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  مقدمة

ھذه دعاوى فردية رفعھا رفع مئتان وسبعة وأربعون موظفا ھم: ماھر أبو عطا، وخالد ناصر، ورابعة  .1

ومحمد الحلو، البريك، ومحمد أبو يوسف، وإياد راضي، ومحمود حمدونة، وإياد غيدان، ومحمود النجار، 

وأحمد عيسى، وإيفان عاشور، وإياد السراج، وغسان صقر، وحازم الصالحي، وعوني نشوان، ومحمود أبو 

جWلة، وأحمد صالحة، وحسام الحصري، وإياد كحيل، وعبد الكريم أبو نجا، وسامي الزبدة، وخالد ماضي، 

حمدان، وعبد الھادي شاھين، وليندا  وعWء الدين النجمة، ومحمد باكير، وأمل خضر، وبكر درويش، وھاني

أبو خاطر، وفاطمة الكرد، وزياد أبو شمالة، وزھور شعت، وخالد أبو جامع، وإسماعيل شعت، ونھى أبو حين، 

وسحر البابا، ويسرى أبو النور، وعمر شاھين، ووسام مقبل، ونسرين حمد، ومنى عبد السWم، وسالم العطار، 

يلة الحواجري، ورامي صقر، وسعيد مقداد، وميسون شلتوت، وأسامة وسھيلة يوسف، وزياد نويجي، ونب

سحويل، وسعيد علوان، وأحمد ثابت، وحيدر المغير، ونرمين شقيلة، ومنى علي، ورائد علوان، ويحيى عواد، 

نسرين مطر، ووسام زقوت، ومحمد الكردي، ومحمد ثابت، وأيمن عوض، وأميلة عوض، وفاتن مھدي، و

ومنال الزويد، ورو5 الھندي، وفاطمة عاشور، وھويدا الغول، ومحمد الصعيدي، وأمية بو نادي، وإيمان أ

خماش، وناديا أبو عصر، وأشرف المدھون، وختام الخطيب، ومحمد زقزوق، وھبة العطار، ومحمد أبو 

 مغيصب، ونصرة الوحيدي، وروان طبل، وعبد الباسط سلطان، وريھام أبو زياد، وجميل بالوشة، وحنان أبو

نمر، وموسى القدرة، وراسم شامية، ورباح أبو تيلخ، ورنا أبو جبارة، ومحمد أبو رحمة، وياسر ا
سطل، 

وسميرة نجم، ورائدة بدوي، وسماح أبو شب، وعW ا
شقر، وياسر الغرام، ونفيسة أبو عسير، وأزھار شWيل، 

وأيوب سحويل، وإسWم حرب،  وأحWم جاسر، ودعاء شحدة، وأحWم أحمد، وزكية الحافي، ومروة خالدي،

وآية الحاج، ومنار عماد، ورائدة يونس، وميساء أبو شعر، وسوزان المسارعي، ومنى أبو مغيصب، وسھير 

أبو ستة، وعزيزة أبو عمرة، وإكرام نعيم، ورسمية صWح، ونيفين عبد هللا، وابتسام شبت، ومنى قاسم، ووفيقة 

يش، وشيرين موسى، وليندا نصار، وابتسام الكفارنة، وبثينة أبو عيطة، وسماح أبو نجا، ونجاح أبو شاو

العجرمي، وأنسام حرباوي، ونيفين الحمس، وميساء شقلية، وإيمان أبو شرار، ونجاج أبو راضي، وھيام عوض 

هللا، وسھاد حجاج، ورغدة السيد، وغادة شاھين، ومروة إسماعيل، وسماح مكاوي، وأمل أنشاصي، وھدى أبو 
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أحمد، وابتسام وشاح، وجمWت حنونة، إلھام أبو دياب، وحWق، ومنى حWق، ونسرين النجار،  جزر، وتساھيل

وتحرير البوجي، ونيفين المصري، وسمر الخالدي، وسھى زيارة، ومريم أبو عزوم، ونجوى الطويل، وعبير 

وبشرى عياش، عناية، ورحمة شيخ عيد، وريھام عيسى، وسھاد أبو سمرة، ومنار مخيمر، ونيفين أبو حطب، 

ومنار المقيد، وناھد بارود، وإنعام أبو جزر، ولمياء ا
خرس، وصابرين عبده، ومنى عمودي، وفدوى إسبيتان 

وسھاد العبسي، ومحمد أبو عايش، ومحمد الخطيب، ونبيل مصلح، ومحمد ربيع، وإياد الحو، وماھر أبو محسن، 

دة، وإبراھيم ماضي، وصالح السطري، وحسام ومحمد شاھين، وراضية أبو علي، وأسعد الحمس، وأكرم جو

 ومحمد أبو ا
شقر، ونادر أبو سليمة، ووسام نجم، وزويد السيد، وسھيل بدر، وعزت حمودة، وإسماعيل قنن،

العيش، ومشالي أبو عريبان، ومصطفى المدلل، وزياد شومان، وخالد عصفور، وماھر صيام، وعادل عبد 

ومحمد نصر، وعماد الناطور، وجواد جمعة، وأحمد أبو رحمة، ومحمد العقرب، ومازن  النور، وحسام عليان،

عوض، وأحمد زعيتر، وأشرف أبو شملة، ووائل شاھين، وعبد ربه أبو عمرة، وأحمد شاھين، وإيھاب قرمش، 

مد صافي، ومحومفيد عيد، ومفيد بارود، وفايز اللولو، ونھاد شاھين، وعبد العزيز أبو سويرح، وإبراھيم يونس، 

وفؤاد حمد، وبسام شاھين، ومراد حمادة، ومحمد الكرنز، وعWء كلشن، وخالد الغول، وإياد أبو سلوم، وموفق 

يونس، وفريد أبو رزق، وحاتم ا
خرس، ورأفت حمدان، وسليمان القريناوي، وشادي أبو سيف، وصخر أبو 

ياش، وفاطمة أبو عاصي، ورنا شعبان، وخديجة ھاجر، وإيمان القدرة، وخالد زطمة، وعWء أبو عبيد، وسحر ع

مقداد، وأسمھان أبو حمدة، وإيمان نباھين، وسھاد أبو غالي، ومحمد شاھين، ومحمود طعمة، ونائل أبو عزب، 

وخالد أصرف، وصبري المعلواني، وأمنيات الشافعي، وفواز عطايا، ودولت أبو دية، ونبيل أبو وردة، وعWء 

وھي دعاوى يطعنون بموجبھا في قرار وكالة ا
مم المتحدة +غاثة وتشغيل 5جئي  ،حسين ("المدعون")

فلسطين في الشرق ا
دنى، التي تُعرف أيضا باسم ا
ونروا ("المدعى عليه") القاضي بإعادة تصنيف تعييناتھم 

  .  2018ل أكتوبر/تشرين ا
و 1المؤقتة غير محدودة المدة من دوام كامل إلى دوام جزئي اعتبارا من 

  الوقائع

  موجب تعيينات مؤقتة غير محدودة المدة في مكتب إقليم غزة. بالمدعون جميعا موظفون في الوكالة  .2
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، أعلن المفوض العام أن حكومة الو5يات 2018يناير/كانون الثاني  17في بيان إلى جميع الموظفين في  .3

 2017مليون دو5ر أميركي مقارنة بمساھمتھا في عام  60إلى  2018المتحدة قلصت مساھمتھا للوكالة في عام 

  مليون دو5ر أميركي.  350التي بلغت 

، سلط مدير عمليات 2018مارس/آذار  6كتب إقليم غزة بتاريخ في رسالة إلى جميع الموظفين في م .4

مساھمات لالمفاجئ لتخفيض الا
ونروا في غزة الضوء على الصعوبات المالية التي تواجه الوكالة في أعقاب 

الممنوحة للوكالة، وذكر على وجه الخصوص أن "التخفيض الھائل في التمويل [...]، الذي كان متوقعا في عام 

ن جانب أكبر مانحي ا
ونروا [الو5يات المتحدة ا
ميركية] لكل من ميزانية البرامج ونداءات م 2018

  الطوارئ، قد أغرق الوكالة في أزمة وجودية حادة ومفاجئة". 

يوليو/تموز  4على إثر ا
زمة المالية التي واجھت الوكالة، أوصت نائبة المفوض العام في مذكرة تاريخھا  .5

وظيفة، وإعادة توزيع  548م بزيادة عدد الوظائف ذات الدوام الجزئي في غزة بمقدار المفوض العا 2018

  .2018يوليو/تموز  5موظفا، فوافق المفوض العام على ھذه التوصية في  113موظفا، وا5ستغناء عن  280

ية، المال، أطلع المفوض العام الموظفين على مستجدات ا
ثر الذي أحدثته ا
زمة 2018يوليو/تموز  7في  .6

  وسرد وصفا لxجراءات سالفة الذكر التي تعتزم الوكالة اتخاذھا لمواجھة تحديات خفض التمويل بصورة أفضل. 

، تسلّم جميع المدعين رسالة من مدير عمليات ا
ونروا في غزة أعلمھم فيھا 2018يوليو/تموز  25في  .7

ين تعيينات مؤقتة غير محدودة المدة أن وظائفھم سوف تلغى. وفي ھذه الرسائل، ُعرضت على بعض المدع

على أساس الدوام الجزئي، بينما أعلِم مدعون آخرون أنه سيُنظر في تعيينھم في وظائف جديدة على أساس 

  الدوام الجزئي. 

  . 2018رفع أغلب المدعين طلبات مراجعة القرار إما في أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول  .8

 1نروا في غزة واتحاد الموظفين المحليين في غزة في بعد اتفاق توصل إليه مدير عمليات ا
و .9

على  2018بتمبر/أيلول ، ُمددت التعيينات المؤقتة غير محدودة المدة للمدعين حتى نھاية س2018سبتمبر/أيلول 

  الكامل. وامأساس الد
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من رئيس مكتب الموارد البشرية في ا+قليم،  2018أكتوبر/تشرين ا
ول  21بموجب رسائل مؤرخة  .10

 1عيد تصنيف تعيينات المدعين المؤقتة غير محدودة المدة من الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي اعتبارا من أ

، وقد شمل ذلك المدعين الذين لم تُعرض عليھم وظائف جديدة بدوام جزئي في 2018أكتوبر/تشرين ا
ول 

  .2018يوليو/تموز  25الرسائل المؤرخة 

، رفع المدعي أبو عطا دعوى إلى محكمة ا
ونروا للمنازعات 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  21في  .11

  .2018أكتوبر/تشرين ا
ول  22("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

، 2018نوفمبر/تشرين الثاني  5ا ھبموجب رسائل من رئيس مكتب الموارد البشرية في ا+قليم تاريخ .12

  صنيف تعييناتھم من الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي.تلقى المدعون المزيد من التوضيحات بشأن إعادة ت

، رفع المدعي أبو عطا طلبا يلتمس فيه تعليق تنفيذ قرار إعادة 2018نوفمبر/تشرين الثاني  13في  .13

، ورفع 2018نوفمبر/تشرين الثاني  14تصنيف تعيينه، ثم أرِسل طلب المدعي أبو عطا إلى المدعى عليه في 

  .2018نوفمبر/تشرين الثاني  22لطلب في المدعى عليه رده على ا

، رفع المدعى عليه رده على دعوى المدعي أبو عطا، واقتصر فيه 2018نوفمبر/تشرين الثاني  21في  .14

  .2018نوفمبر/تشرين الثاني  28على تناول مسألة المقبولية، ثم أرِسل رده إلى المدعي أبو عطا في 

، رفضت 2018نوفمبر/تشرين الثاني  25رخ ) المؤUNRWA/DT/2018( 217بموجب ا
مر رقم  .15

المحكمة طلب المدعي أبو عطا لتعليق تنفيذ القرار، وأرِسل رد المدعى عليه على الطلب إلى المدعي أبو عطا 

  .217مع ا
مر رقم 

، رفع بقية المدعين 2018ديسمبر/كانون ا
ول  17و 2018نوفمبر/تشرين الثاني  28في الفترة من  .16

  .محكمةمام الدعاواھم أ

  .2018ديسمبر/كانون ا
ول  19إلى  9أرِسلت ھذه الدعاوى إلى المدعى عليه في الفترة من  .17
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، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه تعليق سير ا+جراءات أمام المحكمة 2019يناير/كانون الثاني  8في  .18

اء دعوى المدعي أبو عطا. والتمس المدعى عليه في الطلب نفي قضايا عدة بما فيھا الدعاوى الحاضرة باستث

تعليق سير ا+جراءات لكي يتسنى له المزيد من الوقت 5ستعراض الدعاوى ورفع طلب دمج الدعاوى 

  . 2019يناير/كانون الثاني  9المشتركة، ثم أرِسل الطلب إلى المدعين في 

عتراضا على طلب المدعى عليه لتعليق سير ، رفع محامي المدعين ا2019يناير/كانون الثاني  9في  .19

  ا+جراءات أمام المحكمة، فأرِسل إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، رفضت 2019يناير/كانون الثاني  13) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 013بموجب ا
مر رقم  .20

لرفع  ايوما إضافي 30المحكمة طلب المدعى عليه لتعليق سير ا+جراءات أمام المحكمة، ومنحت المدعى عليه 

  طلب دمج الدعاوى. 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد آخر لرفع طلب دمج الدعاوى، ثم أرِسل 2019فبراير/شباط  12في  .21

  .2019فبراير/شباط  13الطلب إلى المدعين، باستثناء المدعي أبو عطا، في 

المحكمة  ، قبلت2019فبراير/شباط  24) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 040بموجب ا
مر رقم  .22

  طلب المدعى عليه لتمديد الوقت.

، قضت 2019مارس/آذار  14المؤرخ  Abu Ata UNRWA/DT/2019/014بموجب الحكم  .23

   المحكمة أن دعوى المدعي أبو عطا مستوفية لشروط المقبولية.

، أمرت المحكمة 2019مارس/آذار  14) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 053بموجب ا
مر رقم  .24

مل في طلب دمج الدعاوى الدعوى المسجلة لديھا برقم المدعى عليه أن يش

UNRWA/DT/GFO/2018/192 ")Abu Ata.("  
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، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه دمج دعاوى عدة، بما في ذلك الدعاوى 2019مارس/آذار  22في  .25

رسل ، وبسبب سھو لم يُ 2019مارس/آذار  24أرِسل طلب الدمج إلى المدعين في فالحاضرة ("طلب دمج")، 

  إلى المدعي أبو عطا.

("ا
مر رقم  2019أبريل/نيسان  14) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 083بموجب ا
مر رقم  .26

  ")، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لدمج الدعاوى.083

إلى المدعي  083، أرِسل طلب الُمدعى عليه لدمج الدعاوى ومعه ا
مر رقم 2019أبريل/نيسان  15في  .27

  أبو عطا.

موظف يعملون  500عن قرار إعادة  2019مايو/أيار  1مفوض العام في بيان له يحمل تاريخ أعلن ال .28

ديسمبر/كانون  31مايو/أيار حتى  1بدوام جزئي في مكتب إقليم غزة إلى نظام العمل بدوام كامل اعتبارا من 

  . 2019ا
ول 

ِسل إلى المدعين في اليوم ، رفع المدعى عليه رده الموحد على الدعاوى، فأر2019مايو/أيار  15في  .29

  نفسه.

، رفع المدعي أبو عطا طلبا لرفع مWحظات على الرد الموحد الذي رفعه المدعى 2019مايو/أيار  22في  .30

  عليه، ثم أرِسل طلب المدعي أبو عطا إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

لمحكمة طلب ، قبلت ا2019مايو/أيار  28) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 111بموجب ا
مر رقم  .31

  المدعي أبو عطا. 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة رده الموحد إلى اللغة العربية، ثم 2019مايو/أيار  29في  .32

  .2019مايو/أيار  30أرِسل الطلب إلى المدعين في 

ه، ، رفع المدعي أبو عطا مWحظاته على الرد الموحد الذي رفعه المدعى علي2019يونيو/حزيران  3في  .33

  . 2019يونيو/حزيران  4ثم أرِسلت مرافعة المدعي أبو عطا إلى المدعى عليه في 
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، قبلت المحكمة 2019يونيو/حزيران  10) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 116بموجب ا
مر رقم  .34

  طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده الموحد.

Wحظات على رد المدعى عليه مع أدلة ، قدم محامي المدعين طلبا لرفع م2019يونيو/حزيران  28في  .35

  .2019يونيو/حزيران  30تكميلية، فأرسل الطلب إلى المدعى عليه في 

، قبلت المحكمة 2019يوليو/تموز  1) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 132بموجب ا
مر رقم  .36

  الطلب.

عليه مع  ، قدم محامي المدعين ا{خرين مWحظات على الرد الموحد للمدعى2019يوليو/تموز  4في  .37

  أدلة تكميلية، فأرِسلت ھذه المرافعات إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة رده الموحد إلى اللغة العربية، 2019أغسطس/آب  1في  .38

  فأرِسل الطلب إلى المدعين في اليوم نفسه. 

، قبلت المحكمة 2019س/آب أغسط 13) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 161بموجب ا
مر رقم  .39

  طلب المدعى عليه.

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده الموحد، فأرِسلت الترجمة إلى 2019أغسطس/آب  19في  .40

  المدعين في اليوم نفسه.

  حجج المدعين

  يقدم المدعون الحجج التالية: .41

i(  ساسي للموظفين في الوكالة، و5 سيما النظام ا+داري وللنظامين  انتھاكاكان إلغاء وظائفھم
ا

من توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  2.3و 1.3، والفقرتين 1.4رقم المحليين ا
ساسي للموظفين 

A/4/Rev.7/PartI  ؛1993فبراير/شباط  1الساري منذ  
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ii( ساسي من حيث ال
ي كما فائض الوظيفلم يُحترم ا+طار التنظيمي للوكالة بشأن النظامين ا+داري وا

 23الساري منذ  A/9/Rev.10من توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  44-33ھو مبين في الفقرات 

  ؛2015 يونيو/حزيران

iii(  ض الوظيفي المؤقت؛ يتلق المدعون إشعارا بفترة الفائلم  

iv( 5 يجوز للوكالة أن تغير بصورة أحادية الجانب بنود تعيين المدعين أو شروطه؛ و  

v( ل إعادة تصنيف تب الموظفين حقوق مكتسبة لھم، وبذلك 5 يجوز تخفيض اروWرواتبھم من خ

  تعييناتھم ذات الدوام الكامل إلى تعيينات ذات دوام جزئي. 

  يلتمس المدعون ما يلي: .42

i(  فسخ القرارات الطعينة؛  

ii( إعادتھم إلى التوظيف بنظام الدوام الكامل؛ و  

iii( لطعينة.لقرارات ا، التي تسببت بھا الرواتب وا5ستحقاقاتكا ،التعويض عن جميع الخسائر المالية  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .43

i(  إداري 5حق، وبذلك 5 تقوم الدعاوى أمام المحكمة؛  إجراءأبِطلت القرارات موضوع الدعاوى بفعل  

ii( صول، كما نتجت عن ضرورة مردھا إلى وقف حكومة  وعلى نح ينةاتُخذت القرارات الطع
يراعي ا

  ؛2018الو5يات المتحدة تمويلھا عن الوكالة اعتبارا من عام 

iii(  يتمتع المفوض العام بسلطة تقليص خدمات الوكالة حسب الموارد المتاحة له +نجاز ھذه الخدمات؛  
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iv(  لتلبية ا5حتياجات المتغيرة والوقائع تحظى الوكالة باجتھاد واسع +عادة تنظيم عملياتھا ودوائرھا

  ا5قتصادية؛  

v( نُقل المدعون إلى وظائف مكافئة على الدرجة نفسھا بموجب ا+طار التنظيمي للوكالة؛  

vi(  برئت التغييرات التي أجريت على رسائل تعيين المدعين من عدم المشروعية، حتى فيما يخص

  العناصر من قبيل الراتب وفئة التعيين؛ 

vii( على مبدأ "الحقوق المكتسبة" في غير محله؛ و نالمدعي إن اعتماد  

viii( .نتصاف الذي يلتمسه المدعونW5 أساس قانونيا ل  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعاوى بكاملھا. .44

  ا)عتبارات

  دمج الدعاوى

من  أنبعد النظر في الدعاوى ومWحظة المسائل القانونية والوقائعية المشتركة بينھا، ترى المحكمة  .45

المWئم دمج الدعاوى الماثلة أمامھا، وإصدار حكم واحد فيھا، علما أن ھذا الدمج يلغي جميع حا5ت الدمج 

  التي أمرت بھا المحكمة في ھذه الدعاوى. السابقة 

  المقبولية

  حجة المدعى عليه بشأن ا+جراء ا+داري الWحق

في المئة عبر إعادة التصنيف  50بواقع من حجج المدعى عليه أن قرارات تخفيض وظائف المدعين  .46

موظف  500، الذي أعلن فيه إعادة 2019مايو/أيار  1إنما ھي قرارات ألغاھا بيان المفوض العام المؤرخ 

  بدوام جزئي إلى نظام الدوام الكامل في مكتب إقليم غزة؛ غير أن المحكمة 5 تتفق مع ھذه الحجة.
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  نه ما يلي: ذكر المفوض العام في ا+عWن الصادر ع .47

يسرني اليوم أن أعلن عن سلسلة من ا+جراءات التي ستؤثر تأثيرا إيجابيا في 5جئي 
ن ت نتيجة للتنسيق الوثيق بيءأيضا، علما أن ھذه ا+جراءات جا فلسطين وفي الموظفين

الفرق في ا
قاليم، والدوائر الكائنة في الرئاستين العامتين، والمكتب التنفيذي. وفي ھذا 
  ام، أود أن أشكر الزمWء الذين شاركوا في إعداد ھذه ا+جراءات.المق

  في شھر مايو/أيار:

[…]  

من عمال الصحة النفسية المجتمعية وغيرھم من موظفي الدوام  500سوف نعيد نحو 
 31مايو/أيار إلى  1الجزئي في غزة إلى وضع العمل بدوام كامل اعتبارا من 

اص يرمي إلى مجابھة التبعات الحرجة التي نجمت إجراء خ ھذاديسمبر/كانون ا
ول. و
ع في غزة و5 سيما ا
و5د والبنات، حيث يعن سنوات من الحصار والصراع على الجم

من ا
طفال ا5كتئاب واضطراب النوم، والقلق وغيرھا من أشكال  %68يعاني 
  الصدمات[...].

من حكم  35ا يشكل قرارا إداريا (الفقرة يتسم فقه محكمة ا
مم المتحدة لWستئناف بالوضوح من حيث م .48

). ومن الجلي أن رسالة المفوض العام كانت Nouinou 2019-UNAT-902اف نمحكمة ا
مم المتحدة لWستئ

تھا قرارا إداريا، كما لم تكن رسالة المفوض اإدارية قادمة، ولم تكن في حد ذ تفقط عبارة عن إعWن عن قرارا

العام ذات انطباق فردي، ولم تحمل تبعات قانونية مباشرة، ولم تفسخ القرارات ا+دارية السابقة بشأن المدعين. 

  لما كان ذلك، تقضي المحكمة أن حجة المدعى عليه في ھذا المقام 5 أساس لھا. 

  طلبات مراجعة القرار التي رفعھا المدعون

يحتج المدعى عليه بعدم مقبولية الدعاوى بسبب تخلف المدعين عن طلب مراجعة قرار في الوقت المWئم.  .49

بعد ا5طWع على مرافعات الطرفين، بما في ذلك طلبات مراجعة القرار المحلقة بالدعاوى، تخلص المحكمة 

، وشيرين موسى، ونيفين إلى أن دعاوى نبيلة الھواجر، وراسم شامية، ومنى قاسم، ونجاح أبو شاويش

المصري، ومصطفى المدلل، ومحمد صافي، ونبيل أبو وردة، وعWء حسين غير مستوفية لشروط المقبولية 
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ت رفع طلب مراجعة قرار في الوقت المWئم، أو 
ن طلبات مراجعة القرار التي رفعوھا اھم عن إثبفإما لتخل

  وط المقبولية.غير مؤرخة. أما بقية الدعاوى، فجميعھا مستوف لشر

وفي شأن دعوى ماھر أبو عطا، تعيد المحكمة إلى ا
ذھان حكمھا السابق من حيث مقبولية الدعوى،  .50

، وفيه قضت أن الدعوى 2019مارس/آذار  14المؤرخ  Abu Ata UNRWA/DT/2019/014وھو الحكم 

  مستوفية لشروط المقبولية.

كلمة "المدعون" على المدعين الذين تستوفي في البحث الذي يتناول موضوع الدعاوى أدناه، تنطبق  .51

  دعاواھم شروط المقبولية. 

  نطاق القضايا والقرارات الطعينة

-Massabni 2012في مسألة تحديد القرار الطعين، قضت محكمة ا
مم المتحدة لWستئناف في حكمھا  .52

UNAT-238  :بما يلي  

ذا متأصW ليدرس دراسة . [...]وعليه، تعطي سلطةُ ا+د5ء با
حكام القاضي نفو26
تفريدية القراَر ا+داري المطعون فيه من طرف ما ولتعريفه أيضا، وكذلك لتحديد ماھية 
ما يُطعن فيه فعW، وبالتالي تحديد ما ھو قيد ا5ستعراض القضائي مما قد يؤدي إلى منح 

  الحكم المطلوب أو منعه.

53. Wحقة التي اتُخذت بشأن تمديد تعيينات المدعين في القضايا الحاضرة، وحيث إن القرارات ا+دارية ال

المؤقتة غير محددة ا
جل أو إعادة تصنيفھا، فW مناص من توضيح القرارات الطعينة الفعلية بموجب فقه 

  محكمة ا
مم المتحدة لWستئناف الذي أسلفنا ذكره في ھذا الحكم. 

لمدعي بالقرار ا+داري ا
ول، وتذكر ، أعلِم كل مدع من ا2018يوليو/تموز  25بموجب رسائل مؤرخة  .54

  الرسائل ما يلي في ا
جزاء ذات الصلة: 

يؤسفني إعWمكم أن وظيفتكم على أساس الدوام الكامل ستُلغى ل�سباب التي تقّدم شرحھا 
دأ التي يب في الرسالة. وھذه الرسالة إنما ھي إشعار بحالة "الفائض الوظيفي المؤقت"

رسالة، وذلك عمW بأحكام توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم سريانھا من تاريخ ھذه ال
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A/9/Rev.10القاضي ببذل جھود  ھلھاتراعي ا5لتزام الملقى على كا . إن الوكالة إذ
معقولة +يجاد وظيفة مWئمة لكم، وكذلك احتياجات البرنامج، فإننا نعرض عليكم وظيفة 

، وستبقى درجتكم %50الجزئي بواقع  جديدة بموجب تعيين غير محدود على أساس الدوام
  الوظيفية بW تغيير. 

[…]  

  .2018سبتمبر/أيلول  1إذا قبلتم ھذه الرسالة، فسيتم نقلكم اعتبارا من 

أما المدعين الذين لم تُعرض عليھم تعيينات مؤقتة غير محددة ا
جل على أساس الدوام الجزئي، فقد  .55

مختلفة اختWفا طفيفا، ونصت على ما يلي في ا
جزاء ذات  2018يوليو/تموز  25كانت الرسائل المؤرخة 

  الصلة:

يؤسفني إعWمكم أن وظيفتكم على أساس الدوام الكامل ستُلغى ل�سباب التي تقّدم شرحھا 
دأ التي يب في الرسالة. وھذه الرسالة إنما ھي إشعار بحالة "الفائض الوظيفي المؤقت"

مW بأحكام توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم سريانھا من تاريخ ھذه الرسالة، وذلك ع
A/9/Rev.10.  

للموظفين الحاليين، بما في  حدودةالوظائف الجديدة ستقدم فرصا مإن الھياكل الجديدة و
ذلك العقود ذات الدوام الجزئي، ففي عملية ا5ستعراض والتصميم التنظيمي، سيتم إنشاء 

كم في وظائف الدوام الجزئي الجديدة إ5 وظائف جديدة. وفي حالتكم، سيُنظر في توظيف
إذا أعلمتموني بخWف ذلك، علما أن ھذه الوظائف ھي (مشرف الصحة العقلية والدعم 
النفسي ا5جتماعي في دائرة الصحة أو التعليم، أو اختصاصي الصحة العقلية والدعم 

  . 13النفسي ا5جتماعي في دائرة التعليم)، وذلك على الدرجة 

سبتمبر/أيلول  1ذا العرض، وقبلتم الوظيفة الجديدة، فسيتم نقلكم اعتبارا من إذا طُرح ھ
2018.  

 1لكن، بعد اتفاق توصل إليه مدير عمليات ا
ونروا في غزة واتحاد الموظفين المحليين في غزة في  .56

ن ، ونتيجة لمساھمات مالية من صندوق الضمان ا5جتماعي التابع 5تحاد الموظفي2018سبتمبر/أيلول 

م الكامل. أشارت مذكرة اعلى أساس الدو 2018، ُمددت تعيينات للمدعين حتى نھاية سبتمبر/أيلول نالمحليي

ا5تفاق إلى ما يلي: يجب أن يكون مفھوما أن العجز عن حشد موارد إضافية كبيرة أمر من شأنه أن يؤدي في 
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عقود  510يوليو/تموز، أي تحويل  25 أكتوبر/تشرين ا
ول إلى تطبيق الرسائل الفردية التي أرِسلت في 1

  موظفا آخر". 68ذات دوام كامل إلى عقود دوام جزئي، وكذلك إعمال فصل 

، أعلِم المدعون فردا 2018نتيجة للعجز عن حشد موارد إضافية لتغطية الفترة الWحقة لسبتمبر/أيلول  .57

وتذكر ھذه الرسائل ما يلي في عن قرار إداري ثان.  2018أكتوبر/تشرين ا
ول  21فردا برسائل مؤرخة 

  ا
جزاء ذات الصلة:

، وبسبب ا
زمة المالية 2018يوليو/تموز  25با+شارة إلى رسالة المدير المؤرخة 
المستمرة ونقص التمويل لنداء الطوارئ، أعلمكم بموجب ھذا بإعادة تصنيف فئتكم من 

  الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي بدون أي انقطاع في الخدمة.

و5 تغير  2018أكتوبر/تشرين ا
ول  1ھذا وتسري إعادة التصنيف المذكورة من 
  .فئة التعيين غير محدود المدة "أ"مركزكم التعاقدي بصفتكم موظفا محليا من 

إن إعادة التصنيف ھذه مؤقتة، وسببھا ا
زمة المالية كما تقدم الذكر، وھي خاضعة 
حكام 
الموظفين وا+صدارات ذات  شؤون تفين وتوجيھاالنظامين ا
ساسي وا+داري للموظ

الصلة التي تسري على الموظفين المحليين العاملين بنظام الدوام الجزئي بما فيھا قاعدة 
، ويمكن تعديلھا من حين إلى آخر 3الفقرة  8.103النظام ا+داري للموظفين المحليين رقم 

  (التشديد في ا
صل).

تعنى باعتبار المدعين  2018يوليو/تموز  25ارية ا
ولى المؤرخة تWحظ المحكمة أن القرارات ا+د .58

دة عرض عليھم، تعيينات مؤقتة غير محدوتُ موظفين فائضين مؤقتا؛ كما تعنى بعرض، أو بإعWمھم باحتمال أن 

رخة في المئة.  أما القرارات ا+دارية الثانية المؤ 50المدة جديدة بحيث تكون على أساس الدوام الجزئي بواقع 

، فتعنى بإعادة تصنيف تعيينات المدعين المؤقتة غير محدودة المدة. بناء على 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  21

ذلك، تقضي المحكمة أن القرارات ا+دارية الثانية ألغت القرارات ا
ولى وحلت محلھا، وذلك 
ن تعيينات 

نقل المدعين إلى وظائفھم الجديدة ذات الدوام المدعين أعيد تصنيفھا من الدوام الكامل إلى الجزئي بد5 من 

  الجزئي. 

، بيد أن الجلي 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  21لم يطلب المدعون مراجعة للقرارات ا+دارية المؤرخة  .59

كانوا في الواقع يطعنون  2018يوليو/تموز  25أن المدعين عندما طلبوا مراجعة للقرارات ا+دارية المؤرخة 
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في المئة، علما أن ھذه التبعة القانونية لم تتغير بعد القرارات ا+دارية  50ائفھم بواقع في قرار تخفيض وظ

  . 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  21المؤرخة 

بما  Kallon 2017-UNAT-742في وضع مشابه، قضت محكمة ا
مم المتحدة لWستئناف في حكمھا  .60

  يلي: 

ن العام لو قُبلت فستُؤدي إلى نتائج . [...] السيد كالون محق في قوله إن حجة ا
مي50
شاذة وغير مقبولة، وذلك بتخويل ا
مين العام بإخراج النزاع من نطاق و5ية محكمة 
 تا
مم المتحدة للمنازعات بمجرد تأخير التقييم ا+داري ومن ثم اتخاذ قرار جديد يثبّ 

د انونية من جديالقرار ا
صلي، وبالتالي يجبر المدعي على الشروع في ا+جراءات الق
بشأن ا+جراء ا+داري نفسه. والظلم الناجم عن ھكذا إجراء أمر 5 يجوز لمكتب ا
مين 

  العام أن يقترن به.

بما  ،تھاوتحمل التبعات ذا في ضوء ھذا الفقه القانوني، فإن اتخاذ قرارات جديدة تثبت القرارات السابقة، .61

جوز ھا، 5 يعد أمرا يية مرة أخرى بشأن المسائل الطعينة ذاتيجبر المدعين على الشروع في ا+جراءات القانون

ن تقترن به". بناء على ذلك، تخلص المحكمة إلى أن المدعين يطعنون في إعادة تصنيف تعييناتھم ألوكالة "ل

  .   2018أكتوبر/تشرين ا
ول  1المؤقتة غير محدودة المدة من الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي اعتبارا من 

ولو افترضنا على سبيل الجدل أن المدعين يطعنون أيضا في قرارات الوكالة القاضية بإلغاء  .62

وظائفھم، فھذه قرارات غير خاضعة لWستعراض القضائي 
نھا في حد ذاتھا لم تحدث أثرا مباشرا في 

لمؤقتة لمدعين ابنود تعيين المدعين، بل ما كان منھا إ5 أن شكلت أفعا5 أدت إلى إعادة تصنيف تعيينات ا

-34الفقرات  Nouinou 2019-UNAT-902 غير محدودة المدة (حكم محكمة ا
مم المتحدة لWستئناف

38.(  

  وضوع الدعوىم

فقه محكمة ا
مم المتحدة لWستئناف واضح على نحو متسق بشأن عمليات إعادة الھيكلة داخل المنظمة،  .63

أو بعضا منھا، وذلك يشمل إلغاء الوظائف، وإنشاء فالوكالة لھا سلطة إعادة ھيكلة جميع دوائرھا أو وحداتھا 

-Loeber 2018-UNATوظائف جديدة، وإعادة توزيع الموظفين (حكم محكمة ا
مم المتحدة لWستئناف 
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). مع ذلك، وحتى في عملية إعادة الھيكلة، كما ھو الحال في أي قرار إداري، يترتب على 18، الفقرة 844

صاف وشفافية في تعاملھا مع الموظفين (حكم محكمة ا
مم المتحدة لWستئناف  الوكالة واجب التصرف بعدل وإن

Loeber 2018-UNAT-844 18، الفقرة .(  

بناء على ذلك، جوھر ا
مر في القضايا الراھنة ھي النظر فيما إن تصرفت الوكالة، في معرض تنفيذھا  .64

ئ، بإنصاف وعدل وشفافية مع المدعين في إجراء مؤقتا فرضته ا
زمة المالية ونقص التمويل لنداء الطوار

 1عملية إعادة تصنيف تعييناتھم المؤقتة غير محدودة المدة من الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي من 

  .2019مايو/أيار  1إلى  2018أكتوبر/تشرين ا
ول 

كانت  التيالمدعين نجمت فقط عن ا
زمة المالية  تت القضايا أن إعادة تصنيف تعيينايبين من ملفا .65

  الوكالة تواجھھا، و5 يطعن المدعون في ھذه الواقعة. على حد قول مدير عمليات ا
ونروا في غزة: 

إن الخفض الھائل الذي أجرته الو5يات المتحدة ا
ميركية أكبر مانحينا، وھو البالغ نحو 
في عام  مليون دو5ر كانت منتظرة 350صل أكثر من أمليون دو5ر أميركي من  300

لكل من ميزانية البرامج ونداءات الطوارئ التي أطلقتھا الوكالة، أغرق الوكالة  2018
  في أزمة وجودية حادة ومفاجئة.   

تبين الرسوم البيانية الخاصة بالمانحين المتوفرة على الموقع ا+ليكتروني للوكالة أن ميزانية نداء  .66

، قدمت حكومة 2017ففي عام  ؛2018لغربية تأثرت في عام الطوارئ لمكتب إقليم غزة ومكتب إقليم الضفة ا

مليون دو5ر أمريكي لكل  138مليون دو5ر أمريكي من تعھدات بلغت قيمتھا  95الو5يات المتحدة ا
مريكية 

، انخفضت قيمة التعھدات لنداء الطوارئ لكل من إقليم 2018من إقليم غزة وإقليم الضفة الغربية؛ لكن في عام 

  مWيين دو5ر أمريكي، ولم تقدم حكومة الو5يات المتحدة أي تعھدات.   103ليم الضفة الغربية إلى غزة وإق

أبلغ المفوض العام جميع الموظفين بشفافية عن الصعوبات المالية المرتبطة بتمويل نداء الطوارئ، وذلك  .67

م ضرورة اتخاذ بعض ا+جراءات ، وقد ذكر المفوض العا2017يوليو/تموز  7في رسالته ا+ليكترونية المؤرخة 

  الداخلية على النحو التالي: 
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نحن نعمل على قدم وساق مع المانحين، بيد أن علينا أن نكون واضحين تماما بشأن 
ف الحد من التھديدات التي تواجھھا خدماتنا دضرورة اتخاذ بعض ا+جراءات الداخلية بھ


  .ساسية التي نقدمھا لWجئي فلسطينا

ويل ا
مريكي يؤثر تأثيرا مباشرا في عملياتنا الطارئة، ونفد منا تمويل نداء وقف التمإن 
  […]الطوارئ الخاصة با
راضي الفلسطينية المحتلة في نھاية يونيو/حزيران. 

كونوا على يقين أننا سنواصل جمع التمويل لصالح ھذه ا
نشطة، لكن في الوقت الراھن 
ا
ولوية لWجئين من أصحاب الحاجات ا
كثر إلحاحا، علينا اتخاذ إجراءات صعبة تعطي 

   فھذه ھي مسؤوليتنا ا+نسانية.

ومن حيث النسبة والتناسب، نجد أن التدخWت الطارئة في الضفة الغربية ھي ا
كثر 
تضررا 
نھا ما فتئت تُدعم بالكامل تقريبا من الو5يات المتحدة على مر السنوات، وھذه 

      .2018ة في عام الموارد لم تعد متاح

[…]  

 ئأما في غزة، تقبع معد5ت الفقر والبطالة على مستويات عالية، ويعتمد تقريبا مليون 5ج
و5 يخفى  على المعونات الغذائية من ا
ونروا، -في المئة من السكان  50أي أكثر من  -

 خذ جميعأن المعونات الغذائية ضرورة إنسانية مطلقة، وھي أيضا أولوية. ولذلك، سنت

ا+جراءات الممكنة لحماية ھذه المعونة الحيوية، بما في ذلك تقديم أموال من ميزانية 
  .علينا تعديل بعض التدخWت ا
خرىالبرامج. ولنحقق ذلك بنجاح، 

برنامج الصحة النفسية المجتمعية. ونحن عازمون على تخفيف  ومن ھذه التدخWت،
ى خدمات الصحة النفسية التي نقدمھا لھم، كما الوطأة على الWجئين الذين يعتمدون عل

نبحث عن طرق للحفاظ ولو على جزء من ھذه الخدمة. ھناك أيضا حاجة إلى تقليص 

ن ا
موال غير متوفرة  -برنامج النقد مقابل العمل  -إضافي لعملية خلق الوظائف 
   للمواصلة على ھذه الوتيرة. 

علما أن المبلغ المزمع دفعه  مساكن للمراجعة،أيضا، تخضع المعونة النقدية الخاصة بال
أما دفع المزيد من ا
موال بعد ذلك فسيتطلب موارد   سيتم، 2018في نھاية يوليو/تموز 
  إضافية مكرسة لذلك.

، أعلم المفوض العام جميع الموظفين 2018أغسطس/آب  16في إطWع 5حق على آخر المستجدات في  .68

  لمواجھة ا
زمة المالية، وذكر ما يلي:   عن ا+جراءات الداخلية الWزمة 
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 123مليون دو5ر أميركي، وھذا يشمل  217على وجد التحديد، نحن ما زلنا بحاجة إلى 

مليون دو5ر  94مليون دو5ر أميركي مخصصة 
نشطة ميزانية البرامج، ناھيك عن 
  أميركي 
جل نداءات الطوارئ، وھذا مبلغ كبير.

رجة على اتخاذ إجراءات مؤلمة تمثلت في تقليص خدمات أجبرتنا ھذه الفجوة الح
الطوارئ في الضفة الغربية وغزة، مع العلم أن ھذه قرارات تطال الوكالة قاطبة، وما 

   كان سبب اتخاذھا إ5 نفاد التمويل لبرامج الطوارئ في ھذين ا+قليمين.

وا وظائفھم، وعلى أنا أدرك الوطأة الشديدة لھذه ا+جراءات على الموظفين الذين فقد
الموظفين ا{خرين الذين 5 مناص من تحويلھم إلى الدوام الجزئي. وفي غزة على وجه 
الخصوص، حيث تتفشى البطالة بمعد5ت عالية جدا ومن العسير إيجاد بدائل، يؤسفني 
وأنا جدا أن 5 خيار أمامنا في ظل ھذه الظروف بعدما بحثنا عن حلول أخرى بW طائل. 

  .التعبير عن عميق إحباطھم وغضبھم ور الزمWء المتضررين بالحاجة إلىأتفھم شع

أن الضرورة أرغمتنا على أخذ خطوات معينة بھدف حماية الخدمات لكن واقع الحال 
الوكالة  تالحيوية التي تقدمھا ا
ونروا بما ينفع 5جئي فلسطين. على سبيل المثال، تمكن

شخص في غزة، وھذا يبقى أولوية أساسية، وإنه من الحفاظ على توزيع ا
غذية لمليون 
  من عظيم إنجازاتنا المحافظة على ھذه الخدمة بعد الخسارة الھائلة التي طالت الدخل.

طالب في الضفة  526000واليوم، أود أن أعلن عن قراري فتح مدارس ا
ونروا أمام 
فھذه أيضا أولوية الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة وا
ردن ولبنان وسوريا، 

كبيرة أخرى، وھي تعكس ا5لتزام العميق ل�ونروا لحماية كرامة 5جئي فلسطين التي 
  تقع في صميم تقديم خدماتھا والنھوض بو5يتھا.

بناء على ما تقدم، ترى المحكمة أن المسوغ وراء إعادة التصنيف المؤقتة لتعيينات المدعين جلي من  .69

ن حول التخفيض الكبير في التمويل م منشورة، كما تتجلى في المعلومات النرسائل المفوض العام للموظفي

بعض المانحين. نتيجة لذلك، كان من صWحيات الوكالة إعادة ھيكلة جميع دوائرھا ووحداتھا أو بعضھا، بما 

في ذلك إلغاء وظائف وإنشاء وظائف أخرى، وإعادة توزيع الموظفين. يبين من رسائل المفوض العام أن 

لتخفيض في التمويل أحدث ضررا بالغا في نداء الطوارئ في إقليم غزة وإقليم الضفة الغربية على نحو دفع ا

المفوض العام إلى اتخاذ إجراءات داخلية إزاء برنامج الصحة النفسية المجتمعية وبرنامج النقد مقابل العمل في 

  . جئ5ف حماية المعونة الغذائية الحيوية المقدمة لمليون دغزة بھ

  كما قضت محكمة ا
مم المتحدة لWستئناف باتساق: .70
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عند الحكم على صحة ممارسة ا+دارة لWجتھاد في المسائل ا+دارية [...] فإن المحكمة 
ا5بتدائية تبت فيما إن كان القرار قانونيا وعقWنيا وصحيحا إجرائيا ومتناسبا أم 5، كما 

يعتد بھا أو إن دخلت في ا5عتبار مسائل 5  يمكن للمحكمة النظر فيما إن أھِملت مسائل
يعتد بھا، وتستطيع أيضا النظر فيما إن كان القرار منافيا للعقل أو منحرفا؛ بيد أن دور 
المحكمة ا5بتدائية ليس النظر في صحة ا5ختيار الذي أقدمت عليه ا+دارة من بين أنواع 

حكمة ا5بتدائية في استبدال قرارھا ا+جراءات العدة المتاحة لھا؛ كما 5 يتمثل دور الم
-Yasin 2019من حكم محكمة ا
مم المتحدة لWستئناف  44بقرار ا+دارة (الفقرة 

UNAT-915, paragraph 44.(  

سيرا على ھدى الفقه المتسق لمحكمة ا
مم المتحدة لWستئناف، تقضي الوكالة أن قرارات المفوض العام  .71

كانت معقولة. ليس للمحكمة أن تراجع صحة ا5ختيار الذي أقدم عليه المفوض العام من بين ا+جراءات المتعددة 

ة ترى المحكمة أيضا أن الوكالورار ا+دارة. التي ربما كانت متاحة له، و5 تستطيع المحكمة استبدال قرارھا بق

في خضم تصديھا للتحديات الناجمة عن ا
زمة المالية تصرفت بإنصاف وعدل وشفافية في تعاملھا مع المدعين، 

كما تقضي المحكمة أن الوكالة تصرفت بحسن نية وبموجب ا5لتزامات المترتبة عليھا بموجب توجيه شؤون 

من حيث أنھا عرضت على المدعين تعيينات مؤقتة غير محدودة المدة جديدة   PD A/9/Rev.10الموظفين 

وإن كانت على أساس الدوام الجزئي، ومن ثم بإعWنھا 5حقا عن إعادتھم إلى نظام العمل بدوام كامل اعتبارا 

  .2019مايو/أيار  1من 

ا
مم المتحدة لWستئناف  في الختام، يحاجج المدعون أن حقوقھم المكتسبة قد انتُھكت، غير أن محكمة .72

  : Lloret Alcañiz et al.  2018-UNAT-840قضت بما يلي في حكمھا 

"الحق المكتسب" تفسيرا مفيدا بمعنى الحق الممنوح؛ ويكتسب  . [...] ينبغي تفسير90
الموظفون حقا ممنوحا فقط بشأن راتبھم لقاء الخدمات التي قدموھا سلفا. أما الوعود بدفع 

ة، بما في ذلك الرواتب المستقبلية، فقد تشكل وعودا تعاقدية، غير أنھا ليست منافع محتمل
إلى أن يتم تنفيذ حالة المعاوضة أو اكتسابھا، ناھيك عن أن حا5ت الزيادة  مكتسبةحقوقا 

ائW ، كما 5 تضع حبليةمستق اتي زيادفالتي ُمنحت في الماضي 5 تخلق حقا مكتسبا 
  ب (التشديد في ا
صل).قانونيا أمام تقليص الرات

  لما كان ذلك، 5 أساس لحجة المدعين بشأن حقوقھم المكتسبة.  .73
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في الختام، وحيث إن المدعين عجزوا عن النھوض بعبء ا+ثبات المطلوب ليبرھنوا أن قرارات إعادة  .74

 الموضوعالتصنيف اتُخذت بصورة تعسفية أو مزاجية أو كانت دوافعھا التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن 

  أو اعتراھا خلل إجرائي أو خطأ في القانون، فإن الدعاوى مرودة.

  وسائل ا5نتصاف 

أما وقد ُرّدت الدعاوى، فW يحق للمدعين الحصول على أي تعويضات مادية أو معنوية لقاء الضرر  .75

  الذي يزعمون تعرضھم له.

  الخ3صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .76

  الدعاوى مردودة.  

 

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2019سبتمبر/أيلول  9بتاريخ 

  .2019سبتمبر/أيلول  9أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة ا
ونروا للمنازعات، عّمان
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