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  لوسيك، رئيساريتشرد القاضي    

يُعرض على حمكمــة األمم املتحــدة لالســـــــــــــــتئنــاف (حمكمــة االســـــــــــــــتئنــاف) طعن يف احلكم رقم   - 1
UNRWA/DT/2017/035 الصــــــــــادر عن حمكمة املنازعات التابعة لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشــــــــــغيل ،

الوكــالــة تبــاعــا) يف الالجئني الفلســـــــــــــــطينيني يف الشـــــــــــــــرق األدىن (حمكمــة األونروا للمنــازعــات واألونروا أو 
منراوي ضـــد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشـــغيل يف قضـــية  2017تشـــرين الثاين/نوفمرب   12

وقد قدم الســــــــيد خالد ياســــــــني منراوي دعوى االســــــــتئناف يف  .الالجئني الفلســــــــطينيني يف الشــــــــرق األدىن
  .2018آذار/مارس  16 وقدم املفوض العام ردا عليها يف 2018كانون الثاين/يناير  9
  

  الوقائع واإلجراءات
  
  :)1(مل يعرتض أي من الطرفني على الوقائع التالية  - 2

، التحق املدعي باخلدمة يف األونروا كمعلم يف مكتب إقليم ٢٠١١شــــــــــــــباط/فرباير  ٨يف   … 
. 2014شــباط/فرباير  7مبوجب تعيني حمدد األجل ينقضــي يف  01والدرجة  8األردن على الســلم 

  .2018شباط/فرباير  7مث مدد تعيني املدعي حىت 

  “جلســــــــة غري رمسية -مالحظات على مناقشــــــــات حتســــــــني األداء ”ويف وثيقة معنونة   … 
وموقعة من املدعي واملشـــرف عليه، جرى حتديد جماالت  2014كانون األول/ديســـمرب   2مؤرخة 

  .حتسن معينة للمدعي

املدعي إىل عملية غري رمسية حتت اســـــــــم ، أحيل ٢٠١٤كانون األول/ديســـــــــمرب   ٤ويف   … 
يوما. وقد اشـــــــــــــــتملت هذه العملية غري الرمسية على أهداف  90مدا  “فرصـــــــــــــــة للتحســـــــــــــــن”

  .ومؤشرات أداء

، اجتمع املدعي مع مشــــــــرفه املباشــــــــر إلجراء اســــــــتعراض 2015شــــــــباط/فرباير  11ويف   … 
  ويسرد التقرير ما يلي: منتصف املدة لتقريره اإللكرتوين لتقييم األداء الذي يعد سنويا.

األهـــــــداف      إن أداء املوظف دون املســـــــــــــــتوى املطلوب، فجودة العمـــــــل و/أو حتقيق ِ
واملؤشـــــــرات املتفق عليها يف بداية الســـــــنة مل يلب التوقعات، ومل تطرأ ظروف اســـــــتثنائية 
متنعه من تلبية التوقعات. هذا ومل يتحقق حتســـــــن ملحوظ من حيث املعايري رغم الدعم 

  املقدم من املشرف. والتوجيه

. 2015نيســان/أبريل  20و  2015مارس آذار/ 10عقد اجتماعات متابعة يف وجرى   … 
جلسة غري  -مالحظات على مناقشات حتسني األداء ”ومتخض عن ذلك إصدار وثيقة معنونة 

وموقعة من املدعي واملشرف عليه، وهي تشري إىل إجراء  2015نيسان/أبريل  20مؤرخة  “رمسية
لتقييم تالميذ املدعي كانت نتائجه غريُ مرضــية (إذ مل ينجح  2015نيســان/أبريل  19ر يف اختبا

يف املائة). وتذكر الوثيقة أيضـــــــــــا أن املدعي قد أعلم باألهداف اليت مل حيققها،  6منهم ســـــــــــوى 
وأشـــري عليه بإعداد خطة عالجية للتنفيذ العاجل. ويف طيات ملفات القضـــية أيضـــا وثيقة أخرى 

__________ 

 .19إىل  2احلكم املطعون فيه، الفقرات   )1(  
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وكـانـت نتـائجـه غري ، 2015نيســــــــــــــــان/أبريل  23اختبـارا ثـانيـا أجري لتقييم التالميـذ يف  تبني أن
  يف املائة). 7مرضية أيضا (بواقع نسبة جناح بلغت 

، اســـرتعى مســـؤول التعليم يف املنطقة، 2015نيســـان/أبريل  26ومبوجب رســـالة مؤرخة   … 
لك إىل العواقب الســـــــــــــــلبية إذا انتباه املدعي إىل أمهية حتســـــــــــــــني عمله، وكذ مكتب منطقة إربد،

  يتحسن الوضع. مل

، ذكر املشـــــرف املباشـــــر للمدعي يف رســـــالة إلكرتونية إىل 2015نيســـــان/أبريل  26ويف   … 
  مساعد املوارد البشرية أن أداء املدعي مل يتحسن، وطلب إحالته إىل عملية فرصة حتسن رمسية. 

 تشــرين األول/ 7أيار/مايو إىل  3وأدرج املدعي يف برنامج رمسي للتحســن يف الفرتة من   … 
. ووافق املــدعي على خطــة العمــل لتنفيــذ العمليــة، اليت بســـــــــــــــطــت األهــداف غري 2015أكتوبر 

  احملققة ومؤشرات األداء املقابلة، واشتملت على قائمة من اإلجراءات العالجية. 

بأن مشرفه املباشر شرح له التقييم العام الوارد  2015ران/يونيه حزي 17وأقر املدعي يف   … 
وقــد غطى تقرير األداء هــذا . “ال يفي متــامــا بــالتوقعــات”يف تقرير تقييم أدائــه، وهو أن أداءه 

   .2015آب/أغسطس  31إىل  2014أيلول/سبتمرب  1الفرتة من 

، 2015أيار/مايو  20ىل أيار/مايو إ 3وصـــــــدرت ثالثة تقارير مرحلية عن الفرتات من   … 
، 2015أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  30إىل  1، ومن 2015حزيران/يونيــــه  21أيــــار/مــــايو إىل  21ومن 

على كل واحد من وأظهرت هذه التقارير عدم حدوث حتســــــن يف أداء املدعي. وقد وقع املدعي 
  هذه التقارير.

يس برنامج إىل رئ 2015تشـــــــــــرين األول/أكتوبر  21ومبوجب رســـــــــــالة إلكرتونية مؤرخة   … 
التعليم يف اإلقليم، مدد رئيس مكتب املوارد البشـــــــــرية يف اإلقليم عملية فرصـــــــــة التحســـــــــن الرمسية 

  يوما آخر. 90للمدعي مدة 

إىل  2015تشــــــــــــرين األول/أكتوبر  11ومت إصــــــــــــدار ثالثة تقارير مرحلية عن الفرتة من   … 
درســــــي واختبارات يف الصـــــف اســــــتنادا إىل زيارات إىل الصــــــف امل 2016كانون الثاين/يناير   10

 له مشـــــــــــــــرفه املباشـــــــــــــــر يف أثناء ذلك طريقة حتقيق املدرســـــــــــــــي واجتماعات مع املدعي، وقد بني 
االنضـــــــــــباط يف الصـــــــــــف على أكمل وجه وأمده مبواد تثقيفية ذا الشـــــــــــأن. ومع ذلك، أظهرت 
التقارير املرحلية حتســـنا ضـــئيال جدا، هذا إن كان هناك حتســـن أصـــال، فمعدالت النجاح لتالميذ 

يف اللغة العربية كانت غري مقبولة بواقع  الصف الثامن يف ثالثة اختبارات أجريت لتقييم مستواهم
  . يف املائة على التوايل 19ئة و يف املا 15يف املائة و  23

، أرسل االختصاصي الرتبوي (اللغة العربية) مذكرة إىل 2016كانون الثاين/يناير  6ويف   … 
دعي يف الفرتة من مســـؤول التعليم يف املنطقة يوجز فيها العيوب الفنية اجلوهرية اليت تعرتي أداء امل

  . 2016كانون الثاين/يناير   10إىل  2015تشرين األول/أكتوبر  10

، أحيلــت مســــــــــــــــألــة أداء املــدعي إىل رئيس برنــامج 2016كــانون الثــاين/ينــاير   10ويف   … 
  التعليم يف اإلقليم. 
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ـــــاير   21ويف   …  ـــــاين/ين ـــــامج التعليم أن أداء املـــــدعي 2016كـــــانون الث ، أكـــــد رئيس برن
  ، وأوصى بفصله. يتحسن مل

، أعلم مدير عمليات األونروا يف األردن 2016شـــــــــــباط/فرباير  22ويف رســـــــــــالة مؤرخة   … 
بسبب األداء  2016آذار/مارس  22املدعي أن خدمته سُتنهى توخيا ملصلحة الوكالة اعتبارا من 

  غري املرضي. 

  لوكالة ردا عليه. ، رفع املدعي طلب مراجعة قرار. ومل تقدم ا٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢١ويف   … 

، رفع املـــدعي دعوى إىل حمكمـــة األونروا للمنـــازعـــات 2016آب/أغســـــــــــــــطس  2ويف   … 
)…) .(…(  

، حيث ٢٠١٧تشـــــــــــــــرين الثاين/نوفمرب  ١٢وأصـــــــــــــــدرت حمكمة األونروا للمنازعات حكمها يف   - 3
بســبب ضــعف أدائه،  رفضــت الدعوى برمتها. وخلصــت إىل أن الوكالة، عندما أت خدمة الســيد منراوي

ووفقا لعملية فرصـــــة  من النظام األســـــاســـــي للموظفني احملليني لألونروا 1-9 كانت قد تصـــــرفت وفقا للبند
املتعلق  PD/A/23 التحســـــــــن غري الرمسية والرمسية وطبقا للمواعيد النهائية والتمديدات املبينة يف التوجيه رقم

وأكدت حمكمة األونروا للمنازعات كذلك أا مل تر  األداء).باملوظفني احملليني الصـــادر عن األونروا (إدارة 
أي تعســــف أو حتامل يف الطريقة اليت اضــــطلعت ا الوكالة بعملية فرصــــة التحســــن الرمسية، أو يف حماوالا 
لتحســـــــني أداء الســـــــيد منراوي أو يف القرار الذي اختذته بإاء تعيينه ألنه كان قرارا متخذا ملا فيه مصـــــــلحة 

لة، أال وهي أن يكون لديها معلمون متمكنون يقدمون تعليما ســـــليما للتالميذ الذين يرتادون مدارس الوكا
وكان قرار إاء تعيني الســــــــيد منراوي مربرا بالنظر إىل نقص أدائه وعدم حتســــــــنه حبلول اية عملية  الوكالة.

ونظرا لعدم وجود أي طويلة وشـــــفافة وجرت حســـــب األصـــــول.  فرصـــــة التحســـــن الرمسية اليت كانت عملية
خرق حلقوق قانونية وعدم إثبات الســــــيد منراوي الدعائه وقوع ضــــــرر، رفضــــــت حمكمة األونروا للمنازعات 

  طلبه لالنتصاف.
  

  الدفوع

  السيد نمراويستئناف ا    

يدفع الســـــــــــيد منراوي بأن حمكمة األونروا للمنازعات أخطأت عندما تبنت رد املفوض العام دون   - 4
  .ا سليما أسس احلالة املعروضة ودون أن تنظر يف األدلة املقدمةأن تقيم تقييم

أن حمكمة  ‘1’وحياجج الســـــــــــــــيد منراوي بأن احلكم املطعون فيه ليس مقنعا لألســـــــــــــــباب التالية:   - 5
األونروا للمنازعات أشـــــــــــــــارت إىل معدالت النجاح املتدنية فقط ومل حتط علما مبعدل النجاح الذي بلغ 

أن لديه وثيقة تثبت أنه مصـــــــــــــاب بالســـــــــــــكري وأن  ‘2’يف املائة يف أحد االمتحانات اليت أجراها؛ و   32
أن حمكمة األونروا للمنازعات مل تشــر  ‘3’معدل الســكر يف دمه زاد بعد أن أبلغته املدرســة خبرب فصــله؛ و 

أن حمكمة األونروا  ‘4’(اختصار غري معروف) لتعليم/تأهيل املعلمني؛ و  “EP”إىل حصوله على شهادة 
  .للمنازعات مل تشر إىل صحائف التمرين واألنشطة اليت اعتمدها يف التدريس

أن يعاد إىل وظيفته؛  ‘1’وبناء على ما تقدم، يلتمس الســــــــيد منراوي ســــــــبل االنتصــــــــاف التالية:   - 6
مينح   أن ‘3’  ؛ و“نه]املشــرفني عليه بدراســة مجيع التقارير املقدمة ومناقشــة إاء [تعيي”أن يوعز إىل ‘ 2’  و

  .تعويضا ماليا قدره مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة
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  رد المفوض العام    

يؤكد املفوض العام أن دعوى االستئناف ال تقوم على أي من أسس االستئناف املنصوص عليها   - 7
يبة إذ ما فتئت وعلى هذا النحو، فإن دعوى االســــــــتئناف مع يف النظام األســــــــاســــــــي حملكمة االســــــــتئناف.

االجتهادات القضــــائية حملكمة االســــتئناف تؤكد أنه ال يكفي ملســــتأنف أن يبدي عدم موافقته على نتيجة 
وإن الســــــــــــــيد منراوي، بإشــــــــــــــارة إىل أن  دعواه أو يكرر احلجج اليت قدمها أمام حمكمة األونروا للمنازعات.
ب اليت يستند إليها رفض دعواه أو يقيم حمكمة األونروا للمنازعات أخطأت فحسب دون أن ينتقد األسبا

الربهـان على أن حمكمـة األونروا مل تنظر يف األدلـة على حـد زعمـه، يعيـد بـالفعـل طرح دعواه أمـام حمكمة 
وفيما يتعلق مبســــألة أن الســــيد منراوي ميكنه أن حياجج بدعوى أن حمكمة األونروا للمنازعات  االســــتئناف.

ها رد املفوض العام دون أن تقوم بتقييم ســــليم ملضــــمون الدعوى ودون أخطأت بشــــأن مســــألة قانونية بتبني
أن تنظر يف األدلة املقدمة، ال يوجد أســـــــــــــــاس موضـــــــــــــــوعي هلذه احملاجة إذ إن حمكمة األونروا أحالت إىل 
األحكام الواجبة التطبيق، ونظرت يف ســجل املدعي، وخلصــت تبعا لألصــول املرعية إىل أن القرار املطعون 

  .ه ما يربرهفيه كان ل

ويؤكد املفوض العام كذلك أن حمكمة األونروا للمنازعات مل ختطئ ال من حيث الواقع وال من   - 8
وكانت احملكمة مدركة  حيث القانون وال من حيث اإلجراءات عندما رفضـــــــــــــــت دعوى الســـــــــــــــيد منراوي.

خلصـــــــت إليه، يف ضـــــــوء ســـــــجل األداء غري املرضـــــــي، من أن  لألحكام الواجبة التطبيق، وأصـــــــابت يف ما
 اء املفوض العام قد تصــــــرف عمال باإلطار التنظيمي للوكالة وأرســــــى أســــــاســــــا متينا اســــــتند إليه يف قرار إ
ونتيجة لذلك، ال يوجد أي أســـــاس يربر النظر يف ســـــبل االنتصـــــاف اليت يلتمســـــها  خدمة الســـــيد منراوي.

  .السيد منراوي

  .ء ما تقدم، يطلب املفوض العام إىل حمكمة االستئناف رفض دعوى االستئناف برمتهاويف ضو   - 9
  

  التي تمت مراعاتها االعتبارات

يقع على الســــيد منراوي، بصــــفته مســــتأنفا، عبء اإلثبات الذي يتمثل يف إقامة الربهان على أن   - 10
) من النظام األســــاســــي ١( ٢يف املادة احلكم الصــــادر عن حمكمة األونروا للمنازعات معيب باملعىن الوارد 

حملكمة االســـــــتئناف. وجيب عليه بالتايل أن يكشـــــــف العيوب املزعومة يف احلكم وأن يســـــــرد األســـــــس اليت 
اســــــــــــــتند إليها ليؤكد أن احلكم معيب، باإلشــــــــــــــارة إىل احلكم ذي الصــــــــــــــلة أو األحكام ذات الصــــــــــــــلة يف 

  .)2() من النظام األساسي١( ٢ املادة

__________ 

، UNAT-610-2016، احلكم رقم عبد الرمحن ضد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىنقضية   )2(  
 .28، الفقرة UNAT-540-2015، احلكم رقم ليكو ضد األمني العام لألمم املتحدة؛ قضية أ20الفقرة 
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  :)3(من النظام األساسي للمحكمة على ما يلي) 1( 2ادة وتنص امل  - 11

ختتص حمكمة االســـــتئناف بالنظر والبت يف دعاوى االســـــتئناف اليت ترفع بشـــــأن أحكام صـــــادرة   
عن حمكمة األمم املتحدة للمنازعات، واليت يؤكد فيها على أن حمكمة املنازعات قامت بأي من 

  األفعال التالية: 

  جتاوزت واليتها أو اختصاصها؛   )(أ    

  مل متارس الوالية املنوطة ا؛   )(ب    

  أخطأت بشأن مسألة قانونية؛   (ج)    

  الذي يؤثر على البت يف القضية؛  ارتكبت خطأ يف اإلجراءات من النوع  (د)    

  .ارتكبت خطأ بشأن واقعة، أدى إىل اختاذ قرار يبدو جليا أنه غري معقول  (ه)    

) من الئحة حمكمة االســـــــــتئناف اليت ٢( ٨) من النظام األســـــــــاســـــــــي تكملها املادة ١( ٢واملادة   - 12
  :تنص على ما يلي

  يشفع منوذج الدعوى مبا يلي:   

مذكرة تشـــــــرح الســـــــند القانوين ألي أســـــــاس حيتج به من أســـــــس االســـــــتئناف   (أ)    
من النظام األســـــــــــــــاســـــــــــــــي حملكمة  2من املادة  1اخلمســـــــــــــــة الواردة يف الفقرة 

  ).…(اف االستئن

إن دعوى االســـــــتئناف اليت رفعها الســـــــيد منراوي دعوى معيبة إذ إا ال تشـــــــري إىل أي أســـــــاس من   - 13
واالعتبارات غري اجلوهرية  ) باعتباره ســندا قانونيا الســتئنافه.١( ٢أســس االســتئناف اخلمســة الواردة يف املادة 

األونروا للمنازعات أشــــــارت إىل معدالت جناح اليت دفع ا املســــــتأنف يف طعنه الوجيز للغاية هي أن حمكمة 
تشـــــر إىل شـــــهادة   يف املائة مل يشـــــر إليه احلكم، وأن احملكمة مل ٣٢متدنية فحســـــب وأن مثة معدل جناح بلغ 

تدريب املعلمني اليت ذكرها وال إىل صــحائف التمرين اليت اســتخدمها مع التالميذ واألنشــطة اليت اضــطلع ا 
  ي وأن معدل السكر يف دمه زاد بعد إبالغه خبرب فصله.معهم، وأنه مصاب بالسكر 

ومن الواضــــح أن الســــيد منراوي ال يســــعده احلكم الصــــادر عن حمكمة األونروا للمنازعات، لكنه   - 14
. ومل ميتثل اللتزامه القانوين بصـــــفته مســـــتأنفا، إذ ما من شـــــيء )4(يكفيه أن يشـــــري إىل أنه ال يوافق عليه  ال
أن يربهن على أن حمكمة األونروا ارتكبت خطأ يف الوقائع أو يف القانون يســـــتدعي  ادعى به من شـــــأنه  مما

  التدخل من جانب حمكمة االستئناف.

وكـانـت حمكمـة األونروا مـدركـة لإلطـار التنظيمي الواجـب التطبيق ومل يثبـت الســـــــــــــــيـد منراوي أا   - 15
ائه خدمة الســــــــيد منراوي لضـــــــعف املدعى عليه امتثل يف معرض إ”ارتكبت أي خطأ يف اســــــــتنتاجها أن 

__________ 

األونروا مبوجبه والية حمكمة  ، أبرم اتفاق خاص بني األمني العام لألمم املتحدة واملفوض العام لألونروا، قبلت٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب   ١١يف   )3(  
من النظام األساسي ) ١٠( ٢االستئناف املتمثلة يف النظر يف دعاوى استئناف األحكام الصادرة عن حمكمة األونروا للمنازعات، عمال باملادة 

 .حملكمة االستئناف

 .28، الفقرة UNAT-540-2015، احلكم رقم أليكو ضد األمني العام لألمم املتحدةقضية   )4(  
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أدائه النظامني األســاســي واإلداري للموظفني احملليني، كما امتثل الشــقني الرمسي وغري الرمسي لعملية فرصــة 
  .)PD/A/23“)5التحسن، واحرتم املواعيد النهائية والتمديدات املبينة يف التوجيه رقم 

روا أنه مل يقدم أي أدلة تدعم ج حمكمة األونكما أن الســــــيد منراوي مل يثبت أي خطأ يف اســــــتنتا   - 16
ويف هذا الصــــــــدد، ال ترى حمكمة  ذهب إليه من أن قرار الوكالة قرار ينطوي على التعســــــــف والتحامل.  ما

  )6(ااألونرو 

وهي   حتامال يف قرار إاء تعيني املدعي ألنه كان قرارا متخذا ملا فيه مصلحة الوكالة، أال    
 ن يقــدم تعليمــا ســـــــــــــــليمــا للتالميــذ الــذين يرتــادون مــدارس الوكــالــة.أن يكون لــديهــا معلم متمك

يتم إاء تعيني املدعي لوقع على التالميذ ظلم ألنه ما كان ســــــــيســــــــتطيع االرتقاء م إىل   مل  فلو
  مستوى جناح الئق.

ويف  ويف الواقع، يبني الســـجل أن األونروا أعطته فرصـــا عديدة لتحســـني أدائه، لكن دون جدوى.  - 17
الوكالة بذلت بشــق األنفس جهودا متواصــلة وموثقة ”الصــدد، وجدت حمكمة األونروا للمنازعات أن  هذا

  .)7(“توثيقا مستفيضا ملعاجلة عيوب املدعي، وذلك توخيا ملصلحة املدعي ومصلحة تالميذه

 وأصـــــابت حمكمة األونروا للمنازعات عندما رفضـــــت مطالبة املدعي بتعويض قدره مليون دوالر من  - 18
  .دوالرات الواليات املتحدة، إذ خلصت إىل أن هذه املطالبة ليس هلا أي أساس يف الواقع أو يف القانون

ومل يثبت الســـيد منراوي أن احلكم الصـــادر عن حمكمة األونروا للمنازعات معيب بأي شـــكل من   - 19
  األشكال والطعن مردود.

  
   

__________ 

 .33احلكم املطعون فيه، الفقرة   )5(  

 .47املرجع نفسه، الفقرة   )6(  

 .45املرجع نفسه، الفقرة   )7(  
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  الُحكم

  .UNRWA/DT/2017/035تقضي احملكمة برفض االستئناف وتأكيد احلكم رقم   - 20
        

  النسخة األصلية ذات احلجية: اإلنكليزية  
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  (توقيع)      
  ريتشرد لوسيك، رئيس اهليئةالقاضي 

  (توقيع)
  سابني كنريمي ةالقاضي

  (توقيع)
  فيليكس -توماس  ديبوراالقاضية 

      
  .يف نيويورك، الواليات املتحدة ٢٠١٨آب/أغسطس  10أُدرج يف السجل بتاريخ   
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    ويتشينغ لني، رئيس قلم احملكمة

  


