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 القاضي جون مرييف، رئيسا   هيئة احملكمة:
 القاضي ريتشارد لوسيك

 القاضية مارتا َهلِفلد
 932-2016 رقم الدعوى:

 2016األول/أكتوبر  تشرين 2٨ التاريخ:
 ويتشنغ لني رئيس قلم احملكمة:

 املساعدة القانونية للموظفنيعامر أبو خلف، مكتب تقدمي  حمامي السيد حسيين:
 النس بارثولوميوز حمامي املفوض العام

 القاضي جون ميرفي، الرئيس
معررروض علررم حمكمررة األمررم املتئرردة ليسررتئناي اسييشررار  ليكررا اليمررا بعررد  ئكمررة االسررتئناي   - 1

كمررة الرر أ أررردرتس حم UNRWA/DT/2016/015طعررنر راَلعررس السرريد معتررم  بررراهيم حسرريين يف احلكررم رقررم 
املنازعرراا التابعررة لوكالررة األمررم املتئرردة يلاثررة وتشررليط اليجئررني الفلسرر ينيني يف الشررر  األد  اسييشررار 
 ليكرررا اليمرررا بعرررد  ئكمرررة املنازعررراا التابعرررة لوونرررروا وسييشرررار  ة وكالرررة األمرررم املتئررردة يلاثرررة وتشرررليط 

، يف 2016نيسرران/أبريط  25يف عّمرران يف  اليجئررني الفلسرر ينيني يف الشررر  األد  برراألونروا أو الوكالررة 
حسيين ضد املفوض العام لوكالة األمم املتئدة يلاثرة وتشرليط اليجئرني الفلسر ينيني يف الشرر  الدعوى 
روا رّده يف ، وَرالَررررررد املفرررررروض العررررررام لوونرررررر2016أيار/مررررررايو  1٧وَرالَررررررد السرررررريد حسرررررريين طعنررررررس يف  .األد 
 .2016متوز/يوليس  15

 
 محكمة األمم المتحدة لالستئناف

 
 حسيني

 )الـُمستأِنف(
 

  ضد 

 
 المفوض العام

 لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
  )الـُمستأَنف عليه(

  الحكم 
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 الوقائع واإلجراءات  
عينين املستأِنف، باعتباره موظفا حمليا، يف وظيفة مسؤول اخلدماا ايداريرة يف ايقلريم يف مكترب  - 2

ويف  .200٧تشرين األول/أكتوبر  1٧اعتبارا من  14 قليم الضفة اللربية  وجب تعيني حمدد املدة بالرتبة 
ررونل تعيينررس  ة تعيررني مؤقررد لررري حمرردود املرردة مررن الفئررة 2014متوز/يوليررس  9 ويف مناسررباا  “.ألررف”، حي

، عيرررنين الررررميستأنف بقرررفة مؤقترررة قائمرررا  بأعمرررال مكترررب 2014و  2009متعرررددة يف الفرررعة برررني عرررامي 
وتلّقررم املسررتأنف خرريل  اخلرردماا العامررة خرريل الررعاا ليرران املسررؤول عررن اخلرردماا العامررة يف ايقلرريم.

 عيوة تعيني بقفة اينابة.العاا ه ه التعييناا أجورا  ضاالية يف شكط 
كررررانون   15وتتعلرررره هرررر ه املنازعررررة   البررررة برررردالد عرررريوة التعيررررني بقررررفة اينابررررة عررررن الفررررعة مررررن  - 3

، وهررري الفرررعة الرررا عمرررط اليكرررا املسرررتأنف مررررة 2015كرررانون ال/ان/ينررراير   20 ة  2014األول/ديسرررم  
البعرد  ال مكتب اخلدماا العامة خيل ليان املسؤول عن اخلدماا العامة يف ايقليم.أخرى قائما  بأعم

، وّجس املستأنف رسرالة بال يرد 2015كانون ال/ان/يناير   21أن انتكد العة التعيني بقفة اينابة ه ه يف 
عيني بقفة اينابرة ايلكعون  ة املسؤول عن اخلدماا العامة يف ايقليم طلب اليكا أن تيدالد لس عيوة الت

وأجاز املسرؤول عرن  .2015كانون ال/ان/يناير   20 ة  2014كانون األول/ديسم    15عن الفعة من 
، بعث املسؤول 2015شباط/ال اير  3لري أنس يف  اخلدماا العامة يف ايقليم ه ا ال لب يف اليوم نفسس.

رررم دالرررد عررريوة عرررن خررردماا املررروارد البشررررية رسرررالة بال يرررد ايلكرررعون  ة ا ملسرررتأِنف ييبللرررس اليكرررا بأنرررس و  ي
وأوضح  .2015كانون ال/ان/يناير   20كانون ال/ان/يناير  ة   14التعيني بقفة اينابة  ال عن الفعة من 

عريوة ”املسؤول عن خدماا املوارد البشرية، بناء  علم طلب املسرتأنف التوضريَح، أن املسرتأنف يسرتئه 
والقرررا لتعمررريم “ األوة 30القررراعدا، وال شررريء عرررن األيرررام الرررر 31ن اليررروم املواالررره التعيرررني بقرررفة اينابرررة مررر

واملعنررررون  2010كررررانون األول/ديسررررم    22املتعلرررره برررراملوظفني احملليررررني املررررؤر   A/04/2010األونررررروا رقررررم 
ف الفئررة الترردبري املؤقررد لرردالد عرريوة التعيررني بقررفة اينابررة  ة املرروظفني احملليررني العرراملني مؤقتررا يف وظررائ”

يينتظر من املوظفني أن يض لعوا بقفة مؤقتة من وقد ”ويرد يف ديباجة ه ا التعميم أنس  “.الفنية الدولية
آلخررر بواجبرراا ومسررؤولياا وظررائف تكررون رتبكررا أعلررم مررن رتررب وظررائفكم، و لررك ك ررمء مررن عملكررم 

عندما ييلمم ”ابة حتديدا  وينّص التعميم علم دالد عيوة التعيني بقفة اين“. العادأ ودون تعويض  ضايف
، “يتئمرررط واجبررراا ومسرررؤولياا أعلرررم”و “ املوظرررف احمللررري بالعمرررط يف وظيفرررة مرررن الفئرررة الفنيرررة الدوليرررة

واألحكررام مررن التعمرريم  اا “. والقررا للعتيبرراا التاليررة”ولكنررس يررنّص رررراحة علررم أن تيرردالد هرر ه العرريوة 
 ي نقُّكما:منس، واليما يل 6و  1القلة هي تلك الواردة يف البندين 

دون املساس باملبدأ القاضي بأن تكون العقية هي الوسيلة العادية ليععاي بميرادة مسرؤولياا  - 1 
رنح املوظرف احمللري، الر أ يتروة لفرعة  املوظف وثبوا مقدرتس،  وز يف حراالا اسرت/نائية أن ني

ليرة، عريوَة التعيرني مؤقتة تت اوز شكرا واحدا واجباا ومسؤولياا وظيفة مرن الفئرة الفنيرة الدو 
 بقفة اينابة اعتبارا من بداية الشكر ال/ان من التعيني يف الوظيفة من الفئة الفنية الدولية.

  ... 
وييرردالد مبلررغ عرريوة التعيررني بقررفة اينابررة يف شرركط مبلررغ  جررا  شرركرأ والقررا لل رردول الررممين  - 6 

مرررن قواعرررد النظرررام ايدارأ  ٨-103املبرررني أدنررراه. وييررردالد عرررن الفرررعاا اعمئيرررة والقرررا للقاعررردة 
 للموظفني.



Judgment No. 2016-UNAT-701 

3/9 17-21280 (A) 

 

ومررن الواضررح يف التعمرريم أن عرريوة التعيررني بقررفة اينابررة ال تيرردالد  ال اعتبررارا مررن بدايررة الشررركر  - 4
. وبنرراء علررم  ال/رران مررن التعيررني يف الوظيفررة مررن الفئررة الفنيررة الدوليررة، وأن الرردالد عررن الفررعاا اعمئيررة جررائمر

ب رأأ املسؤول عن خدماا املوارد البشرية، أن ييدالد لرس مبلرغ جمئري عرن  لك، يستئّه املستأنف، حس
كانون ال/ان/يناير   14األيام السبعة الا عمط اليكا بعد بداية الشكر ال/ان من التعيني، أأ عن الفعة من 

 .2015كانون ال/ان/يناير   20 ة 
ال خيضد  ة التعمريم، برط  ة ررك  ويدالد املستأنف بأن استئقاقس عيوة التعيني بقفة اينابة - 5

املتعلرره برراملوظفني احملليررني واملعنررون  A/3/Rev.1/Amend.5, Part XIرررَدر بعررده، وهررو األمررر ايدارأ رقررم 
، أأ بعد سرنتني تقريبرا مرن 2012تشرين األول/أكتوبر  1، وال أ أربح ساريا يف “العيواا اخلارة”

 القلة من ه ا القك:واليما يلي نص اعمء  أ   ردار التعميم.

 الغرض - 1
اللرررض مررن هرر ا اعررمء مررن األمررر ايدارأ هررو حتديرردي العرريواِا االستنسررابية، والشررروِط املنظنمررة 

 لدالعكا، والسل اا املخولة أن توااله علم دالعكا.

 عالوة التعيين بصفة اإلنابة - 2
توة واجباا ومسؤولياا  وز اي ن بدالد عيوة التعيني بقفة اينابة  ة املوظف ال أ  2-1

 أيام تقونية متتالية  أو أك/ر. 30أعلم ملدة شكر واحد ا

كرانون   1املتعله براملوظفني احملليرني املرؤر   A/3ويي ابه ه ا البند يف أحكامس ما ورد يف األمر ايدارأ رقم 
هرو بردء  2012وكان اللرض مرن التعرديط الر أ أيدخرط علرم األمرر ايدارأ يف عرام  .1992ال/ان/يناير 
، ولرريس لررس أأ رررلة بعرريوة التعيررني “بررراما التعلرريم وايارراء املوازيررة -عرريوة التعيررني ايضررايف ”العمررط برررر 

 وال يعتب عليس أأ تليري يتعله هبا. 2بقفة اينابة امل كورة يف الفقرة 
س بقررار عردم دالرد ، راَلد املسرتأنف طلبرا كتابيرا ملراجعرة القررار ي عرن الير2015شباط/ال اير  13ويف  - 6

عيوة التعيني بقفة اينابة  ليس عن كامط الفرعة الرا عمرط اليكرا قائمرا بأعمرال مكترب اخلردماا العامرة. ويف 
، أيّد مدير عمليراا األونرروا يف الضرفة اللربيرة القرراَر امل عرون اليرس. ويف 2015آ ار/مارس  13رسالة مؤرخة 

ة املنازعراا التابعرة لوونرروا دالرد اليكرا بأنرس تلقرم دائمرا يف ، رالد املسرتأنف دعروى  ة حمكمر2015أيار/مايو 
املاضرري عرريوة التعيررني بقررفة اينابررة كلمررا عمررط قائمررا بأعمررال مكتررب اخلرردماا العامررة، وبأنررس يسررتئه أن 

املتعلرره برراملوظفني احملليررني. القررد عِمررط، وهررو املوظررف  A/3تيرردالد لررس هرر ه العرريوة  قتضررم األمررر ايدارأ رقررم 
قائما بأعمال مكتب اخلدماا العامة اوهي وظيفة مرن الفئرة الفنيرة الدوليرة  يف نرس مناسرباا بعرد احمللي، 

 ردار التعميم، وتلقم عيوة التعيني بقرفة اينابرة، رلرم األحكرام املنقروه عليكرا يف هر ا التعمريم. وطَعرن 
ة ترررو  املوظرررف احمللررري مكرررام ال ين بررره  ال يف حالررر A/3يف موقرررف الوكالرررة املتم/رررط يف أن األمرررر ايدارأ رقرررم 

أب رررط أو نسرررخ  A/3وظيفرررة أخررررى مرررن الئرررة وظرررائف املررروظفني احملليرررني. ودالرررد أيضرررا برررأن األمرررر ايدارأ رقرررم 
ضررمنيا التعمرريم. وبنرراء علررم  لررك، طلررب أن ييفسررخ القرررار ايدارأ القاضرري بعرردم دالررد عرريوة التعيررني بقررفة 

ا بأعمال مكتب اخلدماا العامرة، وأن تيردالد لرس هر ه العريوة اينابة  ليس عن كامط الفعة الا عمط اليكا قائم
 .2015كانون ال/ان/يناير   20 ة  2014كانون األول/ديسم    15عن كامط الفعة املمتدة من 
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وأول ما يدالد بس املفوض العام هو أن التعميم واضرحر، الكرو يرنص ررراحة وعلرم درو حمردد علرم  - ٧
نح املوظف احمللي، ال أ يتوة لفعة مؤقتة تت اوز شكرا واحدا واجباا  أنس  وز يف حاالا است/نائية أن ني

اعتبرارا مرن بدايرة الشركر ال/ران مرن التعيرني يف ”ومسؤولياا وظيفة من الفئة الفنية الدولية، عيوَة التعيرني 
برره  ال علررم ال ين  A/3وثرران مررا يرردالد بررس هررو أن األمررر ايدارأ رقررم “. الوظيفررة مررن الفئررة الفنيررة الدوليررة

ومرررن ّ ، يررررى املفررروض العرررام أنرررس ال يوجرررد أأ  وظرررائف املررروظفني احملليرررني ولررريس علرررم الوظرررائف الدوليرررة.
واليمرررا يتعلررره بأنرررس ديالعرررد  ة املسرررتأنف يف املاضررري عررريوةي التعيرررني  تضررارن برررني األمرررر ايدارأ والتعمررريم.

عليررس بررأن  لررك ال ننئررس أأ حرره يف  بقررفة اينابررة رلررم مررا تررنص عليررس أحكررام التعمرريم، احررتّا املسررتأَنف
 تلقي العيوة  ا أهنا ديالعد لس خ أ وتيعت  من   خ أ  داريا حيه للوكالة تداركس.

ورّدا حمكمة املنازعاا التابعة لوونروا دعوى املستأِنف وقضد بأن احلالرة املعنيرة يسررأ عليكرا  - ٨
و ضراالة  ة  لرك،  أب رط ضرمنيا التعمريم. A/3رقرم  وو تقبط ادعاء املستأِنف برأن األمرر ايدارأ التعميم.

، الررر أ يرررنص علرررم أنرررس كلمرررا تناولرررد “القرررانون اخلررراه يب رررط القرررانون العرررام”عِملرررد باملبررردأ القرررانون، 
قاعردتان أو أك/ررر املوضروس نفسررس، ال ييب رط أو ييلرررّي قررانون الحره أعررّم أحكرام قررانون خراه سررابه، مررا و 

يسرأ علرم جيرد  2012القادر يف عام  A/3واألمر ايدارأ رقم  .يت لم بوضوح أن  لك هو املققود
أمرا التعمريم، الر أ رردر  املوظفني احملليني ال ين يتولون واجباا ومسؤولياا أعلرم، وهرو للت بيره العرام.

، القرد أيرردر خقيقرا اكمرا يتبرنّي مرن مفررداا عنوانرس الواضرئة  2010يف وقد سابه، و لك يف عام 
عيوة التعيني بقفة اينابة  ة املوظفني احملليني ال ين يتولون بقرفة مؤقترة مكرام وظرائف للنّص علم دالد 

وعليرس،  من الفئة الفنية الدولية، وهو ين به من  ّ علم جيد املوظفني احملليني العاملني يف ه ه الوظائف.
لعام ال نكن أن يب ط ضمنيا خليقد حمكمة املنازعاا التابعة لوونروا  ة أن األمر ايدارأ  أ ال ابد ا

وبناء عليس، البمقتضم التعميم، ال نكن دالد عيوة التعيني بقرفة اينابرة  ة  التعميم  أ ال ابد اخلاه.
املستأِنف  ال عن الفعة بعد الشكر األول من تو  واجباا ومسؤولياا الوظيفرة مرن الفئرة الفنيرة الدوليرة، 

أمررا دالرردي الوكالررة يف مناسررباا سررابقة عرريوة  .2015/ان/ينرراير كررانون ال  20 ة  14أأ عررن الفررعة مررن 
التعيررني بقررفة اينابررة  ة املسررتأنف اعتبررارا مررن اليرروم األول لتوليررس مكررام القررائم بأعمررال مكتررب اخلرردماا 

و  ا االعضرنا ررئة  لرك،  العامة الكو، يف رأأ حمكمة املنازعاا التابعة لوونروا، ال ييلرري نتي رة الردعوى.
وبنراء عليرس، ريد ا   أ  دارأ وحيه للوكالة، بط يتعنّي علم الوكالة، أن تتدارك خ أها الور اكتشاالس.الكو خ

 دعوى السيد حسيين.

 الدفوع  
 دعوى االستئناف المرفوعة من السيد حسيني  

يّدعي السيد حسيين بأن حمكمة املنازعاا التابعة لوونروا أخ أا حبكم الواقد والقانون عنردما  - 9
قواعد ”   يدالد بأن ه ا التعميم ليس  قد  ة أن التعميم هو ايردار ايدارأ املن به علم احلالة.خلي 

يسرتند  ة األمررر ايدارأ السرابه املتعلرره برأجور املرروظفني الر أ و يتضررمن “  عررين”؛ بررط هرو “تنظيميرة
وو ييشر  ة  لك التعميم أو  2012وعيدنل األمر ايدارأ يف عام  بندا يتعله بعيوة التعيني بقفة اينابة.

كما أن األمر ايدارأ عام الت بيه ويسرأ علم جيد   ومن ّ ، الاألمر ايدارأ أب ط ضمنيا التعميم. أقرّه.
وأقّرا  املوظفني احملليني ال ين يؤدون واجباا ومسؤولياا وظيفة أعلم رتبة، سواء كاند دولية أو وطنية.

 ة بضرورة تعديط التعميم.الوكالة أيضا يف مراسيا داخلي
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ويدعي السيد حسيين ك لك أن حمكمة املنازعاا التابعة لوونروا أخ أا حبكم الواقد والقانون  - 10
عنررردما خليقرررد  ة أن مرررا سرررارا عليرررس الوكالرررة اليمرررا يتعلررره بررردالد عررريوة التعيرررني بقرررفة اينابرررة  ليرررس يف 

عمرريم هررو ايررردار السررارأ، القررد سرربه، يف وحررل لررو كرران الت مناسررباا سررابقة لرريس لررس رررلة باملوضرروس.
مناسباا عديدة عمط اليكا قائما بأعمال مكتب اخلدماا العامة لفعة  جاليرة تميرد عرن شركر واحرد، أن 

وقرد دالعرس مرا سرارا عليرس الوكالرة أن يعتقرد  ديالعد  ليس عيوةي التعيني بقفة اينابة عرن كامرط الرعة عملرس.
“ قبِرط ترو  الوظرائف باينابرة”هرو ايرردار السرارأ علرم احلالرة، وقرد  اعتقادا معقوال برأن األمرر ايدارأ

ويرررّدعي أنرررس مرررن املعقرررول أن ينشررأ عرررن اتبررراس ظارسرررة تقرررّب يف ررررا  املررروظفني حرررّه  علررم هررر ا األسررراس.
الاعتياد الوكالة ودأهبا علم ت بيه األمر ايدارأ عليس أنشأ حكما  متأرط يف االستفادة من ه ه املمارسة.

و ررا أنررس سرربه للوكالررة أن طبقررد األمررر ايدارأ عليررس، الرري نكنكررا أن تلررري تأويلكررا  يف عقررد عملررس.ضررمنيا 
يره الوكالرة التعمريم اآلن هررو ولر ا، يررى أن ت ب للقرانون املن بره ملرا اليرس رراحلكا عرن طريره ت بيرره التعمريم.

قررفة اينابرة  ليرس اعتبررارا وعليررس، القرراراا الوكالرة السررابقة بردالد عريوة التعيرني ب “.تعّسرفي حئرف عمرط”
 فئة الفنية الدولية، ليسد خاطئة.من اليوم األول لتوليس مكام الوظيفة من ال

ويرررّدعي السررريد حسررريين مرررن  ّ برررأن حمكمرررة املنازعررراا لوونرررروا أخ رررأا يف اسرررتنتاجكا أنرررس حيرررّه  - 11
ترنقض احلكرم القرادر عرن للوكالة تدارك اخل أ ايدارأ ال أ ارتكبتس، وي لب  ة حمكمة االسرتئناي أن 

دارأ حمكمررة املنازعرراا التابعررة لوونررروا، وأن حتكررم برردالد عرريوة التعيررني بقررفة اينابررة  ليررس والقررا لومررر اي
 وظارسة الوكالة املعتادة.

 رد المفوض العام
احتا املفوض العام لوونروا بأن حمكمة املنازعاا التابعة لوونروا حالفكا القوان حينمرا قرررا  - 12

أن القك ايدارأ الواجب الت بيه هرو التعمريم املتعلره براملوظفني احملليرني. القرد رأا احملكمرة، وهري حمقرة 
و ينسررخ التعمررريم املتعلررره  2012يف  لررك، أن األمرررر ايدارأ املتعلرره بررراملوظفني احملليرررني القررادر يف عرررام 

ءا من ايطرار التنظيمري لوونرروا. ، وأن  لك التعميم ال يمال جم 2010باملوظفني احملليني القادر يف عام 
الرررالتعميم يرررنص بوضررروح علرررم أنرررس رررردر ملعاعرررة احلررراالا الرررا يتئمرررط اليكرررا املوظفرررون احملليرررون واجبررراا 

أمرا األمرر  ومسؤولياا أعلم من مستواهم الوظيفي عندما قيامكم بأعمال وظيفة من الفئرة الدوليرة الفنيرة.
در لكي يسرأ عموما علم احلاالا الا يتئمط اليكا املوظفون ايدارأ املتعله باملوظفني احملليني، القد ر

احملليون واجباا ومسرؤولياا أعلرم مرن مسرتواهم الروظيفي عنرد قيرامكم بأعمرال وظيفرة مرن الئرة الوظرائف 
 ول لك، الاحملكمة و خت ئ اليما خلقد  ليس. احمللية.
التابعرة لوونرروا أررابد عنردما أعلنرد ودالد املفوض العام لوونروا ك لك بأن حمكمة املنازعراا  - 13

 أن الوكالررررة ليسررررد ملممررررة باملمارسررررة السررررابقة املتعلقررررة برررردالد عرررريوة تعيررررني بقررررفة اينابررررة  ة املسررررتأنف.

  الررامل لون مررن الوكالررة هررو أن ت برره ايررردار ايدارأ القررئيح وأن تقررئح أأ أخ رراء يف هرر ا القرردد.
ا ال تع ي املوظف أأ حه مكتسب يضراي  ة احلقرو  كما أن األخ اء الا وقعد اليكا السابقة سابق

املنقوه عليكا يف عقد التوظيف اخلراه برس، أأ أن هر ه األخ راء السرابقة ال تر ر االسرتمرار يف ت بيره 
  األمر ايدارأ املتعله باملوظفني احملليني ال أ  عط املستأنف مستئقا لعيوة التعيني بقفة اينابة.

 ، طلب املفوض العام رالض دعوى االستئناي.وبناء علم ما تقدم - 14
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 الحيثيات
ت/ررري هرر ه الرردعوى مسررألة تتعلرره بوضررد التعمرريم املتعلرره برراملوظفني احملليررني ووضررد األمررر ايدارأ  - 15

 15يف  1وقد أردرا األونروا األمر ايدارأ التنظيمري رقرم  املتعله باملوظفني احملليني كإردارين  داريني.
ااألمررر ايدارأ التنظيمرري  “نشررر القرركوك الررا تررنظم  دارة الوكالررة وعمليا ررا”بعنرروان  19٨٧متوز/يوليررس 

  ووضعد اليكا تقنيفا موحدا للمنشوراا اايرداراا ايدارية  الا تنظم  دارة الوكالة وعمليا ا. 1 رقم
األوامرر ايداريرة التنظيميرة ” األمر، تعت  ه ه ايرداراا جمءا من شروط عقود التعيني. وو وجب ه ه 

. “تقررردر... لكررري حتكرررم ايطرررار التنظيمررري للوكالرررة وحتررردد رررريحياا وموظفيكرررا الرئيسررريني وواجبرررا م
ونشرررراا التعمررريم تقررردر حسرررب االقتضررراء مرررن أجرررط ايبررريا باملعلومررراا والنقرررائح أو التعليمررراا  اا 

 روز أن تيسررتخدم ”، 1مرن األمررر ايدارأ التنظيمري رقررم  13ل رابد املؤقرد. وطبقررا ملرا يررنص عليرس البنررد ا
نشراا التعميم أيضا يف  ردار و شكار   ن بالتلاضي بقفة مؤقتة عن قواعد أو أوامر  دارية تنظيمية أو 

حتتلكررا نشررراا التعمرريم يف  ولررئن كانررد املرتبررة الررا. “تعليمرراا أو تعررديلكا، سررواء بقررورة كليررة أو جمئيررة
التسلسط اهلرمري التعاقردأ تقرط عرن مرتبرة اللروائح واألوامرر التوجيكيرة املتعلقرة براملوظفني، الإهنرا تتسراوى يف 
املرتبة مد القكوك القانونية الا حيتمط أن تستئدث أو تضد شروطا ضمنية تضاي  ة ما ورد يف عقود 

بيعتكرررا ومررن حيرررث اسرررتخدامكا العملرري، مبررراد  توجيكيرررة التعيررني. وتعتررر  نشررراا التعمررريم، مرررن حيررث ط
لسياساا التعيني، وبالتا  الكي ختتلف عن األحكام الا نكن النظر دائمرا  ليكرا باعتبارهرا شرروطا متفره 
عليكا من  بداية التعيني. والتعميم املتعله باملوظفني احملليرني واألمرر ايدارأ املتعلره براملوظفني احملليرني نرنح  

مررن التعمرريم تررنص  1ا الوكالررة ررراحلية تقديريررة تتعلرره بقررري عرريوة التعيررني بقررفة اينابررة. الررالفقرة كيهرر
رررنح عررريوة التعيرررني بقرررفة اينابرررة يف حررراالا اسرررت/نائية”علرررم أن املوظرررف  مرررن  1-2والبنرررد  “ ررروز أن ني

ومن  ، الايرداران . “ وز أن يؤ ن  نح املوظف ]عيوة التعيني بقفة اينابة[” التوجيس ينص علم أنس
ننئان الوكالة ريحية تقديرية  ب عليكا أن متارسكا بشركط معقرول ومنقرف ومررن والقرا ملرا لرديكا مرن 
مت لباا قانونية أساسرية. وبالترا ، اللريس للموظرف حره تعاقردأ يكفرط لرس احلقرول علرم عريوة التعيرني 

حيتكا التقديريررة بالشرركط القررئيح اليمررا بقررفة اينابررة. لررري أن املوظررف يتوقررد مررن الوكالررة أن متررارس ررري
 . 2 ا1ايتعله  نئس تلك العيوة

وتتشابس االستئقاقاا  اا القلة املنقوه عليكا يف ه ين القكني من حيث اعوهر ولكنكا  - 16
ختتلف عن بعضكا من حيث ن ا  الت بيه وحدود االستئقا ، ول لك  وز القول بأن كي النوعني من 

ظروي معينة أن حيتط مرتبة متساوية يف التسلسرط اهلرمري لشرروط التعيرني وأحكامرس.  ايرداراا نكن يف
ويف ه ه احلالة، سيكون من املمكن للقك ال/ان، أأ األمر ايدارأ املتعله باملوظفني احملليني، أن ييعّدل 

لقرانون اليحره ينسرخ أو ييب ط القك األول، التعميم املتعله باملوظفني احملليني، والقرا للمبردأ القائرط برأن ا
 2012احملليرررني القرررادر يف عرررام  القرررانون السرررابه. وعلرررم الررررلم مرررن أن األمرررر ايدارأ املتعلررره بررراملوظفني

ال أ ينظم عيوة التعيني  1992يريّبدل أحكام األمر ايدارأ املتعله باملوظفني احملليني القادر يف عام  ال
نسررخ  2012ء بررأن األمررر ايدارأ القررادر يف عررام بقررفة اينابررة، الررإن السرريد حسرريين أرررر علررم االدعررا

 التعميم بشكط ضمين.

__________ 

 .13املرجد نفسس، املادة   1ا 
 .9، املادة 1 األمر ايدارأ التنظيمي رقم  2ا 
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أأ  شارة ررحية  ة  2012وال يتضمن األمر ايدارأ املتعله باملوظفني احملليني القادر يف عام  - 1٧
 التعمريم املتعلرره برراملوظفني احملليرني. وبالتررا ، الررإن السرؤال الرر أ يتعررني ايجابرة عليررس هررو مرا   ا كرران األمررر
ايدارأ قرررد نسرررخ التعمررريم بشررركط ضرررمين. وقرررد رأا حمكمرررة املنازعررراا التابعرررة لوونرررروا أنرررس و ينسررررخس 

  واستندا يف رأيكا ه ا  ة مبدأ القائط بأن القانون اخلاه يعلو الو  القانون العام.
تيفّسررر وترشرردنا القواعررد العامررة لتفسررري النقرروه القانونيررة  ة أن للررة القررك القررانون ينبلرري أن  - 1٨

بررأك  قرردر ظكررن مررن االتسررا  مررد جيررد القرركوك القانونيررة األخرررى الواجبررة النفررا  الررا أررردر ا اهليئررة 
املقردرة هلرر ا القررك نفسرركا. وينتظررر مررن اهليئررة املشررعة لقررانون جديررد أن حتررره علررم عرردم تليررري أحكررام 

يوجرد حكمران قائمران بينكمرا القانون القائم  ال يف أضريه احلردود وأن تكرون متسرقة مرد نفسركا. وحي/مرا 
تعارض ظاهرأ ويكون هناك تفسري  عط كط منكما ييكسرب اآلخرر مفعروال وأثررا كراملني، الينبلري اعتمراد 

بدال من أأ تفسري يقوض جمئيا تأثري أحدها. وه ا النكا  ب اتباعس علم األخص يف   ن ه ا التفسري
رحية  ة القرررك اليحررره. و رررب أن تفسرررر احلررراالا الرررا ال يتضرررمن اليكرررا القرررك السرررابه أأ  شرررارة رررر

أحكام أأ تشريد قدر املست اس والقا لشروط جيد التشريعاا األخرى الا ال تمال سرارية وو يعردهلا هر ا 
التشريد أو ينسخكا رراحة . وبناء علم  لك، الرأأ تفسرري حلكمرني متعارضرني ظاهريرا يفرعض أن احلكرم 

ي اعتماده  ال   ا كان ال مفر من اعتماده. الأأ تفسري معقرول اليحه يللي احلكم السابه ضمنا ال ينبل
شرّس احلقيقية.

ي
  يتفادى الورول  ة تلك النتي ة يكون هو التفسري األقرن لينس ام مد نية امل

وتبني القراءة السليمة حلكم حمكمة املنازعاا التابعرة لوونرروا أنرس الترمم هبر ا اخلرق املن قري الر أ  - 19
نسررريه برررني القررركني بأسرررلون منك ررري. وكمرررا  يكرررر سرررابقا، الرررإن حمكمرررة املنازعررراا التابعرررة يكررردي  ة الت

لوونرروا بنررد رأيكرا هرر ه علرم أسرراس املبردأ القائررط بررأن أحكرام القررانون اخلراه تعلررو الرو  أحكررام القررانون 
شرررّس قررد وجررس انتباهررس  ة مسررألة ظيررمة تتعلرره بررال

ي
ت بيه اخلرراه العرام  اا التررأثري املماثررط. وعنرردما يكررون امل

ويكررون قررد وضررد حكمررا يررنظم هرر ا املسررألة، يكررون االالررعاض هررو أن أأ تشررريد عررام يقرردر بعررد تشررريد 
شرررّس قررد أظكررر تلررك النيررة بوضرروح 

ي
خرراه لرريس املققررود منررس الترردخط يف التشررريد اخلرراه،  ال   ا كرران امل

يقررة معقولررة وحقرريفة شررديد. وعنرردما تكررون الكلمرراا العامررة يف رررك الحرره قابلررة للتفسررري والت بيرره ب ر 
دون التوسد يف ن اقكا لكي تدخط يف موضوس القك السرابه، الري ينبلري يف تلرك احلالرة تعرديط التشرريد 
اخلاه السابه بشكط ضمين أو لري مباشر باالستناد  ة قوة ترأثري الن را  العرام للقرك األخرري الئسرب 

شرررّس كررران يققررد الترردخط
ي
. وكمرررا  كرررا حمكمررة املنازعررراا دون أن تكررون هنرراك نيررة واضرررئة علررم أن امل

التابعررة لوونررروا، الررإن املبرردأ القائررط بإع رراء القررانون اخلرراه األولويررة علررم القررانون العررام نكررن ت يررره بررأن 
القانون اخلاه يكون أك/ر حتديدا وبالتا  الكو عموما يراعي السماا اخلارة للسيا  ال أ سي به اليس، 

 لك يف العادة.أما القانون العام السارأ الي يفعط  
ونكرن بسرركولة التواليرره برني القرركني، أأ بررني التعمرريم املتعلره برراملوظفني احملليررني واألمررر ايدارأ  - 20

املتعله باملوظفني احملليني. الالتعميم يتعامط مد احلاالا احملددة الا يعمط اليكا موظف حملي يف وظيفة من 
اجل جيد احلاالا األخرى الا تن وأ علم تعيني باينابة. الفئة الدولية الفنية، أما األمر ايدارأ، الكو يع

وليس هناك أأ دليط واضح أو تفسري حتمي ييسرتنبق منرس أن الوكالرة كران تققرد  ب رال السياسرة احملرددة 
املنقوه عليكا يف التعميم. وعلم أساس ه ا االالعاض، تكون حمكمة املنازعاا التابعة لوونرروا حمقرة يف 

األمر ايدارأ و يب ط مفعول التعميم بشكط ضرمين وأن التعمريم ال يرمال سرارأ املفعرول اخللوه  ة أن 
وال يمال هو القك ال أ ينظم حتديدا احلاالا الا يعمط اليكا موظرف حملري يف وظيفرة مرن الفئرة الدوليرة 
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 ال جتيم رري الفنية. ومارسد الوكالة القيحية التقديرية الا منئكا هلا التعميم، وتقيدا بأحكامس الا
عيوة التعيني بقفة اينابة  ال يف ظروي است/نائية وبعد أن أن يكون املوظف قد استمر يف تو  الوظيفرة 

 بعد أك/ر من شكر.
والسرررؤال الررر أ ال يرررمال م روحرررا هرررو مرررا   ا كانرررد حمكمرررة املنازعررراا التابعرررة لوونرررروا قرررد أررررابد  - 21

يح األخ رراء الررا وقعررد اليكررا يف مناسررباا سررابقة اليمررا يتعلرره عنرردما قررررا أن الوكالررة كانررد حمقررة يف تقررئ
بقري عيوة التعيني بقفة اينابرة  ة املسرتأنف، أم أن الوكالرة كران  رب عليكرا أن تسرتمر يف ررري هر ه 
املردالوعاا اخلاطئرة علررم أسراس ظارسرتكا السررابقة. وتبردو احل را الررا سراقكا املسرتأنف لتعضرريد وجكرة نظررره 

ين علم مبردأ ايلري  احلكمري الر أ يللره أمرام الوكالرة بران العاجرد عرن ظارسرا ا السرابقة. أشبس بادعاء مب
القد احتا املستأنف أساسا بأن الوكالة ال  وز هلا أن حترمس من حقس يف احلقرول علرم عريوة التعيرني بقرفة 

احلرال   ررد أن يضر لد  اينابة ألنس االعض، بناء علرم املمارسرة السرابقة، أنرس سيقرري تلرك العريوة ب بيعرة
 ه املكام علم أساس ه ا االالعاض. كام القائم بأعمال مسؤول مكتب اخلدماا العامة، واض لد هب 

وتتم/ط العقبة الرئيسية الا حتول دون قبول ح ة املستأنف يف أن قبوهلرا سروي سريع ي الوكالرة  - 22
برة خرارح حردود السرل ة الرا منئتكرا هلرا ريحياا تقديرية تسرمح هلرا بقرري عريوة التعيرني بقرفة اينا

السياسررة. واخل ررأ يف ظارسررة القرريحية التقديريررة الررا تسررمح  ررنح تلررك ايعانررة يف ظررروي اسررت/نائية قلمررا 
يعتررب عليررس حرره يكفررط للموظررف احلقررول علررم هرر ه االسررتئقا  يف الظررروي العاديررة. والسررماح للوكالررة 

ررريحية مررنح تلررك العرريوة خررارح حرردود القرريحية الررا بررأن تسررتمر يف التقررري بلررري حرره كأهنررا متلررك 
منئتكا هلا السياسة الواردة يف التعميم املتعله باملوظفني احملليني سي عط الوكالة تستخدم بلري حره سرل ة 
تقديريررة ال متلككررا قانونررا. الررإ ا كانررد السياسررة ال تررأ ن  ررنح تلررك العرريوة للموظررف باعتبارهررا حقررا مررن 

مبرررردأ ايلرررري  احلكمررري سرررريعتب عليرررس التقررررديه علررررم قرررراراا ال حيرررره للوكالررررة أن حقوقرررس، الررررإن ت بيررره 
تتخ ها. وه ا من شأنس أن يقوض مبدأ االلتمام بالقانون. ومن شأن  لك أيضا أن يب ط مفعول السياسة 

 وما ورد اليكا من معايري خارة.
حية تقديريررة تسررمح هلرررا ولرر لك، الررإن العدالرررة ايداريررة تقتضرري أن حترررتفه الوكالررة لنفسرركا بقررري - 23

بتقئيح القراراا اخلاطئرة املتخر ة  وجرب هر ه السياسرة. وحرمران الوكالرة مرن هر ه السرل ة علرم أسراس 
شربيس  بردأ ايلرري  احلكمري مررن شرأنس أن يتعررارض مرد مقرا  املرروظفني واملنظمرة علررم السرواء. وال يفيررة 

ارس هبرا هر ه القريحية التقديريرة لتقرئي ح أو  ب رال ظارسرة سرائدة أو قررار حمردد تعتمرد الا ينبلي أن متي
بالضرررورة علررو ظررروي كررط حالررة علررم حرردة. ويف ظررروي هرر ه احلالررة، تقرررالد الو الررة بشرر ط مناسررب 
يب ال ظارسة ال جتيمها السياسة الواجبة النفا  كمرا هرو مبرني يف التعمريم املتعلره براملوظفني احملليرني. ومرن 

ة لوونررروا و خت ررئ عنرردما قررررا أن الوكالررة مررن حقكررا أن تعرراجل خ أهررا  ، الررإن حمكمررة املنازعرراا التابعرر
ايدارأ. وو يكن للمستأنف أبدا احله يف رري عيوة التعيرني بقرفة اينابرة، وو يكرن لديرس سروى توقرد 
بأن الوكالة ستمارس ريحيتكا التقديرية لكي متنئس تلك العيوة بقرورة عادلرة وررئيئة ومتماشرية مرد 

 . 3االقانونية للسياسةاألحكام 
 الُحكم
 .UNRWA/DT/2016/015 بناء علم ما تقدم، تيرالض دعوى االستئناي وييؤيد احليكم رقم - 24

__________ 

 .36، الفقرة UNAT-367-2013، احلكم رقم كرانفيلد ضد األمني العام لومم املتئدةقضية   3ا 
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 النسخة األرلية و اا احل ية: النسخة اينكليمية
 ، يف نيويورك، الوالياا املتئدة.2016ردر يف ه ا اليوم ال/امن والعشرين من تشرين األول/أكتوبر 

  
  توقيدا  توقيدا  توقيدا

 القاضية َهلِفلد القاضي لوسيك القاضي مرييف، رئيسا  
   

 ، يف نيويورك، الوالياا املتئدة.2016قريّيد يف الس ط يف ه ا اليوم العشرين من كانون األول/ديسم  

 اتوقيد 
 ويتشنغ لني، رئيس قلم احملكمة

 


