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 رئيسا –فرانسوا نيفين  - القاضي جان  
جعفر محمد حكمت األشييييهب )المسييييتونم(ظ وسو موفم سييييااأل في وكالة األمم المتحد  رفع السيييييد   - 1

إلغاثة وتشيييييييييغيل اللجطين الفلسيييييييييطيىيين في الشييييييييير  األ نى )األونرواظ والوكالةظ على التوالي(ظ أمام محكمة  
ى المىييااعييات التييابعيية لوكيياليية األمم المتحييد  إلغيياثيية وتشييييييييييييييغيييل اللجطين الفلسييييييييييييييطيىيين في الشيييييييييييييير  األ ن

األونروا للمىااعات أو المحكمة(  عوى ضيييييييييد قرار اتالته الوكالة بهنهام عقدا المحد  المد  بسييييييييي ب   )محكمة
ضييعم األ امو وقررت محكمة األونروا للمىااعات أن الوكالة تفييرفت وفقا ل اار التى،يميظ ووفرت أسيياسييا  

عتقد أنهظ وعلى الرغم من أنه ليس من  وافيا لقرار إنهام تعيين المسيييييييييتوننمو ونحن نق ل ازسيييييييييتطىا  ج ئياو ون
المطلوب قيانونيا وجو  عمليية لتقييم األ ام من أجيل إنهيام الايدميةظ فقيد كيان يى غي ات يام إجرامات ملئميةو وفي  
سلا القضييييييةظ أانهي التعيين  ون سيييييااأل إنلار بضيييييعم األ امظ ومن  ون مهلة إشيييييعار كافية بعوا  هو ويالغى  

بياإلعيا   إلى الوفيفية السيييييييييييييييابقيةظ أو  فع م لل تعوياظ ك يدييل عن  لي ظ يعيا   قرار إنهيام الايدميةظ وي مر  
 صافي المرتب األساسي لشهرينو

 
 الوقائع واإلجراءات 

ظ عاي نن السييد جعفر محمد حكمت األشيهب )المسيتوننم( من قن ل وكالة 2017تموا/يوليه    9اعت ارا من  -   2
ىيين في الشر  األ نى بعقد محد  المد  موففا لمشاريع الطوارئظ  األمم المتحد  إلغاثة وتشغيل اللجطين الفلسطي 

 الشريحة واوظ لمد  ستة أشهرظ ضمن وحد  التىسيأل في حازت الطوارئظ بالمكتب الميداني في األر نو 

ظ االب من المسيييييييييتوننم مراجعة سييييييييير  لمشيييييييييروم تقرير مرحلي كان  2017آب/أغسيييييييييطس   16وفي  - 3
 ون    2016ىاقضييييات واضييييحةظ وكانظ إلى حد ك يرظ مىسييييوعا من تقرير عام  قدمهظ ألن التقرير تضييييمن ت قد

 و2017معالجة التعديلت المتعلقة بعام 

موجهة إلى ماتلم الموففينظ أشييييييييييارت   2017أيلو /سيييييييييي تم ر  20وفي رسييييييييييالة إلرترونية م رعة  - 4
دانية حتى يتسيييييييىى له مىسيييييييقة حازت الطوارئ إلى أنها حاولت إشيييييييرا  المسيييييييتوننم في م يد من األعما  المي

التوصييييييييييل إلى فهم أفضييييييييييل للادمات التي تقدمها وحد  التىسيييييييييييأل في حازت الطوارئو واشييييييييييترت من عمل  
المسييييييييتوننمظ وز سيييييييييما من ضييييييييعم مهاراته في إعدا  التقاريرظ ومن أنه كان يتعين إعا   إسييييييييىا  مهامه إلى 

 موففين آعرينظ ألن عمله لم يكن يمكن التعويل عليهو

ظ أفا  مسيي و  العلقييييييييييييييييات مع الجهات 2017تشييرين األو /أوتو ر   4سييالة إلرترونية م رعة وفي ر  - 5
المييييييييييييييييييييييييانحة في األونروا إ ار  العلقات الاارجية وازتفيييييييييا  في األونروا بونه على الرغم من توفير التدريب  

 المىت،م للمستونمظ فهن أ اما كان  ون المستوى المق و و

ظ اشييييترت مىسييييقة حازت الطوارئ إلى 2017تشييييرين األو /أوتو ر   9رعة وفي رسييييالة إلرترونية م   - 6
 و2017المستوننم من التوعيرات في رفعه للتقارير الشهرية لشهري تموا/يوليه وآب/أغسطس  

ظ أالل مشير  المسيتوننم المسيتوننمن أنه 2017تشيرين األو /أوتو ر    19وفي رسيالة إلرترونية م رعة   - 7
 ايع الثلثة الماضية معلومات سهلة المتىاو ولم يقدم على مدى األسا

ظ أعطر مدير عمليات األونروا في األر ن المستوننم  2017تشرين الثاني/نوفم ر   6و رسالة م رعة  - 8
 و2017تشرين الثاني/نوفم ر  20بهنهام تعييىهظ اعت ارا من  
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إعا   الى،ر في قرار    ظ رفع المسيييييييييتوننم التماسيييييييييا يطلب فيه2017كانون األو / يسيييييييييم ر  22وفي  - 9
 تعييىهو إنهام

ظ رفع المسيييييييييتوننم  عوى إلى محكمة األونروا للمىااعاتو وا  عى أنه 2018نيسيييييييييان/أاريل  10وفي  - 10
وان ي  ي مهيامه على أوميل وجهظ وأن عقيدا أنهي ق يل انقضييييييييييييييام مدته ومن  ون م ررظ كميا أنه لم يتلأل أي  

ضييييرر ما ي ومعىوي ونفسييييي  ”لمسييييتوننم تعويضييييا عما لحأل به من  إنلار أو تو يخ ق ل إنهام تعييىهو والب ا
 ناجمظ حسب اعمهظ عن إنهام تعييىه بشكل تعسفيو  “وا ي

ظ ر  ت محكمة األونروا  2019آب/أغسييييطس    5الم رخ    UNRWA/DT/2019/038وفي الحكم رقم   -   11
للمىااعات  عوى السيييد األشييهبو وزح،ت محكمة األونروا للمىااعات أنهظ ون،را لما تلقاا المسييتوننم من تدريب  
و عم إضييييييييافي من الوكالةظ فهنه ز يمكن له از عام بونه لم يكن مدركا لقفييييييييور أ ائهو وقررت محكمة األونروا  

 ن الوكالة تفرفت وفقا ل اار التى،يميظ ووفرت أساسا وافيا لقرار إنهام تعيين المستونمو للمىااعات أ 

واسيييتونم السييييد األشيييهب الحكم الفيييا ر عن محكمة األونروا للمىااعات أمام محكمة األمم المتحد   - 12
لتقديم   2019فم ر  تشيرين الثاني/نو  4للسيتطىا  )محكمة ازسيتطىا (و وكتب المسيتوننم إلى قلم المحكمة في 

اسييييييييتطىافهو فواشييييييييير عليه بون يو عه في اوابة اإليدام اإللرترونيو و سيييييييي ب مشيييييييياول فىيةظ ماى  تمديدا إلعا   
 استطىافهو تقديم

 تشييييييييييييييرين الثيياني/  25وأحيلييت نسييييييييييييييايية من ميلكر  ازسييييييييييييييتطىييا  )بياللغيية العر ييية( إلى الوكيالية في   - 13
 و ولم يقدم المفوض العام ر او2019 نوفم ر

ظ  عا قلم محكمة ازسيييييييييييتطىا  المسيييييييييييتوننم  2020ح يران/يونيه   23وفي رسيييييييييييالة إلرترونية م رعة   - 14
والمسييتوننم ضييدا إلى إالك محكمة ازسييتطىا  بما إ ا كانت سىا  وثيقة سييياسيية عامة أو وثيقة إ ارية أعرى  

 نافمة لعملية استعراض أ ام الموففين المعيىين بعقد محد  المد و

ظ أشيييار المسيييتوننم ضيييدا إلى أنه ز توجد وثيقة  2020ح يران/يونيه    24الة إلرترونية م رعة وفي رسييي -   15
سييييييييياسيييييييية عامة أو وثيقة إ ارية أعرى تى،م عملية اسييييييييتعراض أ ام الموففين المعيىين بعقو  محد   المد ظ وأن 

وليسييييت   العامة   التحقيأل أسيييفرظ مع  ل ظ عن وجو  اسيييتمار  ز يشيييار إليها في أي صييي  من صيييكو  السيييياسييية 
مرفقة بوي مىهاظ كما أنها غير مدرجة على الشييي كة الداعلية لرونرواظ وز توجد اريقة موحد  على نطا  الوكالة  

 و 2020 ح يران/يونيه   25بشون استادام ازستمار و وأاحيلت ازستمار  بال ريد اإللرتروني إلى قلم المحكمة في 

ا بون 2020يوليه  /تموا 6وفي رسيييييييالة إلرترونية م رعة  - 16 ظ أوع  قلم المحكمة إلى المسيييييييتوننم ضيييييييد 
ظ و عا الطرفين إلى تقديم  فوم  I/112.6/15ي و  محكمة ازسيييييتطىا  اىسييييياة من األمر التوجيهي للموففين  

 بشون سلا األمر التوجيهيظ فضل عن استمار  تقرير تقييم األ ام للموففين المعيىين بعقو  محد   المد و

ا  فعه في ولم يق - 17  و2020أيلو /س تم ر  14دم المستوننم  فعا آعرظ وقدم المستوننم ضد 
 

 الدفوع
 استئناف السيد األشهب   

 يطلب المستوننم اعت ار استطىافه مستوفيا لشروط المق ولية ألنه رافع ضمن المهلة المحد  و - 18
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إنهيام الايدمية قيانونيو فقيد أنهي العقيد ق يل وقيد أعطيوت محكمية األونروا للمىيااعيات عىيدميا قررت أن   - 19
انقضيائه  ون م رر قانوني مق و  و ون إادام أي سي بظ مما يعىي ضيمىا حدون انتها  واضي  لشيروط العقد  
وأحكام القانونو ولم تفييييييدر األونروا أي تحليرات عطية أو شييييييفوية أو تو ياات أو ج امات تو ي يةو ال على  

 ارسائل تشكر فيها المستوننم وتهىطه على استيفائه الرامل زلت اماته المهىيةوالعكس من  ل ظ بعثت األونروا 

وقد أعطوت محكمة األونروا للمىااعات في ازعتما  حفيييييييرا على األ لة المقدمة من األونرواظ  ون   - 20
جميع    إادام أي أسييييي اب أو م ررات لق و  مجموعة من األ لة ورفا األعرىو ويد عي المسيييييتوننم أنه ر   على

األ لة والرسيييييييائل التي قدمتها األونروا في محاولة مىها إلفهار أوجه القفيييييييور لدى المسيييييييتوننمظ بما في  ل   
ر و ا التي تث ت أنه ات ع تعليمات المشير  الم اشير عليه حرفياظ وأن األونروا متحي   ضيداظ وأنها أادت سيوم  

 ائما مجافيا للحقيقة والوقائعونية تجاسه اتفويرا على أنه الطر  الماطئظ وسو أمر كان  

ويطلب المستوننم إلغام حكم محكمة األونروا للمىااعات ويطالب اتعوياو وفيما يتعلأل بالتعوياظ   - 21
يلكر المسييييييييييتونم أن عقدا المحد  المد  كان عقدا قاال للتجديد لمد  تفييييييييييل إلى أر ع سييييييييييىواتو ويضييييييييييي  

وفيفته وأن لديها مي انية مافيفية لتل  الوفيفة لمد  أر ع سيىوات  المسيتوننم أن األونروا ز ت ا  بحاجة إلى 
أعرىو وللل  فقد كان بمسيييتطام المسيييتوننم أن يفترض أنه سيييي قى في وفيفته لمد  أر ع سيييىوات على األقلظ  
وز سييييييييما أنه نا  الرت ة األولى ضيييييييمن الىاجحين في فحظ المرشيييييييحين للوفيفةظ وأنه لم يتلأل أادا أي إنلار  

يخ أو أنه لم ياضيع ألي إجرام تو ي ي عل  فتر  عمله في الوكالةو و ىام على  ل ظ يلتمس المسيتوننم  تو  أو
 تعويضا عن إنهام عقدا بشكل غير قانوني بم لل ز يقل عن راتب إضافي ألر ع سىواتو

وننم  ويدفع المسيييييتوننم أيضيييييا بون محكمة األونروا للمىااعات أعطوت في عدم إرسيييييالهاظ إلى المسيييييت - 22
إلى ممثليهظ أثىيام المحياوميةظ أي رسييييييييييييييائيل أو ميلكرات أو ال يات بياللغية العر ييةظ رغم أن اللغية العر يية سي   أو

 اللغة المستادمة في إجرامات المحاومة في تل  القضيةو
 

 رّد المفوض العام   

 لم يقدم المفوض العام ر ا على ازستطىا و - 23

وكلل  باسيتمار  تقرير تقييم   I/112.6/15علأل باألمر التوجيهيويدعي المفوض العامظ في  فعه المت - 24
األ ام للموففين المعيىين بعقو  محيد   الميد  أن  لي  األمر التوجيهي ز يىط أل على سيلا الحيالية ألنيه يىط أل  

 على الموففين الدوليين من الفطة الفىية وفطة الادمات العامةو
 

 االعتبارات 
 مق ولية ازستطىا    

  و UNRWA/DT/2019/038ظ تلقى المسيتوننم الىظ اإلنرلي ي للحكم رقم  2019آب/أغسيطس    5في   - 25
والب من محكمة األونروا للمىااعات أن ت و ا اىسياة من الحكم باللغة العر يةو ووفقا لما أفا  به المسيتوننمظ  

 و2019أيلو /س تم ر   8تم استلم الىساة العر ية من الحكم في 

ظ كتب ممثل المسيييييييييييتوننم إلى قلم محكمة ازسيييييييييييتطىا  لتقديم 2019اني/نوفم ر  تشيييييييييييرين الث 4وفي  - 26
استطىافهو فواشير عليه أن يو عه في اوابة اإليدام اإللرترونيو وقد ال  محاوزت عديد  لرفع ازستطىا ظ ولرن  

وللل ظ    ول تل  المحاوزت بامت بالفشيييييل بسييييي ب عطو فىي في ن،ام اإليدام اإللرتروني لمحكمة ازسيييييتطىا و
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ظ إلالغه 2019تشيييييييييرين الثاني/نوفم ر  4وتب ممثل المسيييييييييتوننم م اشييييييييير  إلى قلم محكمة ازسيييييييييتطىا ظ في 
 بالعطل والب تمديد المهلةو

ظ تلقى المستونم رسالة إلرترونية من وحد  الدعم التقىي التابعة 2019تشرين الثاني/نوفم ر   8وفي  - 27
لل فىي في الى،امو وفي التاريخ نفسييهظ تلقى رسييالة إلرترونية من قلم  لمكتب إقامة العد  تعتر  فيها اوجو  ع

ظ 2019تشييييرين الثاني/نوفم ر   12المحكمة تفيد بونه سيييييامى  ثلثة أيام عمل إضييييافية لرفع ازسييييتطىا و وفي  
 تمكن ممثل المستوننم من رفع ازستطىا  بمساعد  وحد  الدعم التقىي وقلم محكمة ازستطىا و

 طىا  مستوٍ  لشروط المق وليةووازست - 28
 

 الترجمة من اإلنرلي ية إلى العر ية   
يدفع المسيتوننم بون محكمة األونروا للمىااعات لم ترسيلظ سيوام له أو لممثلهظ أي رسيائل أو ملكرات  - 29

 قضيةوأو ال ات باللغة العر يةظ رغم أن اللغة العر ية سي اللغة المستادمة في إجرامات المحاومة في تل  ال

 :(1)ما يلي “أاو فر  ”وقررت محكمة ازستطىا  في قضية  - 30

يقتضييي الحأل األسيياسييي للموفم في مشيياركة كاملة في اإلجرامات القضييائية أن تتا  له   
فرصيية الحفييو  على ترجمةظ ز لر  المسييتوننم ضييدا فحسييبظ ال أيضييا للتعليقات التي قد يفييدرسا 

زحقة من اإلجراماتظ وز سييييييما إ ا تضيييييمىت تل  التعليقات  حضيييييا المسيييييتوننم ضيييييداظ في مرحلة 
 ز عامات الموفمو

وفي سلا القضييييييييةظ يدعي المسيييييييتوننم وجو  انتها  لحقه في الحفيييييييو  على ترجمة لجميع الوثائأل   - 31
تمس أي  المت ا لة أثىام سييير اإلجرامات أمام محكمة األونروا للمىااعاتظ لرىه ز يث ت وقوم أي أضييرار وز يل

 إنفا  بشون تل  المسولةو وز يمكىىا ق و  ازستطىا  على أساس التقفير اإلجرائي الم عومو
 

 األسس الموضوعية   
عاي ن المسييييتونم بموجب عقد محد  المد  لمد  سييييتة أشييييهرو وكان السيييي ب المقتر  إلنهام تعييىه سو   - 32

نه لم يا ل ل قط اوجو  أي جوانب قفيييييييورظ  ضيييييييعم أ ائهو وسو يعترض على أن أ اما كان ضييييييي يفاظ ويد عي أ
 يتلأل أي تحليرات أو تو ياات من الوكالةو ولم

 :ويىظ الى،ام األساسي للموففين المحليين على ما يلي - 33
 

 إنهاء الخدمة  -   تاسعا    
 1-9البند    

للمفوض العيييام أن يىهي تعيين أي موفم في أي وقيييت إ ا رأى أن سيييلا اإلجرام يايييدم   
 مفلحة الوكالةو

 

__________ 

ظ  اللجطين الفلسييييطيىيين في الشيييير  األ نى تيسييييير صييييل  سييييلمة أاو فر   ضييييد المفوض العام لوكالة األمم المتحد  إلغاثة وتشييييغيل   (1) 
 و53ظ الفقر  UNAT-1011-2020الحكم رقم 
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 2- 9البند     

يجوا للموففين أن يسيتقيلوا بعد أن يقدموا إلى المفوض العام اإلشيعار المطلوب بمقتضيى   
 تعييىهمو شروط

 
 3- 9البند     

)ألم( يوجه إلى الموفم اللي يتقرر إنهام تعييىه الم قت إشييييييعار كتااي الل  ق ل إنهام   
 بوية مد  أعرى يكون مىفوصا عليها في كتاب تعييىهو  عدمته بور عة عشر يوما على األقلظ أو

  )بيام( يجوا للمفوض العيامظ ايدز من فتر  اإلشيييييييييييييعيارظ أن ييو ن ايدفع تعويا محسيييييييييييييوب على   
 المرتب وال دزت التي كان الموفم سيتقاضاسا لو كان تاريخ إنهام الادمة في نهاية فتر  اإلشعارو  أساس 

 
 4- 9البند     

المفوض العام ن،اما لدفع التعويضيييييييييييات أو اسيييييييييييتحقاقات صيييييييييييىدو  از عار أو يضيييييييييييع   
ازسييييتحقاقات الىقدية األعرى للموففين اللين تاىهى عدمتهم بموجب الففييييل التاسييييع من سلا الى،ام 
األسييياسيييي للموففين بعد قضيييام مد  ز تقل عن سيييتة أشيييهر من الادمة في الوكالةظ رسىا بالشيييروط  

 ألسلية والتي يحد سا المفوض العام والمحد   في الى،ام اإل اري للموففينووالتعاري  المتفلة با

من الى،ام  1-9وفي سلا القضيةظ عاي ن المستوننم في عقد محد  المد  لمد  ستة أشهرو ووفقا لل ىد   - 34
 األساسي للموففين المحليينظ يحأل للمفوض العام إنهام العقد لمفلحة الوكالة ق ل تاريخ انتهائهو

 
 سل تقييم األ ام مطلوب ق ل إنهام الادمة؟   

ظ أشيييييييييارت الوكالة إلى 2020ح يران/يونيه   23ر ا على رسيييييييييالة إلرترونية من قلم المحكمة م رعة  - 35
)ازسيييييتمار (و وفي رسيييييالة إلرترونية   “تقرير تقييم أ ام الموففين المعيىين بعقو  محد   المد ”اسيييييتمار  تسيييييمى 

 ظ أرسلت الوكالة تل  الوثيقة إلى قلم المحكمةو2020ح يران/يونيه  24م رعة 

وي كد المفوض العامظ في  فعه اإلضييييييافيظ ال يان السييييييااأل الفييييييا ر عن إ ار  الموار  ال شييييييرية في  - 36
لسييياسيية العامة وز سي مرفقة بوي صيي   األونروا بون تل  ازسييتمار  ز ياحا  إليها في أي صيي  من صييكو  ا

مىهياظ كميا أنهيا غير ميدرجية على الشيييييييييييييي كية اليداعليية لرونرواظ وز يوجيد اتسييييييييييييييا  في جميع عملييات األونروا  
 الميدانية بشون استادام ازستمار و

وفي فل غياب أي قرار أو نشييير  من جانب المفوض العام أو مسييي و  آعر مفوض بالسيييلطةظ نجد  - 37
 ز تشكل أمرا توجيهيا للموففينظ يمكن أن يكون مل ما لرونرواو “مار ازست”أن  

و وكان الغرض I/112.6/15وصيدرت تعليمات للطرفين اتقديم  فوم إضيافية بشيون األمر التوجيهي  - 38
من  لي  األمر التوجيهي سو اسييييييييييييييتحيدان ن،يام لتقيارير تقييم األ ام كي يحيل محيل الى،يام السييييييييييييييااأل للتقيارير 

مىييه ت كييد أنييه ز يىط أل إز  على الموففين الييدوليينظ وز يىط أل على الموففين    2ايييد أن المييا      الييدوريييةو
 المحليينو و ما أن المستوننم كان موففا محلياظ فهن الى،ام ز يىط أل على سلا القضيةو

ل إنهام ونالظ إلى أنه ليس من المطلوب قانوناظ في سلا القضييييةظ أي عملية لتقييم األ ام من أج - 39
 المستونم المحد  المد و  عقد
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 سل كان قرار إنهام التعيين قانونيا؟   

على الرغم من أن للمفوض العام سلطة تقديرية واسعة الىطا  إلنهام أي عقد محد  المد  في س يل  - 40
تعسفيا  مفلحة الوكالة ق ل تاريخ انتهائهظ فيجب على الوكالة أن تتفر  بحسن نيةظ ويجب أز  يكون قرارسا 

 أو ناتجا عن عوامل ز تتفأل مع اإل ار  السليمةو

وفي سلا القضييييييييةظ أشيييييييارت محكمة األونروا للمىااعات إلى رسيييييييائل إلرترونية ماتلفة أرسيييييييلت إلى  - 41
ظ 2017آب/أغسطس    16المستوننم نفسه فيما يتعلأل بو ائهو وعلى س يل المثا ظ ففي رسالة إلرترونية م رعة 

مراجعة سيير  لمشييروم تقرير مرحلي كان قد قدمهظ ألن التقرير تضييمن تىاقضييات واضييحة  االب من المسييتوننم  
و وفي رسالة 2017 ون معالجة التعديلت المتعلقة بعام    2016وكان مىسوعاظ إلى حد ك يرظ من تقرير عام 

وعيرات ظ اشييترت مىسييقة حازت الطوارئ إلى المسييتوننم من ت2017تشييرين األو /أوتو ر   9إلرترونية م رعة 
تشيرين  19و وفي رسيالة إلرترونية م رعة 2017في رفعه للتقارير الشيهرية لشيهري تموا/يوليه وآب/أغسيطس  

ظ أالل مشيييييير  المسييييييتوننم المسييييييتوننمن أنه لم يقدم على مدى األسيييييياايع الثلثة الماضييييييية 2017األو /أوتو ر  
و  أ ام السيييد األشييهب في العملو و ل   معلومات سييهلة المتىاو و وز جدا  في أن اإل ار  أثارت تسيياحزت ح

 ز يعىي أن إنهام العقد كان قانونياو

 :(2)وما ارحت محكمة ازستطىا  ت كد ما يلي - 42

عىد الحكم على صييحة ممارسيية األمين العام للسييلطة التقديرية في المسييائل اإل اريةظ تقرر    
يحا إجرائيا ومتىاسي او ويمكن للمحكمة أن  محكمة المىااعات ما إ ا كان القرار قانونيا وعقلنيا وصيح

تى،ر فيما إ ا كان قد تم تجاسل مسيييائل  ات صيييلة والى،ر في مسيييائل غير  ات صيييلةظ وأن تى،ر  
أيضيييييا فيما إ ا كان القرار مىافيا للعقل أو شيييييا او ولرن  ور محكمة المىااعات ز يشيييييمل الى،ر في 

م مسييييييييييارات العمل المفتوحة أمامهو كما أنه صييييييييييحة الايار اللي اتالا األمين العام من اين ماتل
 ليس من ضمن مهام المحكمة ازستعاضة بقرارسا عن قرار األمين العامو

وحتى إ ا كيان الموفم معيىيا بعقيد محيد  الميد ظ فيهنيه ياتوقع ات يام إجرام سييييييييييييييليم ق يل إنهيام الايدميةظ   - 43
ن يفعله لتفيحي   ل ظ و ما يترتب من  أن يااطر الموفم رسيميا و شيكل جلي بضيعم أ ائهظ و ما عليه أ أي

عواقب على عدم تفيييييحيحهو وفي القضيييييية قيد الى،رظ أنهي العقد  ون إعطار مسييييي أل بضيييييعم األ ام و ون  
ن   إشيييييييعار كا  بعوا  هو ولم تشييييييير الوكالة إلى أن العقد سييييييييتم إنهاحا ق ل تاريخ انقضيييييييائه في حا  لم يحسييييييي 

إل اري للموففين ز يىفيييييان على وجو  عملية لتقييم األ امظ الموفم أ اماو ورغم أن الى،امين األسييييياسيييييي وا
 فهن عدم وجو  إنلار مىفم يجعل قرار إنهام الادمة غير قانونيو

 
 الىتائج   

علفيييييىا إلى أن محكمة األونروا للمىااعات أعطوت عىدما قررت أن الوكالة قد وفرت أسييييياسيييييا وافيا   - 44
 لقرار إنهام تعيين المستوننمو

__________ 

 و40ظ الفقر  UNAT-084-2010 الحكم رقمسانويدي ضد األمين العام لرمم المتحد ظ  (2) 
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من الى،ام األسيييياسييييي لمحكمة   9وللل  فهن إنهام عقد المسييييتوننم غير قانونيو ووفقا ألحكام الما    - 45
ازسيتطىا ظ يجب إلغام القرارظ ويجب إعا   المسيتوننم إلى وفيفته السيابقةظ كما يجب تحديد م لل على سي يل  

 التعويا ك ديل عن  ل و

اتجديد عقدا المحد  المد ظ وسو ز يقدم أي  ليل   ولم يكن لدى المسييييييييتوننم ما ي رر توقعا مشييييييييروعا - 46
 على لحو  أضرار معىوية أو ما ية بهو وتارفا مطال ته بالتعوياو
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 الحكم 

 تمت الموافقة ج ئيا على ازستطىا : - 47

يالغى قرار إنهام التعيين بعقد محد  المد ظ وياطلب من الوكالة إعا   السييييييييييييد األشيييييييييييهب إلى وفيفته  - 
وفقيا ألحكيام وشييييييييييييييروط عميل ممياثليةد ويجوا للوكياليةظ ك يدييل ألمر اإلعيا   إلى الايدميةظ  السييييييييييييييابقية  

 تاتار  فع م لل تعويا يعا   صافي المرتب األساسي لشهريند أن

 ويرفا ازستطىا  من جميع الىواحي األعرىو - 
             

 اإلنرلي ية :الىساة األصلية  ات الحجية
 

 و2020اليوم الواقع في الثلثين من تشرين األو /أوتو ر  محرر في تاريخ سلا 

 )تو يع(  )تو يع(  )تو يع( 

 رئيسا –القاضي نيفين 
 الجي   –اروكسل 

 القاضي كولغان 
 نيوايلىدا –أوكلند 

 القاضية ساندو
 كىدا  -فانروفر  

  
 نيويور ظ بالوزيات المتحد وفي    2020أا رج بالسجل في سلا اليوم الواقع في الثاني من كانون األو / يسم ر 

  )تو يع( 

  رئيس قلم المحكمة - ويتشانل لين 
 


