
  

Page 1 of 13  
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    خلف وعالري وحسين   

    ضد   

  
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة  
    وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 

      

    حكم في مسألة المقبولية   
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  مقدمة 

رفع خليل خلف وأحالم عالري وروان حسين ("المدعون") ثالث دعاوى فردية ضد قرارات اتخذتها  .1

وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي تُعرف أيضا باسم األونروا ("المدعى  

فئة تنتمي إلى    ةعقود جديد إلى  عليه")، وهي القرارات القاضية بتحويل عقودهم من فئة العقود محدودة المدة  

  العقود محددة األجل.

  الوقائع

. اعتبارا  2014يوليو/تموز    3وظفت الوكالة السيدة أحالم عالري أشهرا عدة بنظام المياومة بدءا من   .2

، وظفت الوكالة السيدة عالري بموجب عقد محدود المدة، وقد ُجدد عقد السيدة عالري 2015مايو/أيار    3من  

. في الزمن مدار الدعوى الراهنة،  2019مايو/أيار    1مرات عدة بدأ سريان آخرها اعتبارا من    محدود المدة

في الدائرة المالية في الرئاسة   3والخطوة   Fعلى الحزمة  Aكانت السيدة عالري تشغل وظيفة مسؤولة إدارية 

  العامة لألونروا في عمان.

.  2014أكتوبر/تشرين األول    20المياومة بدءا من  وظفت الوكالة السيدة روان حسين شهرين اثنين بنظام   .3

، وظفت الوكالة السيدة حسين بموجب عقد محدود المدة، وقد ُجدد  2014ديسمبر/كانون األول   23اعتبارا من 

. في الزمن 2019فبراير/شباط    24عقد السيدة حسين محدود المدة مرات عدة بدأ سريان آخرها اعتبارا من  

  3والخطوة    Fكانت السيدة حسين تشغل وظيفة مسؤولة حسابات (مدينة) على الحزمة  مدار الدعوى الراهنة،  

  في الدائرة المالية في الرئاسة العامة لألونروا في عمان. 

، وظفت الوكالة السيد خليل خلف بموجب عقد محدود المدة في منصب 2019يوليو/تموز    23اعتبارا من   .4

في الدائرة المالية في الرئاسة العامة   5والخطوة    Gالحزمة  مسؤول حسابات وتقارير صندوق االدخار على  

  لألونروا في عمان. 

، قررت الوكالة أن تعرض على أي موظفين محليين مستقبليين  2019يناير/كانون الثاني   1اعتبارا من   .5

  التوظيف فقط بنظام عقود المدة المحدودة وليس العقود محددة األجل.
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، لمؤتمر العام التحادات الموظفين والوكالة على تحويل جميع الموظفين، اتفق ا2019في سبتمبر/أيلول  .6

إلى موظفين بعقود محددة   ،األجل  ةالمعينين "على" وظائف لها صفة العقود محدد   الحاملين لعقود محدودة المدة 

  األجل.

عقود ، أعلمت الوكالة المدعين أن عقودهم محدودة المدة ستحول إلى 2019أكتوبر/تشرين األول  8في  .7

(المدعيتان    1والخطوة    14وأنهم سيعينون على الدرجة    2019أكتوبر/تشرين األول    1محددة األجل اعتبارا من  

(المدعي خلف)؛ كما أعِلم المدعون أنهم إذا اختاروا رفض عرض   1والخطوة  16عالري وحسين) / الدرجة  

انقضاء عقوده  المدة حتى  بعقودهم محدودة  فسيبقون موظفين  إعالم التحويل،  إليهم  وُطلب  آنذاك،  السارية  م 

بقراراتهم بحلول   المدعون في قرار الوكالة تحويل عقودهم  2019أكتوبر/تشرين األول    10الوكالة  . يطعن 

  محدودة المدة إلى عقود محددة األجل. 

لدى المدعين، بما في ذلك مقدار الراتب الذي سيخسرونه نتيجة لهذا التحويل،    بالغةعلى إثر مخاوف   .8

أعلمت الوكالة المدعين أن القرار جاء نتيجة التفاق بين المؤتمر العام التحادات الموظفين والوكالة. وقد اقتضى  

من درجاتهم الوظيفية، وأن يكون تاريخ   1االتفاق وضع الموظفين أصحاب العقود محدودة المدة على الخطوة 

إن لديهم خيار    بدئهم الخدمة هو تاريخ سريان عقودهم الجديدة محددة األجل. كررت الوكالة قولها للمدعين 

  حتى تاريخ انقضائها. آنذاك رفض العرض والبقاء على العقود محدودة المدة السارية 

، حثت الوكالة المدعين على اتخاذ قراراتهم بحلول نهاية يوم العمل  2019أكتوبر/تشرين األول    14في   .9

  . 2019أكتوبر/تشرين األول   15الموافق 

وقت ال .10 األول  في  أكتوبر/تشرين  من  الموارد 2019حق  مدير  مع  على حدة  المدعين  من  كل  التقى   ،

  البشرية لمناقشة الشواغل التي تدور في أذهانهم.  

إليكترونية منفصلة إلى المدعين تاريخها   .11 ، أعلم  2019أكتوبر/تشرين األول    30و   29بموجب رسائل 

ترقَ  لم  حال  في  أنه  المدعين  البشرية  الموارد  مستوى   مدير  إلى  وشروطها  األجل  محددة  الجديدة  عقودهم 

البشرية   الموارد  مدير  أعلم  كما  المقدمة،  العروض  قبول"  "عدم  قرروا  أنهم  ستعتبر  الوكالة  فإن  تطلعاتهم، 

المدعين أن الوكالة ستحترم عقود المدة المحدودة التي يحملونها حتى تواريخ انقضائها، مضيفا أن الوكالة في  
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س الحالة  العقود  تلك  بنظام  المعنية  الوظائف  لملء  االستقدام  عمليات  في  تلبية  تمضي  لضمان  األجل  محددة 

  احتياجات الوظائف عبر نمط تعاقدي مالئم. 

رفع كل منهم طلب مراجعة   2019؛ وفي ديسمبر/كانون األول  لهم  رفض المدعون العروض المقدمة .12

  محددة األجل.  لقرار الوكالة تحويل عقودهم محدودة المدة إلى عقود 

، فُوضت سلطة إجراء مراجعة  2019ديسمبر/كانون األول    8المؤرخ    05/2019بموجب التعميم رقم   .13

  القرار بشأن موظفي الرئاسة العامة في ظل غياب نائب المفوض العام إلى مدير الصحة.  

الثاني    15في   .14 المدعيتين 2020يناير/كانون  بشأن  الطعينين  القرارين  الصحة  مدير  فسخ  عالري    ، 

وحسين، وأعلمهما أنهما ستبقيان على عقديهما محدودي المدة حتى انقضائهما. لم يصدر رد رسمي على طلب 

  المدعي خلف لمراجعة القرار، بيد أنه ُسمح له البقاء على عقده محدود المدة حتى تاريخ انقضائه.  

إنهاء عقودهم محدودة المدة على    2020بعد تدخل من رؤساء المدعين، وافق المدعون في فبراير/شباط   .15

  وقبلوا عرض العقود ذات األجل المحدد. 

  التاريخ اإلجرائي 

، رفع المدعي خلف دعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة")، 2020مارس/آذار    29في   .16

")،  2020/024("القضية رقم   UNRWA/DT/HQA/2020/024رقم    باسم القضيةوُسجلت هذه الدعوى  

  . 2020مارس/آذار  31لمدعى عليه في وأرسلت إلى ا

باسم  ، رفعت المدعية عالري دعوى إلى المحكمة، وُسجلت هذه الدعوى  2020أبريل/نيسان    12في   .17

")، وأرسلت إلى المدعى عليه  026/ 2020("القضية رقم   UNRWA/DT/HQA/2020/026رقم   القضية

  . 2020أبريل/نيسان   14في 

المدع2020أبريل/نيسان    12في   .18 رفعت  الدعوى  ،  هذه  وُسجلت  المحكمة،  إلى  دعوى  باسم ية حسين 

")، وأرسلت إلى المدعى عليه  027/ 2020("القضية رقم   UNRWA/DT/HQA/2020/027رقم   القضية

  . 2020أبريل/نيسان   14في 
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، رفع المدعى عليه طلبا للمشاركة في اإلجراءات المقامة أمام المحكمة ولتمديد 2020مايو/أيار    4في   .19

")، وقد أرِسل طلب المدعى عليه إلى المدعي 1("الرد رقم    024/ 2020الوقت إليداع رده في القضية رقم  

  خلف في اليوم نفسه. 

، قبلت المحكمة طلب  2020مايو/أيار   14) المؤرخ UNRWA/DT/2020(  064بموجب األمر رقم  .20

  .1ولتمديد الوقت لرفع رده رقم   024/ 2020المدعى عليه للمشاركة في اإلجراءات المقامة في القضية رقم 

، رفع المدعى عليه طلبا للمشاركة في اإلجراءات المقامة أمام المحكمة ولتمديد  2020مايو/أيار   18في  .21

")، فأرِسل طلب المدعى عليه إلى المدعية عالري  2("الرد رقم    2020/026الوقت إليداع رده في القضية رقم  

  . 2020مايو/أيار  19في 

، رفع المدعى عليه طلبا للمشاركة في اإلجراءات المقامة أمام المحكمة ولتمديد  2020ار  مايو/أي 18في  .22

")، فأرِسل طلب المدعى عليه إلى المدعية حسين  3("الرد رقم    2020/027الوقت إليداع رده في القضية رقم  

  . 2020مايو/أيار  19في 

، قبلت المحكمة طلب  2020مايو/أيار   31) المؤرخ UNRWA/DT/2020(  078بموجب األمر رقم  .23

  .2ولتمديد الوقت لرفع رده رقم   026/ 2020المدعى عليه للمشاركة في اإلجراءات المقامة في القضية رقم 

، قبلت المحكمة طلب  2020مايو/أيار   31) المؤرخ UNRWA/DT/2020(  079بموجب األمر رقم  .24

  .3ولتمديد الوقت لرفع رده رقم   027/ 2020المدعى عليه للمشاركة في اإلجراءات المقامة في القضية رقم 

، وقد 1لرفع رده رقم    الوقت مرة أخرىتمديد  ل   ا، رفع المدعى عليه طلب2020يونيو/حزيران    14في   .25

  . 2020يونيو/حزيران    15أرِسل طلب المدعى عليه إلى المدعي خلف في 

لمحكمة ، قبلت ا2020يونيو/حزيران    28) المؤرخ  UNRWA/DT/2020(  097بموجب األمر رقم   .26

  . 1طلب المدعى عليه لتمديد الوقت مرة أخرى لرفع رده رقم 

، وقد 2لرفع رده رقم    مرة أخرى  ، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت 2020يونيو/حزيران    30في   .27

  أرِسل طلب المدعى عليه إلى المدعية عالري في اليوم نفسه. 
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، وقد 3لرفع رده رقم    مرة أخرى  الوقت   ، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد 2020يونيو/حزيران    30في   .28

  أرِسل طلب المدعى عليه إلى المدعية حسين في اليوم نفسه.

رقم   .29 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020(   104بموجب  المحكمة 2020يوليو/تموز    12)  قبلت   ،

  . 3طلب المدعى عليه لتمديد الوقت مرة أخرى لرفع رده رقم 

رقم   .30 األمر  المحكمة 2020يوليو/تموز    12المؤرخ  )  UNRWA/DT/2020(   105بموجب  قبلت   ،

  . 2طلب المدعى عليه لتمديد الوقت مرة أخرى لرفع رده رقم 

، وقد أرِسل 1لرفع رده رقم    مرة أخرى  ، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت 2020أغسطس/آب    5في   .31

  طلب المدعى عليه إلى المدعي خلف في اليوم نفسه. 

ال2020أغسطس/آب    11في   .32 رفع  رقم  ،  رده  عليه  في  2مدعى  عالري  المدعية  إلى  فأرِسل   ،12  

  .2020أغسطس/آب  

رقم  2020أغسطس/آب    11في   .33 رده  عليه  المدعى  رفع  في  3،  حسين  المدعية  إلى  فأرِسل   ،12  

  .2020أغسطس/آب  

، قبلت المحكمة 2020أغسطس/آب    16) المؤرخ  UNRWA/DT/2020(  134بموجب األمر رقم   .34

  . 1الوقت مرة أخرى لرفع رده رقم  طلب المدعى عليه لتمديد 

رقم  2020أغسطس/آب    21في   .35 رده  عليه  المدعى  رفع  رقم  1،  رده  مع  المدعى عليه  يرفع  ولم   ،1  

  الملحقات المستشهد بها في الرد.  

، فأرِسل الطلب 2، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده رقم  2020أغسطس/آب    25في   .36

  وم نفسه.إلى المدعية عالري في الي

، ثم أرِسل الطلب  3، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده رقم  2020أغسطس/آب    25في   .37

  . 2020أغسطس/آب  26إلى المدعية حسين في 
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استشهد ، رفعت المدعية عالري طلبا تلتمس فيه الترجمة العربية لملحقين  2020سبتمبر/أيلول    3في   .38

، فأرِسل طلب المدعية عالري  16والملحق رقم    15ال وهما الملحق رقم  ، أ2المدعى عليه في رده رقم    بهما

  إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

 استشهد بهما، رفعت المدعية حسين طلبا تلتمس فيه الترجمة العربية لملحقين  2020سبتمبر/أيلول    3في   .39

الملحق رقم  3المدعى عليه في رده رقم   ِسل طلب المدعية حسين إلى  ، فأر19والملحق رقم    18، أال وهما 

  المدعى عليه في اليوم نفسه. 

رقم   .40 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020(   161بموجب  المحكمة 2020سبتمبر/أيلول    6)  قبلت   ،

  .2طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده رقم 

رقم   .41 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020(   162بموجب  المحكمة 2020سبتمبر/أيلول    6)  قبلت   ،

  .3ب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده رقم طل

، ثم أرِسل الطلب 1، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده رقم  2020سبتمبر/أيلول    7في   .42

  . 2020سبتمبر/أيلول  8إلى المدعي خلف في 

  إلى المدعي.  1، أرِسل رد المدعى عليه رقم 2020سبتمبر/أيلول   8في  .43

رقم   .44 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020(   175بموجب  رقم   2020سبتمبر/أيلول    20)  (األمر 

")، لبت المحكمة طلب المدعية عالري للحصول على الترجمة العربية للملحقين المقتبسين في رد المدعى  175

  . 16والملحق رقم   15، أال وهما الملحق رقم 2عليه رقم  

رقم   .45 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020(   176بموجب  رقم   2020سبتمبر/أيلول    20)  (األمر 

")، لبت المحكمة طلب المدعية حسين للحصول على الترجمة العربية للملحقين المقتبسين في رد المدعى 176

  . 19والملحق رقم   18، أال وهما الملحق رقم 3عليه رقم  

ت المحكمة ، قبل2020سبتمبر/أيلول    20) المؤرخ  UNRWA/DT/2020(   181بموجب األمر رقم   .46

  . 1طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده رقم 
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، فأرِسلت الترجمة العربية 2، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد رقم 2020سبتمبر/أيلول    30في   .47

  إلى المدعية عالري في اليوم نفسه.

، فأرِسلت الترجمة 3، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد رقم  2020أكتوبر/تشرين األول    12في   .48

  العربية إلى المدعية حسين في اليوم نفسه.

، فأرِسلت الترجمة 1، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد رقم  2020أكتوبر/تشرين األول    19في   .49

  العربية إلى المدعي خلف في اليوم نفسه.

األول    22في   .50 رقم  2020أكتوبر/تشرين  األمر  عليه جوابه على  المدعى  فأرِسل جواب  175، رفع   ،

  المدعى عليه إلى المدعية عالري في اليوم نفسه.

("األمر   2020أكتوبر/تشرين األول    25) المؤرخ  UNRWA/DT/2020(   215بموجب األمر رقم   .51

  . 1")، أمرت المحكمة المدعى عليه أن يرفع الملحقات المستشهد بها في رده رقم 215رقم 

وقدم الملحقات التي   215مدعى عليه رده على األمر رقم  ، رفع ال2020أكتوبر/تشرين األول    26في   .52

  ، وقد أرِسلت مرافعة المدعى عليه إلى المدعي خلف في اليوم نفسه. 1استشهد بها في رده رقم 

األول    29في   .53 رقم  2020أكتوبر/تشرين  األمر  عليه جوابه على  المدعى  فأرِسل جواب  176، رفع   ،

  .2020وفمبر/تشرين الثاني  ن  1المدعى عليه إلى المدعية حسين في  

، أودعت المدعية عالري طلبا لرفع مالحظات على رد المدعى عليه  2021يناير/كانون الثاني    13في   .54

، ولتعديل وسائل االنتصاف، وإيداع أدلة إضافية؛ ثم أرِسل طلب المدعية عالري إلى المدعى عليه في  2رقم  

  .2020يناير/كانون الثاني   14

("األمر رقم    2021يناير/كانون الثاني    25) المؤرخ  UNRWA/DT/2021(   016بموجب األمر رقم   .55

، وكذلك لتعديل  2")، لبت المحكمة طلب المدعية عالري لرفع مالحظاتها على رد المدعى عليه رقم  016

  وسائل االنتصاف، ولرفع أدلة تكميلية. 
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مالحظات على رد المدعى عليه  ، أودعت المدعية حسين طلبا لرفع  2021يناير/كانون الثاني    31في   .56

، ولتعديل وسائل االنتصاف، وإيداع أدلة إضافية؛ فأرِسل طلب المدعية حسين إلى المدعى عليه في اليوم  3رقم  

  نفسه. 

رقم   .57 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2021(   022بموجب  رقم    2021فبراير/شباط    11)  ("األمر 

، وكذلك لتعديل وسائل  3ها على رد المدعى عليه رقم  ")، لبت المحكمة طلب المدعية حسين لرفع مالحظات 022

  االنتصاف، ولرفع أدلة تكميلية. 

، أودعت المدعية عالري مالحظاتها، ووسائل االنتصاف المعدلة، واألدلة 2020فبراير/شباط    25في   .58

  اإلضافية، فأرِسلت مرافعة المدعية عالري إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

بها    ،2021مارس/آذار    1في   .59 استشهد  لملحقات  العربية  الترجمة  فيه  يلتمس  طلبا  المدعي خلف  رفع 

، فأرِسل طلب المدعي خلف إلى المدعى 17و  16و   14، أال وهي الملحقات رقم  1المدعى عليه في رده رقم  

  عليه في اليوم نفسه. 

و2021مارس/آذار    11في   .60 المعدلة،  االنتصاف  ووسائل  المدعية حسين مالحظاتها،  أودعت  األدلة  ، 

  .2021مارس/آذار  14اإلضافية، فأرِسلت مرافعة المدعية حسين إلى المدعى عليه في 

، رفضت المحكمة  2021أبريل/نيسان    1) المؤرخ  UNRWA/DT/2021(  038بموجب األمر رقم   .61

، أال وهي  1طلب المدعي خلف للحصول على الترجمة العربية لملحقات استشهد بها المدعى عليه في رده رقم  

  . 17و  16و  14ملحقات رقم ال

،  1، أودع المدعي خلف طلبا لرفع مالحظات على رد المدعى عليه رقم  2021أبريل/نيسان    19في   .62

  ولتعديل وسائل االنتصاف، وإيداع أدلة إضافية؛ فأرِسل طلب المدعي خلف إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

، لبت المحكمة طلب 2021يار  مايو/أ  5) المؤرخ  UNRWA/DT/2021(   048بموجب األمر رقم   .63

رقم   عليه  المدعى  رد  على  لرفع مالحظاته  خلف  أدلة  1المدعي  ولرفع  االنتصاف،  وسائل  لتعديل  وكذلك   ،

  إضافية. 
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، أودع المدعي خلف مالحظاته، ووسائل االنتصاف المعدلة، واألدلة اإلضافية، 2021مايو/أيار    19في   .64

  . 2021مايو/أيار   20ليه في ثم أرِسلت مرافعة المدعي خلف إلى المدعى ع

  حجج المدعين

  حجة المدعين هي أنهم يخسرون جزءا كبيرا من رواتبهم مع عقودهم الجديدة محددة األجل.  .65

يلتمس المدعون أن تعرض عليهم عقود محددة األجل برواتب أعلى، وأن تبدأ تواريخ احتساب الخدمة   .66

  من بداية عقودهم األولى محدودة المدة.  

  عليه حجج المدعى 

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .67

i(   تنفيذه المنوي  اإلجراء  الوكالة في وصف  أخطأت  مناسبة،  أكثر من  إنهاء عقود   -في  أال وهو 

  عندما وصفته بأنه عملية تحويل؛  -المدعين محدودة المدة وعرض عقود محددة األجل عليهم 

ii(  إدارية إجراءات  بفعل  األجل  إلى عقود محددة  المدة  المدعين محدودة  تحويل عقود  قرار  أبِطل 

  رضت بموجبها على المدعين عقود جديدة محددة األجل؛ و الحقة عُ 

iii( الدعاوى شروط المقبولية ألن المدعين قبلوا عروض العقود محددة األجل قبوال غير   يال تستوف

  مشروط، وكذلك ألن العروض المقدمة إنما تصب في مصلحة المدعين.

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعاوى بكاملها.  .68

  االعتبارات 

  دمج الدعاوى 

أن من  .69 المحكمة  ترى  بينها،  المشتركة  والوقائعية  القانونية  المسائل  الدعاوى ومالحظة  في  النظر  بعد 

   المالئم دمج الدعاوى الماثلة أمامها.
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  طلبات المدعين لجلسة استماع شفهية 

إلى شه .70 االستماع  بهدف  شفهية  المحكمة جلسة استماع  تعقد  أن  في مالحظاتهم  المدعون  اداتهم التمس 

  والحصول على فرصة استدعاء الشهود.

وفي شأن جلسة االستماع الشفهية، تتحلى المحكمة باجتهاد واسع في مسائل إدارة القضايا، وذلك بموجب  .71

-Nimer 2018رائية للمحكمة (حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  ج) من القواعد اإل1( 11كام المادة  أح

UNAT-879    هل، تالحظ المحكمة أن المدعين لم يقدموا سببا كافيا لطلبهم جلسة استماع  ). في المست33الفقرة

شفهية، بل ترى المحكمة أن السبب وراء طلب المدعين لجلسة استماع شفهية ليس رغبتهم تقديم أي أدلة جديدة 

عاوى، بل  أو حجج قانونية جديدة منعهم من تقديمها مانع أثناء مجريات القضية ال سيما في شأن مقبولية الد 

السبب هو رغبتهم في تقديم حججهم شخصيا أمام المحكمة بدعم من شهادات الشهود (حكم محكمة األمم المتحدة  

  ).33، الفقرة  Nadeau 2017-UNAT-733لالستئناف 

ترى المحكمة أن السجل أمامها في الدعاوى الراهنة يكفي إلصدار قرار بدون الحاجة إلى جلسة استماع   .72

 Mbaigolmemمن حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف    28فيما يخص المقبولية (الفقرة  شفهية ال سيما  

2018-UNAT-819 لّما كان ذلك، تقضي المحكمة بعدم وجود أي سبب لعقد جلسة استماع شفهية، وذلك .(

المدعين  في ضوء األدلة التي تحفل بها ملفات القضايا في الدعاوى الراهنة.  في ظل هذه الظروف، وحيث إن 

عجزوا عن تقديم أي سبب خاص يبرر عقد جلسة استماع شفهية، ولّما كانت األدلة الوثائقية شاملة، فإن طلباتهم  

  هذه مرفوضة. 

  المقبولية 

يطعن المدعون في قرارات الوكالة تحويل عقودهم محدودة المدة إلى عقود محددة األجل. تالحظ المحكمة  .73

أن القرارين الطعينين في قضيتي المدعيتين عالري وحسين نُقضا نتيجة لعملية مراجعة القرار، وأنه قد ُسمح 

يَخي انقضائهما. أما المدعي خلف، فلم  للمدعيتين البقاء على عقديهما محدودي المدة الساريين آنذاك حتى تار

يصدر رد رسمي على طلبه لمراجعة القرار، بيد أنه ُسمح له هو اآلخر البقاء على عقده محدود المدة الساري 

  آنذاك حتى تاريخ انقضائه.  
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تستدعي المحكمة إلى األذهان فقه محكمة األمم المتحدة لالستئناف الذي يفيد أن القرار القضائي ينحل  .74

من حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف    45- 44(الفقرتان   طرفينى الجدل عندما ينعدم النزاع الفعلي بين الإل

Kallon 2017-UNAT-742  من    16). على المنوال ذاته، قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة

عدل ذي الدرجتين كان أن الغرض المنشود من تأسيس نظام إقامة ال  Crotty 2017-UNAT-763حكمها  

  تحكيم المنازعات القائمة وليس تأويل القانون عندما ال يكون هناك نزاع قائم بين الطرفين. 

نجد في القضية الحاضرة أن قرارات الوكالة تحويل عقود المدعين محدودة المدة إلى عقود محددة األجل  .75

أنها لم تنفذ    ، فهيةالثانيأما  لوكالة فسختها، وأن ا  ي، فهىاألول  ة؛ أما الحالإحدى حالتينآل بها المطاف إلى  

أصال؛ وعليه، ُسمح للمدعين البقاء على عقودهم محدودة المدة السارية آنذاك إلى حين انقضائها. لّما كان ذلك، 

  ترى المحكمة أنه لم يعد بين الطرفين نزاع فعلي وقائم. 

جديدة محددة األجل، بيد أنه من المحال تدرك المحكمة أن المدعين غير راضين تمام الرضى بعقودهم ال .76

إنهاء  المدعون بال محالة  قبل  لقد  أخرى،  بعبارة  آن واحد.  في  منفصلين  بعقدين  المدعين  الوكالة  توظف  أن 

عقودهم محدودة المدة عندما قبلوا عرض العقود محددة األجل الجديدة رغم رواتبها األقل، ناهيك عن أن محكمة  

واضحة بشأن اتفاقات التسوية، وقد درج قضاؤها على أن "الموظف لحظة توقيعه    األمم المتحدة لالستئناف

لالستئناف   المتحدة  األمم  محكمة  (حكم  إنفاذها"  يقتضي  العرف  فإن   [...] تفاهم  -Jemiai 2011مذكرة 

UNAT-137     وحكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  13الفقرة ،Faust 2017-UNAT-777  ؛ 29، الفقرة(

ق انحلت لّما  فقد  الجديدة محددة األجل،  إنهم وقعوا عقودهم  المدة، وحيث  المدعون إنهاء عقودهم محدودة  بل 

  دعاواهم إلى الجدل.

  ولّما كان ذلك، تقضي المحكمة أن الدعاوى جدلية، وهي بذلك غير مستوفية لشروط المقبولية.   .77
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  الخالصة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .78

  جدلية، وال تستوفي شروط المقبولية. الدعاوى 

  

  (وقّع)             

 القاضية يوهانا شوخنبروك 

  2021يونيو/حزيران  13بتاريخ  

  

  2021يونيو/حزيران   13أدِخل في السجل بتاريخ  

  (وقّع)                                                                                 

  لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة األونروا للمنازعات، عّمان                                                            
  
  


