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  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

    صالحي وآخرون  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا
مم المتحدة (غاثة 

    وتشغيل 8جئي فلسطين في الشرق ا
دنى

      

    حكم  

  

  

  محامي المدعين: 
  عامر أبو خلف (المسؤول القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)

  

  

  محامي المدعى عليه: 
مايكل شوازفول (مدير دائرة الشؤون القانونية بالوكالة)
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  مقدمة

ُرفعت سبعون دعوى من قبل حازم الصالحي، وإياد أبو د8ل، ونجLء سعد، وفاطمة عبيد، وعلي مطر،  .1

ومحمد شLيل، وعمر عبد، ورامي كلش، وحمدي سعدة، ومحمد أبو رزق، وحسن الحLق، وأشرف مرتجى، 

د أبو رتيمة، وبسام القيشاوي، ومحمود الغف، وشادي أبو خاطر، ومنيرة ماضي، ودعاء وحاتم القريناوي، وخال

النجار،وسرية جودة، وربى الجديلي، وأمل حمدونة، وأميرة البحيصي، ومنى عوض، وسھير أبو ندى، 

نا ونسرين الحو، ووجدان مطر، وإيمان غنام، وأسمة عبيد، وأنوار حمد، وغادة منصور، وافتتاح وھبة، ولي

قاسم، ونھى نجم، ونورا رزق، وإيمان الھابيل، وإسراء الملخ، ورنا النھال، ومريم ا
شعل، وابتسام البكري، 

وختام النيرب، وفداء غيث، وتھاني أبو غالي، وميساء شعبان، ووفاء القاضي، ومنال المدھون، ووجدان نعيم، 

ونجاة أبو معمر، ونجاة أبو ناصر، وھديل وراوية بارود، وياسمين سكر، وداليا غفاري، وأماني كحلوت، 

اسليم، ونيرمين الترك، وسوزان أبو طه، وريم أبو شمالة، وصابرين مكاوي، ورشا العجوري، وفاطمة غنام، 

، السوريكي لة، وفرج الحو، ومحمد الحلو، وبLوريھام تيم، ودعاء الخباز، وباسل الحمارنة، وإحسان أبو زياد

الجندي، ونور أبو ھربد ("المدعون")، وذلك للطعن في قرارات وكالة ا
مم المتحدة وسLمة أبو زايد، ورامز 

(غاثة وتشغيل 8جئي فلسطين في الشرق ا
دنى التي تُعرف أيضا باسم ا
ونروا ("المدعى عليه")، وھي 

ا من لجزئي اعتبارالقرارات القاضية بإعادة تصنيف تعييناتھم ذات ا
جل المحدد من الدوام الكامل إلى الدوام ا

  .   2018أكتوبر/تشرين ا
ول  1

  الوقائع

المدعون موظفون في الوكالة بموجب تعيينات محددة ا
جل في مكتب إقليم غزة. ُحول تعيين المدعية  .2

؛ لكن، حيث إنھا 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  8نجLء سعد محدد ا
جل إلى تعيين مؤقت غير محدود المدة في 

دد ث إن تعيينھا محيلوكالة بموجب تعيين محدد ا
جل في زمن اتخاذ القرارات الطعينة، وحكانت موظفة في ا

، فإن ھذا الحكم يبت في الدعوى التي 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  1ا
جل خضع (عادة التصنيف اعتبارا من 

  رفعتھا. 
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العام أن حكومة الو8يات ، أعلن المفوض 2018يناير/كانون الثاني  17في بيان إلى جميع الموظفين في  .3

 2017مليون دو8ر أميركي مقارنة بمساھمتھا في عام  60إلى  2018المتحدة قلصت مساھمتھا للوكالة في عام 

  مليون دو8ر أميركي.  350التي بلغت 

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

ة الضوء على الصعوبات المالية التي تواجه الوكالة في أعقاب تخفيض المساھمات الممنوحة ا
ونروا في غز

 2018للوكالة، وذكر على وجه الخصوص أن "التخفيض الھائل في التمويل [...]، الذي كان متوقعا في عام 

ونداءات الطوارئ، قد من جانب أكبر مانحي ا
ونروا [الو8يات المتحدة ا
ميركية] لكل من ميزانية البرامج 

  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  548المفوض العام بزيادة عدد الوظائف ذات الدوام الجزئي في غزة بمقدار  2018

  .2018يوليو/تموز  5موظفا، فوافق المفوض العام على ھذه التوصية في  113موظفا، وا8ستغناء عن  280

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

  ضل. ات خفض التمويل بصورة أفوسرد وصفا لuجراءات سالفة الذكر التي تعتزم الوكالة اتخاذھا لمواجھة تحدي

، تسلم جميع المدعين رسالة موقعة من مدير عمليات ا
ونروا في غزة تُعلمھم 2018يوليو/تموز  25في  .7

أن تعييناتھم لن تُمدد، وأنه ستُعرض عليھم تعيينات جديدة محددة ا
جل على أساس الدوام الجزئي اعتبارا من 

  .2018ديسمبر/كانون ا
ول  21التعيينات الجديدة ستنقضي في ، وأن ھذه 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  1

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

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

على أساس الداوم  2018ا
جل للمدعين حتى نھاية سبتمبر/أيلول  ، ُمددت التعيينات محددة2018سبتمبر/أيلول 

  الكامل.
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، 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  21بموجب رسائل من رئيس مكتب الموارد البشرية في ا(قليم تاريخھا  .10

 31أعيد تصنيف تعيينات المدعين محددة ا
جل من الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي، وُمددت حتى 

  .2018أكتوبر/تشرين ا
ول  1اعتبارا من  2018ا
ول  ديسمبر/كانون

، تلقى 2018نوفمبر/تشرين الثاني  5بموجب رسائل من رئيس مكتب الموارد البشرية في ا(قليم تاريخا  .11

  المدعون المزيد من التوضيحات بشأن إعادة تصنيف تعييناتھم من الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي.

، رفع المدعون دعاواھم 2018ديسمبر/كانون ا
ول  4و 2018تشرين الثاني نوفمبر/ 28في الفترة من  .12

  .ا
ونروا للمنازعات ("المحكمة") أمام محكمة

  .2018ديسمبر/كانون ا
ول  16إلى  10أرِسلت ھذه الدعاوى إلى المدعى عليه في الفترة من  .13

ديسمبر/كانون  31م تاريخھا بموجب رسالة من القائم بأعمال رئيس مكتب الموارد البشرية في ا(قلي .14

  .2019يونيو/حزيران  30، ُمددت تعيينات المدعين محددة ا
جل على أساس الدوام الجزئي حتى 2018ا
ول 

، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه تعليق سير ا(جراءات أمام المحكمة 2019يناير/كانون الثاني  8في  .15

تمس المدعى عليه في الطلب تعليق سير ا(جراءات لكي يتسنى في قضايا عدة بما فيھا الدعوى الحاضرة. وال

له المزيد من الوقت 8ستعراض الدعاوى ورفع طلب دمج الدعاوى المشتركة، ثم أرِسل الطلب إلى المدعين 

  . 2019يناير/كانون الثاني  9في 

لتعليق سير ، رفع محامي المدعين اعتراضا على طلب المدعى عليه 2019يناير/كانون الثاني  9في  .16

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

، رفضت 2019يناير/كانون الثاني  13) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 013بموجب ا
مر رقم  .17

يوما إضافية لرفع  30المحكمة طلب المدعى عليه لتعليق سير ا(جراءات أمام المحكمة، ومنحت المدعى عليه 

  دعاوى. طلب دمج ال

، رفع المدعى عليه طلب تمديد آخر لرفع طلب دمج الدعاوى، ثم أرِسل 2019فبراير/شباط  12في  .18

  .2019فبراير/شباط  13الطلب إلى المدعين في 
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، قبلت المحكمة 2019فبراير/شباط  24) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 040بموجب ا
مر رقم  .19

  طلب المدعى عليه لتمديد الوقت.

 24، رفع المدعى عليه طلبه لدمج الدعاوى، ثم أرِسل الطلب إلى المدعين في 2019مارس/آذار  22في  .20

  .2019مارس/آذار 

، قبلت المحكمة 2019أبريل/نيسان  14) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 083بموجب ا
مر رقم  .21

  طلب المدعى عليه لدمج الدعاوى.

موظف يعملون  500عن قرار إعادة  2019ار مايو/أي 1أعلن المفوض العام في بيان له يحمل تاريخ  .22

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

  . 2019ا
ول 

، رفع المدعى عليه رده الموحد على الدعاوى، فأرِسل إلى المدعين في اليوم 2019مايو/أيار  15في  .23

  نفسه.

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة رده الموحد إلى اللغة العربية، ثم 2019أيار مايو/ 29في  .24

  .2019مايو/أيار  30أرِسل الطلب إلى المدعين في 

، قبلت المحكمة 2019يونيو/حزيران  10) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 116بموجب ا
مر رقم  .25

  طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده الموحد.

، قدم محامي المدعين طلبا لرفع مLحظات على رد المدعى عليه مع أدلة 2019يونيو/حزيران  28ي ف .26

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

، قبلت المحكمة 2019يوليو/تموز  1) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 132بموجب ا
مر رقم  .27

  الطلب.
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المدعون مLحظات على الرد الموحد للمدعى عليه مع أدلة تكميلية،  ، قدم2019يوليو/تموز  4في  .28

  فأرِسلت ھذه المرافعات إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة رده الموحد إلى اللغة العربية، 2019أغسطس/آب  1في  .29

  فأرِسل الطلب إلى المدعين في اليوم نفسه. 

، قبلت المحكمة 2019أغسطس/آب  13) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 161رقم  بموجب ا
مر .30

  طلب المدعى عليه.

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده الموحد، فأرِسلت الترجمة إلى 2019أغسطس/آب  19في  .31

  المدعين في اليوم نفسه.

  حجج المدعين

  يقدم المدعون الحجج التالية: .32

i( رة أحادية الجانب بنود تعيين المدعين أو شروطه؛ و8 يجوز للوكالة أن تغير بصو  

ii(  رواتب الموظفين حقوق مكتسبة لھم، وبذلك 8 يجوز تخفيضھا بتغيير بنود تعيين المدعين أو

  شروطه. 

  يلتمس المدعون ما يلي: .33

i(  فسخ القرارات الطعينة؛  

ii( إعادتھم إلى التوظيف بنظام الدوام الكامل؛ و  

iii( ية، كالرواتب وا8ستحقاقات، التي تسببت بھا القرارات الطعينة.التعويض عن جميع الخسائر المال  
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  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .34

i(  أبِطلت القرارات موضوع الدعاوى بفعل قرار إداري 8حق، وبذلك 8 تقوم الدعاوى أمام المحكمة؛  

ii( صول، كما نتجت عن ياتُخذت القرارات الطع
ضرورة مردھا إلى وقف نة على نحو يراعي ا

  ؛2018حكومة الو8يات المتحدة ا
مريكية تمويلھا عن الوكالة اعتبارا من عام 

iii(  نجاز ھذه الخدمات؛) يتمتع المفوض العام بسلطة تقليص خدمات الوكالة حسب الموارد المتاحة له  

iv( عادة تنظيم عملياتھا ودوائرھا لتلبية ا8حتياجات) الوقائع المتغيرة و تحظى الوكالة باجتھاد واسع

  ا8قتصادية؛  

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

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

  العناصر من قبيل الراتب وفئة التعيين؛ 

vii(  الحقوق المكتسبة" في غير محله؛ وإن اعتماد المدعي على مبدأ"  

viii( .نتصاف الذي يلتمسه المدعونL8 أساس قانونيا ل  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعاوى بكاملھا. .35
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  ا#عتبارات

  دمج الدعاوى

بعد النظر في الدعاوى ومLحظة المسائل القانونية والوقائعية المشتركة بينھا، ترى المحكمة أن من  .36

الدعاوى الماثلة أمامھا، وإصدار حكم واحد فيھا، علما أن ھذا الدمج يلغي جميع حا8ت الدمج التي المLئم دمج 

  أمرت بھا المحكمة في ھذه الدعاوى. 

  المقبولية

  حجة المدعى عليه بشأن ا(جراء ا(داري الLحق

التصنيف في المئة عبر إعادة  50من حجج المدعى عليه أن قرارات تخفيض وظائف المدعين بواقع  .37

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 8 تتفق مع ھذه الحجة.

  ذكر المفوض العام في ا(عLن الصادر عنه ما يلي:  .38

علن عن سلسلة من ا(جراءات التي ستؤثر تأثيرا إيجابيا في 8جئي يسرني اليوم أن أ
فلسطين وفي الموظفين أيضا، علما أن ھذه ا(جراءات جاءت نتيجة للتنسيق الوثيق بين 
الفرق في ا
قاليم، والدوائر الكائنة في الرئاستين العامتين، والمكتب التنفيذي. وفي ھذا 

  ن شاركوا في إعداد ھذه ا(جراءات.المقام، أود أن أشكر الزمLء الذي

  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 

لحرجة التي نجمت ا إجراء خاص يرمي إلى مجابھة التبعات ا1ديسمبر/كانون ا
ول. وه
عن سنوات من الحصار والصراع على الجميع في غزة و8 سيما ا
و8د والبنات، حيث 

من ا
طفال ا8كتئاب واضطراب النوم، والقلق وغيرھا من أشكال  %68يعاني 
  الصدمات[...].
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من حكم  35يتسم فقه محكمة ا
مم المتحدة لLستئناف بالوضوح من حيث ما يشكل قرارا إداريا (الفقرة  .39

). ومن الجلي أن رسالة المفوض العام كانت Nouinou 2019-UNAT-902محكمة ا
مم المتحدة لLستئناف 

فقط عبارة عن إعLن عن قرارا إدارية قادمة، ولم تكن في حد ذاتھا قرارا إداريا، كما لم تكن رسالة المفوض 

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

  لما كان ذلك، تقضي المحكمة أن حجة المدعى عليه في ھذا المقام 8 أساس لھا. 

  طلبات مراجعة القرار التي رفعھا المدعون

يحتج المدعى عليه بعدم مقبولية الدعاوى بسبب تخلف المدعين عن طلب مراجعة قرار في الوقت المLئم.  .40

دعاوى، تخلص المحكمة ا8طLع على مرافعات الطرفين، بما في ذلك طلبات مراجعة القرار المحلقة بال بعد

بات رفع عن إث اشروط المقبولية إما لتخلفھم8 تستوفيان ل وتھاني أبو غالي عكل من مريم ا
ش وييإلى أن دع

. أما بقية ينغير مؤرخ تاھماي رفعمراجعة القرار الت ير في الوقت المLئم، أو 
ن طلبَ طلب مراجعة قرا

  الدعاوى، فجميعھا مستوف لشروط المقبولية.

في البحث الذي يتناول موضوع الدعاوى أدناه، تنطبق كلمة "المدعون" على المدعين الذين تستوفي  .41

  دعاواھم شروط المقبولية. 

  نطاق القضايا والقرارات الطعينة

-Massabni 2012ا
مم المتحدة لLستئناف في حكمھا في مسألة تحديد القرار الطعين، قضت محكمة  .42

UNAT-238  :بما يلي  

. [...]وعليه، تعطي سلطةُ ا(د8ء با
حكام القاضي نفوذا متأصL ليدرس دراسة 26
تفريدية القراَر ا(داري المطعون فيه من طرف ما ولتعريفه أيضا، وكذلك لتحديد ماھية 

ما ھو قيد ا8ستعراض القضائي مما قد يؤدي إلى منح ما يُطعن فيه فعL، وبالتالي تحديد 
  الحكم المطلوب أو منعه.
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في القضايا الحاضرة، ونظرا إلى القرارات ا(دارية الLحقة التي اتُخذت بشأن تمديد تعيينات المدعين  .43


م المتحدة ممحددة ا
جل وإعادة تصنيفھا، فL مناص من توضيح القرارات الطعينة الفعلية بموجب فقه محكمة ا

  لLستئناف الذي أسلفنا ذكره في ھذا الحكم. 

، أعلِم كل مدع من المدعين بالقرار ا(داري ا
ول، وتذكر 2018يوليو/تموز  25بموجب رسائل مؤرخة  .44

  الرسائل ما يلي في ا
جزاء ذات الصلة: 

، يؤسفني إعLمك 2018أغسطس/آب  31بموجب ھذا، ُمدد تعيينك محدد ا
جل حتى  
 31تعيينك محدد ا
جل على أساس الدوام الكامل لن يُجدد أو يُمدد بعد تاريخ أن 

  بسبب نقص التمويل.  2018أغسطس/آب 

لكن، أعرض عليكم بموجب ھذا تعيينا جديدا محدد ا
جل على أساس الدوام الجزئي بنسبة 
  . وستبقى درجتكم الوظيفية بL تغيير. 50%

[…]  

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

 1لكن، بعد اتفاق توصل إليه مدير عمليات ا
ونروا في غزة واتحاد الموظفين المحليين في غزة في  .45

، ونتيجة لمساھمات مالية من صندوق الضمان ا8جتماعي التابع 8تحاد الموظفين 2018سبتمبر/أيلول 

على أساس الدوام الكامل. أشارت مذكرة  2018ھاية سبتمبر/أيلول المحليين، ُمددت تعيينات للمدعين حتى ن

ا8تفاق إلى ما يلي: يجب أن يكون مفھوما أن العجز عن حشد موارد إضافية كبيرة أمر من شأنه أن يؤدي في 

عقود  510يوليو/تموز، أي تحويل  25أكتوبر/تشرين ا
ول إلى تطبيق الرسائل الفردية التي أرِسلت في  1

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

، أعلِم المدعون فردا 2018نتيجة للعجز عن حشد موارد إضافية لتغطية الفترة الLحقة لسبتمبر/أيلول  .46

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

  الصلة: ا
جزاء ذات

، وبسبب ا
زمة المالية 2018يوليو/تموز  25با(شارة إلى رسالة المدير المؤرخة 
المستمرة ونقص التمويل لنداء الطوارئ، أعلمكم بموجب ھذا بتمديد تعيينكم محدد ا
جل 

، كما 2018ديسمبر/كانون ا
ول  31حتى  2018أكتوبر/تشرين ا
ول  01اعتبارا من 
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 01فئتكم من الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي اعتبارا من  أعلمكم بإعادة تصنيف

  بدون أي انقطاع في الخدمة. 2018أكتوبر/تشرين ا
ول 

إن إعادة التصنيف ھذه مؤقتة، وسببھا ا
زمة المالية كما تقدم الذكر، وھي خاضعة 
حكام 
ت ذات النظامين ا
ساسي وا(داري للموظفين وتوجيھات شؤون الموظفين وا(صدارا

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

  آخر.

تعيينات  تُعنى بعدم تمديد 2018يوليو/تموز  25تLحظ المحكمة أن القرارات ا(دارية ا
ولى المؤرخة  .47

المدعين محددة ا
جل، كما تعرض عليھم تعيينات جديدة محددة ا
جل بحيث تكون على أساس الدوام الجزئي 

، فتعنى بتمديد 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  21في المئة. أما القرارات ا(دارية الثانية المؤرخة  50بواقع 

لك، تقضي المحكمة أن القرارات ا(دارية الثانية تعيينات المدعين محددة ا
جل وإعادة تصنيفھا. بناء على ذ

ألغت القرارات ا
ولى وحلت محلھا، وذلك 
ن تعيينات المدعين أعيد تصنيفھا من الدوام الكامل إلى الجزئي 

  مع تمديدات إضافية بد8 من تمديد تعيينات المدعين محددة ا
جل وعرض وظائف جديدة بدوام جزئي عليھم. 

، بيد أن الجلي 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  21مراجعة للقرارات ا(دارية المؤرخة  لم يطلب المدعون .48

كانوا في الواقع يطعنون  2018يوليو/تموز  25أن المدعين عندما طلبوا مراجعة للقرارات ا(دارية المؤرخة 

القرارات ا(دارية في المئة، علما أن ھذه التبعة القانونية لم تتغير بعد  50في قرار تخفيض وظائفھم بواقع 

  . 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  21المؤرخة 

بما  Kallon 2017-UNAT-742في وضع مشابه، قضت محكمة ا
مم المتحدة لLستئناف في حكمھا  .49

  يلي: 

. [...] السيد كالون محق في قوله إن حجة ا
مين العام لو قُبلت فستُؤدي إلى نتائج 50
ا
مين العام بإخراج النزاع من نطاق و8ية محكمة شاذة وغير مقبولة، وذلك بتخويل 

ا
مم المتحدة للمنازعات بمجرد تأخير التقييم ا(داري ومن ثم اتخاذ قرار جديد يثبت 
القرار ا
صلي، وبالتالي يجبر المدعي على الشروع في ا(جراءات القانونية من جديد 

راء أمر 8 يجوز لمكتب ا
مين بشأن ا(جراء ا(داري نفسه. والظلم الناجم عن ھكذا إج
  العام أن يقترن به.
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في ضوء ھذا الفقه القانوني، فإن اتخاذ قرارات جديدة تثبت القرارات السابقة، وتحمل التبعات ذاتھا بما  .50

يجبر المدعين على الشروع في ا(جراءات القانونية مرة أخرى بشأن المسائل الطعينة ذاتھا، 8 يعد أمرا يجوز 

ان تقترن به". بناء على ذلك، تخلص المحكمة إلى أن المدعين يطعنون في إعادة تصنيف تعييناتھم بالوكالة "

  .2018أكتوبر/تشرين ا
ول  1محددة ا
جل من الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي اعتبارا من 

ظائفھم، وولو افترضنا على سبيل الجدل أن المدعين يطعنون أيضا في قرارات الوكالة القاضية بإلغاء  .51

فھذه قرارات غير خاضعة لLستعراض القضائي 
نھا في حد ذاتھا لم تحدث أثرا مباشرا في بنود تعيين 

المدعين، بل ما كان منھا إ8 أن شكلت أفعا8 أدت إلى إعادة تصنيف تعيينات المدعين المؤقتة غير محدودة 

  ).38-34فقرات ال UNAT-902-2019المدة (حكم محكمة ا
مم المتحدة لLستئناف 

  موضوع الدعوى

فقه محكمة ا
مم المتحدة لLستئناف واضح على نحو متسق بشأن عمليات إعادة الھيكلة داخل المنظمة،  .52

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

-Loeber 2018-UNATكم محكمة ا
مم المتحدة لLستئناف  وظائف جديدة، وإعادة توزيع الموظفين (ح

). مع ذلك، وحتى في عملية إعادة الھيكلة، كما ھو الحال في أي قرار إداري، يترتب على 18، الفقرة 844

الوكالة واجب التصرف بعدل وإنصاف وشفافية في تعاملھا مع الموظفين (حكم محكمة ا
مم المتحدة لLستئناف  

Loeber 2018-UNAT-844 18، الفقرة .(  

بناء على ذلك، جوھر ا
مر في القضايا الراھنة ھي النظر فيما إن تصرفت الوكالة، في معرض تنفيذھا  .53

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

أكتوبر/تشرين ا
ول  1دوام الكامل إلى الدوام الجزئي من عملية إعادة تصنيف تعييناتھم محددة ا
جل من ال

  .2019مايو/أيار  1إلى  2018

المدعين نجمت فقط عن ا
زمة المالية التي كانت  تت القضايا أن إعادة تصنيف تعيينايبين من ملفا .54

  غزة: الوكالة تواجھھا، و8 يطعن المدعون في ھذه الواقعة. على حد قول مدير عمليات ا
ونروا في 
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إن الخفض الھائل الذي أجرته الو8يات المتحدة ا
ميركية أكبر مانحينا، وھو البالغ نحو 
مليون دو8ر أميركي الذي كان متوقعا في  350مليون دو8ر أميركي من أكثر من  300
لكل من ميزانية البرامج ونداءات الطوارئ التي أطلقتھا الوكالة، أغرق الوكالة  2018عام 

  حادة ومفاجئة.    في أزمة وجودية

تبين الرسوم البيانية الخاصة بالمانحين المتوفرة على الموقع ا(ليكتروني للوكالة أن ميزانية نداء  .55

، قدمت حكومة 2017، ففي عام 2018الطوارئ لمكتب إقليم غزة ومكتب إقليم الضفة الغربية تأثرت في عام 

مليون دو8ر أمريكي لكل  138ن تعھدات بلغت قيمتھا مليون دو8ر أمريكي م 95الو8يات المتحدة ا
مريكية 

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

  مLيين دو8ر أمريكي، ولم تقدم حكومة الو8يات المتحدة أي تعھدات.  103غزة وإقليم الضفة الغربية إلى 

ض العام جميع الموظفين بشفافية عن الصعوبات المالية المرتبطة بتمويل نداء الطوارئ، وذلك أبلغ المفو .56

، وقد ذكر المفوض العام ضرورة اتخاذ بعض ا(جراءات 2017يوليو/تموز  7في رسالته ا(ليكترونية المؤرخة 

  الداخلية على النحو التالي: 

ا أن نكون واضحين تماما بشأن نحن نعمل على قدم وساق مع المانحين، بيد أن علين
ضرورة اتخاذ بعض ا(جراءات الداخلية بھف الحد من التھديدات التي تواجھھا خدماتنا 

  ا
ساسية التي نقدمھا لLجئي فلسطين،

فوقف التمويل ا
مريكي يؤثر تأثيرا مباشرا في عملياتنا الطارئة، ونفد منا تمويل نداء 
  […]ية المحتلة في نھاية يونيو/حزيران. الطوارئ الخاصة با
راضي الفلسطين

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

   فھذه ھي مسؤوليتنا ا(نسانية.

التدخLت الطارئة في الضفة الغربية ھي ا
كثر  ومن حيث النسبة والتناسب، نجد أن
تضررا 
نھا ما فتئت تُدعم بالكامل تقريبا من الو8يات المتحدة على مر السنوات، وھذه 

      .2018الموارد لم تعد متاحة في عام 

[…]  

أما في غزة، تقبع معد8ت الفقر والبطالة على مستويات عالية، ويعتمد تقريبا مليون 8جئ 
و8 يخفى  على المعونات الغذائية من ا
ونروا، -في المئة من السكان  50أكثر من  أي -

أن المعونات الغذائية ضرورة إنسانية مطلقة، وھي أيضا أولوية. ولذلك، سنتخذ جميع 



UNRWA/DT/GFO/2018/217, 296, 

311, 440, 445 to 451, 453 to 457, 

459, 460, 462 to 469, 472 to 481, 

483 to 494, 497, 498, 500 to 505, 

508 to 513, 517, 519, 520, 522, 523, 

525, 526, 597 

Case Nos. 

UNRWA/DT/2019/045  Judgment No.  

  

Page 14 of 17 

ا(جراءات الممكنة لحماية ھذه المعونة الحيوية، بما في ذلك تقديم أموال من ميزانية 
  جاح، علينا تعديل بعض التدخLت ا
خرى،البرامج. ولنحقق ذلك بن

زمنھا برنامج الصحة النفسية المجتمعية. ونحن عازمون على تخفيف الوطأة على 
الLجئين الذين يعتمدون على خدمات الصحة النفسية التي نقدمھا لھم، كما نبحث عن 

ة مليطرق للحفاظ ولو على جزء من ھذه الخدمة. ھناك أيضا حاجة إلى تقليص إضافي لع

ن ا
موال غير متوفرة للمواصلة على ھذه  -برنامج النقد مقابل العمل  -خلق الوظائف 

   الوتيرة.

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

  ضافية مكرسة لذلك.إ

، أعلم المفوض العام جميع الموظفين 2018أغسطس/آب  16في إطLع 8حق على آخر المستجدات في  .57

  عن ا(جراءات الداخلية الLزمة لمواجھة ا
زمة المالية، وذكر ما يلي: 

 123مليون دو8ر أميركي، وھذا يشمل  217على وجد التحديد، نحن ما زلنا بحاجة إلى 

مليون دو8ر  894ر أميركي مخصصة 
نشطة ميزانية البرامج، ناھيك عن مليون دو
  أميركي 
جل نداءات الطوارئ، وھذا مبلغ كبير.

أجبرتنا ھذه الفجوة الحرجة على اتخاذ إجراءات مؤلمة تمثلت في تقليص خدمات 
ا الطوارئ في الضفة الغربية وغزة، مع العلم أن ھذه قرارات تطال الوكالة قاطبة، وم

   كان سبب اتخاذھا إ8 نفاد التمويل لبرامج الطوارئ في ھذين ا(قليمين.

أنا أدرك الوطأة الشديدة لھذه ا(جراءات على الموظفين الذين فقدوا وظائفھم، وعلى 
الموظفين ا�خرين الذين 8 مناص من تحويلھم إلى الدوام الجزئي. وفي غزة على وجه 

ت عالية جدا ومن العسير إيجاد بدائل، يؤسفني الخصوص، حيث تتفشى البطالة بمعد8
جدا أن 8 خيار أمامنا في ظل ھذه الظروف بعدما بحثنا عن حلول أخرى بL طائل. أتفھم 

  شعور الزمLء المتضررين بالحاجة إلى التعبير عن عميق إحباطھم وغضبھم،

يوية التي غير أن الضرورة أرغمتنا على أخذ خطوات معينة بھدف حماية الخدمات الح
تقدمھا ا
ونروا بما ينفع 8جئي فلسطين. على سبيل المثال، تمكن الوكالة من الحفاظ على 
توزيع ا
غذية لمليون شخص في غزة، وھذا يبقى أولوية أساسية، وإنه من عظيم إنجازاتنا 

  المحافظة على ھذه الخدمة بعد الخسارة الھائلة التي طالت الدخل.

طالب في الضفة  526000ن قراري فتح مدارس ا
ونروا أمام واليوم، أود أن أعلن ع
الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة وا
ردن ولبنان وسوريا، فھذه أيضا أولوية 
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كبيرة أخرى، وھي تعكس ا8لتزام العميق ل�ونروا لحماية كرامة 8جئي فلسطين التي 
  تقع في صميم تقديم خدماتھا والنھوض بو8يتھا.

على ما تقدم، ترى المحكمة أن المسوغ وراء عدم تجديد تعيينات المدعين جلي من رسائل المفوض  بناء .58

العام للموظفين، كما يتجلى في المعلومات العامة حول التخفيض الكبير في التمويل من بعض المانحين. نتيجة 

ا، بما في ذلك إلغاء وظائف لذلك، كان من صLحيات الوكالة إعادة ھيكلة جميع دوائرھا ووحداتھا أو بعضھ

وإنشاء وظائف أخرى، وإعادة توزيع الموظفين. يبين من رسائل المفوض العام أن التخفيض في التمويل أحدث 

ضررا بالغا في نداء الطوارئ في إقليم غزة وإقليم الضفة الغربية على نحو دفع المفوض العام إلى اتخاذ 

ية المجتمعية وبرنامج النقد مقابل العمل في غزة بھف حماية المعونة إجراءات داخلية إزاء برنامج الصحة النفس

  الغذائية الحيوية المقدمة لمليون 8جئ. 

  كما قضت محكمة ا
مم المتحدة لLستئناف باتساق: .59

عند الحكم على صحة ممارسة ا(دارة لLجتھاد في المسائل ا(دارية [...] فإن المحكمة 
القرار قانونيا وعقLنيا وصحيحا إجرائيا ومتناسبا أم 8، كما ا8بتدائية تبت فيما إن كان 

يمكن للمحكمة النظر فيما إن أھِملت مسائل يعتد بھا أو إن دخلت في ا8عتبار مسائل 8 
يعتد بھا، وتستطيع أيضا النظر فيما إن كان القرار منافيا للعقل أو منحرفا؛ بيد أن دور 

حة ا8ختيار الذي أقدمت عليه ا(دارة من بين أنواع المحكمة ا8بتدائية ليس النظر في ص
ا(جراءات العدة المتاحة لھا؛ كما 8 يتمثل دور المحكمة ا8بتدائية في استبدال قرارھا 

-Yasin 2019من حكم محكمة ا
مم المتحدة لLستئناف  44بقرار ا(دارة (الفقرة 

UNAT-915, paragraph 44.(  

لمحكمة ا
مم المتحدة لLستئناف، تقضي الوكالة أن قرارات المفوض العام سيرا على ھدى الفقه المتسق  .60

كانت معقولة. ليس للمحكمة أن تراجع صحة ا8ختيار الذي أقدم عليه المفوض العام من بين ا(جراءات المتعددة 

كالة يضا أن الوالتي ربما كانت متاحة له، و8 تستطيع المحكمة استبدال قرارھا بقرار ا(دارة. ترى المحكمة أ

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 بتمديدھا تعيينات المدعين محددة ا
جل وإن كانت على 

مايو/أيار  1ھم إلى نظام العمل بدوام كامل اعتبارا من أساس الدوام الجزئي، ومن ثم بإعLنھا 8حقا عن إعادت

2019.  
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في الختام، يحاجج المدعون أن حقوقھم المكتسبة قد انتُھكت، غير أن محكمة ا
مم المتحدة لLستئناف  .61

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

ب يدا بمعنى الحق الممنوح؛ ويكتس. [...] ينبغي تفسير "الحق المكتسب" تفسيرا مف90
الموظفون حقا ممنوحا فقط بشأن راتبھم لقاء الخدمات التي قدموھا سلفا. أما الوعود بدفع 
منافع محتملة، بما في ذلك الرواتب المستقبلية، فقد تشكل وعودا تعاقدية، غير أنھا ليست 

دة ھيك عن أن حا8ت الزياإلى أن يتم تنفيذ حالة المعاوضة أو اكتسابھا، نا مكتسبةحقوقا 
 Lالتي ُمنحت في الماضي 8 تخلق حقا مكتسبا في زيادات مستقبلية، كما 8 تضع حائ

  قانونيا أمام تقليص الراتب (التشديد في ا
صل).

  لما كان ذلك، 8 أساس لحجة المدعين بشأن حقوقھم المكتسبة.  .62

بات المطلوب ليبرھنوا أن قرارات إعادة في الختام، وحيث إن المدعين عجزوا عن النھوض بعبء ا(ث .63

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

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

  وسائل ا8نتصاف 

أي تعويضات مادية أو معنوية لقاء الضرر أما وقد ُرّدت الدعاوى، فL يحق للمدعين الحصول على  .64

  الذي يزعمون تعرضھم له.
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  الخ%صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .65

  الدعاوى مردودة.  

  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2019سبتمبر/أيلول  9بتاريخ 

  .2019سبتمبر/أيلول  9أدِخل في السجل بتاريخ 

  محكمة ا
ونروا للمنازعات، عّمانلوري مكناب، رئيسة قلم 
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