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  ، رئيسةً مارتا هالفلدالقاضية     
معروض على حمكمة األمم املتحدة لالســـتئناف (حمكمة االســـتئناف) طعن باالســـتئناف ضـــد احلكم   - 1

األمم املتحدة إلغاثة وتشــــــــــــغيل  ، الصــــــــــــادر عن حمكمة املنازعات التابعة لوكالةUNRWA/DT/2017/041رقم 
الوكالة، على التوايل)   الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن (احملكمة أو حمكمة األونروا للمنازعات واألونروا أو

قضية أبو ملوح وآخرون ضد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة ، يف 2017تشرين الثاين/نوفمرب  29يف 
يناير  /كانون الثاين  31. وقدم املفوض العام اســـــــــتئنافه يف فلســـــــــطينيني يف الشـــــــــرق األدىنوتشـــــــــغيل الالجئني ال

وقدم الســيد رائد أبو ملوح، والســيد رأفت شــالش، والســيد خالد زمزم، والســيد رعد حســني (أبو  ،)1(2018
  .2018آذار/مارس  21ملوح وآخرون) مذكرم اجلوابية املشرتكة يف 

  
  الوقائع واإلجراءات

  :)2(ال يُنازَع يف الوقائع التالية  - 2

  املدعي أبو ملوح 
بصــــــــــــفته [مســــــــــــتخَدما] مياِوما على  2000بدأ املدعي رائد أبو ملوح اخلدمة يف الوكالة يف عام   ...

، أرسل رئيس شعبة التعويض وخدمات اإلدارة، باملقر ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب   ٥أساس متقطع. ويف 
. ٢  ، الرتبة“A”ن املوظفني احملليني، وصفا وظيفيا لوظيفة مراسل من الفئة يف عمان، إىل رئيس قسم شؤو 

  .٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب   5ووقع مدير املوارد البشرية الوصف الوظيفي يف 

، وقع [الســـــيد أبو ملوح] الوصـــــف الوظيفي لوظيفة مراســـــل من الفئة ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢يف   ...
”A“ موجهة إىل [الســــــــــيد أبو ملوح]، ذكر أحد ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١ويف رســــــــــالة مؤرخة  .2، الرتبة ،

  موظفي املوارد البشرية ما يلي، يف اجلزء ذي الصلة، 

، يســــــــــــرين إعالمك أن 2باإلشــــــــــــارة إىل الطلب الذي قدمَته لوظيفة مراســــــــــــل محّال، الرتبة     
   .2009 حزيران/يونيه 1اذ تعيينك هو ]. وسيكون تاريخ نف...االختيار وقع عليك لشغل الوظيفة [

، ويظهر يف ذيلهـا اســـــــــــــــم 2009حزيران/يونيـه  2وّقع [الســـــــــــــــيـد أبو ملوح] هـذه الرســــــــــــــــالـة يف   ...
  أبو ملوح] مطبوعا، وحتته مسّماه الوظيفي، أال وهو مراسل محّال.  [السيد

مايو  أيار/ 31إىل  2009حزيران/يونيه  1يفيد كتاب التعيني أن فرتة التعيني حمدد املدة متتد من   ...
ووقع موظف املوارد البشـــــــــــــــريــة كتــاب التعيني يف  .1، الــدرجــة 2، لوظيفــة مراســــــــــــــــل محـّـال، الرتبــة 2012

  . 2009حزيران/يونيه  2 ، وتاله توقيع [السيد أبو ملوح] يف2009حزيران/يونيه  1

، أرســــل موظف املوارد البشــــرية إىل [الســــيد أبو ملوح] رســــالة يعلمه فيها 2012أيار/مايو  20ويف   ...
. وجاء يف الرســـــــــــــــالة 2015أيار/مايو  31بتمديد تعيينه حمدد املدة لفرتة ثالث ســــــــــــــنوات أخرى تنتهي يف 

يُرجى العلم أن هذا التمديد ال يرتتب عنه تغيري يف األحكام والشـــــروط املنصـــــوص عليها يف كتاب ”يلي:   ما
__________ 

، قبلت حمكمة االسـتئناف ملتمس املفوض العام إعفاءه ٢٠١٨شـباط/فرباير  ٥)، املؤرخ 2018( ٣٠٧مبوجب األمر رقم   )1(  
التابعة لألونروا تشــــــــكل من تطبيق املهلة الزمنية لتقدمي الطعن باالســــــــتئناف على أســــــــاس أن إضــــــــرابات يف املكاتب امليدانية 

 ظروفا استثنائية.

  .62-61و  59، 53-49، و 36-2احلكم املطعون فيه، الفقرات   )2(  
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ويظهر يف ذيل الرســــالة اســــم [الســــيد أبو ملوح] مطبوعا، . “٢٠٠٩حزيران/يونيه  2 ينك الذي وقّعته يفتعي
  وحتته مسّماه الوظيفي، أال وهو مراسل محّال. 

، ُمدد عقد [الســــــــيد أبو ملوح] لفرتة ثالث ســــــــنوات ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٤يف رســــــــالة مؤرخة   ...
ـــة إىل كتـــاب التعيني الـــذي كـــان قـــد وقعـــه يف . وتشـــــــــــــــري ٢٠١٨أيـــار/مـــايو  ٣١أخرى، حىت  الرســــــــــــــــــال

، مضــــيفا ملحوظة خبط ٢٠١٥نيســــان/أبريل  ٢. ووّقع أبو ملوح هذه الرســــالة يف ٢٠٠٩حزيران/يونيه   ٢
  اليد جاء فيها: 

، مث اكتشـــــــــفت يف “A”بصـــــــــفة مراســـــــــل من الفئة  2009بدأت عملي يف األونروا يف عام     
أن مســّماي الوظيفي ُغّري إىل مراســل/محال دون علمي وحىت دون إشــعاري من  2014  عام

  . 2009البشرية]. وهذا انتهاك واضح وبني لعقد العمل الذي وقعته يف عام  قبل [املوارد
يُراعى يف ذلك أن املهـام اليت أوكلتهـا إيل رئيســـــــــــــــة اخلدمات اإلدارية والعـامة يف أيار/مايو     

لوصف الوظيفي (املرفق) (مراسل/محّال). وأنا ملتزم بأداء املهام املوكلة تتعارض مع ا 2014
إيل من رئيســة الشــعبة شــريطة إجراء مراجعة للوصــف الوظيفي يف إطار إعادة هيكلة اإلدارة 
حســــب ما وعدت به وأكدته. وهذه املراجعة ينبغي أن تعكس املهام اليت أضــــطلع ا فعليا 

   املماثلة يف سائر وكاالت [األمم املتحدة]. وأن تكون متسقة مع الوظائف
  

  املدعي حسني 
، ُعني املدعي رعد حســــــني يف وظيفة مراســــــل مبوجب ٢٠٠١شــــــباط/فرباير  ١يف رســــــالة مؤرخة   ...

، رغم كون التاريخ مل ُحيدد 2001تعيني حمدد املدة لفرتة ســـــنتني. ووقع [الســـــيد حســـــني] الرســـــالة يف عام 
، ورد املســــــّمى 2001شــــــباط/فرباير  4فيها بوضــــــوح. ويف كتاب التعيني الذي وّقعه [الســــــيد حســــــني] يف 

  .1ألف، الدرجة  1الوظيفي على أنه وظيفة مراسل، الرتبة 

، أخطر أحد املوظفني املســــــؤولني عن شــــــؤون 2003كانون الثاين/يناير   9مبوجب رســــــالة مؤرخة   ...
. ووقع 2005كانون الثاين/يناير   31ملوظفني [الســــــيد حســــــني] أن تعيينه قد ُمدد لفرتة ســــــنتني تنتهي يف ا

[الســــيد حســــني] هذه الرســــالة يف التاريخ نفســــه، ويظهر يف ذيل الرســــالة اســــم [الســــيد حســــني] مطبوعا، 
ط املنصـــوص عليها يف وحتته مســـّماه الوظيفي، أال وهو مراســـل محّال. وتشـــري الرســـالة إىل األحكام والشـــرو 

  . 2001شباط/فرباير  4كتاب التعيني الذي كان قد وّقعه يف 

يبني كتـــاب تعيني أن [الســـــــــــــــيـــد حســـــــــــــــني] قـــد ُعرض عليـــه تعيني حمـــدد للمـــدة يبـــدأ نفـــاذه يف   ...
. 2005كانون الثاين/يناير   31وميتد حىت  2يف وظيفة مراســـــــــــــــل محّال بالرتبة  2004آب/أغســـــــــــــــطس   1

، بأن تعيينه قد ُغري من 2004أغســـطس/آب  2ســـني]، يف كتاب التعيني الذي وقعه يف وُأخرب [الســـيد ح
  . “X”إىل الفئة “ Z”الفئة 

، أبلغ أحد املوظفني املســــــــــؤولني عن شــــــــــؤون ٢٠٠٥شــــــــــباط/فرباير  ١٣مبوجب رســــــــــالة مؤرخة   ...
  املوظفني [السيد حسني] مبا يلي: 

واملوجهة من  2005كانون الثاين/يناير   9، املؤرخة TTO/128/2005 باإلشــــــارة إىل الرســــــالة    
موظف شؤون السفر والنقل [باملقر] (ألف) يسرين إعالمك بقرار متديد تعيينك حمدد املدة 

   .2008-01-31 يف الوكالة لفرتة ثالث سنوات تنتهي يف
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ها يف يرجى العلم أن هذا التمديد ال يرتتب عنه تغيري يف األحكام والشــــروط املنصــــوص علي    
   .2004-08-01 كتاب تعيينك الذي وّقعته يف

    [...]  

، ويظهر يف ذيلها اســــــــــــم 2005شــــــــــــباط/فرباير  16وّقع [الســــــــــــيد حســــــــــــني] هذه الرســــــــــــالة يف   ...
  حسني] مطبوعا، وحتته مسّماه الوظيفي، أال وهو مراسل محّال.  [السيد

، الوصــَف الوظيفي لوظيفة مراســل من 2007كانون األول/ديســمرب   9وّقع [الســيد حســني]، يف   ...
  أعاله.  2، املشار إليها يف الفقرة 2، الرتبة “A”الفئة 

، أعلم أحــد موظفي املوارد البشـــــــــــــــريــة 2011كــانون الثــاين/ينــاير   11مبوجــب رســــــــــــــــالــة مؤرخــة   ...
 /كانون الثاين  31حســــــــــني] أن تعيينه حمدد املدة قد ُمدد لفرتة ثالث ســــــــــنوات أخرى تنتهي يف   [الســــــــــيد

، إىل 2011كانون الثاين/يناير   17. وتشـــــــري هذه الرســـــــالة، اليت وّقعها [الســـــــيد حســـــــني] يف 2014  يناير
حسني]   ويظهر يف ذيل الرسالة اسم [السيد .2001 شباط/فرباير 1كتاب التعيني الذي كان قد وّقعه يف 

  مطبوعا، وحتته مسّماه الوظيفي، أال وهو مراسل محّال. 

، أعلم أحد موظفي املوارد البشــــــــــــرية 2011كانون األول/ديســــــــــــمرب   27خة مبوجب رســــــــــــالة مؤر   ...
إىل الفئة  “X”من الفئة  2012كانون الثاين/يناير   1[الســـــــــــــــيد حســـــــــــــــني] أن تعيينه قد ُغري اعتبارا من 

”A“ .لةوهي فئة التعيني املؤقت غري حمدود املدة، وذلك بســـــبب إمتامه عشـــــر ســـــنوات من اخلدمة املؤه ،
  ويظهر يف ذيل الرسالة اسم [السيد زمزم] مطبوعا، وحتته مسّماه الوظيفي، أال وهو مراسل محّال. 

على أن  “A”ئة إىل الف“ X”يشــــري كتاب التعيني الذي غري فئة تعيني [الســــيد زمزم] من الفئة   ...
. 2 ، وأن املســـــــــــــمى الوظيفي هو مراســـــــــــــل محّال، الرتبة2012كانون الثاين/يناير   1تاريخ نفاذ التعيني هو 

  . ٢٠١٢ووّقع [السيد زمزم] كتاب التعيني يف يوم غري حمدد من شهر كانون الثاين/يناير 
  

  املدعي زمزم 
عي خالد زمزم تعيني حمدد املدة لفرتة ، ُعرض على املد٢٠٠٠نيسان/أبريل  ١٣يف رسالة مؤرخة   ...

. ووقع [الســـيد زمزم] هذه ٢٠٠٠أيار/مايو  1ألف، اعتبارا من  1ســـنتني يف وظيفة مراســـل محّال، بالرتبة 
، ويظهر يف ذيل الرســـــــــالة اســـــــــم [الســـــــــيد زمزم] مطبوعا، وحتته مســـــــــّماه 2000أيار/مايو  7الرســـــــــالة يف 

 أيار/ 7اب التعيني، الذي وّقعه [الســـــــــــيد زمزم] أيضـــــــــــا يف الوظيفي، أال وهو مراســـــــــــل محّال. ويشـــــــــــري كت
. وباإلضــــــــافة إىل ذلك، وّقع 2ألف، الدرجة  1، إىل املســــــــّمى الوظيفي مراســــــــل محّال، الرتبة 2000  مايو

   .2 الوصف الوظيفي لوظيفة حملية هي وظيفة مراسل، الرتبة 2000أيار/مايو  7[السيد زمزم] يف 

، أعلم أحد املوظفني املسؤولني عن شؤون املوظفني 2002آذار/مارس  17مبوجب رسالة مؤرخة   ...
وهذه الرســـالة تشـــري إىل . 2004نيســـان/أبريل  30[الســـيد زمزم] أن تعيينه قد ُمدد لفرتة ســـنتني تنتهي يف 

، ويظهر يف ذيلها اســـــــم [الســـــــيد زمزم] مطبوعا، وحتته مســـــــّماه 2000نيســـــــان/أبريل  13الرســـــــالة املؤرخة 
  أال وهو مراسل محّال. الوظيفي، 

، أعلم أحد املوظفني املســـؤولني عن شـــؤون املوظفني 2004أيار/مايو  11مبوجب رســـالة مؤرخة   ...
  [السيد زمزم] مبا يلي: 
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واملوجهة من  2004أيار/مايو  11، املؤرخة TTO/128/2004باإلشـــــــــــارة إىل الرســـــــــــالة     
موظف شـــؤون الســـفر والنقل يف املقر (ألف) يســـرين إعالمك بقرار متديد تعيينك حمدد 

  . 2006نيسان/أبريل  30املدة يف الوكالة لفرتة سنتني تنتهي يف 
يرجى العلم أن هذا التمديد ال يرتتب عنه تغيري يف األحكام والشروط املنصوص عليها     

  . 2000-05-07 يفيف كتاب التعيني الذي وقعته 

    [...]   

، ويظهر يف ذيلها اســـــم [الســـــيد زمزم] مطبوعا، 2004أيار/مايو  12وّقع [الســـــيد زمزم] هذه الرســـــالة يف 
  وحتته مسّماه الوظيفي، أال وهو مراسل محّال. 

على أن مســــــماه  “X”إىل الفئة  “Z”يشــــــري كتاب تعيني حيول تعيَني [الســــــيد زمزم] من الفئة   ...
 نيســـــــــــــــــان/ 30إىل  2004آب/أغســـــــــــــــطس  1هو مراســـــــــــــــــل محـــّال. وكـــانـــت مـــدة التعيني من الوظيفي 

  . ٢٠٠٤آب/أغسطس  ٨. ووّقع [السيد زمزم] كتاب التعيني يف 2006 أبريل

، أعلم أحد املوظفني املســــــؤولني عن شــــــؤون املوظفني 2006أيار/مايو  4مبوجب رســــــالة مؤرخة   ...
. وتشــــــــري هذه 2009نيســــــــان/أبريل  30[الســــــــيد زمزم] أن تعيينه قد ُمدد لفرتة ثالث ســــــــنوات تنتهي يف 

، إىل كتاب التعيني الذي وقعه [الســـيد زمزم] يف 2000أيار/مايو  7الرســـالة، اليت وقعها [الســـيد زمزم] يف 
يف ذيلها اســـــــــــــم [الســـــــــــــيد زمزم] مطبوعا، وحتته مســـــــــــــّماه الوظيفي، أال وهو ، ويظهر 2000أيار/مايو  7

  محّال.  مراسل

، وّقع [الســــــيد زمزم] الوصــــــف الوظيفي لوظيفة مراســــــل من 2007كانون األول/ديســــــمرب  9يف   ...
  أعاله.  2، املشار إليها يف الفقرة 2، الدرجة “A”الفئة 

أعلم أحد موظفي املوارد البشـــرية [الســـيد زمزم]  ،2009شـــباط/فرباير  25مبوجب رســـالة مؤرخة   ...
وتشري هذه الرسالة، اليت وقعها [السيد زمزم] . 2012نيسان/أبريل  30أن عقده قد ُمدد مرة أخرى حىت 

، إىل األحكام والشـــــــــــــــروط الواردة يف الرســـــــــــــــالة الذي وقعها [الســـــــــــــــيد زمزم] يف 2009آذار/مارس  3يف 
ا اســـــــــــــم [الســـــــــــــيد زمزم] مطبوعا، وحتته مســـــــــــــّماه الوظيفي، أال وهو ، ويظهر يف ذيله2000أيار/مايو   7

  محّال.  مراسل

،أُعلم [الســــــــــيد زمزم] أن تعيينه حمدد 2011كانون األول/ديســــــــــمرب   27مبوجب رســــــــــالة مؤرخة   ...
، أي أنه صـــــــــــــــار تعيينا مؤقتا غري حمدود املدة. ويظهر يف “A”إىل الفئة  “X”األجل قد ُحول من الفئة 

  ذيل الرسالة اسم [السيد زمزم] مطبوعا، وحتته مسّماه الوظيفي، أال وهو مراسل محّال. 
  

  املدعي شالش 
، موجهة من املوظف املســؤول عن شــؤون املوظفني 2008نيســان/أبريل  2مبوجب رســالة مؤرخة   ...

، كان موفقا، 2، الرتبة “A”ت شـــالش أن طلبه املتعلق بوظيفة مراســـل من الفئة بالنيابة، أُعلم املدعي رأف
 6. ووّقع [السيد شالش] هذه الرسالة يف 2008نيسان/أبريل  1وأنه قد ُعني يف تلك الوظيفة اعتبارا من 

، ويظهر يف ذيلها اســـــم [الســـــيد شـــــالش] مطبوعا، وحتته مســـــّماه الوظيفي، أال وهو 2008نيســـــان/أبريل 
  . “A”مراسل من الفئة 
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إىل  2008نيســــــــــــــــــان/أبريــــل  1جــــاء يف كتــــاب تعيينــــه الــــذي وّقعــــه أن مــــدة العقــــد متتــــد من  ...
   .2. وكان املسمى الوظيفي املذكور يف كتاب التعيني هو مراسل، الرتبة 2011آذار/مارس  31

، أعلم أحد موظفي املوارد البشـــرية [الســـيد شـــالش] 2011آذار/مارس  3مبوجب رســـالة مؤرخة  ...
. وتشـــــــــــــــري الرســـــــــــــــالة اليت وقعها [الســـــــــــــــيد شـــــــــــــــالش] يف 2014آذار/مارس  31أن تعيينه قد ُمدد حىت 

، ويظهر أســــــفلها 2008نيســــــان/أبريل  1إىل كتاب التعيني الذي وقعه املدعي يف  2011آذار/مارس   13
  [السيد شالش] مطبوعا، وحتته مسّماه الوظيفي، أال وهو مراسل محّال.  اسم

، أعلم أحد موظف املوارد البشـــرية [الســـيد شـــالش] 2014آذار/مارس  3مبوجب رســـالة مؤرخة  ...
. وتشـــــــــــــــري الرســــــــــــــــالـة اليت وقّعها 2017آذار/مـارس  31أن تعيينـه قـد مـُدد ثالث ســـــــــــــــنوات أخرى حىت 

إىل كتاب التعيني الذي وّقعه [الســـــــــــــــيد شـــــــــــــــالش] يف  2014مارس آذار/ 10شـــــــــــــــالش] يف  [الســـــــــــــــيد
، ويظهر أســـفلها اســـم [الســـيد شـــالش] مطبوعا، وحتته مســـّماه الوظيفي، أال وهو 2008نيســـان/أبريل   1

  مراسل محّال. 
  

  وضع املدعني 
يف مرحلة ما من خدمة املدعني، كلفهم املشــــرف املباشــــر عليهم بواجبات إضــــافية مل تكن مذكورة  ...

 وقد هددهم املشــــرف بالوقف عن العمل إذا مل يقوموا. “A”يف الوصــــف الوظيفي لوظيفة مراســــل من الفئة 
  بتلك الواجبات. وشعر املدعون باإلحباط من جراء هذا الوضع الذي دام عدة سنوات. 

، ناقش املدعون الوضــــــع مع مدير الدعم اإلداري الذي أحاهلم إىل رئيســــــة قســــــم 2014يف عام  ...
  اإلدارة واخلدمات العامة. 

، اجتمعت رئيســـــــــــــــة قســـــــــــــــم اإلدارة واخلدمات العامة مع املدعني. 2014حزيران/يونيه  11يف  ...
أا وثقت اجتماعها مع  وذكرت الرئيســـــــــــة يف رســـــــــــالة إلكرتونية وجهتها يف اليوم نفســـــــــــه إىل مدير الدعم
، وأم حصــلوا االجتماعاملدعني. وتشــري الرســالة اإللكرتونية إىل أن شــواغل املدعني نوقشــت خالل ذلك 

على نســخة من الوصــف الوظيفي لوظيفة مراســل محّال. وأُعِلموا أيضــا أن طلبا ســُريســل إىل املوارد البشــرية 
  بغية مراجعة وصفهم الوظيفي. 

وموجهة إىل أعضـــــــاء احتاد املوظفني  2014أيلول/ســـــــبتمرب  23مبوجب رســـــــالة إلكرتونية مؤرخة  ...
مع  2014آب/أغســـطس  3احملليني، وثقت رئيســـة قســـم اإلدارة واخلدمات العامة اجتماعا ثانيا انعقد يف 

 بالتفصـــــيل املدعني وكذلك مع أعضـــــاء احتاد املوظفني احملليني. وتضـــــمنت الرســـــالة اإللكرتونية جدوال يبني
املســـــائل اليت أثارها املدعون، واإلجراءات املتخذة، والنتائج اليت مت التوصـــــل إليها، واليت تشـــــمل عدة أمور 
منها إعفاء املدعني من الواجبات اإلضـــــافية. وأبلغت رئيســـــة قســـــم اإلدارة واخلدمات العامة املشـــــاركني يف 

ع الوظائف األربع تتعلق بوظيفة مراســـــــــــــــل محّال االجتماع أن [إدارة املوارد البشـــــــــــــــرية] قد أكدت أن مجي
، وأضـــافت قائلة إن هذا الوصـــف الوظيفي يتطلب التعديل 1979حســـب الوصـــف الوظيفي الصـــادر عام 

  حىت يعكس املسؤوليات احلالية اليت يضطلع ا املوظفون املكلفون بشؤون الربيد. 

سؤولني يف إدارة املوارد البشرية، ودققوا يف استشار املدعون وأعضاء احتاد املوظفني احملليني عدة م ...
  ملفام املمسوكة لدى شؤون املوظفني. غري أن مسؤويل إدارة املوارد البشرية زودوهم بشروحات متضاربة. 
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يف اية املطاف، أكد موظف املوارد البشــــــرية املســــــؤول عن شــــــؤون االســــــتحقاقات للمدعني يف   ...
أن مســماهم الوظيفي هو مراســل محّال، وعرب عن  2015آذار/مارس  4رســائل إلكرتونية منفصــلة مؤرخة 

  .“ألي سوء فهم قد يكون جنم عن تضارب املعلومات”أسفه 

، رفع املــــدعون، كال على حــــدة، طلــــب مراجعــــة للقرار املؤرخ 2015نيســــــــــــــــــان/أبريــــل  14يف  ...
  . 2015آذار/مارس  4

لة إىل حمكمة األونروا للمنازعات (...) ، رفع املدعون دعاوى منفصـــــــــــــــ2015متوز/يوليه  23يف  ...
يطعنون فيها يف القرارت اليت اختذا [الوكالة] بأن توصف وظائف كل واحد منهم على أنه وظيفة مراسل 

  .(...))A“[)3”محّال بدال من وظيفة مراسل من الفئة 

…  

د رقم 2016شـــــــــــــــبــاط/فرباير  29يف   ... أصــــــــــــــــدرت حمكمــة [األونروا للمنــازعــات] حكمهــا املوحــ ،
UNRWA/DT/2016/008 وبالنظر إىل تشــابه الدعاوى األربعة، اعتربت حمكمة [األونروا للمنازعات] أن .

من شـأن ضـّم الدعاوى أن خيدم االقتصـاد واالتسـاق القضـائيني دون تغيري حقوق كل طرف من األطراف 
قررت حمكمــة [األونروا للمنــازعــات] دمج هــذه القضــــــــــــــــايــا. واعتربت حمكمــة أو اإلضـــــــــــــــرار ــا. وعليــه، 

  للمنازعات] بعد ذلك أن الدعاوى غري مقبولة فقضت بردها.  [األونروا

(…)  حمكمة االســــــــــتئناف (…) ، قدم املدعون اســــــــــتئنافا لدى ٢٠١٦نيســــــــــان/أبريل  ٢٠يف   ...
  بشأن مسألة املقبولية. 

قضـية أبو ملوح ، أصـدرت [حمكمة االسـتئناف] حكمها يف 2016تشـرين األول/أكتوبر  28يف   ...
الـــــــذي نقضـــــــــــــــــــــت فيـــــــه حكم حمكمـــــــة [األونروا للمنـــــــازعـــــــات] رقم  UNAT-690-2016رقم  وآخرون

UNRWA/DT/2016/008  للبت فيها من حيث املوضــوع بعد تلقي مذكرة ”وأعادت القضــية إىل احملكمة
  . “جوابية بشأن املوضوع من املفوض العام

، أمرت 2017كـــانون الثـــاين/ينـــاير   24) املؤرخ UNRWA/DT/2017( 021وجـــب األمر رقم مب  ...
احملكمة املدعى عليه أن يقدم مذكرة جوابية موحدة بشــــأن موضــــوع الدعاوى األربع يف موعد أقصــــاه اية 

  . (…) 2017آذار/مارس  1الدوام من يوم 

اجلوابيـــــــة املوحـــــــدة إىل حمكمـــــــة ، قـــــــدم املـــــــدعى عليـــــــه مـــــــذكرتـــــــه 2017آذار/مـــــــارس  1يف   ...
  (…) للمنازعات].  [األونروا

…  

يونيه  حزيران/ 11املؤرخ ) “072األمر رقم ”) (UNRWA/DT/2017( 072مبوجب األمر رقم   ...
، طلبت حمكمة [األونروا للمنازعات] إىل املدعى عليه أن جييب عن عدة أســـــــــــــــئلة وأن يديل بعدة 2017

  ن جييبوا عن عدة أسئلة. وثائق، كما طلبت إىل املدعني أ

…  

__________ 

 .1املرجع نفسه، الفقرة   )3(  
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  . (…) 072، قدم املدعون مذكرم اجلوابية فيما يتعلق باألمر رقم 2017متوز/يوليه  13يف   ...

  . (…)٠٧٢، قدم املدعى عليه مذكرته اجلوابية فيما يتعلق باألمر ٢٠١٧آب/أغسطس  ٤يف   ...

، الذي 2017لثاين/نوفمرب تشــــــــــــرين ا 29وأصــــــــــــدرت حمكمة األونروا للمنازعات حكمها املؤرخ   - 3
ــــــــــــــــــ(أبو ملوح وآخرون) كان هو مراســـل  قضــــت فيه بإقرار الدعاوى جزئيا. واعتربت أن الوضــــع التعاقدي لـ

ال ينبين على أي  “A”محّال وأن تأكيدهم أم كانوا يعتقدون أن وضعهم التعاقدي هو مراسل من الفئة 
عقود (أبو ملوح وآخرون) تتضـــــــمن عبارة أســـــــاس موضـــــــوعي. واســـــــتنتجت حمكمة األونروا للمنازعات أن 

، لكن املهــام اليت طُلــب منهم القيــام ــا ال تــدخــل ضـــــــــــــــمن هــذا “تــأديــة واجبــات أخرى قــد توكــل إليــه”
تعرضــــــــــــــوا ’، ومن مث فــإن (أبو ملوح وآخرون) قــد “خــارج نطــاق واجبــام االعتيــاديــة”الوصـــــــــــــــف وتقع 

على (أبو ملوح وآخرون) بســـــبب  “شـــــيئا من اللوم”وألقت حمكمة األونروا للمنازعات  .)4(“لالســـــتغالل
، على اعتبار أن قســـــــــم اإلدارة واخلدمات العامة قد )5(“اســـــــــتمرار احلال ســـــــــنوات طوال”ســـــــــكوم عن 

  صححت الوضع على وجه السرعة يف أعقاب الشكوى اليت تقدموا ا.

] الواجبات [اليت ُكلفوا ا اعرتاف واضــح من الوكالة بأن”غري أن رد الفعل الســريع هذا كان مبثابة   - 4
واعتربت حمكمة األونروا للمنازعات أنه إذا كان اهلدف الذي  .)6(“[مل تكن] مالئمة للمراســـــلني احلمالني

ينشــــــــده أبو ملوح وآخرون من طلبهم إعادة توصــــــــيف وظائفهم هو تقليل الواجبات امللقاة على عاتقهم، 
الواجبات اإلضــــــــــــــافية، وذكرت احملكمة أن الوظيفتني معا عندما أُعفوا من  2014فقد قُبل طلبهم يف عام 

يوجد أســاس يف  هلما الرتبة نفســها وبالتايل الراتب نفســه. واســتخلصــت حمكمة األونروا للمنازعات بأنه ال
ومع ذلك، فقد منحت احملكمة بدال  .)7(“اإلطار التنظيمي للوكالة ملنحهم تعويضـــــــــــــــات عن األضـــــــــــــــرار

املتعلق بشـــــــــــــؤون موظفي  A/3/Rev.1/Part XI/Amend.5من التوجيه رقم  1-4 خاصـــــــــــــا، مبوجب الفقرة
)، A/3/Rev.1/Part XI/Amend.5األونروا احملليني (البــدالت اخلــاصــــــــــــــــة) (التوجيــه املتعلق بــاملوظفني رقم 

، أي قبل عام 2014  نيســــــــــان/أبريل 14يف اليوم ملدة تبدأ يف  )8(دينارا أردنيا 20حددت قيمته مبا يعادل 
(ب)  5-103ن الطلب الكتايب الذي قدمه أبو ملوح وآخرون كما هو منصــــــــــــوص عليه يف املادة واحد م

يف وقـــت اإلعفـــاء من  2014من قوانني عمـــل موظفي األونروا احملليني، وتنتهي يف متم أيلول/ســـــــــــــــبتمرب 
حني رفضــــت حمكمة األونروا للمنازعات منح تعويضــــات عن الضــــغوط النفســــية  الواجبات اإلضــــافية. ويف

دوالر من  1000الكرب لعدم كفاية األدلة، فقد منحت تعويضـــــــــــــــات عن األضـــــــــــــــرار املعنوية بقيمة   أو
ســـــــوء اإلدارة، مبا يف ذلك اخللط يف املســـــــميات ”دوالرات الواليات املتحدة لكل واحد من املدعني جزاء 

  .)9(“ربة من الوكالةالوظيفية لـ[أبو ملوح وآخرون] ويف عقودهم ورسائل جتديدها، وجزاء املعلومات املتضا
  

__________ 

 .79املرجع نفسه، الفقرة   )4(  

 .76املرجع نفسه، الفقرة   )5(  

 .79املرجع نفسه، الفقرة   )6(  

 .83املرجع نفسه، الفقرة   )7(  

 .٢٠١٨متوز/يوليه  10دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، يف  1.41دين واحد = دينار أر   )8(  

 .96املرجع نفسه، الفقرة   )9(  
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  الدفوع
  استئناف المفوض العام     

يدفع املفوض العام بأن حمكمة األونروا للمنازعات أخطأت يف مســــــــألة من مســــــــائل القانون ويف   - 5
االســـــتنتاج من الوقائع عندما اختذت قرارا يبدو بوضـــــوح أنه غري معقول إذ منحت بدالت مقابل واجبات 

اس قانوين إضافية وتعويضات عن أضرار معنوية. وبالرغم من تأكيد احملكمة بشكل قاطع أنه ال يوجد أس
يف اإلطار التنظيمي للوكالة يربر منح التعويضــــــــــــات، فقد عمدت إىل منح بدل مقابل واجبات إضــــــــــــافية. 

مل يكن أســـــــاســـــــا مالئما  A/3/Rev.1/Part XI/Amend.5من التوجيه املتعلق باملوظفني رقم  1-4فالفقرة 
ذه البـــدالت التقـــديريــة ملنح تلـــك البـــدالت ألن املوظفني ليس لـــديهم أي حق تعـــاقـــدي يف تلقي مثـــل هـــ

يكن هناك أي دليل يف الســـــــــــــــجالت يثبت أن املهام املوكولة إىل املدعني كانت خارج نطاق واجبام   ومل
الوظيفية االعتيادية أو أا نُفذت خارج ســــــــاعات العمل العادية. وقد أخطأت حمكمة األونروا للمنازعات 

ألن ذلك إمنا هو تفســـري جمانب للصـــواب  2014نيســـان/أبريل  14كذلك إذ منحت البدالت ابتداًء من 
ــــــــــــــــــــــــــ على أنه مطالبة  2015نيســــــــــــان/أبريل  14(أبو ملوح وآخرون) املؤرخ  لطلب مراجعة القرار املتعلق بـ

(ب) من قوانني عمل موظفي األونروا  5-103بالتســـديد بأثر رجعي على النحو املنصـــوص عليه يف املادة 
إذ استنتجت أن الوضع التعاقدي للمدعني هو وضع املراسلني ”ة احملليني. وعالوة على ذلك، فإن احملكم

احلمــالني، فمن الواضـــــــــــــــح أن منح البــدل أمر غري معقول بــالنظر إىل طلبــات املــدعني: أال وهي منحهم 
  .“تعويضا ماليا يغطي كل الفرتة اليت كانوا خيدمون فيها بصفتهم مراسلني محالني

أيضــــــــــا يف منح التعويضــــــــــات عن األضــــــــــرار املعنوية بعد أن وأخطأت حمكمة األونروا للمنازعات   - 6
  “ســــــــوء اإلدارة واخللط”خلصــــــــت بعبارات ال لبس فيها إىل أن تلك التعويضــــــــات لن ُمتنح. ومل يشــــــــكل 

ـــــــــــــــــ(أبو ملوح وآخرون) انتهاكا الســـتحقاقام األســـاســـية، ال ســـيما وأن   فيما يتعلق باملســـميني الوظيفيني لـ
الراتب نفســــــه، وبالتايل فهما ال يشــــــكالن خرقا جوهريا قد يعطيهم يف حد ذاته هذين املســــــميني خيوالم 

قضــــــــــــــية احلق يف احلصـــــــــــــــول على تعويض عن األضـــــــــــــــرار على حنو ما نطقت به حمكمة االســـــــــــــــتئناف يف 
وعالوة على ذلك، ال يوجد أســـــــــــــــاس ملنح التعويض يف إطار الشـــــــــــــــق الثاين من االجتهاد  .)10(أزاريوتيس

حيث أن حمكمة األونروا للمنازعات قد خلصت بشكل صحيح إىل أن  بقضية أزاريوتيسالقضائي املتعلق 
  أبو ملوح وآخرون قصروا دون تقدمي دليل مادي على تعرضهم للكرب املزعوم. 

ويؤكد املفوض العام أن حمكمة األونروا للمنازعات قد جتاوزت اختصاصها إذ استعاضت بقرارها   - 7
من نظامها األســـــــــــاســـــــــــي  )5( 10للمحكمة خيار منح التعويض مبوجب املادة عن قرار الوكالة. وقد كان 

توجيه موظفي الوكالة املختصــــني إىل حتديد املبالغ املســــتحقة الدفع مبوجب اإلطار التنظيمي. وبدال من   أو
ذلك، عمدت احملكمة إىل حتديد قيمة البدل التقديري بنفســـــــــــــها، وهو ما يبلغ يف هذه احلالة درجة إجراء 

  جعة من حيث املوضوع. مرا

ويف ضـــــوء ما تقدم، يطلب املفوض العام من حمكمة االســـــتئناف قبول االســـــتئناف وإلغاء احلكم   - 8
  الصادر عن حمكمة األونروا للمنازعات. 

  

__________ 

  )10(  .Asariotis v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2013-UNAT-309 
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  جواب (أبو ملوح وآخرون)     
اجبات يدفع أبو ملوح وآخرون بأن حمكمة األونروا للمنازعات هلا اختصاص مبنح بدالت مقابل الو   - 9

أمرت الوكالة   اإلضــــافية وتعويضــــات عن األضــــرار املعنوية، ومن مث فهي مل تتجاوز اختصــــاصــــها ومل ختطئ إذ
بدفع بدالت مقابل الواجبات اإلضافية وتعويضات عن األضرار اليت حلقت (أبو ملوح وآخرون). وقد كانت 

انوين ذي الصــــــــــــــلــة. ويؤكــد أبو ملوح احملكمــة على اطالع بــاإلطــار القــانوين املعمول بــه وعلى االجتهــاد القــ
وآخرون أن اســـــــــــتنتاج حمكمة األونروا للمنازعات بأم قاموا مبهام إضـــــــــــافية خارج نطاق واجبام االعتيادية 

على النحو املتوقع يف أوصــافهم الوظيفية واســتنتاجها وقوع ســوء إدارة وإمهال يف التعامل  “أخرى”وواجبات 
بـــل املفوض العـــام، وهو مـــا يربر املوافقـــة على منح البـــدالت اخلـــاصـــــــــــــــــة مع ملفـــام مل يُطعن فيهمـــا من ق

والتعويضــات عن األضــرار املعنوية. وعلى وجه اخلصــوص، فإن عدم قدرة املفوض العام على تقدمي املعلومات 
  لسوء إدارة ملفات (أبو ملوح وآخرون).  “تأكيد واضح”إمنا هو  72املطلوبة وفقا لألمر رقم 

وعالوة على ذلــك، يــدفع أبو ملوح وآخرون بــأن املفوض العــام قــد قصـــــــــــــــر دون إثبــات انتفــاء   - 10
األساس القانوين ملنح التعويضات. وأسست حمكمة األونروا للمنازعات بشكل صحيح منحها تعويضات 

نح تؤدي، وحدها ويف حد ذاا، إىل م “خمالفة جوهرية”عن األضرار املعنوية على ما استنتجته من وجود 
  .)11(قضية أزاريوتيسمثل تلك التعويضات وفقا لالجتهاد القضائي حملكمة االستئناف يف 

  “قصـــــــــر مرة أخرى دون احرتام املهل الزمنية”وأخريا، يدفع أبو ملوح وآخرون بأن املفوض العام   - 11
بان على وأنه ال يوجد ســــــبب كاف لتقدمي ملتمس متديد املهلة الزمنية لطلب االســــــتئناف، أخذا يف احلســــــ

وجه اخلصـــــــــــــــوص النهج احلازم إزاء مســـــــــــــــألة احرتام املفوض العام للمهل الزمنية الذي نطقت به حمكمة 
  . )12(قضية ِدبساالستئناف يف 

  وبناء على ما سبق، طلب أبو ملوح وآخرون أن تأمر حمكمة االستئناف برفض االستئناف.   - 12
  

  االعتبارات
القضـــــــــــية قيد االســـــــــــتئناف تثري مســـــــــــألة ما إذا كانت حمكمة األونروا للمنازعات قد أخطأت يف   - 13

القانون أو يف االســــــــــتنتاج من الوقائع إذ اختذت قرارا غري منطقي بشــــــــــكل واضــــــــــح منحت مبوجبه بدالت 
نيســــــان/أبريل إىل  14خاصــــــة لــــــــــــــــــــــ(أبو ملوح وآخرون) مقابل تأديتهم واجبات إضــــــافية خالل الفرتة من 

  ومنحتهم تعويضات عن األضرار املعنوية.  2014أيلول/سبتمرب  30
  

  منح بدالت مقابل تأدية واجبات إضافية
خلصت حمكمة األونروا للمنازعات إىل أن بعض الواجبات اليت مت القيام ا يف هذه الفرتة كانت   - 14

من التوجيه  1-4 إىل الفقرةخارج نطاق عقود (أبو ملوح وآخرون). واســـتندت حمكمة األونروا للمنازعات 

__________ 

 املرجع نفسه.  )11(  

  )12(  Dibs v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 

Near East, Order No. 296 (2017), para. 5. 
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ــــــاملوظفني رقم  ــــــدل خــــــاص للمهــــــام A/3/Rev. 1/Part XI/Amend.5املتعلق ب ، اليت تنص على منح ب
  دينارا أردنيا يف اليوم.  20اإلضافية، وحددت احملكمة قيمة ذلك البدل يف مبلغ 

وآخرون) يشـــــــــــــــغلون ال يُنازَع يف ما اســـــــــــــــتنتجته حمكمة األونروا للمنازعات من كون (أبو ملوح   - 15
وال يُنازَع كذلك يف كون قســـم اإلدارة واخلدمات العامة قد ألغى الواجبات  .)13(مناصـــب مراســـلني محّالني

  ، يف أعقاب الشكوى اليت تقدم ا أبو ملوح وآخرون. 2014اإلضافية يف عام 

ار القانوين لكن املســــــألة املتنازع بشــــــأا تكمن يف ما إذا كانت هناك أســــــس مســــــتمدة من اإلط  - 16
لألونروا تربر منح هذا البدل مقابل تأدية واجبات إضـــــــــــافية وما إذا كانت من اختصـــــــــــاص حمكمة األونروا 

  للمنازعات أن متنح بدال من هذا القبيل. 

  القانون الواجب التطبيق يف هذا الشأن هو كما يلي:  - 17
  

  : A/3/Rev.1/Part XI/Amend.5التوجيه املتعلق باملوظفني رقم   

  الغرض   - ١  

الغرض من هذا اجلزء من التوجيه هو حتديد البدالت التقديرية، وحتديد الشـــــــروط اليت حتكم دفع   
  هذه البدالت، وحتديد السلطات اليت ُخيول هلا املوافقة على هذه البدالت. 

 …   

  بدل االنتداب اإلضايف (الواجبات اخلاصة)  - ٤  

قد يُطلب من املوظفني احملليني تنفيذ مهام ال عالقة هلا بشـــــــــــــــكل واضـــــــــــــــح بواجبام   4-1  
الوظيفية االعتيادية وخارج ساعات العمل العادية. ويف هذه احلاالت، جيوز دفع بدل مقابل هذه 

  االنتدابات لفرتات حمددة. 

  ؤون املالية. حيدد مقدار هذا البدل مدير املوارد البشرية بالتنسيق مع مدير الش  4-2  

  تقـدم طلبـات املوافقـة على مثـل هـذه البـدالت على النحو املنصـــــــــــــــوص عليـه يف الفقرة   4-3  
على ما يلي: ُتقدم طلبات املوافقة على هذه البدالت إىل مدير  4-3أعاله. [تنص الفقرة  3-4

ملواقع امليدانية، املوارد البشــــــــــــرية من قبل رؤســــــــــــاء اإلدارات يف املقر ومديري املكاتب امليدانية يف ا
  الذين جيوز هلم أن يفوضوا هذا الواجب إىل موظفي املوارد البشرية امليدانيني.]

  
  ):٢٠١٠حزيران/يونيه  ١(ب) من قوانني عمل موظفي األونروا احملليني (يف  5-103املادة   

  األثر الرجعــي للمدفوعات    
أخرى تكون مســـتحقة له أن يتســـلم ال حيق للموظف الذي مل يتســـلم بدل أو منحة أو أية دفعة   

  ذلك البدل أو املنحة أو الدفعة بأثر رجعي ما مل يكن قد تقدم بطلب خطي مطالبا ا:

__________ 

 ، اليت تشري إىل القرار اإلداري موضوع املنازعة.٣٤احلكم املطعون فيه، الفقرة   )13(  
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يف حال إلغاء أو تعديل املادة اليت تقرر االســـــــــــــــتحقاق، وذلك خالل ثالثة   (أ)  
  شهور من تاريخ ذلك اإللغاء أو التعديل؛ أو 

احدة من التاريخ الذي يكون فيه املوظف يف أية حالة أخرى، خالل ســــــــــــنة و   (ب)    
  مستحقا للدفعة األوىل.

يدفع املفوض العام بأن احلكم األول املذكور أعاله ال خيول حملكمة األونروا منح مثل هذا البدل،   - 18
من التوجيه املتعلق  1-4حيث أن منح بدالت خاصــة يقع ضــمن الســلطة التقديرية لإلدارة مبوجب الفقرة 

. ويدفع، عالوة على ذلك، بأنه ال يوجد دليل على كون A/3/Rev.1/Part XI/Amend.5رقم باملوظفني 
الواجبـات اليت أداهـا أبو ملوح وآخرون كـانـت خـارج نطـاق عقودهم أو نُفـذت خـارج ســــــــــــــــاعـات العمل 

م العــاديــة. ويطعن املفوض العــام كــذلــك يف التــاريخ الــذي حــددتــه حمكمــة األونروا للمنــازعــات بــاعتبــاره اليو 
(ب) من قوانني عمل موظفي األونروا احملليني، مؤكدا  5-103األول لدفع البدل لألغراض املبينة يف املادة 

  أنه ال ميكن اعتبار طلب مراجعة القرار الذي قدمه أبو ملوح وآخرون طلبا للدفع بأثر رجعي. 

روا للمنازعات قد ومن مث، فإن هذه احملكمة ســـــــــــــــتعاجل أوال مســـــــــــــــألة ما إذا كانت حمكمة األون  - 19
  جتاوزت اختصاصها إذ أحلت قرارها اخلاص حمل قرار املفوض العام فيما يتعلق مبنح البدل اخلاص. 

ولقد رســخ يف اجتهادنا القضــائي أن األحكام املذكورة أعاله متنح ســلطات تقديرية للوكالة لدفع   - 20
تقديرية جيب أن متاَرس بشكل معقول البدالت اخلاصة املنصوص عليها يف هذا الصك وأن هذه السلطة ال

وبالتايل ال حيق للموظف  .)14(وعادل ومرن وفقا للمقتضيات القانونية املوضوعية الداخلية اخلاصة بالوكالة
احلصــول على بدل مقابل تأدية واجبات خاصــة و/أو إضــافية. وال يســعه إال أن يأمل يف أن متارس الوكالة 

بشـــكل مناســـب. وفيما يتعلق باألحكام املذكورة أعاله، فإن الســـلطة  ســـلطتها التقديرية ملنحه ذلك البدل
  املخولة مبمارسة هذا التقدير تعود ملدير املوارد البشرية يف األونروا بالتنسيق مع مدير الشؤون املالية. 

وعليه، ال يوجد جمال لكي ُحتل حمكمة األونروا للمنازعات قرارها حمل قرار الوكالة، ما مل يكن   - 21
قرار الوكالة غري معقول أو غري عادل أو غري قانوين أو غري منطقي أو غري صـــــــــــــــحيح من الناحية اإلجرائية 

، عنــدمــا تقوم حمكمــة املنــازعــات قضـــــــــــــــيــة ســــــــــــــــانويــديوعلى حنو مــا ذكرنــاه يف  .)15(غري متنــاســــــــــــــــب  أو
  : )16(االستئناف) مبراجعة قضائية فإا ال تنخرط يف مراجعة من حيث املوضوع (وحمكمة
املراجعة القضائية تم أكثر بدراسة كيفية توصل صانع القرار إىل القرار املطعون (…)   ...  

تم مبوضـــوع القرار الذي اختذه صـــانع القرار. وقد تعطي هذه العملية انطباعا للشـــخص  فيه وال
هذا العادي بأن احملكمة قد عملت كســـلطة اســـتئنافية للقرار اإلداري الذي اختذه صـــانع القرار. و 

إمنا هو ســـــــــوء فهم للمهمة احلســـــــــاســـــــــة املتمثلة يف إجراء مراجعة قضـــــــــائية ألن االحرتام الواجب 
   الدوام. لصانع القرار، الذي هو األمني العام يف هذه احلالة، يُبدى على

__________ 

، احلكم رقم ئني الفلسطينيني يف الشرق األدىنقضية حسيين ضد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالج  )14(  
No. 2016-UNAT-701 15، الفقرة. 

  )15(  Sanwidi v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2010-UNAT-084, para. 42. 

 املرجع نفسه.  )16(  
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ويف ضــــــــــــــوء اجتهادنا القضــــــــــــــائي، فاألمر املهم فيما يتعلق بالبت يف القضــــــــــــــية احلالية هو تقييم   - 22
  هناك ممارسة غري معقولة أو غري متناسبة للسلطة التقديرية املخولة للوكالة.كانت  إذا ما

ويف هذه القضـــــــــية، ال يدعي أبو ملوح وآخرون وجود أي ممارســـــــــة غري معقولة أو غري متناســـــــــبة   - 23
للسلطة التقديرية املخولة للوكالة، وال نستنتج أي شيء يشري إىل هذا األمر. وقد خلصت حمكمة األونروا 

منازعات بشكل صحيح إىل أن (أبو ملوح وآخرون) مل يثريوا مسألة مسميام الوظيفية مع مدير الدعم لل
، وأم قدموا أوال مطالبة مكتوبة بغرض إجراء مراجعة لتأكيد مســماهم 2014اإلداري حىت حزيران/يونيه 

2014نيســــان/أبريل  14الوظيفي يف 
(أبو ملوح وآخرون) . ويُفهم ضــــمنيا من هذه االســــتنتاجات أن )17(

  من التوجيــــــــه املتعلق بــــــــاملوظفني رقم 4-3و  3-4يتلقوا قط بــــــــدال خــــــــاصــــــــــــــــــــــا وفقــــــــا للفقرتني   مل
A/3/Rev.1/Part XI/Amend. 5 وأن الوكالة مل تكن ملزمة مبنحهم ذلك البدل مببادرة منها. ويســـــــــــــتتبع ،

تشــــف منه أن الوكالة مارســـت ذلك أنه مل يُطعن يف قرينة صــــحة قرار عدم دفع البدل اخلاص، وهو ما ُيســــ
  بشكل صحيح سلطتها التقديرية، وإن مل يكن األمر يف صاحل (أبو ملوح وآخرون). 

ومن مث فقد منحت حمكمة األونروا للمنازعات البدالت اخلاصــــــة باعتبارها وســــــيلة للتعويض عن   - 24
وآخرون) بعد أن أكدت الواجبات اإلضافية اليت اضطُلع ا خارج نطاق الوصف الوظيفي لــــــــــــــــ(أبو ملوح 

وحمكمة  .)18(“عدم وجود أســـــاس يف اإلطار التنظيمي للوكالة ملنحهم تعويضـــــات عن األضـــــرار”احملكمة 
األونروا للمنازعات، إذ فعلت ذلك، قد جانبت الصـــــــــــــــواب بإحالهلا تقييَمها من حيث املوضـــــــــــــــوع حمل 

  إمكانية تويل الوكالة تقييم مضمون القضية. 

نرى أن حمكمة األونروا للمنازعات أخطأت يف القانون وجتاوزت اختصــــاصــــها. وهلذه األســــباب،   - 25
  وعليه، فإن استئناف املفوض العام يكون موفقا يف هذا الصدد.

  
  التعويض عن األضرار املعنوية

من النظام ) 5( 10فيما يتعلق بالتعويض عن األضــــــــــــــرار املعنوية، نالحظ أوال أنه، خالفا للمادة   - 26
األســـــاســـــي حملكمة األمم املتحدة للمنازعات، مل يتم تعديل النظام األســـــاســـــي حملكمة األونروا للمنازعات 

من النظام األســـــــاســـــــي حملكمة األونروا  10فاملادة . “مدعوما بأدلة”ليشـــــــمل اشـــــــرتاط أن يكون الضـــــــرر 
  للمنازعات تنص على ما يلي:

قيـام بـأحـد اإلجراءين التـاليني أو بكليهمـا، بـاعتبار جيوز حملكمـة املنـازعـات أن تـأمر بـال  - ٥  
  ذلك جزًء من احلكم الذي تصدره: 

  …  

ســــداد تعويض ال يتجاوز عادة ما يعادل املرتب األســــاســــي الصــــايف للمدعي   (ب)    
ملدة سنتني. بيد أنه جيوز حملكمة املنازعات يف حاالت استثنائية أن تأمر بدفع تعويض أكرب على 

  القرار. ذلكأن تبني أسباب 

__________ 

 .83احلكم املطعون فيه، الفقرة   )17(  

 .83املرجع نفسه، الفقرة   )18(  
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  …  

  وال حيق حملكمة املنازعات أن حتكم بدفع تعويضات اتعاظية أو عقابية.  - 7  

ثانيا، وكما ذكر أعاله، رفضت حمكمة األونروا للمنازعات منح تعويض بدعوى التعرض لضغوط   - 27
نفســـــــــية أو لكرب، وذلك بســـــــــبب عدم كفاية األدلة. بيد أا اســـــــــتنتجت وجود خرق أســـــــــاســـــــــي لعقود 

ملوح وآخرون) ناجم عن ســـــــوء اإلدارة، مبا يف ذلك اخللط يف املســـــــميات الوظيفية والعقود ورســـــــائل   و(أب
جتديدها وتضــــــــــارب املعلومات املقدمة من الوكالة. ولذلك منحت حمكمة األونروا للمنازعات تعويضــــــــــات 

  عن األضرار املعنوية. 

رضــــــــــية أن يؤدي خرق جوهري يف حد واملفوض العام، يف االســــــــــتئناف الذي قدمه، ال يطعن يف ف  - 28
 - )19(قضية أزاريوتيسذاته إىل منح تعويضات عن األضرار، على حنو ما استقر عليه اجتهادنا القضائي يف 

من النظام األساسي حملكمة األمم املتحدة  )5( 10بعد تعديل املادة  )20(قضية كالونالذي أُلغي جزئيا يف 
ليس ذا صـــلة بالقضـــية احلالية،  قضـــية كالونللمنازعات املذكور أعاله. لكن االجتهاد القضـــائي املطبق يف 

على اعتبار أنه مل يُدَخل أي تعديل من هذا القبيل على النظام األســـــــــــاســـــــــــي حملكمة األونروا للمنازعات. 
، الذي ينص )21(قضـية عيسـىو قضـية أزاريوتيسدنا القضـائي السـابق الوارد يف وبالتايل، فإننا نذكر باجتها

ال يتطلب ”على أن اخلرق األساسي قد يؤدي يف حد ذاته إىل منح تعويضات عن األضرار املعنوية، وهذا 
وجيب إجراء هذا التقييم على أســــــاس كل حالة  .)22(“دليال على وقوع الضــــــرر أو اســــــتنتاج وقوع الضــــــرر

  على حدة.

وبعــد إمعــان النظر، ترى هــذه احملكمــة أن الظروف يف هــذه القضـــــــــــــــيــة ال تؤهــل حمكمــة األونروا   - 29
للمنازعات بأن تعتد باختصــــاصــــها القانوين ملنح تعويضــــات عن األضــــرار املعنوية. وحقيقة كون (أبو ملوح 

لة يف الفرتة املمتدة بني وآخرون) قد ُزودوا ببيانات مرِبكة بشــــأن مســــميام الوظيفية من قبل موظفي الوكا
ال ميكن أن يُعترب خرقـا جوهريـا حلقوق (أبو ملوح وآخرون)  2015وآذار/مـارس  2014أيلول/ســـــــــــــــبتمرب 

يســــتدعي، على هذا النحو، منحهم تعويضــــات عن األضــــرار املعنوية يف ظل االجتهاد القضــــائي الوارد يف 
عناية الواجبة يف معاجلة طلبام أمر يؤســـــــف له . ويف حني أن تأخر اإلدارة وعدم بذهلا القضـــــــية أزاريوتيس

بالتأكيد، مل يكن هناك أي إخالل باســـــتحقاقام التعاقدية األســـــاســـــية، نظرا لتطابق املســـــميني الوظيفيني 
من حيث الرتبة والراتب، كما ال ميكن القول إن اســـــــــــــــتحقاقام اإلجرائية قد خرقت بشـــــــــــــــكل جوهري. 

اإلخالل ”االســــــتئناف منح التعويضــــــات عن األضــــــرار املعنوية بســــــبب  والقضــــــايا اليت أيدت فيها حمكمة
العـــديـــد من املخـــالفـــات اجلوهريـــة ”قـــد تضـــــــــــــــمنـــت اســـــــــــــــتنتـــاجـــات أو ادعـــاءات من قبيـــل  “اجلوهري

__________ 

  )19(  Asariotis v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2013-UNAT-309. 

  )20(  Kallon v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2017-UNAT-742.  وانظر أيضاTsoneva v. 

Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2017-UNAT-714; Ademagic et al. v. Secretary-

General of the United Nations, Judgment No. 2016-UNAT-684. 

  )21(  Eissa v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2014-UNAT-469, para. 30. 

 املرجع نفسه.  )22(  
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التالعب املتعمد بإجراءات ”، و )24(“التعســـــــــــــــف املتهور باســـــــــــــــتعمال الســـــــــــــــلطة” ، و)23(“واإلجرائية
ء اخلدمة نهاإمثل ارات ذات التأثري الكبري بالقرم املتعلقة لألحكاكات اجلســيمة نتها، أو اال)25(“لمنظمةا

غري ذات شــــــــــأن يف اية  “اختالالت”ى. وما اســــــــــُتنتج يف هذه القضــــــــــية من خرأظائف ولى إلنقل وا
من النظام األســـــــاســـــــي حملكمة ) 7( 10املطاف ال يبلغ ذلك املســـــــتوى من اخلطورة. وبالنظر إىل أن املادة 

ت مينع منح تعويضـــــــات تأديبية، ينبغي أال ينصـــــــب الرتكيز على ســـــــلوك اإلدارة، وإن كان األونروا للمنازعا
بل ينبغي أن يُركز على مدى تأثري ذلك على حقوق كل واحد من املوظفني  ،)26(على األرجح “مريعا”

  املعنيني. 

األضـــــــــــــرار وبالتايل فقد أخطأت حمكمة األونروا للمنازعات يف القانون إذ منحت تعويضـــــــــــــا عن   - 30
  املعنوية يف هذه القضية.

  
  الحكم
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   يف نيويورك بالواليات املتحدة. ٢٠١٨حزيران/يونيه  29يف  صدر
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  .بالواليات املتحدة ،يف نيويورك ٢٠١٨آب/أغسطس  10 احملكمة يف سجليف أُدرج 
  

   (توقيع)

    قلم النغ لني، رئيس ييتشاو 
 

 

__________ 

 .31املرجع نفسه، الفقرة   )23(  

  )24(  Hersh v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2014-UNAT-433-Corr.1, paras. 3 and 42. 

 املرجع نفسه.  )25(  
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