المحكمة أن المدعين الذين انقضت عقودھم محدودة المدة في  .25

عدة، وأول ھذه اCسباب أن Cسباب  2018مارس/آذار  7ربما توقعوا تمديدا آخر لھا بعد 

إشعارا واضحا لم تكن  2018مارس/آذار  6رسالة مدير عمليات اCونروا في غزة المؤرخة 

م التمديد، وذلك Cن الرسالة ذكرت فقط أن عقود ھؤRء المھندسين دR لبس فيه بقرار ع

ا واضحا ھم إشعار"ستنقضي على اCغلب ھذا الشھر وأنھا لن تُجدد".  ثانيا، لم يتسلم كل فرد من

ن لدى المدعين أمل خ*ل شھر R لبس فيه بقرار عدم تمديد العقود؛ بناء على ذلك، ربما تكوّ 

أن عقودھم قد تُمدد. ثالثا، ت*حظ المحكمة أن عقود بعض المدعين ُجددت  2018مارس/آذار 

 31إلى  2018يناير/كانون الثاني  1لمدة ث*ثة أشھر من  2018يناير/كانون الثاني  10في 

أيام بعد انقضاء  10، أي أن عقود ھؤRء المدعين ُمددت بأثر رجعي بواقع 2018مارس/آذار 

عقودھم، وھذا سبب آخر ليأمل المدعون في تمديد آخر لعقودھم بعد تاريخ انقضائھا في ظل 

  غياب إشعار واضح R لبس فيه لقرار عدم التمديد. 

لقرارات عدم تمديد عقود لتاريخ الدقيق أخيرا وليس آخرا، إن عدم الوضوح بشأن ا .26

تجلى أيضا في طلبات مراجعة القرار التي قدموھا، فقد ذكر المدعون في ردھم على يالمدعين 

  السؤال "حدد القرار الذي تسألنا مراجعته" ما يلي: 

لقد تم إع*منا شفھيا خ*ل اجتماع مع إدراة اCونروا أن عقودنا التي 
لن تُجدد، علما أن  2018 أو أبريل/نيسان ستنقضي في مارس/آذار
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، ولم يصلنا قرار مكتوب 2011عقودنا ُجددت بصورة مستمرة منذ عام 
في ھذا الشأن، ونحن حاليا في مفاوضات مع اJدارة، ونحن في اعتصام 

يوما. وكانت ھناك مفاوضات مكثفة في نھاية  70مستمر منذ أكثر من 
المھندسين حملة العقود ذات المدة العام أدت إلى حل، وھو تثبيت بعض 

المحدودة في وظائف محددة اCجل، وأن تُجدد عقود المدة المحدودة 
  �خرين. لكن الوكالة تجاھلت جميع ھذه اRتفاقات. 

أما إجابة المدعين عن السؤال: "متى اتُخذ القرار/متى علمت به"، فقد كانت كما يلي:   .27

  جديد في أي لحظة". "ما زالت اCمور غامضة، وقد يحدث الت

بناء على ذلك، وبسبب قلة الوضوح بشأن التاريخ الدقيق لقرارات عدم تمديد عقود  .28

مايو/أيار  21المدعين، وعند اCخذ في اRعتبار أن المدعين قدموا طلبات مراجعة القرار في 

، تقضي المحكمة أن جميع المدعين قدموا طلبات مراجعة القرار بطريقة تراعي حسن 2018

التوقيت؛ ولما كان ذلك، جميع الدعاوى مستوفية لشروط المقبولية من حيث اRختصاص 

  الموضوعي.

  موضوع الدعوى

، ُمددت عقود المدعين 2018يناير/كانون الثاني  10و 2017ديسمبر/كانون اCول  7في  .29

في بيان إلى جميع الموظفين و. 2018مارس/آذار  31ومارس/آذار  7ث*ثة أشھر، وذلك حتى 

، أعلن المفوض العام أن حكومة الوRيات المتحدة قلصت 2018يناير/كانون الثاني  17في 

 2017مليون دوRر أميركي مقارنة بمساھمتھا في عام  60إلى  2018مساھمتھا للوكالة لعام 

، أعلن مدير 2018مارس/آذار  6في رسالة مؤرخة ومليون دوRر أميركي.  350التي بلغت 

الصعوبات المالية التي تواجھھا الوكالة، وذكر أن "عقود المدة عن في غزة عمليات اCونروا 

  المحدودة التي يحملھا المھندسون ستنقضي على اCغلب ھذا الشھر وأنھا لن تُجدد". 

تنص كتب تعيين المدعين على ما يلي بشأن تجديد عقودھم ذات المدة المحدودة  .30

  وتمديدھا: 

د تجديإن ا أي توقع بالتجديد أو التمديد. + يحمل عقد المدة المحدودة ھذ
عقد المدة المحدودة ھذا رھن بجملة أمور منھا توافر التمويل  أو تمديد

للمشروع، واستمرار الحاجة إلى الوظيفة، وتقديم الموظف أداء ُمرضيا. 
الرجاء العلم أنه R يجوز أن تزيد المدة التراكمية لعقد المدة المحدودة 

  سنوات (التشديد في اCصل). 4على 
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رقم  ينص توجيه شؤون الموظفين .31

PD/A/4/PartII/Rev.7/SectionII/Amend.1  المعني بعقود المدة المحدودة على ما يلي

  في اCجزاء ذات الصلة:  

. ينبغي أن يكون لدى حاملي عقود المدة المحدودة فھم واضح لطبيعة 50
  ھذه التعيينات، فھي تعيينات ذات زمن محدود، وليست تعيينات دائمة. 

[…]  

 "،"X" وAالمحدودة إلى فئتي التعيين " . R يمكن تحويل عقد المدة52

فالحصول على تعيين من ھاتين الفئتين يوجب على الموظف أن يُختار 
بعد عملية اRستقدام التنافسية العادية السارية على الوظائف المحلية 

  اRعتيادية.

من حكمھا  44وفي ھذا المقام، قضت محكمة اCمم المتحدة ل*ستئناف في الفقرة  .32

Nouinou 2019-UNAT-902  :بما يلي  

من المبادئ الراسخة أن تعيينات اCجل المحدود وتعيينات المدة المحدودة 
  R تحمل توقعا للتجديد أو التحويل إلى نوع آخر من أنواع التعيينات.

يلزم مما سبق أن تعيينات المدعين ذات المدة المحدودة R تحمل توقعا للتجديد أو التحويل  .33

أنواع التعيينات. ومع ذلك، يمكن الطعن في قرار عدم التمديد إذا لم تتصرف إلى نوع آخر من 

التحيز أو التحامل أو  الوكالةوشفافية مع الموظف، أو إذا كان دافع  لالوكالة بإنصاف وعد

ورا د تدافع غير سليم؛ ويقع على كاھل الموظف عبء اJثبات أن عوامل من ھذا القبيل لعب

 Pirnea 2013-UNAT-311في القرار اJداري (حكم محكمة اCمم المتحدة ل*ستئناف 

  ). 32الفقرة 

في القضايا الماثلة أمام محكمتنا، يبين من ملفات القضايا أن السبب الوحيد وراء قرارات  .34

لى ع عدم التمديد ھي اCزمة المالية التي كانت تعصف باCونروا، وR يطعن المدعون في ذلك.

  حد قول مدير عمليات اCونروا في غزة: 

إن الخفض الھائل الذي أجرته الوRيات المتحدة اCميركية أكبر مانحينا، 
مليون  350مليون دوRر أميركي من أكثر من  300وھو البالغ نحو 

لكل من ميزانية البرامج  2018دوRر أميركي الذي كان متوقعا في عام 
لقتھا الوكالة، أغرق الوكالة في أزمة وجودية ونداءات الطوارئ التي أط

  حادة ومفاجئة.   
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ُعقد مع الوكالة لتمديد عقود المدة المحدودة  افي ھذا الصدد، يحتج المدعون بأن اتفاق .35

وتحويلھا إلى تعيينات محددة اCجل خ*ل  2018يونيو/حزيران  30التي يحملونھا حتى 

  . 2018النصف الثاني من عام 

36. Rتفاقية يتجلى من اRتفاقية الخاصة بتسوية أوضاع حملة عقود المدة المحدودة، وھي ا

بين مدير عمليات اCونروا في غزة واتحاد الموظفين  2017مارس/آذار  29الموقعة في 

المحليين في غزة، أن اRتفاق تم على أن تبقى وظائف مھندسي المواقع المصنفين "الفئة ب" 

في الجدول المرفق باRتفاقية على ھذه الطريقة من طرائق  الخاضعة لعقود المدة المحدودة

  التعيين". 

في وقت Rحق، وعلى إثر توصيات من "فريق العمل المعني بطريقة تعيين مھندسي  .37

بين مدير عمليات اCونروا في غزة  2017ديسمبر/كانون اCول  7المواقع"، ُعقد اجتماع في 

ماع، لخص مدير عمليات اCونروا في غزة في رسالة دسي المواقع.  بعد ھذا اRجتنوممثلي مھ

فحوى اRجتماع للمشاركين فيه، ووصف  2017ديسمبر/كانون اCول  17إليكترونية تاريخھا 

  ا�فاق بشأن مخاوف المدعين على النحو التالي: 

 يّسرتمديسمبر/كانون اCول  7أشكركم ثانية Cنكم خ*ل اجتماعنا في 

المتفانية التي يقدمھا الكثيرون من المھندسين العاملين لخدمة لفضل فھما أ
بموجب عقود المدة المحدودة. لقد بينتم أيضا أن علمية تسوية أوضاع 
عقود المدة المحدودة التي أقرھا َسلَفي في وقت سابق من ھذا العام لم 
تشمل وظائف مھندسي الموقع. وأنتم تعلمون تماما اCسباب وراء ذلك، 

ريق العمل المشترك مقترحات بديلة قد يمكن من خ*لھا وقدمتم من ف
اRعتراف بخبرتكم. يشكل التقرير انعكاسا شام* لوجھات النظر التي 
ُعبر عنھا في ھذا الموضوع، وھذا مدعاة Cن أشكر كل عضو من 

  أعضاء الفريق.

أتفھم تماما رغبتكم في الحصول على وظائف بأجل محدد مع اCونروا 
أقدر ما تواجھونه أنتم وعائ*تكم من ضيق سبل العثور في غزة، كما 

على وظائف، وذلك بسبب تردي اCحوال اRجتماعية واRقتصادية في 
    غزة في السنوات اCخيرة.

لدى اختتام اجتماعنا تعھدت بأن أنظر بتمعن في الخيارات التي قدمھا  
  م.فريق العمل المشترك وأن أعطي توجيھا واضحا في الوقت الم*ئ

و ھ استنادا إلى المراجعة اCولية التي أجريتھا، فقد خلصت إلى أن ا�ن
قرار نھائي في المسألة. والسبب الرئيسي في ھذا  خاذالوقت الم*ئم Rت
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ھو أن الحجم العمل في المشروع ومستوى الدخل مع اCسف R يعكسان 
ا ليس ، وھما‘المصالحة’الزيادة في التفاؤل لدى المانحين بشأن علمية 

بالمستوى المطلوب لكي نعرض المزيد من الوظائف ذات اCجل المحدد 
حجم العمل في وأن ندفع أجورھا. بعبارة أخرى، إن التوقعات الحالية ل

مع اCسف R تمكننا في  2018ط الميزانية لعام يالمشروع ونتائج تخط
سي اJدارة العليا من دراسة خيارات من شأنھا أن تزيد عدد وظائف مھند

الموقع بنمط العقود محددة اCجل، بما فيھا تلك الممولة من مصادر غير 
  مصادر تمويل البرامج.

ومع ذلك، ما زلت مستعدا للنظر في الحالة التي قدمھا فريقكم؛ وعلى 
وجه الخصوص، سنجري استعراضا لحجم العمل في المشروع 

درس ، وسن2018ولتوقعات الدخل مرة أخرى في نھاية فبراير/شباط 
مرة أخرى إمكانية تحمل كلفة خيارات بديلة في ذلك الوقت. في ھذه 
اCثناء، سأعمل مع الزم*ء ا�خرين وسنحاول حشد الموارد التي نحتاج 
  إليھا لرفع مستوى حجم المشروع وما يرتبط بذلك من تمويل الوظائف.

صحيح أن أملكم ربما قد خاب Cنكم لم تحصلوا على إجابة قاطعة أكثر 
آمل أن تقّدروا أني أحاول التحلي بأكبر قدر ممكن لكني وإيجابية أكثر، 

    من الصدق والشفافية.

يتجلى من الرسالة اJليكترونية المرسلة من مدير عمليات اCونروا في غزة أن الوكالة  .38

أو  2018يونيو/حزيران  30المدعين ذات المدة المحدودة حتى  لم تقطع وعودا بتمديد عقود

بتحويلھا إلى تعيينات ذات أجل محدد. ع*وة على ذلك، يبدو أن المسوغ العق*ني لتمديد عقود 

على التوالي  2018مارس/آذار  31مارس/آذار و 7المدة المحدودة التي يحملھا المدعون حتى 

سيتناول فيھا مدير عمليات اCونروا في غزة شواغل  كان عملية اRستعراض التالية التي

. وتستحضر المحكمة أيضا أن المفوض العام أعلن عن 2018المدعين في نھاية فبراير/شباط 

بعد الرسالة  2018مليون دوRر أميركي لعام  300تخفيض كبير في التمويل يصل تقريبا 

 17زة سالفة الذكر، وذلك تحديدا في اJليكترونية التي أرسلھا مدير عمليات اCونروا في غ

. 2018، وجاء فيھا المزيد من الحد من القيود المالية للوكالة لعام 2018يناير/كانون الثاني 

نتيجة لذلك، ورغم غياب قرارات جلية R لبس فيھا تسرد أسباب عدم تمديد عقود المدعين 

قرارات عدم تمديد العقود  محدودة المدة، تستنتج المحكمة من ظروف القضايا الراھنة أن

محدودة المدة التي يحملھا المدعون إنما نتجت حصرا عن اCزمة المالية التي كانت الوكالة 

  . 2018تواجھھا في عام 
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وا ھنلما كان ذلك، وحيث إن المدعين عجزوا عن النھوض بعبء اJثبات المطلوب ليبر .39

مزاجية أو كانت دوافعھا التحامل أو عوامل أن قرارات عدم التمديد اتُخذت بصورة تعسفية أو 

  أخرى خارجة عن الموضوع أو اعتراھا خلل إجرائي أو خطأ في القانون، فإن الدعاوى مرودة.

  وسائل اRنتصاف 

أما وقد ُرّدت الدعاوى، ف* يحق للمدعين الحصول على أي تعويضات مادية أو معنوية  .40

  لقاء الضرر الذي يزعمون تعرضھم له. 

  

  صةالخ5

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .41

 الدعاوى مردودة.

 

 حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2019يوليو/تموز  14بتاريخ     

  .2019يوليو/تموز  14أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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