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              فيليكس، رئيسة  -                     القاضية ديبورا توماس   
ُ                                                                       يُعرررض علررم حمكمررة اتمررم املتئرردة لكمررتئنائ احمكمررة االمررتئنائم امررتئنائ ضررد احلكررم رقررم  -   1

UNRWA/DT/         2015/030          الصررادر عررم حمكمررة املنازعرراة التابعررة لوكالررة اتمررم املتئرردة   اثررة وتشرر ي ،                                                                  
                                                                                لفلسررنينيني ا الشرررد اتدك احمكمررة اتونررروا للمنازعرراة أو حمكمررة املنازعرراة التابعررة ل ونررروا         الكجئرني ا

                           مصررري ضررد املفرروض العررام لوكالررة          ، ا قضررية     2015         أاير/مررايو     21                                   واتونررروا أو الوكالررة، علررم الترروا م ا 
                   سرريد فررؤاد مررليم مصررري           . وتقرردم ال                                                       اتمررم املتئرردة   اثررة وتشرر ي  الكجئررني الفلسررنينيني ا الشرررد اتدك

  .    2015            أيلول/مبتمرب    ٤                         ، وقدم املفوض العام رده ا     2015          متوز/يوليه    1           ابمتئنافه ا 
 

 الوقائع واإلجراءات  
  : م1 ا                                       مل يعرتض أي مم النرفني علم الوقائع التالية -   2

                                         ، انضررم املرردعي حمإم حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة      2012           شررباف/فرباير     11           اعتبررارا مررم     ... 
     حمرردد                حم...  مبوجررت تعيررني     15                                             وظيفررة مسرراعد مرررتجم مريررري/مرتجم شررفوي، علررم الدرجررة   ا 

   ٦                                 . وخضررررع التعيررررني لفرررررتة اختباريررررة مررررد ا     2012                 كررررانون اتول/ديسررررمرب       31             املرررردة ينت رررري ا 
      ش ور.

                ُ     عي أبن تعيينررررررررره قرررررررررد ثُبررررررررر ،    ُ       ، أُبلرررررررررغ املرررررررررد    2012                  تشرررررررررريم اتول/أكتررررررررروبر     1٤    حما      ... 
                                         ، مررددة فرررتة تعيررني املرردعي لفرررتة أخررر  مررد ا مررنة     2012                  كررانون اتول/ديسررمرب   31     حموا 

  .    2013                 كانون اتول/ديسمرب       31        تنت ي ا 
                       ، قام  القاضية املتفر ة     2013           شباف/فرباير    3                 ُ                برمالة إليكرتونية بُعث  إم املدعي ا     ... 

   اء                                                                             ا حمكمة حماتونروا للمنازعاة  حمبتوجيه نظر السيد مصري إم وجود قصور ا ترمجاته وأخن
                                                                                    ا عمله. وكررة القاضية  ما أبل ته به حم...  شفواي حما اجتماع عقد ا اليوم نفسه : وهو أنه 

                                                            ينب ي للمدعي أن يو  اهتماما أكرب لعمله وأن حيسم نوعية ترمجاته.
                                                         ، بعثرر  القاضررية املتفر ررة رمررالة ابلربيررد ا لكرررتوع إم رئيسررة شررعبة     2013           شررباف/فرباير    7   حما  

                                                               اة التنظيميرررة تعرررا في رررا عررم موافقت رررا علررم مقرتتا رررا ابمررتكمال التو ررريف              التعررويو وامرردم
    .  1٦                                                     الوظيفي لوظيفة مساعد مرتجم مريري/مرتجم شفوي علم الدرجة 

                                              ، بعثرررر  حمرئيسررررة شررررعبة التعررررويو وامرررردماة التنظيميررررة      2013           شررررباف/فرباير     1٤  ا     ... 
                              وإعادة تصنيف وظيفة مساعد مرتجم                                                     مذكرة داخلية إم مدير إدارة املوارد البشرية بشأن مديث 

                                                                         مريرررري/مرتجم شرررفوي ا احملكمرررة. حموتكتررر  رئيسرررة شرررعبة التعرررويو وامررردماة التنظيميرررة أن: 
                                                                      تو ررريف وظيفرررة مسررراعد املررررتجم التئريرررري/املرتجم الشرررفوي قرررد   مديثررره ووضرررع ا  رررري ته  ”

ُ                        الن ائية ابلتنسيق مع القاضية حم... . وقد ُتذئ عردد مرم املسرؤولياة الري                    جتاوزهرا الرنمم بينمرا                                          
ُ                                                            ُأضيف  و/أو ُعدل  مسؤولياة أخر  حبيث تعكس علم حنو أفض  امل ام احلالية للوظيفة            ُ. “    

  ُ                                      ، أُعلرررررم عرررررم وظيفرررررة مررررررتجم مريرررررري ا احملكمرررررة، علرررررم     2013           شرررررباف/فرباير     21  ا     ... 
                                                         . وتقدم مائة وأربعة ومبعون مرشئا للوظيفة، مبم في م املدعي.  1٦       الدرجة

__________ 

  .  11- 2                         احلكم املنعون فيه، الفقراة   م1 ا 
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ُ    ، ُعقررررد     2013        ار/مررررارس   آذ    11  ا     ...           بررررني املرررردعي   “                          اجتمرررراع مناقشررررة لتئسررررني اتداء ”  
                                                                                          واملشرفة اتوم عليه واملشرفة الثانية عليه، علم التوا ، ومها رئيسة قلم احملكمة والقاضية املتفر ة.

                                        ، خضررررع املرررردعي، مررررع  ررررضه مررررم املرشررررئني املوضرررروعني ا     2013            نيسرررران/أبري     2  ا     ... 
               . وجررر  االختبررار   1٦                                     وظيفررة مرررتجم مريررري ا احملكمررة، علررم الدرجررة                        قائمررة التصررفية، الختبررار ل

                                                                      بنظام إخفاء هواية املرشئني ووضع أرقام بدال عن ا. ومل ينجح املدعي ا االختبار.
ُ                                           ، ُعقرررررد اجتمررررراع جديرررررد ملناقشرررررة مسرررررني اتداء مرررررع املررررردعي.     2013         أاير/مرررررايو    1  ا     ...    

                                    ض الرمسية و  الشروع ا عملية فر ة مسم                                          وشك  ذلك االجتماع هناية عملية فر ة التئسم  
                    ، وتدوم لفرتة ش ريم.    2013         أاير/مايو     21                   رمسية علم أن تبدأ ا 

                                              ، أبل رر  رئيسررة قلررم احملكمررة املرردعي، ا تقريررر رمسرري عررم     2013             تنيران/يونيرره     1٦  ا     ... 
                                                              عملية فر ة التئسم، أبن العملية ميكم تقصض مد ا إن مل يتئسم أداؤه.

                          ، قدم املدعي إم مدير إدارة     2013             تنيران/يونيه     20                      ة ابلربيد ا لكرتوع مؤرخة      برمال    ... 
                                                                                  املرروارد البشرررية شرركو  بت مررة إمرراءة امررتعمال السررلنة واملضررايقة، وعلبررا مررم أجرر  مراجعررة قرررار 
                                                                              إتالته إم عملية فر رة مسرم، مبرا ا ذلرك ا فرادة الري تلقاهرا أبن العمليرة ميكرم تقصرض مرد ا 

          سم أداؤه.        إن مل يتئ
      2013          متوز/يوليررره     1٤  و       2013             تنيران/يونيررره     30                              أشرررار تقريررررا العمليرررة املؤرخررران ا     ... 

                               إم أن أداء املدعي آخذ ا التئسم.
                                            ، ردة انئبرررة املفررروض العرررام علرررم علرررت املررردعي مرررم أجررر      2013          متوز/يوليررره     11  ا     ... 

رررر                        ذ مبراعرررراة كاملررررة للنظررررامني                                                            مراجعررررة القرررررار قائلررررة إن قرررررار الشررررروع ا عمليررررة فر ررررة التئسررررم ا  
                                                          اتمامي وا داري للموظفني واملنشوراة ا دارية اتخر  ا الوكالة.

              أن أداء املدعي       2013          متوز/يوليه     21                                            بني التقرير الن ائي لعملية فر ة التئسم املؤرخ     ... 
       اتخضة.    30                          أظ ر مسنا كبضا ا اتايم الر 

                                 ، أبلررغ موظررف املرروارد البشرررية املرردعي     2013   مرب                تشررريم الثرراع/نوف    21             برمررالة مؤرخررة     ... 
                         ، ميتم إل اء وظيفة مسراعد     2013                 كانون اتول/ديسمرب      1                                  ابلقرار الذي مفاده أنه، اعتبارا مم 

ُ                 . عرركوة علرم ذلرك، ُعرررض علرم املرردعي أن   15                                       املررتجم التئريرري/املرتجم الشررفوي علرم الدرجرة                  
                   ، مع االتتفاظ براتت   1٤                 عليم، علم الدرجة  ُ                                          يُنق  إم وظيفة موظف لشؤون احلوكمة ا دائرة الت

                        . وقب  املدعي عرض النق .  15       الدرجة 
ُ                                 ، ُعرررني املرشرررح الرررذي وقرررع عليررره االختيرررار ا     201٤                  كرررانون الثاع/ينررراير      5           اعتبرررارا مرررم     ...    

  .  1٦                               احملكمة ا وظيفة مرتجم، علم الدرجة 
                        بتمديررد تعيينرره احملرردد املرردة    ُ          ، أُبلررغ املرردعي     201٤                  كررانون الثاع/ينرراير      1             برمررالة مؤرخررة     ... 

                لفرتة ثكث منواة.
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                                            ، علررررت املررررردعي مراجعررررة قرررررار إل ررررراء وظيفترررره ونقلررررره.  م2 ا    201٤           شررررباف/فرباير     2٦  ا     ... 
                                                                       يوجد دلي  علم أن الوكالة ردة علم علت السيد مصري مم أج  مراجعة القرار .   حمال

                        تونرروا للمنازعراة، عاعنرا                                 ، قدم السيد مصري دعواه إم حمكمرة ا    201٤            نيسان/أبري      23   وا  -   3
                                                                                             ا قرار إل اء وظيفته ونقله إم دائرة التعليم، وهو اتمر الذي ادعم أنه ا ذ بناء علم مين شخصي ضده 
                                                                                          مررم القاضررية املتفر ررة ا حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة، الرري كانرر  تريررد إهنرراء عقررده. وادعررم أيضررا أن إدارة 

                                                     ا داري للمروظفني احملليرني عنرد إجرائ را لعمليرة فر رة التئسرم،                                    اتونروا قد انت كر  النظرامني اتمامري و 
                                                                                  وإنشرراء وظيفررة مرررتجم جديرردة، وإل رراء وظيفترره. وعلررم مرربي  االنتصررائ، علررت السرريد مصررري أن تقرروم 
                                                                                        حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة قل رراء قرررار النقرر  واتمررر قعادترره إم العمرر  ا احملكمررة، إضررافة إم تعويضرره

                                 ار معنوية واتضرار الي عال  مسعته.             حلق به مم أضر     عما
                                                     ، أ رررردرة حمكمررررة اتونررررروا للمنازعررررراة تكم ررررا برررررفو دعررررو  السررررريد     2015         أاير/مررررايو     21   وا  -   ٤

                                                                                             مصري. وا البداية، الت  القاضي املكلف ابلقضية إنه ر م أنه كان ميتنئم عادة مم النظر ا القضرية نظررا 
                                                              ا راذ القررار املنعرون فيره، فركن ذلرك لريس ا  راة العدالرة تنره مريع  أن                                   ملعرفته ابلقاضية املتفر ة املسؤولة عم 

                                                                                       قضررية السرريد مصررري لررم يتسررف أن تفصرر  في ررا حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة أو أي حمكمررة أخررر ، وهررو مررا مررم 
                                                                                             شأنه أن يشك  ترماان مم العدالة. وبناء علم ذلرك، قررر الفصر  ا املسرألة. وفيمرا يتعلرق ابتمرس املوضروعية
                                                                                            للدعو ، خلص  حمكمة اتونروا للمنازعاة إم أنه ال يوجد مين ا قرار إل اء وظيفة السيد مصري تنره كران 

                                         ، وال مرريما تلبيررة تاجررة احملكمررة إم توظيررف مرررتجم  م3 ا                                           قرررارا ا ررذ ملصررلئة حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة وتسررت
                              . وكنتيجة الزمة، فركن تعيرني مررتجم  م٤ ا  ري  مص             ءاة مم السيد                                         حيظم بقدر أكرب مم اتقدمية واملسؤولياة والكفا

                        ة السررريد مصرررري الررري هررري علرررم                                  ، يعررر  تلقائيرررا أنررره يتعرررني إل ررراء وظيفررر  1٦                           علرررم مسرررتو  أعلرررم، علرررم الدرجرررة 
                          السررريد مصرررري، ا مجيرررع اتتررروال،                                             . والتظررر  حمكمرررة اتونرررروا للمنازعررراة كرررذلك أن تعيرررني  م5 ا  15       الدرجرررة

                . كمرا رفضر  حمكمرة  م٦ ا                      ال حيرق لره احلصرول علرم جتديرد     وإنره  ،     2013        ل/ديسرمرب           كرانون اتو       31        انت رم ا    قد
                                                                                                  اتونرروا للمنازعراة ادعراء السريد مصرري أبن قررار نقلره إم دائررة التعلريم كران  رض قرانوع، مشرضة إم أنره مل يقردم 
                                                                                             أية تجة لدعم هذا االدعراء، وأن امللرف يبرني أن إدارة املروارد البشررية قرد عقردة اجتماعراة مرع السريد مصرري 

             . ورفضرر  حمكمررة  م7 ا                                                                     قش في ررا نقلرره مررع االتتفرراظ مبرتبرره ودرجترره، وأن السرريد مصررري قررد قبرر  ذلررك العرررض   نررو 
                                                                                          اتونررروا للمنازعرراة أيضررا ادعرراء السرريد مصررري أبن القرررار بوضررعه ا عمليررة فر ررة مسررم كرران يرمرري إم إهنرراء 

    30              مليررررررة املررررررؤرخني ا                                                                   تعيينرررررره ا هنايررررررة املنررررررائ برررررردعو  عرررررردم اتداء املرضرررررري، وأشررررررارة إم أن تقريررررررري الع
                                                                أفادا أبن أداء السيد مصري كان آخرذا ا التئسرم، وأن التقريرر الن رائي       2013          متوز/يوليه    1٤               تنيران/يونيه و

__________ 

  ،     201٤           شرباف/فرباير     2٦                                                                               ا تني أن تكم حمكمة اتونروا للمنازعاة يذكر أن السيد مصري قردم علبره ملراجعرة القررار ا   م2 ا 
                  ُ    م يبني أن النلت قرد قُردم     UNRWA/DT/         2015 ا     009             علم اتمر رقم       2015           شباف/فرباير     2٦                        فكن رد السيد مصري املؤرخ 

  .    2013                 كانون اتول/ديسمرب       2٦                 ا الوق  املنامت ا 

  .  37                   املرجع نفسه، الفقرة   م3 ا 

  .  3٦                   املرجع نفسه، الفقرة   م٤ ا 

  .  3٦                   املرجع نفسه، الفقرة   م5 ا 

  .  3٤                   املرجع نفسه، الفقرة   م٦ ا 

  .  31                   املرجع نفسه، الفقرة   م7 ا 



 حمكمة األمم املتحدة لالستئناف

 UNAT-626-2016 احلكم رقم
 

  
5/10 18-00970 (A) 

 

    30                                         ذكررر أن أداءه أظ ررر مسررنا كبررضا خرركل اتايم الررر       2013          متوز/يوليرره     21                           لعمليررة فر ررة التئسررم املررؤرخ ا 
  . م1 ا     اتخضة

 
 املذكرات  

     مصري               استئناف السيد  
                                                                               يردعي السريد مصرري أن حمكمرة اتونرروا للمنازعراة جتراوزة واليت را القضرائية وأخنرأة إجرائيرا  -   5

                                                                                 تن قاضرري احملكمرررة مل يعلرررم عررم تضرررارا املصررراة الرررذي نشررأ حبكرررم العكقرررة امل نيررة الررري تربنررره ابلقاضرررية 
                   ر القضرررية علرررم النئرررو                                                                   املتفر رررة الررري ا رررذة القررررار املسرررتأنف ضرررده تاليرررا، وأن القاضررري مل يترررنح مرررم نظررر

                                                            مم النظام الداخلي حملكمرة اتونرروا للمنازعراة. وعردم قيرام القاضري      23  و     22                   املنلوا مبوجت املادتني 
                                                                                       كوزان ابلتنئري انت رك بشرك   رارخ النظرام الرداخلي حملكمرة اتونرروا للمنازعراة والقريم اتمامرية ل مرم 

                                           ونروا للمنازعاة، وأنه تقدم بدعواه إم احملكمة                                               املتئدة. ونظرا تن املستأنف كان أتد موظفي حمكمة ات
                                                                                   نفس ا، فقد خضع لقرار متئين أضر به بسبت خكفاة شخصية مع القاضية املتفر ة. وتوضريح حمكمرة 
                                                                                       اتونروا للمنازعاة أن قضية السريد مصرري ال ميكرم الفصر  في را ا تالرة التنئري الرذاق ال ميكرم قبولره. 

                                            ُ     سيد مصري ا ا جراءاة القانونية الواجبة قد انُت ك .                             وا ظ  هذه الظروئ، فكن تقود ال
                                                                                 وقد أخنأة حمكمرة اتونرروا للمنازعراة بشرأن مسرألة قانونيرة ووقائعيرة فيمرا خلصر  إليره بعردم  -   ٦

                                                                                      وجررود ميررن ا قرررار إل رراء وظيفررة السرريد مصررري. وجتاهلرر  حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة اتدلررة املقدمررة مررم 
                                                         وح وجررود ميررن شخصرري و الفرراة إجرائيررة، ولرريس هنررا  شررك، ابلنظررر إم                       السرريد مصررري الرري تبررني بوضرر

                                                                                              وقائع القضية وتسلسل ا النم ، ا أن قرار القاضية املتفر ة قعادة تصنيف وظيفة السيد مصري وإل ائ ا  
                                                                                   كررران بررردافع التئيرررن الشخصررري وتشررروبه  الفررراة إجرائيرررة. والسرررلو  املتئيرررن و رررض امل ررر  الرررذي أتررر  بررره 

ررره  ميرررع املررروظفني رقرررم          القاضرررية امل             تظرررر التمييرررن  ”     عنرررون    وامل         06/2010                              ي                 تفر رررة حمظرررور مبوجرررت التعمررريم املوجي
   “.                     وإماءة امتعمال السلنة  -                   ا ذلك التئرش ا نسي             والتئرش، مبا

                                                                                وأخنررأة حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة بشررأن مسررألة قانونيررة الدعائ ررا أن قرررار النقرر  ال ميكررم أن  -   7
                   فرررراد املتعلرررق ابملررروظفني                 مرررم توجيررره شرررؤون ات   7-  15                          النقررر  ا انت رررا  للفقررررة                    يعتررررب  رررض قرررانوع. وقرررد 

                         تكرون ا نفرس اوموعرة امل نيرة             الوظيفرة الري  ”    تعر    “                الوظيفرة املنامربة ”                 ، الي تنص علم أن  A/  9      احملليني
   ت                                                           عرركوة علررم ذلررك، فرركن الوظيفررة الرري نقرر  إلي ررا السرريد مصررري ال تنامرر   “.                    ا جمموعررة م نيررة ةاثلررة   أو

                                                مرررم النظرررام اتمامررري للمررروظفني احملليرررني، الرررذي يقتضررري إيررركء    3- ٤                             كفاءتررره وم اراتررره، ةرررا  ررر  ابلبنرررد 
                           عنرررد القيرررام مملرررة أمرررور، من رررا   “                                           لضرررمان أعلرررم مسرررتواية الكفررراءة واملقررردرة والنناهرررة ”               االعتبرررار الواجرررت 

                 روا احملليرني علرم أن                            مرم النظرام اتمامري ملروظفي اتونر   2- 1                                    عملياة النق . وأخضا، ا ترني يرنص البنرد 
  ،  “                                                                                     ضع املوظفون لسلنة املفوض العام ولقيامره ابنتردا م للعمر  ا أي مرم أنشرنة الوكالرة أو مكاتب را ”

                                       هررذه السررلنة االجت اديررة ليسرر  بررك قيررود، ولررم  ”   أن        عبررد ه                                  رأة حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة ا قضررية 
                                   أو مبنيرررا  علرررم اورررو ، أو كانررر  دوافعررره            عتباعيرررا                     القررررار املنعرررون فيررره ا    كررران                          تتررردخ  احملكمرررة في رررا إال إذا  

__________ 

  .  32                   املرجع نفسه، الفقرة   م1 ا 
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                                             . وقرد اعرتفر  حمكمرة االمرتئنائ أيضرا ابلترنام ا دارة  م1 ا “                          عنا ر أخر  خارجة عم املوضوع           التئام  أو
                                                                               ابلتصرئ حبسم نية. ومل أتخذ حمكمة اتونروا للمنازعاة القراراة آنفة الذكر بعني االعتبار.

                                                       أماءة امتعماوا عندما أعن  إنذارا هنائيا للسيد مصري حمددا                             ولقد جتاوزة الوكالة ملنت ا و  -   1
                                                                                        مب لة يومني ليقب  ابلنق  املقرتح أو يفقد وظيفته. ويدفع املستأنف، وهو يستش د مبا خلص  إليه حمكمة 

                                                          ، أبن ا نررذار كرران  ررض قررانوع والت ديررد بفقرردان الوظيفررة مل يكررم لرره     محايرر                          اتونررروا للمنازعرراة ا قضررية 
                         عررض النقر  يقروض مركمة قبرول   “     يقبر  ”                                          . ومم ا لي أن الوق  احملدود الذي منح له لكي  م10 ا ه    يربر    ما

            السيد مصري.
                                                                      وينلررررت السرررريد مصررررري إم حمكمررررة االمررررتئنائ أن تعلررررم احلكررررم الصررررادر عررررم حمكمررررة اتونررررروا  -   1

                                                               بسرربت عرردم قيررام القاضرري كرروزان ابلتنئرري. وا تالررة عرردم نقررو احلكررم، ينلررت  “    ابعررك ”          للمنازعرراة 
                                                                                              السيد مصري إم حمكمة االمتئنائ إل اء قرار نقله إم دائرة التعليم وإعادته إم وظيفته السابقة كمساعد 

                                               مرتجم مريري/مرتجم شفوي ا حمكمة اتونروا للمنازعاة.
 

               رد املفوض العام  
                                                                          لقررد فصررل  حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة علررم حنررو  ررئيح ا املوضرروع. وعلررم الررر م مررم إدرا   -    10

                                                                                     السيد مصرري وويرة القاضري املكلرف ابلقضرية، فكنره مل يقردم علرم ا عركد علبرا بتنئيره، عروال إجرراءاة 
                    م مم النظام الداخلي  2 ا    23      لمادة  ل     وفقا                                                        حمكمة اتونروا للمنازعاة، إم  نة العدل الداخلي ا اتونروا 

                   وا احملليررني. وعوضررا عررم                              مررم النظررام اتمامرري ملرروظفي اتونررر    ٤-  11                              للمئكمررة، املكرمررة عررم عريررق البنررد 
                                                                                    ذلك، عاجل القاضري املكلرف ابلقضرية املسرألة بشرك  امرتباقي ا احلكرم، وهرو مرا يبردو أنره جعر  املسرألة 

                             موضع نناع ابلنسبة للسيد مصري.
                                                                           وعلررم الررر م مررم ذلررك، رفررو القاضرري املكلررف ابلقضررية التنئرري، وكرران حمقررا  ا ذلررك، تنرره إن  -    11

                                               ، فكن فعله مضقم إم ترمان  ض جائن للعدالرة للسريد  م11 ا      كامبوس                           فع  خكئ ذلك، مستش دا بقضية 
                                                                                 مصررري تنرره لررم يصرربح مررم املمكررم الفصرر  ا دعررواه مررم قبرر  حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة أو أي حمكمررة 

                         ا احملليررني يررنص  ررراتة علررم أن                               مررم النظررام اتمامرري ملرروظفي اتونرررو    2-  11                       أخررر  ابلنظررر إم أن البنررد 
                                                                  املتئرردة للمنازعرراة الرردعاو  املقدمررة مررم مرروظفي حماتونررروا  أو تصرردر أتكامررا                 تسررمع حمكمررة اتمررم  ال ”

                                                                         وبنررراء علرررم ذلرررك، كانررر  حمكمرررة اتونرررروا للمنازعررراة هررري احملكمرررة الوتيررردة الررري ورررا  ررركتية    “.      بشرررأهنا
                                                                                       الفص  ا دعو  السيد مصرري ا مرتلرة التقاضري االبتدائيرة. ومل يقردم السريد مصرري أيرة أدلرة تثبر  أن 

                                                                          ن مم العدالة كان ميكم جتنبه لو أن القاضي املكلف ابلقضية كان قد تنئم عم نظرها.     احلرما

__________ 

           ، احلكررررررم رقررررررم                        الفلسررررررنينيني ا الشرررررررد اتدك                                                            عبررررررد ه ضررررررد املفرررررروض العررررررام لوكالررررررة اتمررررررم املتئرررررردة   اثررررررة وتشرررررر ي  الكجئررررررني   م1 ا 
UNRWA/DT/         2013/037        /Corr.      01   2014                                               . أل   حمكمة االمتئنائ هذا احلكم جنئيا ا احلكم رقم   ٦٦         ، الفقرة    -UNAT    -482   .  

           ، احلكرررررررم رقرررررررم                                                                                   محايررررررر  ضرررررررد املفررررررروض العرررررررام لوكالرررررررة اتمرررررررم املتئررررررردة   اثرررررررة وتشررررررر ي  الكجئرررررررني الفلسرررررررنينيني ا الشررررررررد اتدك  م10 ا 
UNRW    A/DT/     2013/029         2014             . ا احلكم رقم   53         ، الفقرة    -UNAT    -459    أكدة حمكمة االمرتئنائ احلكرم الصرادر عرم حمكمرة ،                                         

                                                       دوالر مم دوالراة الوالاية املتئدة كتعويو عم اتضرار املعنوية.   5     000                                          اتونروا للمنازعاة، إال أهنا نقض  قرارها منح 

              أكررررررررررردة هرررررررررررذا احلكرررررررررررم    .       Campos v. Secretary                   -General of the United                       Nations       , Judgment No. UNDT/                    2009/05  م11 ا 
  .   UNAT    -001-    2010                         حمكمة االمتئنائ ا احلكم رقم 
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                                                                                ومم انتية أخر ، مل يعرض السيد مصري أي وقائع جديدة مل تكم معلومة له أو كان ينب ي له  -    12
          أثرة  ا                                                                                      العلم  ا عند التقدم بدعواه إم حمكمة اتونروا للمنازعاة، وهو مل يتمكم مم بيان الكيفية الي

                                                                                    عكقة العم  بني القاضريني املعنيرني علرم نتيجرة القضرية مبرا يرربر إبنرال احلكرم. وعوضرا عرم ذلرك، يردعي 
                                      فقط تن رئيس احملكمة مل يصدر قرارا لصاحله.  “      متئين ”                          السيد مصري أن احلكم ا جممله 

           بشرررأن مسرررألة                                                                 ودفررروع السررريد مصرررري املتعلقرررة ابدعائررره أن حمكمرررة اتونرررروا للمنازعررراة أخنرررأة  -    13
                                                                                       قانونية تكرر ابلفع  قضيته أمام تلك احملكمة ابالدعراء أبن البيراانة  رض الصرئيئة أو اتخنراء املنعومرة 
                                                                                            أثناء عملية فر ة التئسم تثب  أن القاضية املتفر ة كان  قد عقدة العنم علم إهناء عقد عمله. وفيما 

                                     ض إم اتدلة الي قدم ا إم حمكمة اتونروا                                                    يتعلق ابتخناء الوقائعية، ال يفع  السيد مصري مو  أن يش
                                                                                            للمنازعاة للقول بوجود ما يكفي مم الوقائع املدرجة ا السج   ثباة التئين ضده، ووذه ال اية، فكنه 
                                                                                 ال يفع  مو  تكرار القول بوجاهة قضيته مم تيث املوضوع. وعلم العكس مم ذلك، مل  نر  حمكمرة 

                                                         نرراتيتني. فقررد خلصرر  حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة عررم تررق إم أن قرررار                             اتونررروا للمنازعرراة ا أي مررم ال
                                                                                       إل اء وظيفة السيد مصري جر  ا راذه بشرك  قرانوع ت رراض إعرادة التصرنيف بقردر اتررتام قررار ا ل راء 

                                                                          املتعلق بشؤون موظفي اتونروا احملليرني، ومل يكرم هنرا  ميرن ا ا راذ ذلرك القررار. ور رم    A/  9            للتوجيه رقم 
                                                                               لسيد مصري يتئم  عتء ا ثباة ا أتكيرد ادعاءاتره أبن حمكمرة اتونرروا للمنازعراة قرد أخنرأة،     أن ا

                                                                                   فكنرره مل يثبرر  أن مررم  ررض املننقرري للمئكمررة أن  لررص إم عرردم وجررود دليرر  علررم ميررن ا القرررار قل رراء 
          عراء السريد                                                                             وظيفته. وهو  تلف وتست مع ما خلص  إليه حمكمة اتونرروا للمنازعراة. وفيمرا يتعلرق ابد

                                                                                       مصري بوجود دوافع  ض مليمة لد  القاضية املتفر ة ةا يشك  مضايقة، فكن االدعاءاة بسروء السرلو  
                                                           مل يتم التئقيق في ا وال إثبا ا وابلتا  ال ميكم القول أبهنا تقائق.

                                                                           كمررا ينب رري حملكمررة االمررتئنائ أن ترررفو ادعرراء السرريد مصررري أبن حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة  -    1٤
                                                                                        خنأة ا امتنتاج ا أن نقله كان قانونيا مبا أن احلجج الي تقدم  ا لدعم هذا االدعاء ا االمتئنائ،  أ

                                                                                          أي ما يتعلق من ا مبد  مكءمة م اراته للوظيفة ا ديدة أو  ئة قبوله، مل يتم عرضر ا أو االتتجراهب  را 
                           مررام حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة       تثررار أ                                                         ا دعررواه أمررام حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة. ومبررا أن املسررائ  الرري ال 

                                                                                ميكم عرض ا للمرة اتوم ا مرتلة االمتئنائ، ينب ي أن جتد حمكمة االمتئنائ هذه احلجج ال ميكم   ال
                          املفرروض العررام أبن هررذه املسررائ                                                            قبووررا. وإذا رأة حمكمررة االمررتئنائ أن هررذه احلجررج ميكررم قبووررا، يرردفع 

                                                         سيد مصري مل يقردم أي أدلرة تثبر  أن الوظيفرة املعروضرة ال تتنامرت                             جتع  النق   ض مشروع، مبا أن ال  ال
                                                                                           مررع م اراترره وخربترره، أو يعرررا عررم أي قلررق بشررأن هررذه املسررألة عنررد تشرراور إدارة املرروارد البشرررية معرره، أو 

                                                 يقدم أماما كافيا للتشكيك ا النابع النوعي لقبوله.
                                   االمتئنائ ا جممله، أو، إذا ما رأة أن                                            وينلت املفوض العام إم حمكمة االمتئنائ أن ترفو  -    15

                      كمرررررة للتو ررررر  إم منيرررررد مرررررم                                                         حمكمرررررة اتونرررررروا للمنازعررررراة قرررررد أخنرررررأة، أن تررررررد القضرررررية إم تلرررررك احمل
           الوقائعية.        النتائج

 
 االعتبارات اليت متت مراعاهتا  

           لقاضي حمكمة                                                                        تتمث  املسألة اتوم الي ينب ي حملكمة االمتئنائ الب  في ا فيما إذا كان ينب ي  -    1٦
                                                                                               املنازعاة التابعة ل ونروا أن يتنئم مم مساع هذه القضية نظرا تن لديه عكقة م نية مع القاضية املتفر ة 

                            الي ا ذة القرار املنعون فيه.



 حمكمة األمم املتحدة لالستئناف

 UNAT-626-2016 احلكم رقم
 

  
8/10 18-00970 (A) 

 

                                                              م مررم النظررام اتمامرري حملكمررة اتونررروا للمنازعرراة، ا مجلررة أمررور، علررم أن  7 ا   ٤           وتررنص املررادة  -    17
                                                             القاضي امتنادا إم وجود تضارا ا املصاة، أو ما يبدو أنه تضارا ا                        جيوز لنرئ أن ينلت تنئي ”

   “.                                                                               املصاة. وإذا علت عرئ ا القضية هذا التنئي، تب  ا اتمر  نة العدل الداخلي ا اتونروا
                                                                                 ومل ينلررت السرريد مصررري تنئرري القاضرري أثنرراء انتظررار نظررر دعررواه أمررام حمكمررة املنازعرراة التابعررة  -    11

                                                                            برر  إن القاضرري احملرررتم هررو الررذي أفصررح، ا تكمرره، أبنرره يعرررئ القاضررية املتفر ررة املسررؤولة عررم          ل ونررروا  
                                                                                         ا اذ القرار املنعون فيه، وأشار إم أنه، ا تني أن كان ميتنئم عادة مم النظرر ا القضرية، فلريس مرم 

     حملكمررة                                                                             مصررلئة العدالررة ابلنسرربة لرره أن يفعرر  ذلررك تن ذلررك مرريع  أن قضررية السرريد مصررري لررم يتسررف
                                                                                        اتونروا للمنازعاة أو تي حمكمة أخر  الفص  في ا، وهذا ما مم شأنه أن يشرك  ترمراان مرم العدالرة. 

            ال تسررمع حمكمرررة  ”                                                  مررم النظرررام اتمامرري ملررروظفي اتونررروا احملليرررني  ررراتة علرررم أن    2-  11           ويررنص البنرررد 
   “.           تكاما بشأهنا                                                                 اتمم املتئدة للمنازعاة الدعاو  املقدمة مم موظفي حماتونروا  أو تصدر أ

   ُ                             ، أُنشررر  نظرررام رمسررري ذو مسرررتويني  قامرررة     2001          متوز/يوليررره    1                           ونكتررر  أيضرررا أنررره، اعتبرررارا مرررم  -    11
                                                                                      العردل مرم أجر  مرروظفي اتونرروا. ويتريح املسررتو  اتول مرم هرذا النظررام للمروظفني احلراليني والسررابقني ا 

                                      عاو  بشأهنا أمام حمكمة املنازعراة التابعرة                                                        اتونروا االعرتاض علم القراراة ا دارية املنعون في ا بتقدمي د
ٍ                                ل ونروا. ويتيح املستو  الثاع إمكانية امتئنائ أي تكم  ض مؤاٍة لد  حمكمة االمتئنائ. ويتمث  أثر                                                           
                                                                                      هرذا النظرام الرذي يقروم علررم مسرتويني ا أن حمكمرة اتونرروا للمنازعرراة هري احملكمرة الوتيردة، ا مرتلررة 

                                                         ا  رركتية الفصرر  ا دعررو  السرريد مصررري، كمررا أشررارة حمكمررة املنازعرراة                        التقاضرري االبترردائي، الرري ورر
                    التابعة ل ونروا حبق.

                                                                          ويردفع السرريد مصررري ا دعررواه إم حمكمررة االمررتئنائ أبن حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة جترراوزة    -    20
      املصراة                                                                                واليت ا القضائية وأخنأة إجرائيا عندما مل يقم القاضي املكلف ابلقضرية اب فصراح عرم تضرارا 

                                                                                         الذي نشأ حبكم ما له مم عكقرة م نيرة ابلقاضرية املتفر رة. ومسرألة التئيرن أو التضرارا ا املصراة مل ترتم 
                                                                                   إاثر ا كنقنة خكفية إال ا مرتلة االمتئنائ  ومل ينلت السيد مصري تنئري القاضري املكلرف ابلقضرية 

           للمنازعاة.                                م مم النظام اتمامي حملكمة اتونروا  7 ا   ٤                 وفقا تتكام املادة 
                                                                                    واالختبار الذي ميكم إجراؤه لتئديد ما إذا كان قاض ما متئينا يتمث  فيما إذا كران بومرع أي  -    21

                                                                                 مراقرررت منصرررف ومسرررتنض، بعرررد النظرررر ا الوقرررائع، أن  لرررص إم أن هنرررا  إمكانيرررة تقيقيرررة تن يكرررون 
               القاضي متئينا.

                               لسيد مصري إم  نة العردل الرداخلي                                ُ              ومم أج  تنبيق ذلك االختبار، كان يُفرتض أن ينلت ا -    22
                                                                                        ا اتونروا النظر فيما إذا كان بومع أي مراقت منصف ومستنض أن  لص إم أن هنا  إمكانيرة تقيقيرة 

                                               للتئين بسبت العكقة امل نية الي تربط بني القاضيني.
         أي م نيني                                                                        ومم املتوقع ا السياد العادي ل شياء أن يعرئ القضاة بعض م بعضا، شأهنم شأن -    23

                                                                              آخررريم. وكررون أن اتشررخاو يشرررتكون ا عكقررة م نيررة ال يكفرري، ا ظرراهره،  ثبرراة وجررود تضررارا ا 
              املصاة أو مين.

                                                                                      والواقع أن االمتقكل القضائي والنناهة وانفتاح الذهم والروح امل نية هي مم امصائص الرئيسية  -    2٤
                         ت أن يكررررون مرررردعوما بشررررك  مررررم        ي قرررراض جيرررر                                            للقضرررراة. ومررررم ي، فرررركن أي ادعرررراء ابلتئيررررن يوجرررره إم أ

       اتدلة.      أشكال
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                                                                              إال أننا نكت  أن السيد مصري مل يتقدم أبي علت إم  نة العدل الرداخلي ا اتونرروا بشرأن  -    25
  . م12 ا                                                                         مسألة التنئي  ولذلك فكننا لم نسمح قاثرة املسألة للمرة اتوم ا مرتلة االمتئنائ

                                     امنأ ا امتدالل حمكمرة اتونرروا للمنازعراة                                ه  اضنلع السيد مصري بعتء إثباة   
                                                أو أنه يود إعادة النقاش ا القضية مم تيث املوضوع؟

                                                                                فعتء إقناع حمكمة االمتئنائ أبن احلكم الذي أ درته حمكمة املنازعاة التابعة ل ونروا معيت  -    2٦
                                يقع علم املستأنف، أي السيد مصري.

  : م13 ا                   نائ التأكيد علم أنه                 ، كررة حمكمة االمتئ     املوعد        وا قضية  -    27
                                                                       مم الواضح أن حماملستأنف  ال يعلرم العرتء الواقرع عليره بصرفته املسرتأنف. وهرو  نر    

                                                                         ا التفكض أبن أي شخص يتقدم ابمتئنائ ال يقع عليه أي عتء ا إثباة أن احملكمة اتدك 
           قررار بشرأهنا                                                                   درجة قد أخنأة ا قرارها وأن االمتئنائ ميث  فر ة لعرض احلجج نفس ا ال اذ 

                                                         مم حمكمة أعلم درجة. وذلك مف وم خاع  متاما لنبيعة االمتئنائ.
                                                                    وتؤكرررررد السررررروابق القضرررررائية الثابترررررة حملكمرررررة االمرررررتئنائ أن إجرررررراءاة االمرررررتئنائ هررررري   

                                                                          إجراءاة ذاة عابع تصئيئي وليس  فر ة يقوم في ا عرئ  ض راض قعادة عررض دعراواه: 
                                            ئنائ علم تكرار احلجج الي مل جتد النجاح ا احملكمة                               ال يسوغ لنرئ ما أن يقتصر ا االمت ”

                                                                      اتدك درجررة. وبرردال مررم ذلررك، جيررت عليرره أن يثبرر  أن احملكمررة اتدك درجررة قررد أخنررأة ا 
   “.                                                        الوقائع أو ا تنبيق القانون علم حنو يربر تدخ  حمكمة االمتئنائ

                       للمنازعرراة، فرركن عليرره أن                                                         ور ررم أن السرريد مصررري ال يتفررق مررع مررا خلصرر  إليرره حمكمررة اتونررروا -    21
                                                                                    يثب ، ا مرتلة االمتئنائ، أبنه كان مم  ض املننقي لتلك احملكمة أن  لص إم عدم وجود دلي  علم 
                                                                                         مين ا القرار قل اء وظيفته. وقد عجن السيد مصري عم ذلك، تنره مل يقردم أدلرة كافيرة تثبر  أن هنرا  

                                                 علبه بنقو احلكم الصادر عم حمكمة اتونروا للمنازعاة.                                             أية أخناء قانونية أو وقائعية أو إجرائية تدعم 
                                                                                وقد خلص  حمكمة اتونروا للمنازعاة إم أنه ال يوجد مين ا قرار إل اء وظيفة السيد مصري  -    21

                                                                                        تنه كان قرارا ا ذ ملصلئة حمكمة اتونروا للمنازعاة، وال ميما لتلبية تاجة احملكمة إم توظيف مرتجم 
                                               مم اتقدمية واملسؤولياة والكفاءاة مم السيد مصري.             حيظم بقدر أكرب 

                                                                                ونود أيضا مكتظة أنه مم اختصاو أي إدارة أن تنظم عمليا ا  ع  أقسام ا تعم  مبنيد مم  -    30
                                                                                          الكفرراءة والفعاليررة. وحنررم نتفررق مررع مررا خلصرر  إليرره حمكمررة اتونررروا للمنازعرراة مررم أن قرررار إل رراء وظيفررة 

ُ           السيد مصري اُ ذ بشك  قان                                                      وع ت راض إعادة التصنيف، ومل يكم هنا  أي مين ا القرار.            
                    د خنرررررررررأ ا امرررررررررتدالل حمكمرررررررررة                                            وبعرررررررررد النظرررررررررر بعنايرررررررررة ا مجيرررررررررع اتدلرررررررررة واملرررررررررذكراة، ال  ررررررررر -    31

           للمنازعاة.        اتونروا
__________ 
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