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 القاضي دمييرتيوس رايكوس، رئيسا.  

هذه القضأأأأأية عن عدم عديد عقد السأأأأأيدة ليحا حممد جلأأأأأفوو عبد اجلليل احملدود األ ل نشأأأأأ    - 1
، رفضأأأأأأأأأأا حمكمة املحازعا  التابعة UNRWA/DT/2019/016مكتب سأأأأأأأأأأورو امليدا ر ويف احلكم رقم  يف

يلي، على لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الال ئني الفلسطيحيني يف الشرق األدىن )املشار إليهما فيما 
التوايل، مبحكمة األونروا للمحازعا  أو حمكمة األونروا، وابألونروا أو الوكالة( طلب السأأأأأأأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل 
على أسأأأأأأأأأأأأأأأاس قانونية عدم عديد عقدها ألنت و م عن نقل التمويل وأن التعديد . يكن متوقعا  ار 

 نؤكد حكم حمكمة األونروار وحنن
 

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

، وظّفا الوكالة املدعيَة بصأأأأأأفة ميسأأأأأأرة يف  ال تطوير 2010كانون األول/ديسأأأأأأم    5اعتباراً من  ررر 
األعمال يف مكتب سأأأأأأأأأأأأأأورو امليدا ، ودلد مبو ب عقد حمدود األ لر ويف وقا رفع هذه الدعو ، 

 كانا املدعية تشغل هذه الوظيفةر 
 تشأأأأأأأأأرين األول/ 31وقد مت متديد عقد املدعية عدة مرا ، وبعد التمديد األخري، انتهى العقد يف  ررر 

 ر2017أكتوبر 

تدبري خاص  -إشأأأرال الشأأأباب، املرحلة ال انية ”وكانا وظيفة املدعية مرتبطة ابملشأأأرومل املسأأأمى  ررر 
ومموَّلة من قبل املفوضأأأأأأية األوروبيةر وقد أمجبل غ ويع املوظفني العاملني يف املشأأأأأأرومل،  “2011لسأأأأأأورو لعام 

 ر2017تشرين األول/أكتوبر  31، بتقرُّر انتهاء املشرومل يف 2017حزيران/يونيت  1دلد املدعية، يف  يف مبا
ومتكحا الوكالة، بفضل توافر أموال أخر  من مشاريع أخر  متو ا املفوضية األوروبية، من متديد  ررر 

، ولكن دلد . يتسأأأأأأأأأنَّ إم بتىفيمل مسأأأأأأأأأتو  املالل الوظيفي 2018نيسأأأأأأأأأان/أبريل  30املشأأأأأأأأأرومل ح  
 وظيفةر و. تكن وظيفة املدعية من الوظائف ال الثني اليت تقرر متديدهار 30وظيفة إىل  44 من

 ، طلبا املدعية مرا عة قرار عدم متديد عقدها احملدود األ لر2018يحاير / ا كانون ال  4ويف  ررر 
، رمجفعا الدعو  أمام حمكمة األونروا للمحازعا  )ررر(ر وأحيلا إىل 2018شأأأأأباي/ف اير  25ويف  ررر 

 ر2018شباي/ف اير  26املدعى عليت يف 

 UNRWA/DT/2019/016، أجلأأأأأأأأأأأأأأأأأدر  حمكمأأأة األونروا احلكم رقم 2019آدار/مأأأارس  20ويف  - 3
احملدود . يحطو  عقدها ”برفمل الدعو ر وأشأأأأأأأأأأأأأأأار  احملكمة إىل أنت مبو ب عقد السأأأأأأأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل، 

عأأديأأد عقأأدهأأا أو متأأديأأده كأأان مرهوو، يف ولأأة أمور، بتوافر ”وأن  “األ أأل على توقع عأأديأأد أو متأأديأأد
رضأأي للموظفة

مج
ر واسأأتحاداً إىل جلأأيغة العقد، (2)“التمويل للمشأأرومل، واسأأتمرار احلا ة إىل الوظيفة، واألداء امل

. يكن حيق  ا عديد عقدها أو متديدهر وخلصأأأا حمكمة األونروا كذلد إىل أن يف ضأأأوء التمويل احملدود 
وظيفة إىل  44املتاو للمشأأأأأأأأأأأأأرومل، . تتمكن الوكالة من متديده إم بتىفيمل مسأأأأأأأأأأأأأتو  املالل الوظيفي من 

ل يدحمل تفسأأأأأأأأأأريا  الوكالة فيما يتعلق ابملعايري املطبقة وظيفة، و. تقدم السأأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل أي دلي 30
ختفيمل مسأأأتو  املالل الوظيفير وأخرياً، رأ  حمكمة األونروا أن ادعاء السأأأيدة عبد اجلليل لبا طمجلب  يف

__________ 

 ر7إىل  2احلكم املطعون فيت، الفقرا   (1) 
 ر24املر ع نفست، الفقرة  (2) 
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م يؤثر على قرار عأأدم التعأأديأأد وم  و أأا  2017تشأأأأأأأأأأأأأأأرين ال أأا /نوفم   1إليهأأا الأأذهأأاب إىل العمأأل يف 
 ل التعويمل أو متديد العقدرشكل من أشكا أي
، أودعأأأا السأأأأأأأأأأأأأأأيأأأدة عبأأأد اجلليأأأل طعحأأأًا لأأأد  حمكمأأأة األمم املتحأأأدة 2019أور/مأأأايو  14ويف  - 4

 ر2019متوز/يوليت  11لالستئحاف وقدم املفوض العام رده يف 
 

 الدفوع  

 الطعن املقدم من السيدة عبد اجلليل  
أمجبي عقد السأأأأأأأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل وهي يف إ ازة ارتكبا حمكمة األونروا أخطاء يف القانونر فقد  - 5

أمومة فيما مي ل انتهاكا لحظام األونروا اإلداري للموظفني احملليني وقوانني العمل السأأأأأأأأأأأأأأأارية يف شأأأأأأأأأأأأأأأ  دول 
وكان من املقرر أن تحتهي  2017آب/أغسأأأأطس  8العا.ر وقد بدأ  إ ازة األمومة للسأأأأيدة عبد اجلليل يف 

ر ومبو ب 2017تشأأأأأأأأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  31ر إم أن عقأأدهأا أمجبي يف 2017تشأأأأأأأأأأأأأأأرين ال أأا /نوفم   8يف 
من الحظأام اإلداري للموظفني احملليني لوونروا، فأ ن املوظفأة حيق  أا احلصأأأأأأأأأأأأأأأول على إ أازة  3-106 املأادة

ملدة م تقل عن ستة  كانا قد أمتا سحة واحدة من اخلدمة املتواجللة ويتوّقع أن تست نف العمل أمومة إدا
أشأأأأأأأهر بعد العودة للىدمةر غري أن عقد السأأأأأأأيدة عبد اجلليل . هدد ملدة سأأأأأأأتة أشأأأأأأأهر على األقل وأمجبي 

 خمالفة واضحة لتلد املادةر يف
ا السأأأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل بذلد حيو إن ويع زمالئها يف املشأأأأأأأأأأأرومل  مجدّ د  عقودهمر  - 6 واختمجصأأأأأأأأأأأَّ

مشأأأأأأأأأأأأأأأروعأأة وييز وخمأأالفأأا  إ رائيأأةر و. تحظر حمكمأأة األونروا وشأأأأأأأأأأأأأأأأاب عأأدم عأأديأأد عقأأدهأأا دوافع غري 
ادعاءا  السيدة عبد اجلليل يف هذا الصدد على الرغم من دكرها مراراً وتكراراً أبا مستعدة لتقدمي أدلة  يف

داعمةر وعاهلا احملكمة أيضأأأا طلبها  امل إفادا  بعمل زمالئها يف املشأأأرومل كشأأأهودر ومبو ب السأأأوابق 
حملكمة امستئحاف، يقع على املوظف عبء إثبا  أن اإلدارة . تتصرف معت إبنصاف أو عدالة القضائية 

أو شفافية وأن قرارها كان مدفوعا بتحيز أو إ حاف أو دافع غري مشروملر بيد أن احملكمة عاهلا طلب 
 السيدة عبد اجلليل املتعلق بسمامل شهود لدعم ادعاءاهتار

رهأأا أن م بأأد من اتبأأامل إ راءا  معيحأأة لأأد  إبأأاء عقود املوظفنير و. تضأأأأأأأأأأأأأأأع احملكمأأة يف اعتبأأا - 7
وقدما السأأأأأأأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل واثئق وأدلة داعمة إىل حمكمة األونروا تؤكد يليها مبؤهال  فريدة يف  ا ا 
وأبا أقدم موظفي مكتبها وأك رهم كفاءة ومؤهالهتا أعلى من أي من زمالئهار وأفاد  لن مديريها كانوا 

ى علم لن املشأأأأأأأأأأأرومل معرَّض لتىفيضأأأأأأأأأأأا  يف امليزانية وعيحوا موظفني إضأأأأأأأأأأأافيني   أبوا عقدها،  عة عل
ختفيضأأأا  امليزانية اسأأأتو با خفمل عدد املوظفنير وقد تصأأأرفوا حسأأأب مصأأأاحلهم الشأأأىصأأأية ودون  أن

 اتبامل اإل راءا  املعمول هبار
برفضأها طلب السأيدة عبد اجلليل تقدمي أدلة دا  جلألة، وارتكبا حمكمة األونروا خط  يف اإل راءا   - 8

م ل تسأأأعيل حملادثة هاتفية بني السأأأيدة عبد اجلليل وكبري املشأأأرفني اإلداريني وّ ت خال ا إليها هتديدا مباشأأأرا لن 
 راملستقبل إجلرارها على املضي قدما يف الدعو  سيكون لت عواقب سلبية على احتمام  توظيفها يف

على دلد، ف ن احملكمة . تعامل الطرفني ابمل لر بل إبا اسأأأأأأأأأأأأأأتحد  يف حكمها كلياً إىل وعالوة  - 9
احلعج وامدعاءا  اليت قدمتها الوكالة دون تقييم جلأأأأأأأأأأأأأأأحتها ودون الحظر يف األدلة اليت قدمتها السأأأأأأأأأأأأأأأيدة 
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 اجلليل لدحمل امدعاءا ر فعلى سأأأأأأأأأأأبيل امل ال، دكر  السأأأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل أن محسأأأأأأأأأأأق املشأأأأأأأأأأأرومل عبد
املكتب الرئيسي يف دمشق، متصرفاً ابلحيابة عن الوكالة، قد أبلغها ر يا لن عقدها  مجدّ د وأنت يحبغي  ا  يف

ر فامت لا للتعليما  واسأأأأأأتمر  2017تشأأأأأأرين ال ا /نوفم   1أن تقطع إ ازة األمومة وتباشأأأأأأر العمل يف 
دد يف الواقعر بيد أ يف ن حمكمة األونروا اعتمد  ادعاءا  الوكالة العمل شهرا ح  أمجبلغا أن عقدها . همج

دون حماولة التحقق من جلأأأأأأأأأأأأحتها، على الرغم من أن السأأأأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل طلبا من احملكمة  امل إفادة 
محسأأأأق املشأأأأرومل يف دمشأأأأق وموظفني آخرين يف املشأأأأرومل كشأأأأهودر و. تحظر حمكمة األونروا يف الوقائع اليت 

 الحظا  اليت قدمتها بش ن ادعاءا  الوكالةرقدمتها السيدة عبد اجلليل وم يف امل
وتطلب السأأأيدة عبد اجلليل إىل حمكمة امسأأأتئحاف أن تلغي احلكم الصأأأادر عن حمكمة األونروا   - 10

وأن ترد القضأأأأأأية إىل حمكمة األونروا أو تبّا بحفسأأأأأأها يف األسأأأأأأاس املوضأأأأأأوعي  وتلغي القرار املطعون فيت  
بق يف نفس الدر ة وبحفس الراتب مع جلأأأأأرفت كامالً لثر ر عي  وكبديل وأتمر إبعادهتا إىل محصأأأأأبها السأأأأأا

لذلد، أن تعوضأأأأأأها عن األضأأأأأأرار املادية واملعحوية  وتتىذ التدابري اإلدارية املحاسأأأأأأبة وتفرض عقواب  على 
 شىل ي با أنت تسبب يف ضرر  ار أي
 

 رد املفوض العام  
. ترتكب حمكمة األونروا خط  يف الوقائع أو القانون أو اإل راءا  عحدما رفضا دعو  السيدة  - 11

عبد اجلليل اسأأتحاداً إىل األسأأس املوضأأوعيةر فعقد السأأيدة عبد اجلليل . يمجحَت وهي يف إ ازة األمومةر وتحل 
لموظفني املعيحني مبو ب من الحظام اإلداري للموظفني احملليني على اشأأأأأأأأأأأأرتاطا  إضأأأأأأأأأأأأافية ل 3-106املادة 

املتعلق بشأأأأأأأأأأأأأؤون املوظفنير ويحل  A/4عقود حمدودة األ ل، على الححو املبني يف اجلزء ال ا  من التو يت 
املوظفة اليت تكون قد أمتا سأأأأأأأأحة واحدة ”املتعلق بشأأأأأأأأؤون املوظفني على أن  A/4اجلزء ال ا  من التو يت 

أسأأأبوعا متتاليا  12مدة، حيق  ا احلصأأأول على إ ازة أمومة ملدة من اخلدمة املتواجلأأألة يف التاريخ املتوقع للو 
وعالوة على دلد، كانا السأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل ر “أو ح  باية عقدها احلايل احملدود األ ل، أيهما أقرب

على علم لن إ ازة األمومة سأأأأتحتهي يف  ريخ انتهاء العقد ألن دائرة املوارد البشأأأأرية أرسأأأألا إليها نسأأأأىة 
ح  ” 2017آب/أغسأأأأأأأأأأأأأأأطس  8لكرتو  أمجكأأّ د فيهأأا أن إ أأازة األمومأأة ممتأأدة من اإلالأأة ابل يأأد من رسأأأأأأأأأأأأأأأأ

 ر“) ريخ انتهاء عقدها( 2017تشرين األول/أكتوبر  31
من الحظام اإلداري للموظفني احمللينير  3-106والسأأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل خمطئة يف تفسأأأأأأأأأأريها للمادة  - 12

من  3-106فعقأأدهأأا . يكن تعييحأأا حمأأدد املأأدة، وإوأأا عقأأدا حمأأدود األ أأل، وابلتأأايل م تحطبق عليأأت املأأادة 
الحظأأام اإلداري للموظفني احمللينير وح  لو كأأانأأا تحطبق، فأأ بأأا م تلز م الوكأأالأأة إببقأأاء موظفأأة قيأأد العمأل 

ا من إ ازة األمومةر بل إن اسأأأأأتمرار العقد سأأأأأتة أشأأأأأهر بعد العودة من إ ازة ملدة سأأأأأتة أشأأأأأهر بعد عودهت
 األمومة شري مسبق ملحح إ ازة األمومةر

و. تف السأأأأأأأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل بعبء اإلثبا  لبيان أن عدم عديد عقدها شأأأأأأأأأأأأأأأابتت خمالفا ر  - 13
دحمل تفسأأريا  الوكالة بشأأ ن خلصأأا حمكمة األونروا إىل أن السأأيدة عبد اجلليل . تقدم أي دليل ي وقد

تَفظ هبم نتيعة لتىفيمل متويل  تَفظ هبم والذين م حيمج كيفية اختاد القرار املتعلق بتحديد املوظفني الذين حيمج
املشأأأروملر وعالوة على دلد، فالسأأأوابق القضأأأائية دا  الصأأألة ابلفصأأأل من العمل اليت دكرهتا السأأأيدة عبد 

ح ابنتهائت يف  ريخ انتهائتر وح  لو كانا تحطبق، اجلليل م تحطبق يف حالتها ألن عقدها .  يمجحَت وإوا  مج
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ف ن املعايري اليت اتبعتها الوكالة على الححو املبني يف احلكم الصأأأأادر عن حمكمة األونروا متسأأأأقة مع القواعد 
 املتعلقة ابلفصل من العملر

عون فيأأتر و. تغفأأل حمكمأأة و. ترتكأأب احملكمأأة خطأأً  يف اإل راءا  يسأأأأأأأأأأأأأأأتلزم نقمل احلكم املط - 14
األونروا أي من األسأأأأأأأأأأأأس اليت اسأأأأأأأأأأأأتحد  إليها الدعو ، ويف الواقع فقد تحاولتها ويعا يف حكمهار وعلى 

حال، فوفقا للسأأأأوابق القضأأأأائية حملكمة امسأأأأتئحاف، ليس لزاما على احملكمتني تحاول كل ادعاء يقدمت  أي
سأأأاس موضأأأوعير وعالوة على دلد، . تكن احملكمة أحد اخلصأأأمني، م سأأأيما عحدما يفتقر امدعاء إىل أ

ملزمة ابسأأأأأأأتدعاء شأأأأأأأهود السأأأأأأأيدة عبد اجلليل لودمء بشأأأأأأأهادهتم أمامهار وقد أثبتا حمكمة امسأأأأأأأتئحاف 
املسأأأائل املتعلقة إبدارة القضأأأاو، مبا يف دلد مسأأأ لة اسأأأتدعاء الشأأأهود، م تزال، كمبدأ عام، يف حدود  أن

ونروا، وأن حمكمة امسأأأأأأأأأأأأأأتئحاف لن تتدخل إم يف احلام  اليت يتعلى فيها السأأأأأأأأأأأأأألطة التقديرية حملكمة األ
 احلرمان من إ راء حماكمة وفق األجلول املرعية مبا ميس  ق أحد الطرفني يف تقدمي األدلةر

وتدحمل الوقائع ادعاء السأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل لن أحد موظفي األونروا أبلغها تليفونياً لن عقدها  - 15
كان واضأأأأأأأأأحاً محذ البداية جلميع ‘  1’، مبا يف دلد ما يلي: 2017تشأأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  31د قد  مجدّ د بع

املعحيني ابألمر، مبن فيهم السأأأيدة عبد اجلليل، أن املشأأأرومل حمدود املدة، وكذلد كانا وظيفة السأأأيدة عبد 
مبا يف دلد السأأأأأأأأأيدة  أمجخطر ويع العاملني يف املشأأأأأأأأأرومل،‘ 2’اجلليل اليت كانا وثيقة امرتباي ابملشأأأأأأأأأرومل  

  2017تشأأأأأأأأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  31، بتقرُّر انتهأأأاء املشأأأأأأأأأأأأأأأرومل يف 2017حزيران/يونيأأأت  1اجلليأأأل، يف  عبأأأد
، 2017تشأأأأأأأأأأأأأأأرين ال أأا /نوفم   15أعأأد  قيأأادة ال ومج بيأأان  أأدو ، متأأا املوافقأأة عليأأت محقأأاً يف  ‘3’

، 2018نيسأأأان/أبريل  30إىل  2017نوفم  /تشأأأرين ال ا  1للحصأأأول على املوافقة على متديد املشأأأرومل من 
وظيفة يف تشرين األول/أكتوبر  44وظيفة إىل  75واملالل الوظيفي لتلد الفرتةر وخمجفمل عدد الوظائف من 

كانا السيدة ‘  4’  2018وظائف يف عام  7وجلوم إىل  2017وظيفة يف تشرين ال ا /نوفم   30   2017
تشأأأرين األول/أكتوبر  22يف ‘ 5’إ ازة األمومة سأأأتحتهي مع  ريخ انتهاء العقد  اجلليل على علم لن  عبد

، نظما قيادة املشأأأرومل فعاليًة لتقدير األداء، ممجح ح فيها ويع العاملني يف املشأأأرومل، مبن فيهم السأأأيدة 2017
ين تشأأأأأأأأأأأأأأأر  1عحدما ابشأأأأأأأأأأأأأأأر  السأأأأأأأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل العمل يف ‘ 6’عبد اجلليل، عربون تقدير خلدماهتم  

 ، أمجبلغا لن عقدها م ميكن متديده مرة أخر ر2017ال ا /نوفم  
ويطلأأأأب املفوض العأأأأام إىل حمكمأأأأة امسأأأأأأأأأأأأأأأتئحأأأأاف رد امسأأأأأأأأأأأأأأأتئحأأأأاف يف  ملأأأأت واحلكم، عمال  - 16

( من الحظام األسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأي حملكمة امسأأأأأأأأأأأأأأأتئحاف، بدفع تعويمل عن تكاليف الدعو  قدره 2) 9 ابملادة
 املتحدة إلساءة استغالل إ راءا  امستئحاف على حنو بنّير دومر من دومرا  الومو  300
 

 االعتبارات اليت متت مراعاهتا  
رفضأأأأأأأأأأأأأأأا حمكمة األونروا الدعو  اليت رفعتها السأأأأأأأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل للطعن يف قرار عدم عديد  - 17

حملكمة عقدها، وتسأأأأأأأأأأأأأأت نف السأأأأأأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل دعواها طعحاً يف قرار حمكمة األونروا على أسأأأأأأأأأأأأأأاس أن ا
ارتكبا أخطاء  وهرية أد  إىل اختاد قرار يبدو جبالء أنت غري معقولر ولوسأأأأأأأأأأأأأأأباب التالية، تقرر هذه 

 احملكمة أن استحتا ا  حمكمة األونروا جلحيحةر
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 القانون الوا ب التطبيق  

 املتعلق بشؤون املوظفني، اجلزء الثاين A/4 التوجيه - 18
 

 األحكام والشروط املنظمة للعقود احملدودة األجل   
 حمدودية فرتة التوظيف   

تمج َم العقود احملدودة األ ل لفرتا  عمل ترتاوو بني سأأأأتة أشأأأأهر وأربع سأأأأحوا ر وقد متتد فرتة  - 46 
التعييحا  مبو ب العقود احملدودة األ ل قابلة للتعديد ملدة التوظيف األولية إىل سأأأأأأأأأأأأأحة واحدة، وتكون 

تصأأأل إىل سأأأحة واحدة يف كل مرةر وهوز عديد العقد احملدود األ ل ملدة تصأأأل إىل سأأأحة واحدة يف كل 
مرة بعد فرتة السأأأأأأحوا  األربع األوىل وح  مدة توظيف إوالية تصأأأأأأل إىل دان سأأأأأأحوا  كحد أقصأأأأأأى، 

ملدير القائم ابلتعيني ورهحاً مبوافقة دائرة املوارد البشأأأأأأأأأرية )على الححو املبني يف ودلد بحاء على طلب من ا
 الفقرة الواردة أدوه(ر

وقبل سأأأأأأأتة أشأأأأأأأهر على األقل من انقضأأأأأأأاء فرتة أربع سأأأأأأأحوا  من العمل مبو ب عقد حمدود  - 47 
استمرار احلا ة  لبشرية معرابً عناأل ل، هب على املدير القائم ابلتعيني أن يقدم ت يراً إىل مدير املوارد ا

إىل متديد املهمة إىل أك ر من أربع سأأأأأأأأأأحوا  ابسأأأأأأأأأأتىدام طريقة العقود احملدودة األ ل، وأثر دلد على 
تقأأدمي اخلأأدمأأا ، وضأأأأأأأأأأأأأأرورة أن يؤدي هأأذه املهمأأة نفس الفرد املعني مبو أأب العقأأد احملأأدود األ أأل إىل 

أدوهر وبعد امسأأأأأتعراض واملوافقة من قبل  53الفقرة   انب اسأأأأأتكمال تقييم األداء على الححو املبني يف
دَّد  دائرة املوارد البشأأأأأرية، هوز عديد العقد احملدود األ ل ملدة تصأأأأأل إىل سأأأأأحة واحدة يف كل مرةر وم متمج

 عقود حمدودة األ ل بعد العمل مبو بها ملدة دان سحوا  إوامر
ب متديد خلطاب التعيني األجلأألير وتتوفر عيحة من ومتدَّد العقود احملدودة األ ل إبجلأأدار خطا - 48 

هذه الصأأيغة يف القسأأم اخلاص بدائرة املوارد البشأأرية على الشأأبكة الداخليةر وعحد إدخال تسأأوو  على 
املرتب، سأأأأواء بسأأأأبب تحقيح  دول املرتبا  احمللية أو ابمقرتان مع التمديد، يحبغي إدراا تسأأأأوية املرتب 

 يف خطاب التمديدر
ويحبغي أن يتوافر لد  العاملني مبو ب عقود حمدودة األ ل فهم واضأأأأأأأأأأأح فيما يتعلق ابلطابع  - 49 

 احملدود زمحياً وغري الدائم  ذه التعييحا ر
ويحبغي للموظفني املعيحني مبو أأأأب عقود حمأأأأدودة األ أأأأل أن يؤدوا مهأأأأام عأأأأادًة مأأأأا تكون  - 50 

الدوائر القائمة ابلتعيني يف أنشأطة حمددة زمحياً م ل متىصأصأة إىل حد كبري وترتبا ارتباطاً مباشأراً بعمل 
الوظائف املمولة من جلحدوق نداء الطوارئ وجلحاديق املشاريع، وأن يؤدوا مهام تحدرا يف إطار الوظائف 
غري األسأأأأأأأاسأأأأأأأية يف إدارة التمويل البالغ الصأأأأأأأغرر وعالوة على دلد، ميكن تعيني موظفني مبو ب عقود 

املبادئ التو يهية التشغيلية للموارد البشرية قيودا على تعيني موظفني مبو ب  حمدودة األ ل عحدما تدرا
 تعييحا  حمددة املدةر

فلت بيأأأا هأأأذا ‘ر X’أو الفئأأأة ‘ A’وم ميكن يويأأأل عقأأأد حمأأأدود األ أأأل إىل تعيني من الفئأأأة  - 51 
على وظائف املوظفني  التعيني، يتعني اختيار املوظف ابتبامل عملية التوظيف التحافسأأأأأأأأأأأأأأية العادية املطبقة

لأأة  احملليني الأأدائمنير وعالوة على دلأأد، م تعت  اخلأأدمأأة مبو أأب العقود احملأأدودة األ أأل خأأدمأأة مؤهّ 
 ‘رX’ أو الفئة‘ A’الفئة  للحصول على أي استحقاقا  مبو ب أي تعيني آخر، مبا يف دلد التعيني من
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املحظمة الدولية متلد ابلضأأرورة سأألطة إعادة تشأأكيل ومن املسأأتقّر عليت يف السأأوابق القضأأائية أن  - 19
ر (3)بعمل أو كل إداراهتا أو وحداهتا، مبا يف دلد إلغاء الوظائف، وإنشأأأأأأأاء وظائف  ديدة، ونقل املوظفني

ولن تتدخل حمكمة امسأأأأأأأأأأتئحاف يف إعادة هيكلة حقيقية ملحظمة ح  وإن كانا قد أسأأأأأأأأأأفر  عن فقدان 
وح  يف إطأأار عمليأأة إلعأأادة ا يكلأأة، وعلى غرار أي قرار إداري آخر، املوظفني لوظأأائفهمر ومع دلأأد، 

 ر(4)يقع على عاتق اإلدارة وا ب التصرف إبنصاف وعدالة وشفافية يف التعامل مع املوظفني

ونشأأأأأأري إىل سأأأأأأوابقحا القضأأأأأأائية اليت تفيد لن التعييحا  احملددة املدة أو التعييحا  احملدودة األ ل  - 20
 ر(5)توقع ابلتعديد أو التحويل إىل نومل آخر من التعيني تحطوي على م
وح  عديد تعيني موظف عم ل مبو ب تعييحا  متعاقبة م يعطي، يف حد داتت، أسأأأأأأأأأأأأأأأبااب ألي  - 21

توقع ابلتعأأديأأد، مأأا . تكن اإلدارة قأأد قطعأأا وعأأدا جلأأأأأأأأأأأأأأأرحيأأا كتأأابيأأا  عأأل املوظف يتوقع متأأديأأد تعييحأأت 
__________ 

 Nouinou v. Secretary-General of the United Nations, Judgmentقضأأأأأأأية ضنويحو ضأأأأأأأد األمني العام لومم املتحدة   (3) 

No. 2019-UNAT-902, para. 34  اليت تشأأأأأري إىل قضأأأأأية ضلوبر ضأأأأأد األمني العام لومم املتحدة ،Loeber v. Secretary-

General of the United Nations, Judgment No. 2018-UNAT-844, para. 18 أغري ، اليت تشأأري كذلد إىل قضأأية ضدي
-De Aguirre v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2016ضأأأأأأد األمني العام لومم املتحدة  

UNAT-705 وقضأأأأية ضخلف ضأأأأد األمني العام لومم املتحدة  Khalaf v. Secretary-General of the United Nations, 

Judgment No. 2016-UNAT-678رون ضأأأأأأأأأأأأأأأد األمني العام لومم املتحدة    وقضأأأأأأأأأأأأأأأية ضما دي وآخMatadi et al. v. 

Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-592 وقضأأية ضابيل ضأأد األمني العام لومم  
د ض   وقضية ضسيمونزBali v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2014-UNAT-450املتحدة  

-Simmons v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2014-UNATاألمني العام لومم املتحدة  

 ,Pacheco v. Secretary-General of the United Nations  وقضأأأأأأية ضابتشأأأأأأيكو ضأأأأأأد األمني العام لومم املتحدة  425

Judgment No. 2013-UNAT-281العام لومم املتحدة     وقضأأية ضغري ضأأد األمنيGehr v. Secretary-General of the 

United Nations, Judgment No. 2012-UNAT-236  وقضأأأية ضليفرياكوس ضأأأد األمني العام لومم املتحدة  Liverakos 

v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2012-UNAT-206 وقضأأأأأأأية ضميسأأأأأأأيحعر ضأأأأأأأد األمني  
  Messinger v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2011-UNAT-123عام لومم املتحدة  ال

 ,Dumornay v. Secretary-General of the United Nationsوقضأأأأأأأأأأأأأأية ضدوموروي ضأأأأأأأأأأأأأأد األمني العام لومم املتحدة  

Judgment No. 2010-UNAT-097ر 
، اليت Nouinou v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2019-UNAT-902, para. 34قضأأأأأأأأية  (4) 

 رLoeber v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2018-UNAT-844, para. 18تشري إىل قضية 
، اليت Nouinou v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2019-UNAT-902, para. 44قضأأأأأأأأية  (5) 

 ,He v. Secretary-General of the United Nations تشأأأأأأأأأأري كذلد إىل قضأأأأأأأأأأية ضه ي  ضأأأأأأأأأأد األمني العام لومم املتحدة 

Judgment No. 2018-UNAT-825, para. 40  وقضأأأأأأأأأأأأأأأيأأة ضموامل ضأأأأأأأأأأأأأأأأد األمني العأأامأأة لومم املتحأأدة  Muwambi v. 

Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2017-UNAT-780, para. 25 اليت تشري كذلد إىل قضية ،
-Ncube v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2017ضنكويب ضد األمني العام لومم املتحدة  

UNAT-721, para. 15  وقضأأأأية ضبرينيا ضأأأأد األمني العام لومم املتحدة  Pirnea v. Secretary-General of the United 

Nations, Judgment No. 2013-UNAT-311, para. 32 وقضأأأأأأأية ضبدوي ضأأأأأأأد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة  
 Badawi v. Commissioner-General of the United Nations Reliefوتشأأغيل الال ئني الفلسأأطيحيني يف الشأأرق األدىن  

and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Judgment No. 2012-UNAT-261, para. 33 وقضية  
-Schook v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2012ضشول ضد األمني العام لومم املتحدة  

UNAT-216, para. 3تحدة    وقضأأأأأأية ضأاد ضأأأأأأد األمني العام لومم املAhmed v. Secretary-General of the United 

Nations, Judgment No. 2011-UNAT-153, paras. 39-42  وقضأأأأأية ضسأأأأأيد ضأأأأأد األمني العام لومم املتحدة  Syed v. 

Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2010-UNAT-061, para. 13ر 
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ر وتقتضأأي السأأوابق القضأأائية أن يكون (6)و ود التزام مؤكد ابلتعديد كشأأفا حي يا  الدعو  عن إدا أو
 ر(7)هذا الوعد كتابياً على األقل

ومع دلد، ميكن الطعن يف قرار إداري بعدم عديد تعيني حمدد املدة على أسأأأاس تصأأأرف اإلدارة  - 22
ن مأأدفوعأأاً بتحيز على حنو  لو من اإلنصأأأأأأأأأأأأأأأأاف أو العأأدالأأة أو الشأأأأأأأأأأأأأأأفأأافيأأة مع املوظف أو أن قرارهأأا كأأا

ر ويتحمل املوظف عبء إثبا  أن هذه العوامل كان  ا دور يف اختاد (8)إ حاف أو دافع غري مشأأأأأأأرومل أو
 ر(9)القرار اإلداري

 :(10)وما فتئا حمكمة امستئحاف تؤكد على ما يلي - 23
يف  اإلدارية، كماعحد احلكم على جلأأأأأأحة ممارسأأأأأأة األمني العام للسأأأأأألطة التقديرية يف املسأأأأأأائل   

حالة قرار عدم التعديد، تقرر حمكمة املحازعا  ما إدا كان القرار قانونيا ورشأأأأأأأيدا وجلأأأأأأأحيحا من حيو 
اإل راءا  ومتحاسأأأأأأبار وميكن حملكمة املحازعا  أن تحظر فيما إدا كانا مسأأأأأأائل دا  جلأأأأأألة قد أمجغف لا 

رار عب يا أو  ائرار ولكن ليس من دور ونمجظر يف مسائل غري دا  جللة، وأن تحظر أيضا فيما إدا كان الق
خمتلف مسأأأأأأأارا  العمل  حمكمة املحازعا  أن تحظر يف جلأأأأأأأحة املسأأأأأأأار الذي  تاره األمني العام من بني

 املطروحة أمامتر وليس من دور حمكمة املحازعا  كذلد أن يل قرارها هي حمل قرار األمني العامر
__________ 

 .Kalil vقضأأأأأأأأية ضخليل ضأأأأأأأأد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشأأأأأأأأغيل الال ئني الفلسأأأأأأأأطيحيني يف الشأأأأأأأأرق األدىن   (6) 

Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 

Judgment No. 2015-UNAT-580, para. 67ليت تشأأأأأأأأأأأري إىل قضأأأأأأأأأأأية ضمحري ضأأأأأأأأأأأد األمني العام لومم املتحدة  ، اMunir v. 

Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-522, para. 24 اليت تشأأأأأأري كذلد إىل قضأأأأأأية ،
Ahmed v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2011-UNAT-153 ضأأأأد األمني وقضأأأأية ضعبد ه 

 رAbdalla v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2011-UNAT-138العام لومم املتحدة  
، اليت Nouinou v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2019-UNAT-902, para. 45قضأأأأأأأأية  (7) 

، اليت He v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2018-UNAT-825, para. 41تشأري إىل قضأية 
 ,Muwambi v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2017-UNAT-780تشري كذلد إىل قضية 

para. 25  اليت تشأأأري كذلد إىل قضأأأية ضإغبيح ديون ضأأأد األمني العام لومم املتحدة ،Igbinedion v. Secretary-General 

of the United Nations, Judgment No. 2014-UNAT-411, para. 26ر 
، اليت تشأري إىل He v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2018-UNAT-825, para. 43قضأية  (8) 

، Muwambi v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2017-UNAT-780, para. 27قضأأأأأأأأأأأأأأية 
 Obdeijn v. Secretary-General of the Unitedتشأأأري كذلد إىل قضأأأية ضأوبدهني ضأأأد األمني العام لومم املتحدة   اليت

Nations, Judgment No. 2012-UNAT-201, para. 33  وقضيةAhmed v. Secretary-General of the United Nations, 

Judgment No. 2011-UNAT-153, paras. 45-46ر 
، Nouinou v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2019-UNAT-902, para. 47قضأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأة  (9) 

، He v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2018-UNAT-825, para. 43تشأري إىل قضأية  اليت
-Muwambi v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2017-UNATقضأأأية  اليت تشأأأري كذلد إىل

780, para. 27  اليت تشأأأري كذلد إىل قضأأأية ضكاتشأأأان ضأأأد األمني العام لومم املتحدة ،Kacan v. Secretary-General 

of the United Nations, Judgment No. 2014-UNAT-426, para. 20 وقضأأية  Pirnea v. Secretary-General of the 

United Nations, Judgment No. 2013-UNAT-311, para. 33ر 
، اليت Nouinou v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2019-UNAT-902, para. 48قضأأأأأأأأية  (10) 

 He v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2018-UNAT-825, para. 44تشأأأأأأأأأأري إىل قضأأأأأأأأأأية 
 ,Muwambi v. Secretary-General of the United Nations )حمجذفا حاشأأأأأأأأأية داخلية(، اليت تشأأأأأأأأأري كذلد إىل قضأأأأأأأأأية

Judgment No. 2017-UNAT-780, para. 28  اليت تشري كذلد إىل قضية ضسعيد ضد األمني العام لومم املتحدة ،Said 

v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2014-UNAT-500, para. 40 واإلشارا  الواردة ضمحاًر 
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ي بعدم التعديد ضلتعيني حمدد املدة  هب أم يعت  أي قرار إدار ”ورأ  حمكمة امسأأأأأأأأتئحاف أن  - 24
غري قانو  جملرد أن القرار نفسأأأأأأأأأأأأأأأت م يوضأأأأأأأأأأأأأأأح أي سأأأأأأأأأأأأأأأبب لعدم التعديدر ولكن هذا م يع  أن اإلدارة 

بل إن اإلدارة ملزمة بذكر أسأأباب اختاد قرار ”ر (11)“مطالبة ابلكشأأف عن أسأأباب عدم عديد التعيني غري
 ر(12)“لضمان قدرة احملكمتني على إ راء مرا عة قضائية لصحة قرار اإلدارةإداري بعدم عديد التعيني 

وقد اسأأأأأتعرضأأأأأحا حكم حمكمة األونروا للمحازعا  وو دو أن دعو  السأأأأأيدة عبد اجلليل قد نمجظر  - 25
فيها بشأأأأأأأكل كامل ومحصأأأأأأأف  و. ةد يف قرار احملكمة أي خط  يف القانون أو الوقائعر وقد اسأأأأأأأتعرضأأأأأأأا 

 األونروا القرار املتحازمل عليت على الححو الوا ب وفقا للقانون الوا ب التطبيقرحمكمة 

، من ال ابا أن القرار الذي طعحا فيت (13)ففي املقام األول، وكما خلصا حمكمة األونروا جلواابً  - 26
 ل املحتهي السأأأأأأأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل أمام حمكمة األونروا للمحازعا  كان قراراً بعدم عديد عقدها احملدود األ

، ابلتزامن مع التاريخ املقرر آنذال منتهاء مشأأأأأأأرومل إشأأأأأأأرال الشأأأأأأأبابر 2017تشأأأأأأأرين األول/أكتوبر  31 يف
( الذي أمجشأأأأأأأأأأري فيت إىل 2017متوز/يوليت  1ويتضأأأأأأأأأأح دلد من حمتو  التمديد األخري لعقدها )الذي بدأ يف 

 ر2017تشرين األول/أكتوبر  31 ريخ انتهاء هذا التمديد سيوافق  أن
وكما يتضأأح من القانون املادي وسأأوابقحا القضأأائية، ف ن انتهاء اخلدمة نتيعة إلباء املفوض العام  - 27

التعاقد يف حام  إلغاء الوظائف أو ختفيمل عدد املوظفني  تلف اختالفا كبريا عن انتهاء اخلدمة نتيعة 
يا، دون إشأأعار مسأأبق، يف  ريخ امنتهاء منتهاء فرتة تعيني حمدد املدة أو حمدود األ ل، واليت يدث تلقائ

ر ولذلد، وكما ادعى املفوض العام عن حق، . يصأأأدر قرار إداري إبباء عقد (14)احملدد يف خطاب التعيني
 السيدة عبد اجلليل قبل انقضاء مدتت، وإوا قرار ابممتحامل عن عديده بعد  ريخ امنتهاءر

الوقائع املادية للقضأأية املطروحةر ويف هذا الصأأدد، و د  وبعد دلد، نظر  حمكمة األونروا يف  - 28
 ر(15)أن السبب الرئيسي لعدم عديد عقد السيدة عبد اجلليل احملدود األ ل كان هو نقل التمويل

والواقع أنأأت وفقأأاً ملأأا ورد يف حكم حمكمأأة األونروا والواثئق املو ودة يف امللف، فقأأد كأأان عأأديأأد  - 29
بد اجلليل  ضأأأأأأع، يف ولة أمور، لتوافر التمويل للمشأأأأأأرومل واسأأأأأأتمرار احلا ة إىل متديد عقد السأأأأأأيدة ع أو

، أمجخطر  السأأأأأأيدة عبد اجلليل، وويع املوظفني العاملني يف املشأأأأأأرومل، 2017حزيران/يونيت  1وظيفتهار ويف 
ر ونظراً لتوافر أموال من مشأأأأأأأأأأأاريع أخر  متو ا 2017تشأأأأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  31بتقرر انتهاء املشأأأأأأأأأأأرومل يف 

__________ 

 رObdeijn v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2012-UNAT-201, para. 32 قضية (11) 
  Nouinou v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2019-UNAT-902, para. 50 قضأأأأأأأأأأأأأأأيأأأأأة (12) 

 He v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2018-UNAT-825, para. 46تشأأأري إىل قضأأأية  اليت
 )حمجذفا حاشية داخلية(ر

 ر24طعون فيت، الفقرة احلكم امل (13) 
 Koumoin v. Secretary-General of the United Nations, Judgmentقضأية ضكوموان ضأد األمني العام لومم املتحدة   (14) 

No. 2011-UNAT-119, para. 20  ر انظر أيضأأأا قضأأأية ضكويل كونغبا ضأأأد األمني العامة لومم املتحدةKule Kongba v. 

Secretary General of the United Nations, Judgment No. 2018-UNAT-849, para. 24  و ضليو ضأأأأأأأأأد األمني العام
 رLiu v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2016-UNAT-659, para. 17لومم املتحدة  

 ر25احلكم املطعون فيت، الفقرة  (15) 
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تشأأرين  31املفوضأأية األوروبية، متكحا الوكالة من اسأأتىدام هذه األموال لتمديد عمل املشأأرومل إىل ما بعد 
 ر2017األول/أكتوبر 

غري أنأأت نظرا لعأأدم كفأأايأأة التمويأأل جلميع الوظأأائف املرتبطأأة ابملشأأأأأأأأأأأأأأأرومل آنأأذال، تعني إلغأأاء عأأدد  - 30
ر وأعد  قيادة املشأأأأأأأأرومل بيان  دو  للحصأأأأأأأأول على 2017تشأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  31ظائف بعد الو  من

تشرين  1واملالل الوظيفي للفرتة من  2017تشرين األول/أكتوبر  31موافقة على متديد املشرومل إىل ما بعد 
شأأأأأأأأأأأأأأأروملر وتعني ، وهو التاريخ اجلديد املتوقع منتهاء امل2018نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/أبريل  30ح   2017ال ا /نوفم  

وظيفأأأة لعأأأدم كفأأأايأأأة التمويأأأل ألك ر من دلأأأدر وأخرياً،  30وظيفأأأة إىل  44ختفيمل عأأأدد الوظأأأائف من 
الداعي إىل   ، أقّر املوظف املسأأأأؤول لشأأأأؤون األونروا/سأأأأورو بياَن اجلدو 2017تشأأأأرين ال ا /نوفم   15 يف

و. تكن وظيفة السأيدة عبد اجلليل مع ختفيمل عدد املوظفنير  2018نيسأان/أبريل  30متديد املشأرومل ح  
 ضمن الوظائف ال الثنير

ويف ظل هذه الظروف، كان عدم متديد عقد السيدة عبد اجلليل وواً عن إلغاء وظيفتها بسبب  - 31
نقل األموال، مما يشكل سبباً و يهاً قدمتت اإلدارة لعدم عديد تعييحهار ولذلد، ف نحا نرفمل دفع السيدة 

 كس ابعتباره دفعا بال أساس موضوعيرعبد اجلليل ابلع

وعالوة على دلأأد، وفيمأأا يتعلق بطريقأأة ممأأارسأأأأأأأأأأأأأأأأة املفوض العأأام السأأأأأأأأأأأأأأألطأأة التقأأديريأأة املمحوحأأة  - 32
 :(16)التوجلل إىل ختفيمل مستو  املالل الوظيفي، كان رأي حمكمة األونروا كالتايل يف لت

أكد املدعى عليت أن الوكالة اسرتشد  ابملعايري التالية يف ختفيمل مستو  املالل الوظيفي من   
وظيفة: أوم، يتعني اإلبقاء على محسأأأأأأأأأأق واحد ومدرب واحد على األقل لكل موقع،  30وظيفة إىل  44

َحح األولويأأأة للموظفني القأأأادرين على القيأأأام لك ر من مهمأأأة، ودوي ألداء املميزينر اخل ة وا واثنيأأأا، متمج
ال، كان أداء املدعية هو  وأضأأأأأأأأأأأأأأاف املدعى عليت أن، من بني شأأأأأأأأأأأأأأاغلي هذه الوظائف األربعة يف

األضأأأأأأأأأعف واقتصأأأأأأأأأر  خ هتا على تقدمي التدريب يف  ال تطوير األعمالر ويف هذا الصأأأأأأأأأدد، . تقدم 
 املدعية أي دليل يدحمل هذه التفسريا  املقدمة من  انب املدعى عليتر

 ةد سأأأأببا للتوجلأأأأل إىل اسأأأأتحتاا خمتلف عن هذار فمحكمة امسأأأأتئحاف، وإن اختلف املحطق وم - 33
الذي تستحد إليت، تر  أن بتطبيق املعايري املوضوعية املذكورة أعاله )محسق واحد ومدرب واحد على األقل 

مأأا الوكأأالأأة، لكأأل موقع، وموظفون قأأادرون على القيأأام لك ر من مهمأأة، ودوي خ ة وأداء مميزين(، التز 
وظيفة،  30وظيفة إىل  44ممارسأأأأأة سأأأأألطتها التقديرية للتوجلأأأأأل إىل خفمل مسأأأأأتو  املالل الوظيفي من  يف

مببادئ املساواة واملوضوعية والشفافية يف التعامل مع هذه املس لة وهي متوافقة مع سوابقحا القضائية املتعلقة 
ة على دلد، . ت با السأأأأأأيدة عبد اجلليل أن قرار مبمارسأأأأأأة السأأأأأألطة التقديرية يف املسأأأأأأائل اإلداريةر وعالو 

عدم عديد عقدها كان فيت متييز ضأأأأدها أو شأأأأابتت دوافع غري مشأأأأروعة أو يفتقر إىل العدالة أو الشأأأأفافية، 
 وم ةد أي مؤشر على دلدر

ا خطأأً  يف الوقأائع أو يف القأأانون بعأدم بأأوتأدفع السأأأأأأأأأأأأأأأيأأدة عبأأد اجلليأأل لن حمكمأأة األونروا ارتك - 34
اسأأأأتحتا ها أن عقدها قد أمجبي بصأأأأورة غري قانونية قبل أن تكمل إ ازة األمومة، مبا  الف الحظام اإلداري 

من  3-106من املادة  2ملوظفي األونروا احمللينير ويف هذا الصأأأأأأأدد، تشأأأأأأأري السأأأأأأأيدة عبد اجلليل إىل الفقرة 
هوز محح املوظفأأة املعيحأأة بعقأأد حمأأدد املأأدة إ أأازة ”حملليني، اليت تحل على أنأأت الحظأأام اإلداري للموظفني ا

__________ 

 ر27املر ع نفست، الفقرة  (16) 
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أمومة مبو ب األحكام داهتا شأأأأأأريطة أن يكون متوقعا اسأأأأأأتمرار التعيني لفرتة م تقل عن سأأأأأأتة أشأأأأأأهر من 
 ر“ ريخ العودة إىل العمل بعد إ ازة األمومة

يدة عبد اجلليل م تدخل يف نطاق هذا احلكم وإوا وم ةد أساساً  ذا الدفع نظرا ألن حالة الس - 35
من الحظام اإلداري للموظفني احملليني، اليت تحل يديدا، مبو ب البحد )هاء(  1-3-106يف نطاق املادة 
تطبَّق شأأأأأأروي إضأأأأأأافية على املوظفا  املعيحا  مبو ب عقود حمدودة األ ل، على الححو ”محها، على أن 

يف اجلزء ال أأأأا   67وتحل الفقرة ر “املتعلق بشأأأأأأأأأأأأأأأؤون املوظفني A/4ن التو يأأأأأت املبني يف اجلزء ال أأأأأا  م
 املتعلق بشؤون املوظفني على ما يلي: A/4التو يت  من
 

 إ ازة األمومة  
املوظفة اليت تكون قد أمتا سأأأأأأحة واحدة من اخلدمة املتواجلأأأأأألة يف التاريخ املتوقع للومدة، حيق  - 67 

أسأأأأبوعا متتاليا أو ح  باية عقدها احلايل احملدود األ ل، أيهما  12 ا احلصأأأأول على إ ازة أمومة ملدة 
ة خاجلأأأأأأأة غري أقربر وحيق للموظفة غري املسأأأأأأأتحقة للحصأأأأأأأول على إ ازة أمومة أن يصأأأأأأأل على إ از 

مدفوعة األ ر ملدة مخسة أسابيع متتاليةر وهب تقدمي شهادة من طبيب مسعل تبني التاريخ التقديري 
للومدة واللياقة الصأأأأأأأحية للعمل يف كلتا احلالتنير مالحظة:  تلف هذا امسأأأأأأأتحقاق عن امسأأأأأأأتحقاق 

 (رXأو الفئة  Aاملسموو بت للموظفني الدائمني )الفئة 

وتوضأأأأأأأأأأأأأأأح اللغة املبسأأأأأأأأأأأأأأأطة لوحكام األخرية، يف ولة أمور، أن إ ازة األمومة للموظفة العاملة  - 36
مبو ب عقد حمدود املدة م تتعاوز باية عقدها احلايلر وعالوة على دلد، ف ن الت ويل املبسأأأأا لوحكام 

( من الحظام اإلداري 2) 3-106األخرية ابلتوازي مع الت ويل الذي استحد  إليت السيدة عبد اجلليل )املادة 
للموظفني احملليني( يؤيد التفسأأري الذي قدمت املفوض العام وهو أن األحكام تحظّ م ببسأأاطة الشأأروي احملددة 
ملحح اإلدارة إ ازة أمومة ملوظفة، سأأأأأأأأأأأأأأأواء كان تعييحها مبو ب عقد حمدد املدة أو حمدود األ ل، أي تحظم 

عول من أ ل إرسأأأأأاء احلق يف احلصأأأأأول على إ ازة أمومة، وليس الشأأأأأروي املحطبقة  كم القانون الحافذ املف
 تبعا  مححهار

ولذلد، ومبو ب اإلطار القانو  املحطبق والوقائع امل بتة يف القضأأأأأأأأأأأأأأية، ف  ازة األمومة للسأأأأأأأأأأأأأأيدة  - 37
 تشأأأرين ال ا / 8وزمجع م أبا كان من املقرر أن تحتهي يف  2017آب/أغسأأأطس  8اجلليل، اليت بدأ  يف  عبد
، عحدما انتهى عقدها تلقائيار ومن  ، وخالفاً 2017تشأأأأأأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  31، انتها يف 2017وفم  ن

مدعاء السأأأأأيدة عبد اجلليل، ف ن محح إ ازة األمومة م ميكن وم يع  ضأأأأأمحاً متديد عقدها احملدود األ ل 
 إىل ما بعد دلد احلد الزم ر

جلليل أن حمكمة األونروا ارتكبا خط  يف اإل راءا  وإضأأأأأأأأأأأافًة إىل دلد، تدعي السأأأأأأأأأأأيدة عبد ا - 38
بعدم معاملة الطرفني ابمل ل، إدا إبا استحد  يف حكمها كلياً إىل احلعج وامدعاءا  اليت قدمتها اإلدارة، 
كمأأا لو كأأانأأا حقأأائق مطلقأأة، دون اممت أأال ملتزامهأأا ببأأذل العحأأايأأة الوا بأأة للتأأ كأأد من جلأأأأأأأأأأأأأأأحأأة تلأأد 

  األدلة اليت قدمتها لدحضهارامدعاءا  أو الحظر يف
وعلى و ت التحديد، تقول السأأيدة عبد اجلليل إن حمكمة األونروا . تسأأمح  ا ابسأأتدعاء شأأهود  - 39

لودمء يشأأهدوا أمام احملكمة لن محسأأق املشأأرومل يف املكتب الرئيسأأي يف دمشأأق أبلغها ر ياً ع  ا اتف، 
الأة، أن عقأدهأا مت عأديأده وأبأا يحبغي أن تقطع إ أازة األمومة إثر تكليفأت ابلقيأام بأذلأد ابلحيأابأة عن الوكأ

 ر2017تشرين ال ا /نوفم   1وتباشر العمل يف 
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وم ةد أسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأاً  ذه امدعاءا  أيضأأأأأأأأأأار ففي البداية، م يو د أي دليل أمام حمكمة األونروا  - 40
ا قد مت عديده، أو يوحي بو ود هذه القضأأية يدعم امدعاء الذي قدمتت السأأيدة عبد اجلليل لن عقده يف

ر وكما دمجكر آنفا، لكي 2017تشأأأأأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  31توقع مشأأأأأأأأأأأأرومل لديها بتعديد عقدها إىل ما بعد 
ي با ادعاء املوظف و ود توقع مشأأأأأأأرومل بتعديد التعيني، هب أم يسأأأأأأأتحد إىل  رد أتكيد شأأأأأأأفوي، وإوا 

 ر(17)وعد كتايب
وعلى الرغم من اعتمادها على عدد عقدها مع الوكالة ابسأأأأأأأأتمرار على مد  السأأأأأأأأحوا  السأأأأأأأأبع  - 41

املاضية، م يو د دليل على و ود وعد جلريح أو على األقل التزام مؤكد بتعديد عقدها إىل ما بعد  ريخ 
يف عدم  ر وعلى الرغم من أنت هوز للموظف أن يطعن2017تشأأأأأأأأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  31انتهاء العقد يف 

عديد التعيني على أسأأأأاس أن اإلدارة قطعا وعدا جلأأأأرحيا أد  إىل توقع مشأأأأرومل ابلتعديد، ف نت م يو د 
سأأأأأحد قانو  للقول لن دة وعد ضأأأأأم  ابلتعديد وبع من عديد التعيني سأأأأأابقاًر بل على العكس، يحبغي 

املتعلق بشأأأأؤون  A/4نون القائم )التو يت أن يكون هذا الوعد جلأأأأرحياً وكتابياًر وأخرياً وليس آخراً، يحل القا
( على أن متديد العقود احملدودة األ ل يتم إبجلدار خطاب متديد خلطاب 48املوظفني، اجلزء ال ا ، الفقرة 

 التعيني األجللي، وهو ما . حيدث يف هذه احلالةر
لمحازعا  ارتكبا وعالوة على دلد، ف ن ما دكرتت السأأأأأيدة عبد اجلليل من أن حمكمة األونروا ل - 42

خط  يف اإل راءا  بعدم اسأأأأأأأأأأأأأأأتدعاء الشأأأأأأأأأأأأأأأهود الذين عرّفتهم يف طلبها، لتقدمي أدلة أمام احملكمة ليس 
 أساس من الصحةر لت
فبأأادئ دي بأأدء، نأأذكر أن حمكمأأة األونروا تتمتع بسأأأأأأأأأأأأأأألطأأة تقأأديريأأة واسأأأأأأأأأأأأأأأعأأة مبو أأب نظأأامهأأا  - 43

ر وتؤكد سأأأأأأأأأوابقحا القضأأأأأأأأأائية (19)ي أن يمجحسأأأأأأأأأب إليتللبا يف مقبولية أي دليل والوزن الذي يحبغ (18)الداخلي
ابسأأأأأأأأأأتمرار على أن حمكمة امسأأأأأأأأأأتئحاف لن تتدخل ابسأأأأأأأأأأتىفاف يف السأأأأأأأأأألطة التقديرية الواسأأأأأأأأأأعة املىّولة 

لتمكيحها من الفصأأأأأأأأل يف الدعاو  على حنو محصأأأأأأأأف وسأأأأأأأأريع  (20)للمحكمة امبتدائية يف إدارة قضأأأأأأأأاوها
__________ 

 Kalil v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees قضية (17) 

in the Near East, Judgment No. 2015-UNAT-580, para. 67 اليت تشأأأري إىل قضأأأية ،Munir v. Secretary-General 

of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-522, para. 24 اليت تشأأأأأأأأأأأأأأأري كذلد إىل قضأأأأأأأأأأأأأأأية ،Ahmed v. 

Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2011-UNAT-153 وقضأأأأأأأأأأأأأأية ،Abdalla v. Secretary-

General of the United Nations, Judgment No. 2011-UNAT-138ر 
 من الحظام الداخلي حملكمة األونروا للمحازعا ر 14انظر املادة  (18) 
 ,Lemonnier v. Secretary-General of the United Nationsقضأأأأأأأأأأأأأأأيأأة ضليمونيري ضأأأأأأأأأأأأأأأأأد األمني العأأام لومم املتحأأدة   (19) 

Judgment No. 2017-UNAT-762, para. 37  اليت تشأأأأأأأأأأأأأأأري إىل قضأأأأأأأأأأأأأأأية ضليونغديل ضأأأأأأأأأأأأأأأد األمني العام لومم املتحدة ،
Ljungdell v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2012-UNAT-265, para. 26ر 

 Namrouti ئني الفلسأأطيحيني يف الشأأرق األدىن  قضأأية ضوروض ضأأد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشأأغيل الال (20) 

v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 

East, Judgment No. 2015-UNAT-593, para. 33  اليت تشأأأأأأأري إىل قضأأأأأأأية ضسأأأأأأأتيدلر ضأأأأأأأد األمني العام لومم املتحدة ،
Staedtler v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-560, para. 30 اليت تشأأأأأأأأري ،

 Leboeuf et al. v. Secretary-General of theكذلد إىل قضأأأأأأأأأأأأية ضلوبوف وآخرون ضأأأأأأأأأأأأد األمني العام لومم املتحدة  

United Nations, Judgment No. 2013-UNAT-354, para. 8 وقضأأأأأأية ،Gehr v. Secretary-General of the United 

Nations, Judgment No. 2013-UNAT-294, para. 20  وقضأأأية ضبريتوتشأأأي ضأأأد األمني العام لومم املتحدة ،Bertucci 

v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2010-UNAT-062, para. 23ر 
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م  اليت يتعّلى فيها احلرمان من إ راء حماكمة وفق األجلأأأأأأأأأأأأأأول ر ولن نتدخل إم يف احلا(21)وإلقامة العدل
 ر(22)املرعية مبا ميس  ق أحد الطرفني يف تقدمي األدلة

 ويف القضية موضع الحظر، م نقبل حعة السيدة عبد اجلليل الدافعة ببلوغ هذه العتبةر - 44
حاف على أبا ختتل ابلحظر ( )د( من الحظام األسأأأأأأأاسأأأأأأأي حملكمة امسأأأأأأأتئ1) 2ف وم، تحل املادة  - 45

والبا يف دعاو  امسأأأأتئحاف اليت ترفع بشأأأأ ن أحكام جلأأأأادرة عن حمكمة األمم املتحدة للمحازعا ، واليت 
يؤكأأأأد فيهأأأأا على أن حمكمأأأأة املحأأأأازعأأأأا  ارتكبأأأأا خطأأأأ  يف اإل راءا  من الحومل الأأأأذي يؤثر على البأأأا 

امسأأأأأأتئحاف، م يتعني عليت أن يؤكد وي با القضأأأأأأيةر ويرتتب على دلد أن أي طرف، لكي يحعح يف  يف
حمكمة املحازعا  ارتكبا خط  يف اإل راءا  فحسأأأأأأأأأأأأأأأب، بل أن هذا اخلط  أثّر أيضأأأأأأأأأأأأأأأا على البا  أن
ر ومن  ، ح  لو كان دة خط  يف اإل راءا ، سأأأأأأيلزم على السأأأأأأيدة عبد اجلليل أن ت با (23)القضأأأأأأية يف
 وهو ما . تفعلت يف القضية موضع الحظرر هذا اخلط  كان سيؤثر على البا يف القضية، أن

اثنياً، يف غياب أدلة مسأأأأأأأأأأأأعلة عن و ود وعد كتايب جلأأأأأأأأأأأأريح أو على األقل التزام مؤكد بتعديد  - 46
، . يكن من غري املعقول من  أأانأب 2017تشأأأأأأأأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  31عقأأدهأأا بعأأد  ريخ انتهأأائأأت املوافق 

رضر والواقع أن السأأأأيدة عبد اجلليل . تزعم ح  أمام حمكمة حمكمة األونروا أم تسأأأأتدعي شأأأأهودا  ذا الغ
من  48األونروا أن هحال أدلة من هذا القبيل، أي خطاب متديد مطابق للمواجلأأأأأأأأأأأأأأأفا  الواردة يف الفقرة 

املتعلق بشؤون املوظفنير بل إبا ادعا أن محسق املشرومل يف املكتب الرئيسي  A/4اجلزء ال ا  من التو يت 
لغها تليفونياً بتعديد عقدهار ومع دلد، وكما سأأأأأأأأأأأبق دكره أعاله، ح  لو كان األسأأأأأأأأأأأاس يف دمشأأأأأأأأأأأق أب

الوقائعي مدعائها جلأأأأحيحاً وجلأأأأّدق عليت الشأأأأهود، ف نت لن يفي مبعيار سأأأأوابقحا القضأأأأائية من أ ل إثبا  
 ر2017وبر تشرين األول/أكت 31توقعها املشرومل بتعديد عقدها احملدود األ ل بعد  ريخ انتهائت املوافق 

وأو كأأان األمر، فقأأد أمجخطر  السأأأأأأأأأأأأأأأيأأدة عبأأد اجلليأأل، وويع املوظفني العأأاملني يف املشأأأأأأأأأأأأأأأرومل،  - 47
املوافق  ريخ انتهاء  2017تشأأأأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  31، بتقرُّر انتهاء املشأأأأأأأأأأأرومل يف 2017حزيران/يونيت  1 يف

على بيان  2017شأأأأرين ال ا /نوفم  ت 15عقدها، بيحما وافق املوظف املسأأأأؤول لشأأأأؤون األونروا/سأأأأورو يف 
مع اإلبقاء على عدد أقل من املوظفني،  2018نيسأأأأأأأأأأأأأأان/أبريل  30املتعلق بتمديد املشأأأأأأأأأأأأأأرومل ح    اجلدو 

تكن السأأأيدة عبد اجلليل محهمر ولذلد، م ميكححا أن ةد أي خط  يف اإل راءا  املطروحة أمام حمكمة  .
 سيدة عبد اجلليل يف احملاكمة وفق األجلول املرعيةراألونروا للمحازعا ر و. تمجحتهد حقوق ال

__________ 

 Bastet v. Secretary-General of the United Nations, Judgmentمني العام لومم املتحدة  قضأأأأأية ضابسأأأأأتيا ضأأأأأد األ (21) 

No. 2014-UNAT-423, para. 14  اليت تشأأأأأأأأأأأري إىل قضأأأأأأأأأأأية ضخامبا  ضأأأأأأأأأأأد األمني العام لومم املتحدة ،Khambatta v. 

Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2012-UNAT-252, para. 15ر 
 .Uwais vقضأأية ضعويس ضأأد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشأأغيل الال ئني الفلسأأطيحيني يف الشأأرق األدىن   (22) 

Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 

East, Judgment No. 2016-UNAT-675, para. 27 اليت تشأأأأري إىل قضأأأأية ضوو ضأأأأد األمني العام لومم املتحدة ، Wu v. 

Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-597, paras. 34 and 35ر 
 .Nimer vاألدىن   قضأأأأأأية ضور ضأأأأأأد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشأأأأأأغيل الال ئني الفلسأأأأأأطيحيني يف الشأأأأأأرق (23) 

Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near 

East, Judgment No. 2018-UNAT-879, para. 33  اليت تشأأأأأأأأأأأأأري إىل قضأأأأأأأأأأأأأية ضودو ضأأأأأأأأأأأأأد األمني العام لومم املتحدة ،
Nadeau v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2017-UNAT-733/Corr.1, para. 31ر 
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وإضأأأأأافة إىل دلد، م هوز املسأأأأأاس ابلحتائج الوقائعية اليت توجلأأأأألا إليها حمكمة األونروا مبو ب  - 48
( )هأأأأأأأأ( من الحظام األساسي حملكمة امستئحاف إم إدا ارتمجكب خط  بش ن واقعة أد  إىل اختاد 1) 2املادة 

جبالء أنت غري معقول، وهو ما . حيدث يف هذه احلالةر وتعي هذه احملكمة أن القاضأأأأأأأأأأأأأأأي الذي قرار يبدو 
ر وحنن مقتحعون لن (24)يحظر يف القضأأأأأأأأية ملّم جبميع املسأأأأأأأأائل املطروحة للبا فيها واألدلة املعروضأأأأأأأأة عليها

ب مقحعة ت ر تدخل اسأأأتحتا ا  حمكمة األونروا متسأأأقة مع األدلةر و. تقدم السأأأيدة عبد اجلليل أي أسأأأبا
 هذه احملكمةر ولذلد، ف نحا نرفمل احلعج اليت قدمتها السيدة عبد اجلليل دفعاً ابلعكسر

ومع دلد، وعلى الرغم من أن حمكمة امسأأأأأأأأأتئحاف م تتحاول مسأأأأأأأأأ لة أ ر السأأأأأأأأأيدة عبد اجلليل  - 49
تشأأأأأأأأأأأأرين األول/أكتوبر  31العمل الذي رمبا تكون قد قدمتت للوكالة ملدة شأأأأأأأأأأأأهر بعد انتهاء عقدها يف  عن

إىل أن أمجبلغا لن عقدها يف الواقع . هدد ألن هذا ليس  زءا من قضأأأأأأأأأأأيتها املعروضأأأأأأأأأأأة أمام هذه  2017
 احملكمة، ف نحا نفرتض أبا تقاضا أ را محاسبا لذلد العمل على أساس امستحقاق الكمير

عا  . ترتكب خط  يف القانون وامسأأأأأأأتحتاا الذي خلصأأأأأأأحا إليت ومفاده أن حمكمة األونروا للمحاز  - 50
أو الوقائع برفضأأأأأأأها طعن السأأأأأأأيدة عبد اجلليل يف قرار عدم عديد عقدها حيول دون احلكم بدفع تعويملر 
فحظرًا لعدم و ود أي خمالفة قانونية، م يو د ما ي ر احلكم مبحح أي تعويملر وكما دكر  هذه احملكمة 

  و ود خمالفة قانونية  وم ميكن مححت دون حدوث م ميكن محح تعويمل يف حالة عدم ثبو ”من قبل، 
 ر(25)“انتهال حلقوق املوظف أو خمالفا  إدارية تستلزم اجل 

وأخرياً، يطلب املفوض العام إىل حمكمة امستئحاف أن يكم بدفع تعويمل عن تكاليف الدعو   - 51
امسأأأأأأأأأتئحاف على حنو بنّير دومر من دومرا  الومو  املتحدة إلسأأأأأأأأأاءة اسأأأأأأأأأتغالل إ راءا   300قدره 

( من الحظام األساسي 2) 9وهوز  ذه احملكمة أن يكم بدفع تعويمل عن تكاليف الدعو  مبو ب املادة 
حملكمة امستئحاف يف احلام  اليت تر  فيها أن أحد الطرفني قد أساء استغالل إ راءا  امستئحاف على 

مر بدفع تعويمل عن التكاليف بصأأأأأأأأأأفة اعتيادية على حنو بنّير وبحاء على دلد، فهي م متلد سأأأأأأأأأألطة األ
أسأأأأأاس و وب أن يتبع الفوز ابلدعو  فرض تعويمل عن التكاليفر وإوا هوز  ا أن تفعل دلد يف حالة 
إسأأأاءة امسأأأتغالل البّيحة فقار وم ميكن وجلأأأف تقدمي هذا الطعن لنت إسأأأاءة اسأأأتغالل للعملية، وم تقدم 

   م يو د أساس للحكم بدفع تعويمل عن التكاليف لصاحل املفوض العامرالوكالة أدلة تدعم دلدر ومن 
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__________ 

، اليت تشأأري إىل قضأأية He v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2018-UNAT-825, para. 59 قضأأية (24) 
Kacan v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-582, para. 25 اليت تشأأأأأري كذلد إىل ،

 رStaedtler v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-546, para. 35 قضية
، Kule Kongba v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2018-UNAT-849, para. 34 قضأأأأأأية (25) 

 Kucherov v. Secretary-General of the Unitedاليت تشأأأأأري إىل قضأأأأأية ضكوتشأأأأأريوف ضأأأأأد األمني العام لومم املتحدة  

Nations, Judgment No. 2016-UNAT-669, para. 33 اليت تشأأأأأري كذلد إىل قضأأأأأية ضوشأأأأأاو ضأأأأأد املفوض العام لوكالة ،
 Wishah v. Commissioner-General of theاألمم املتحدة إلغاثة وتشأأأأأأأأأغيل الال ئني الفلسأأأأأأأأأطيحيني يف الشأأأأأأأأأرق األدىن  

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Judgment No. 2015-

UNAT-537, para. 40   واإلشأأأارا  الواردة ضأأأمحاً  وانظر أيضأأأا قضأأأية ضنووكي ضأأأد األمني العام لومم املتحدةNwuke v. 

Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2015-UNAT-508, para. 27 ة ضأأأأأد األمني   وقضأأأأأية ضأمجمّ 
 ,Oummih v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No. 2014-UNAT-420العام لومم املتحدة  

para. 20  وقضأأأأأأأية ضأنتاكي ضأأأأأأأد األمني العام لومم املتحدة  Antaki v. Secretary-General of the United Nations, 

Judgment No. 2010-UNAT-095, para. 23ر 
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