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  للمنازعات ا
ونروا محكمة

Case No.: UNRWA/DT/GFO/2018/202 

Judgment No.: UNRWA/DT/GFO/2018/521 

Date: UNRWA/DT/20190/051 

Original:  9 September 2019 

  

  فرانسوا كوزانحضرة القاضي جان   أمام:

  عّمان   قلم المحكمة:

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    الشنطي والنجار  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا
مم المتحدة (غاثة 

    وتشغيل 6جئي فلسطين في الشرق ا
دنى

      

    حكم  

  

  

  

  

  المدعي يمثل نفسه
    محمد الشنطي

  

  محامي المدعي أيمن النجار 
  خلف (المسؤول القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)عامر أبو 

  

  

  محامي المدعى عليه: 
)دائرة الشؤون القانونية بالوكالةمايكل شوازفول (مدير 
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  قدمةم

اتخذته وكالة ا
مم  ھاتان دعويان فرديتان رفعھما محمد الشنطي وأيمن النجار ("المدعيان") ضد قرار .1

المتحدة (غاثة وتشغيل 6جئي فلسطين في الشرق ا
دنى التي تُعرف أيضا باسم ا
ونروا ("المدعى عليه")، 

  ھما محددي ا
جل.يوھو قرار عدم تجديد تعيين

  الوقائع

  ي ا
جل في مكتب إقليم غزة.المدعيان موظفان في الوكالة بموجب تعيينين محددَ  .2

، أعلن المفوض العام أن حكومة الو6يات 2018يناير/كانون الثاني  17الموظفين في في بيان إلى جميع  .3

 2017مليون دو6ر أميركي مقارنة بمساھمتھا في عام  60إلى  2018المتحدة قلصت مساھمتھا للوكالة في عام 

  مليون دو6ر أميركي.  350التي بلغت 

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

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

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

[الو6يات المتحدة ا
ميركية] لكل من ميزانية البرامج ونداءات الطوارئ، قد من جانب أكبر مانحي ا
ونروا 

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

  .2018يوليو/تموز  5موظفا، فوافق المفوض العام على ھذه التوصية في  113موظفا، وا6ستغناء عن  280

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

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

، أعلم مدير عمليات ا
ونروا في غزة المدعي محمد 2018يوليو/تموز  25بموجب رسالة مؤرخة  .7

  .2018أغسطس/آب  31الشنطي بقرار عدم تمديد تعيينه محدد ا
جل بنظام الدوام الكامل بعد 
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، أعلم مدير عمليات ا
ونروا في غزة المدعي أيمن النجار 2018يوليو/تموز  25ة مؤرخة بموجب رسال .8

، وعرض عليه وظيفة 2018أغسطس/آب  31بقرار عدم تمديد تعيينه محدد ا
جل بنظام الدوام الكامل بعد 

  في المئة. 50جديدة على أساس الدوام الجزئي بواقع 

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

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

  الكامل.

  .، طلب المدعيان مراجعة لقرار عدم تجديد تعيينيھما2019سبتمبر/أيلول  23و 18في  .10

  انفصل المدعي محمد الشنطي عن الوكالة لدى انقضاء تعيينه محدد ا
جل. ،2018سبتمبر/أيلول  30في  .11

، رفض المدعي أيمن النجار العرض المقدم له، أ6 وھو التعيين بأجل 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  6في  .12

 ءفي المئة؛ وبناء على ذلك، انفصل عن الخدمة في الوكالة لدى انقضا 50محدد على أساس الدوام الجزئي بواقع 

  . 2018سبتمبر/أيلول  30تعيينه محدد ا
جل، أي اعتبارا من 

، ُرفعت الدعاوى إلى محكمة ا
ونروا 2018ديسمبر/كانون ا
ول  4نوفمبر/تشرين الثاني و 22في  .13

  ُسجلت الدعويان بالرقمين التاليين: وللمنازعات ("المحكمة")، 

i( UNRWA/DT/GFO/2018/202 ") ؛ و202/2018محمد الشنطي("  

ii( UNRWA/DT/GFO/2018/521 ") 521/2018أيمن النجار(".  

  .2018ديسمبر/كانون ا
ول  16نوفمبر/تشرين الثاني و 25إلى المدعى عليه في  الدعويان ثم أرِسلت .14

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت (يداع رده في القضية 2018ديسمبر/كانون ا
ول  24في  .15

  .2018ديسمبر/كانون ا
ول  27ل طلبه إلى المدعي محمد الشنطي في ")، ثم أرسِ 1("الرد رقم  202/2018

، قبلت المحكمة 2019يناير/كانون الثاني  6) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 004بموجب ا
مر رقم  .16

  .1طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده رقم 
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ق سير ا(جراءات أمام المحكمة ، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه تعلي2019يناير/كانون الثاني  8في  .17

("طلب تعليق ا(جراءات)"، والتمس المدعى عليه في الطلب  521/2018في قضايا عدة بما فيھا القضية 

تعليق سير ا(جراءات لكي يتسنى له المزيد من الوقت 6ستعراض الدعاوى ورفع طلب دمج الدعاوى 

  .2019يناير/كانون الثاني  9من النجار في المشتركة، فأرسل طلب تعليق ا(جراءات إلى المدعي أي

، رفع محامي المدعي أيمن النجار اعتراضا على طلب المدعى عليه 2019يناير/كانون الثاني  9في  .18

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

، رفضت 2019ن الثاني يناير/كانو 13) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 013بموجب ا
مر رقم  .19

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، فأرسل الطلب 2019فبراير/شباط  12في  .20

  . 2019ير/شباط فبرا 13إلى المدعي أيمن النجار في 

إلى المدعي محمد  1، ثم أرِسل الرد رقم 1، رفع المدعى عليه رده رقم 2019فبراير/شباط  20في  .21

  .2019فبراير/شباط  21الشنطي في 

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

  طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع طلب الدمج.

الذي رفعه  1، قدم المدعي محمد الشنطي طلبا لرفع مwحظات على الرد رقم 2019مارس/آذار  2ي ف .23

  .2019مارس/آذار  3المدعى عليه، ثم أرِسل الطلب إلى المدعى عليه في 

إلى اللغة العربية، ثم  1، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد رقم 2019مارس/آذار  7في  .24

  .2019مارس/آذار  10لى المدعي محمد الشنطي في أرِسل طلبه إ

، رفع المدعي محمد الشنطي اعتراضا على طلب المدعى عليه لمزيد من 2019مارس/آذار  13في  .25

  .2019مارس/آذار  14إلى اللغة العربية، فأرِسل إلى المدعى عليه في  1الوقت لترجمة الرد رقم 
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، وافقت المحكمة 2019مارس/آذار  13 ) المؤرخUNRWA/DT/2019( 051بموجب ا
مر رقم  .26

، كما وافقت على طلب المدعى عليه لتمديد 1على طلب المدعي محمد الشنطي لرفع مwحظات على الرد رقم 

  الوقت لترجمة الرد المذكور.

، ثم أرِسلت مرافعة 1، قدم المدعي محمد الشنطي مwحظاته على الرد رقم 2019أبريل/نيسان  3في  .27

  .2019أبريل/نيسان  4شنطي إلى المدعى عليه في المدعي محمد ال

، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه دمج ھاتين الدعويين ودعاوى أخرى 2019أبريل/نيسان  5في  .28

، وبسبب سھو 2019أبريل/نيسان  7مشابھة ("طلب دمج")، فأرِسل طلب الدمج إلى المدعي أيمن النجار في 

  لم يُرسل إلى المدعي محمد الشنطي.

فأرِسل طلب الدمج المعدل  ،، رفع المدعى عليه طلبه المعدل لدمج الدعاوى2019أبريل/نيسان  8ي ف .29

  إلى المدعي أيمن النجار في اليوم نفسه، وبسبب سھو لم يُرسل إلى المدعي محمد الشنطي.

، قبلت المحكمة 2019أبريل/نيسان  10) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 079بموجب ا
مر رقم  .30

  دل للدمج المرفوع من المدعى عليه، ودمجت الدعويين الحاليتين مع دعاوى ثwث أخرى.الطلب المع

، قدم المدعي محمد الشنطي اعتراضه على دمج دعواه مع الدعاوى ا
خرى، 2019أبريل/نيسان  14في  .31

  .2019أبريل/نيسان  15ثم أرِسل اعتراض المدعي محمد الشنطي إلى المدعى عليه في 

، أرسلت النسخة المعدلة من طلب المدعى عليه للدمج إلى المدعي محمد 2019ان أبريل/نيس 15في  .32

  الشنطي.

، رفضت المحكمة 2019أبريل/نيسان  25) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 091بموجب ا
مر رقم  .33

  اعتراض المدعي محمد الشنطي على دمج دعواه مع الدعاوى ا
خرى. 

، ثم أرِسلت الترجمة إلى المدعي 1، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد رقم 2019مايو/أيار  2في  .34

  . 2019مايو/أيار  5محمد الشنطي في 

")، ثم أرِسل الرد 2، رفع المدعى عليه رده الموحد على الدعاوى ("الرد رقم 2019مايو/أيار  7في  .35

  .2019مايو/أيار  8ن في يإلى المدعي 2رقم 
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الذي رفعه  2، قدم المدعي محمد الشنطي طلبا لرفع مwحظات على الرد رقم 2019مايو/أيار  11في  .36

  .2019مايو/أيار  12المدعى عليه، ثم أرِسل طلب المدعي محمد الشنطي إلى المدعى عليه في 

، منحت المحكمة ا(ذن 2019مايو/أيار  22) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 108بموجب ا
مر رقم  .37

  . 2مدعي محمد الشنطي لرفع مwحظات على رد المدعى عليه رقم لل

، ثم أرِسل الطلب إلى 2، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد رقم 2019مايو/أيار  21في  .38

  .2019مايو/أيار  22ن في يالمدعي

 ، قبلت المحكمة2019يونيو/حزيران  2) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 113بموجب ا
مر رقم  .39

  .2طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده رقم 

، ثم أرِسلت مرافعة 2، قدم المدعي محمد الشنطي مwحظاته على الرد رقم 2019يونيو/حزيران  5في  .40

  .2019يونيو/حزيران  9المدعي محمد الشنطي إلى المدعى عليه في 

("ا
مر رقم  2019يونيو/حزيران  19) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 124بموجب ا
مر رقم  .41

  ")، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم المزيد من ا
دلة بشأن دعوى السيد محمد الشنطي.124

، ثم أرِسل 124، رفع المدعى عليه طلبا لمزيد من الوقت 6متثال ا
مر رقم 2019يونيو/حزيران  28في  .42

  .  2019يونيو/حزيران  30ين في يالطلب إلى المدع

، قدم المدعي محمد الشنطي طلبا يعترض فيه على الطلب الذي أودعه المدعى 2019 يوليو/تموز 3في  .43

  . 2019يوليو/تموز  4عليه، ثم أرِسل الطلب إلى المدعى عليه في 

، قبلت المحكمة طلب 2019يوليو/تموز  7) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 137بموجب ا
مر رقم  .44

  .124 المدعى عليه لمزيد من الوقت 6متثال ا
مر رقم

، ثم أرِسلت مرافعة المدعى عليه 124، رفع المدعى عليه رده على ا
مر رقم 2019يوليو/تموز  22في  .45

  .  2019يوليو/تموز  23إلى المدعي محمد الشنطي في 
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، قدم المدعي محمد الشنطي طلبا لتعجيل النظر في القضية بعد الرد الذي 2019يوليو/تموز  28في  .46


  أرِسل طلب المدعي محمد الشنطي إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.ف، 124مر رقم رفعه المدعى عليه على ا

، فأرِسل الطلب إلى 2، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد رقم 2019يوليو/تموز  30في  .47

  ن في اليوم نفسه. يالمدعي

لمحكمة ، قبلت ا2019أغسطس/آب  7) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 158بموجب ا
مر رقم  .48

  .2طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده رقم 

، فأرِسلت الترجمة إلى 2، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد رقم 2019سبتمبر/أيلول  2في  .49

  ن في اليوم نفسه. يالمدعي

  نيحجج المدعي

  ن الحجج التالية:يايقدم المدع .50

i(  ن أو شروطه؛ ويبنود تعيين المدعي6 يجوز للوكالة أن تغير بصورة أحادية الجانب  

ii( ن أو يرواتب الموظفين حقوق مكتسبة لھم، وبذلك 6 يجوز تخفيضھا بتغيير بنود تعيين المدعي

  شروطه. 

  ن ما يلي:يايلتمس المدع .51

i(  فسخ القرارات الطعينة؛  

ii( إلى التوظيف بنظام الدوام الكامل؛ و اإعادتھم  

iii(  وا6ستحقاقات، التي تسببت بھا القرارات الطعينة.التعويض عن جميع الخسائر المالية، كالرواتب  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .52
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i( جل، أي في  يمحددَ  يھماخدمة في الوكالة مع نھاية تعيينن عن الياانفك المدع
سبتمبر/أيلول  30ا

  ن؛لتجديد التعيي توقعا يحمwن6  يھمان بجwء إلى أن تعيينيتعيين المدعي اباكت ويشير. 2018

ii(  .لم يقبل المدعي أيمن النجار بالتعيين على نظام الدوام الجزئي  

iii( سببا للتدخل في القرار ا6جتھادي الذي اتخذته الوكالة، وھو قرار عدم تمديد  يانلم يقدم المدع

  ؛ وا
جل يمحددَ  يھماتعيين

iv( نتصاف الذي يلتمسه المدعwن.يا6 أساس قانونيا ل  

  ه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.يلتمس المدعى علي .53

  ا�عتبارات

  دمج الدعاوى

من  نبعد النظر في الدعاوى ومwحظة المسائل القانونية والوقائعية المشتركة بينھا، ترى المحكمة أ .54

ا، علما أن ھذا الدمج يلغي جميع حا6ت الدمج مأمامھا، وإصدار حكم واحد فيھ ويين الماثلتينالمwئم دمج الدع

  . اتين الدعويينأمرت بھا المحكمة في ھ التي

  يينموضوع الدعو

. في ھذا الصدد، ينص النظام ا(داري ا
جل يمحددَ  يھماتعيينن في قرار عدم تجديد يايطعن المدع .55

  على اzتي: 109.5للموظفين المحليين رقم 

تاب كينتھي التعيين محدد ا
جل بدون إشعار مسبق، وذلك عند تاريخ انتھائه المحدد في 
   التعيين.

المعني بوظائف  1995أبريل/نيسان  5المؤرخ  4/95ينص التعميم الموجه إلى الموظفين المحليين رقم  .56

   :6الموظفين المحليين وتعييناتھم على ما يلي في الفقرة 

سيعتمد تمديد التعيينات على استمرار حاجة الوكالة إلى الوظيفة، وتوافر التمويل، وأداء 
   الموظف. 
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 Pirnea 2013-UNAT-311من حكمھا  32قضت محكمة ا
مم المتحدة لwستئناف في الفقرة وقد  .57

  بما يلي: 

من المبادئ الراسخة أن التعيين محدد ا
جل 6 يحمل توقعا للتجديد أو التحويل إلى نوع 
آخر من أنواع التعيينات. مع ذلك، يمكن الطعن في القرار ا(داري القاضي بعدم تجديد 

دد ا
جل وفقا 
سس تتمثل في أن ا(دارة لم تتصرف بإنصاف أو عدل أو شفافية تعيين مح
مع الموظف، أو أن دافعھا كان التحيز أو التحامل أو دوافع غير سليمة؛ ويقع على 
الموظف عبء إثبات لعب عوامل من ھذا القبيل دورا في القرار ا(داري (ُحذفت 

  الحاشية). 

يل إلى أي توقعا لتجديد التعيين أو التحويحمwن "6  تعيينيھمان بجwء إلى أن يتعيين المدعي يشير كتابا .58

نوع آخر من أنواع التعيينات"؛ عwوة على ذلك، يبين من ملف القضية أن السبب الوحيد وراء قرارات عدم 

ت ول مدير عمليان في ذلك. على حد قياالتجديد ھي ا
زمة المالية التي كانت تواجه ا
ونروا، و6 يطعن المدع

  ا
ونروا في غزة: 

إن الخفض الھائل الذي أجرته الو6يات المتحدة ا
ميركية أكبر مانحينا، وھو البالغ نحو 
مليون دو6ر أميركي الذي كان متوقعا في  350مليون دو6ر أميركي من أكثر من  300
كالة، أغرق الوكالة لكل من ميزانية البرامج ونداءات الطوارئ التي أطلقتھا الو 2018عام 

  في أزمة وجودية حادة ومفاجئة.   

تبين الرسوم البيانية الخاصة بالمانحين المتوفرة على الموقع ا(ليكتروني للوكالة أن ميزانية نداء  .59

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

مليون دو6ر أمريكي لكل  138مليون دو6ر أمريكي من تعھدات بلغت قيمتھا  95ا
مريكية الو6يات المتحدة 

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

  ات المتحدة أي تعھدات. مwيين دو6ر أمريكي، ولم تقدم حكومة الو6ي 103غزة وإقليم الضفة الغربية إلى 

أبلغ المفوض العام جميع الموظفين بشفافية عن الصعوبات المالية المرتبطة بتمويل نداء الطوارئ، وذلك  .60

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

  الداخلية على النحو التالي: 

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

  ا
ساسية التي نقدمھا لwجئي فلسطين،
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 فوقف التمويل ا
مريكي يؤثر تأثيرا مباشرا في عملياتنا الطارئة، ونفد منا تمويل نداء

  […]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 
علينا اتخاذ إجراءات صعبة تعطي ا
ولوية لwجئين من أصحاب الحاجات ا
كثر إلحاحا، 

   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 الو6يات المتحدة على مر السنوات، وھذه 

      .2018الموارد لم تعد متاحة في عام 

[…]  

6جئ  ية، ويعتمد تقريبا مليونأما في غزة، تقبع معد6ت الفقر والبطالة على مستويات عال
و6 يخفى  على المعونات الغذائية من ا
ونروا، -في المئة من السكان  50أي أكثر من  -

أن المعونات الغذائية ضرورة إنسانية مطلقة، وھي أيضا أولوية. ولذلك، سنتخذ جميع 
من ميزانية ا(جراءات الممكنة لحماية ھذه المعونة الحيوية، بما في ذلك تقديم أموال 

  البرامج. ولنحقق ذلك بنجاح، علينا تعديل بعض التدخwت ا
خرى،

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

ھناك أيضا حاجة إلى تقليص إضافي لعملية طرق للحفاظ ولو على جزء من ھذه الخدمة. 

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

   الوتيرة.

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

، أعلم المفوض العام جميع الموظفين 2018أغسطس/آب  16في إطwع 6حق على آخر المستجدات في  .61

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

 123ر أميركي، وھذا يشمل مليون دو6 217على وجد التحديد، نحن ما زلنا بحاجة إلى 

مليون دو6ر  94مليون دو6ر أميركي مخصصة 
نشطة ميزانية البرامج، ناھيك عن 
  أميركي 
جل نداءات الطوارئ، وھذا مبلغ كبير.

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

   كان سبب اتخاذھا إ6 نفاد التمويل لبرامج الطوارئ في ھذين ا(قليمين.
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أنا أدرك الوطأة الشديدة لھذه ا(جراءات على الموظفين الذين فقدوا وظائفھم، وعلى 
 هالموظفين اzخرين الذين 6 مناص من تحويلھم إلى الدوام الجزئي. وفي غزة على وج
الخصوص، حيث تتفشى البطالة بمعد6ت عالية جدا ومن العسير إيجاد بدائل، يؤسفني 
جدا أن 6 خيار أمامنا في ظل ھذه الظروف بعدما بحثنا عن حلول أخرى بw طائل. أتفھم 

  شعور الزمwء المتضررين بالحاجة إلى التعبير عن عميق إحباطھم وغضبھم،

طوات معينة بھدف حماية الخدمات الحيوية التي غير أن الضرورة أرغمتنا على أخذ خ
تقدمھا ا
ونروا بما ينفع 6جئي فلسطين. على سبيل المثال، تمكن الوكالة من الحفاظ على 
توزيع ا
غذية لمليون شخص في غزة، وھذا يبقى أولوية أساسية، وإنه من عظيم إنجازاتنا 

  طالت الدخل.المحافظة على ھذه الخدمة بعد الخسارة الھائلة التي 

طالب في الضفة  526000واليوم، أود أن أعلن عن قراري فتح مدارس ا
ونروا أمام 
الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وغزة وا
ردن ولبنان وسوريا، فھذه أيضا أولوية 
كبيرة أخرى، وھي تعكس ا6لتزام العميق ل�ونروا لحماية كرامة 6جئي فلسطين التي 

  يم خدماتھا والنھوض بو6يتھا.تقع في صميم تقد

 ن جلي من رسائل المفوضيالمدعي يتعيينَ بناء على ما تقدم، ترى المحكمة أن المسوغ وراء عدم تجديد  .62

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

يكلة جميع دوائرھا ووحداتھا أو بعضھا، بما في ذلك إلغاء وظائف لذلك، كان من صwحيات الوكالة إعادة ھ

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 

ءات داخلية إزاء برنامج الصحة النفسية المجتمعية وبرنامج النقد مقابل العمل في غزة بھف حماية المعونة إجرا

  الغذائية الحيوية المقدمة لمليون 6جئ. 

  كما قضت محكمة ا
مم المتحدة لwستئناف باتساق: .63

لمحكمة عند الحكم على صحة ممارسة ا(دارة لwجتھاد في المسائل ا(دارية [...] فإن ا
ا6بتدائية تبت فيما إن كان القرار قانونيا وعقwنيا وصحيحا إجرائيا ومتناسبا أم 6، كما 
يمكن للمحكمة النظر فيما إن أھِملت مسائل يعتد بھا أو إن دخلت في ا6عتبار مسائل 6 
 يعتد بھا، وتستطيع أيضا النظر فيما إن كان القرار منافيا للعقل أو منحرفا؛ بيد أن دور

المحكمة ا6بتدائية ليس النظر في صحة ا6ختيار الذي أقدمت عليه ا(دارة من بين أنواع 
ا(جراءات العدة المتاحة لھا؛ كما 6 يتمثل دور المحكمة ا6بتدائية في استبدال قرارھا 

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

UNAT-915, paragraph 44.(  
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سيرا على ھدى الفقه المتسق لمحكمة ا
مم المتحدة لwستئناف، تقضي الوكالة أن قرارات المفوض العام  .64

كانت معقولة. ليس للمحكمة أن تراجع صحة ا6ختيار الذي أقدم عليه المفوض العام من بين ا(جراءات المتعددة 

  رارھا بقرار ا(دارة.التي ربما كانت متاحة له، و6 تستطيع المحكمة استبدال ق

المكتسبة قد انتُھكت، غير أن محكمة ا
مم المتحدة لwستئناف  اأن حقوقھم يانفي الختام، يحاجج المدع .65

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

. [...] ينبغي تفسير "الحق المكتسب" تفسيرا مفيدا بمعنى الحق الممنوح؛ ويكتسب 90
ظفون حقا ممنوحا فقط بشأن راتبھم لقاء الخدمات التي قدموھا سلفا. أما الوعود بدفع المو

منافع محتملة، بما في ذلك الرواتب المستقبلية، فقد تشكل وعودا تعاقدية، غير أنھا ليست 
إلى أن يتم تنفيذ حالة المعاوضة أو اكتسابھا، ناھيك عن أن حا6ت الزيادة  مكتسبةحقوقا 

في الماضي 6 تخلق حقا مكتسبا في زيادات مستقبلية، كما 6 تضع حائw التي ُمنحت 
  قانونيا أمام تقليص الراتب (التشديد في ا
صل).

  المكتسبة.  ان بشأن حقوقھميلما كان ذلك، 6 أساس لحجة المدعي .66

 ن عجزا عن النھوض بعبء ا(ثبات المطلوب ليبرھنا أن قرارات عدميفي الختام، وحيث إن المدعي .67

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

  .ناتوددمرويين اعتراھا خلل إجرائي أو خطأ في القانون، فإن الدع

  وسائل ا�نتصاف 

 ررن الحصول على أي تعويضات مادية أو معنوية لقاء الضيأما وقد ُرّدت الدعاوى، فw يحق للمدعي .68

  له. ان تعرضھماالذي يزعم
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  الخ�صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .69

  .ويان مردودتانالدع

 

 

  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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