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 المقدمة
  
("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا#مم المتحدة !غاثة  ھيوغس بيلوھا فعرھذه دعوى  .1

باسم ا#ونروا ("الُمدعى عليه")، وھو  في الشرق ا#دنى التي تعرف أيضا وتشغيل *جئي فلسطين
 .عدم تمديد تعيينه محدد ا#جلقرار 

   
، تم 2008ديسمبر  24المؤرخ  63/253بموجب قرار الجمعية العامة لAمم المتحدة رقم  .2

النظام . وكما ھو مبين في 2009يوليو  1بدءا من  (JAB)إلغاء مجلس الطعون المشترك 

، أنشأت الوكالة محكمة 2010يونيو  1، وبدءا من 1.11ا#ساسي للموظفين الدوليين رقم 

محكمة")، وتم تحويل جميع الطعون العالقة أمام مجلس الطعون ا#ونروا للمنازعات ("ال

 المشترك عند تاريخ إلغائه، بما فيھا ھذه الدعوى، إلى المحكمة المذكورة.

 

من النظام ا#ساسي للمحكمة على أّن  5في الفقرة  2ضمن إجراء انتقالي، تنص المادة  .3

رفعت قبل تأسيس المحكمة، المحكمة ھي صاحبة ا*ختصاص لOستماع إلى القضايا التي 

كما تختص بإصدار ا#حكام فيھا، وھي القضايا التي لم يرفع فيھا مجلس الطعون المشترك 

 ى المفوض العام.تقريرا إل

  
  الوقائع

  
، انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة رئيس شعبة تخطيط 2006يناير  14يسري من  بأثر .4

في الرئاسة العامة في غزة بموجب  P-5الفنية الخامسة  في الفئةوتطوير الموارد البشرية 

 . وُمدد تعيينه سنة إضافية مشروطا بفترة تجربة. تعيين محدد ا#جل مدته سنة

 

تقرير تقييم أداء ، أكمل مدير الشؤون ا!دارية والموارد البشرية 2006ديسمبر  4في  .5

 2006ديسمبر  7وفي . 2006أكتوبر  31إلى  2006يناير  14المدعي عن الفترة من 

ھذا التقرير، وقُّيم ا#داء العام للمدعي على أّنه "أداء نائب المفوض العام على  صادق

من تقرير تقييم ا#داء، علّق مدير الشؤون ا!دارية والموارد  IIIُمرض". وفي الفرع 

 البشرية على أوجه عدة من عمل المدعي كما يلي: 
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 الكفاءة المھنية/الفنية:  .1

ھيوغس مھارات الموارد البشرية ويبقى على اطOع بآخر المستجدات في يمتلك 

ذات العOقة مجاله، لكّنه لم يستوعب بعد المسائل ا!جرائية والقواعد المطلوبة 

  ويطبقھا على العمل في ا#ونروا. 

 

 جودة العمل المنجز: .2

  

الجودة العمل اعتمادا على المنتج، ففي مجال التدريب كان المستوى جيدا  تراوحت

تنفيذ إستراتيجية إدارة الموارد البشرية وفي المسائل التي جدا لكن في مجا*ت 

  ُطلب فيھا منتج كتابي لم تكن الجودة في المستوى المطلوب. 

*** 

  . سرعة العمل4

جية تعاني في الكثير من الحا*ت ھيوغس بسرعة لحل المسائل لكّن ا!نتايعمل 

  بسبب جودة العمل، وُيھدر وقت كثير في التنقيح. 

  

  . روح المبادرة:5

  

لكّنه لم يتابع بعضھا وصو* إلى التنفيذ رغم أّن ذلك ُطلب جاء بأفكار جديدة بناءة 

  منه والتزم بفعل ذلك. 

 : القدرة على العمل بصورة مستقلة أو تحت الحد ا#دنى من ا!شراف .6

  

ُيعتمد عليه في مجال التدريب لكّن عمله في المجا*ت ا#خرى يتطلب مرارا تنقيحا 

  ومتابعة. 

***  
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  . التعبير الكتابي والشفھي في لغة العمل: 9

يعبّر عن نفسه تعبيرا جيدا شفھياـ وما زال من المنتظر إثبات مھاراته الكتابية. 

أخرى مراجعة نقدية يحتاج إلى مراجعة المادة التي يأخذھا من مصادر  وھو

  ا معا. ھموأن يضمن تOؤ

   

   

، 2007نوفمبر  30إلى  2006نوفمبر  1للفترة من قبل إكمال تقرير تقييم أداء المدعي  .6

إلى المشرفين  ،1المباشر للمدعي آنذاك ةالمشرف تي كانتالموارد البشرية، ال ةمدير تطلب

، بّين 2007نوفمبر  12وبموجب رسالة مؤرخة  2السابقين للمدعي أن يقّدما رأيھما بشأن أدائه.

نواقص المدعي واستنتج  2007فبراير  28إلى  2007يناير  1مشرف المدعي في الفترة من 

  بالقول: 

  

وى وظيفة في ذلك المست الذي يشغل ،في دائرة صغيرة مثل دائرتنا ُيعد الموظف

و* يكون معتمدا على نفسه ومتعدد المھارات وغير قادر على دفع العمل والفريق 

ھدرا لموارد القسم ويحد من إلى ا#مام بدون طلب توجيه أو دعم مستمرين، 

  فعاليته. 

  

، أعلم المدعي المفوض العام 2007نوفمبر  15 بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة .7

. ةالموارد البشرية الجديد ةور في عOقة العمل مع مديربالصعوبات التي يواجھھا وبالتدھ

 9واعتبر كذلك أّن تقرير تقييم ا#داء ا#خير (الذي وضع في صورته النھائية *حقا في 

 ) لم يعّبر عن مساھمته ومساھمة الفريق.2007ديسمبر 

 

                                      
1
تفھم المحكمة أن استخدام الُمدعى عليه لمصطلح "مشرف مباشر" يشير إلى الرئيس المسؤول ا#ول وفقا لتوجيه شؤون الموظفين  

  الذي كان ساريا في الوقت المتعلق بالوقائع.  I/112.6/15الدوليين رقم 
2
  تجب ا!شارة إلى أّنه كان للمدعي ثOثة مشرفون مختلفون، أي أنّھم كانوا رؤساء مسؤولين مباشرين خOل فترة ا!بOغ المعنية، وھم:  

 2006ديسمبر  31 –نوفمبر  1مدير الشؤون ا!دارية والموارد البشرية    .1
  ؛ و2007فبراير  28 –يناير  1 مدير الموارد البشرية المسؤول القائم بمقام .2
   .2007نوفمبر  30 –مارس  1 الموارد البشرية ةمدير .3
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، كتب مشرف المدعي في الفترة من 2007نوفمبر  18رسالة إليكترونية مؤرخة  بموجب .8

 ما يلي:  2006ديسمبر  31إلى  2006يناير  14

  

، واحتجت مراجعة مستفيضة... أذكر أّني اضطررت إلى مراجعة عمل [المدعي] 

. ويجب أن أقول إّنه بعد إلى متبعته عن كثب لضمان أن العمل يؤّدى بجودة عالية

نقاش الذي دار بين وبينه عندما إتمام معالجة تقرير تقييم ا#داء أظھر المزيد من ال

  النشاط في إنھاء العمل في فترات أقصر بيد أّن الجودة بقيت تعاني...

  

كما قلت خOل نقاشنا، في ذلك الوقت وجدت له عذرا #ّنه كان في إجازة مرضية 

المستويات المنتظرة من موظف في  فترة ما. لكّن عمله خOل وجوده لم يرَق إلى

  الفئة الفنية الخامسة. 

  

 

ه تأكمل 2007نوفمبر  30إلى  2006نوفمبر  1إّن تقرير تقييم أداء المدعي عن الفترة  .9

، 2007ديسمبر  1ونائب المفوض العام في  2007نوفمبر  28الموارد البشرية في  ةمدير

الموارد  ةمدير تعايير تلبية تامة". ووصفوقُّيم أداء المدعي على أّنه "أداء * يلبي الم

 من تقرير تقييم ا#داء:  IIIالبشرية أداءه بجملة امور منھا ما ورد في الفرع 

  

***  

 جودة العمل المنجز: .2

  

ابتكارات أو سياسات أو أنظمة مھمة، ويغلب على جودة العمل  لم يقّدم (المدعي)

  آخرين أو مني؛أن تحتاج إلى إعادة عمل من التي أتسلّمھا 

  

 كمية العمل المنجز: .3
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لرئيس شعبة تخطيط وتطوير الموارد البشرية (المدعي) أن يقود ينبغي 

مبادرات التطوير التنظيمي في الموارد البشرية. وفي الواقع، أشرك نفسه في 

ما يخص ا#عمال  مبادرات التطوير التنظيمي فقط إلى مدى محدود جدا. أّما

ا#خرى في الموارد البشرية، فإّن إنتاجية الشعبة وإنتاجيته أقل بكثير مما 

  ينبغي توقعه؛

 

 سرعة العمل؛ .4

  

بمھمة مع موعد نھائي، فإّنه يسلم الُمنَتج في الوعد  عند تكليف السيد بيلو

النھائي لكّن يغلب أ*ّ يكون المنتج قد حظي بتفكير ملي، كما أّن التشاور مع 

لئن كان أصحاب المصلحة المعنيين * ُينجز إلى الحد المطلوب. ونتيجة لذلك، 

  المنتج ُيسلم في الوقت المOئم إ*ّ أّن الجودة دون المستوى. 

*  *  *  

  

  : .القدرة على العمل بصورة مستقلة أو بأقل قدر من ا!شراف6

  

  يميل السيد بيلو إلى انتظار التوجيه، وھو بحاجة إلى إرشاد مستفيض جدا. 

*  *  *  

 

 

، أوصت لجنة الموارد البشرية بعدم تمديد العقد محدد 2007ديسمبر  11في  .10

 العام التوصية.  قبل المفوض 2007ديسمبر  15ا#جل للمدعي. وفي 

 

الموارد البشرية المدعي أّن تعيينه لن ُيمدد  ةمدير ت، أعلم2007ديسمبر  17في  .11

 . 2008يناير  13بعد تاريخ انتھائه وھو 
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، رفع المدعي رّدا على 2007ديسمبر  31بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

إلى  2007بر منوف 30إلى  2006نوفمبر  1تقرير تقييم ا#داء الخاص به عن الفترة من 

 .3لجنة الموارد البشرية

 

، طلب المدعي مراجعة لقرار 2008يناير  2بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .13

 عدم تجديد تعيينه محدد ا#جل. 

 
 ، انتھت خدمة المدعي في الوكالة. 2008يناير  13بأثر يسري من  .14

 
ـ رفع المدعي طعنا إلى 2008فبراير  18بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .15

 . مجلس الطعون المشترك

 
الموارد البشرية تعليقات  ةمدير ت، رفع2008مايو  15بموجب مذكرة مؤرخة  .16

 د المدعي على تقرير تقييم ا#داء إلى لجنة الموارد البشرية. على ر

 
أّن لجنة الموارد البشرية  أعلِم المدعي، 2008يوليو  20مذكرة مؤرخة بموجب  .17

على تقرير تقييم ا#داء وكذلك تعليقات الرئيسين المسؤولين وغيرھا من راجعت رّده 

الوثائق الداعمة وأوصت بعدم إحداث تغييرات على تقرير تقييم ا#داء الخاص به عن الفترة 

 . 2007نوفمبر  30إلى  2006نوفمبر  1من 

 
 الُمدعى عليه رّده على الدعوى.  رفع 2012يونيو  2في  .18

 
  

 حجج المدعي

 

                                      
3
على أّنھا ھيئة  يشير إلى لجنة مراجعة تقارير ا#داء I/112.6/15تOحظ المحكمة أّنه لئن كان توجيه شؤون الموظفين السابق رقم  

 مراجعة عملية الرد على تقرير تقييم ا#داء، إ*ّ أّن لجنة الموارد البشرية في ھذه الفترة من الزمن كانت المسؤولة عن عملية الرد في
  الوكالة. 
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يطعن المدعي في قرار الُمدعى عليه القاضي بعدم تمديد تعيينه محدد ا#جل بيد أّنه  .19

* يبين أسس طعنه، كما * يلتمس من المحكمة تقديم أي سبب من أسباب ا*نتصاف. مع 

 2008يناير  2المؤرخ  أّن المدعي يزعم في طلب مراجعة القرارذلك، تOحظ المحكمة 

وجود تضارب مصالح فيما يخص لجنة الموارد البشرية المعنية بإجراء عملية الرد الخاصة 

 به. 

  

 حجج الُمدعى عليه

 
يحتج الُمدعى عليه بأّن قرار عدم تمديد التعيين محدد ا#جل للمدعي اُتخذ حسب  .20

 ا#صول، ويلتمس من المحكمة رّد الدعوى. 

  

  إدارة القضية  جلسة

 

، عقدت المحكمة جلسة إدارة قضية في غرفة ا*جتماعات 2012يونيو  25في  .21

الرئيسية في الرئاسة العامة في عّمان، وذلك تحديدا لتسأل الطرفين إن كان لديھما أي دليل 

 ھذه القضية. جديد ذي صلة لرفعه في 

 

رسالة  بموجبالمدعي ، أعلمت رئيسة قلم المحكمة 2012يونيو  13في  .22

. وطلبت رئيسة 2012يونيو  25أّن جلسة إدارة قضية سُتعقد بشأن قضيته في  إليكترونية

المدعي تأكيد حضوره (فيما إن كان سيحضر شخصيا، أو سيشارك عبر قلم المحكمة إلى 

 . 2012يونيو  19الھاتف أو التداول عبر الفيديو) وذلك في موعد أقصاه 

 
من المدعي، ذّكرت رئيسة قلم المحكمة سلّم رّد ، وبعد عدم ت2012يونيو  19في  .23

 المدعي بالموعد النھائي بموجب رسالة إليكترونية. 

 
، كتب المدعي إلى رئيسة قلم المحكمة قائO إّنه * يستطيع 2012يونيو  20في  .24

وفي ذلك اليوم نفسه كتبت رئيسة  الحضور شخصيا #ّنه كان في مھمة في الصين آنذاك.
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إلى المدعي تسأله إذا كان يرغب في المشاركة ھاتفيا، وإن كان يناسبه موعد قلم المحكمة 

مساء بتوقيت عمان إن قبل المشاركة؛ وفي وقت *حق من مساء ذلك اليوم  4:00الساعة 

تصال المرئي لكنه * يستطيع التأكيد بلغ المدعي رئيسة قلم المحكمة أنه أراد المشاركة با*

، كما ذكر المدعي أنه إذا تعذرت المشاركة عبر 2012يونيو  22حتى يوم الجمعة الموافق 

 ا*تصال المرئي فإنه سيشارك عبر الھاتف. 

 
في الليلة السابقة لجلسة إدارة القضية، كتبت رئيسة قلم  2012و ييون 24في  .25

المحكمة إلى المدعي بعد عدم تلقيھا أي تأكيد منه تطلب إليه التأكيد إن كان سيشارك عبر 

المرئي أو الھاتف، فرد المدعي في اليوم نفسه قائO إنه سيشارك عبر الھاتف وطلب البث 

من رئيسة قلم المحكمة أن تقدم له رقم الھاتف ليتصل به، فأعطي الرقم للمدعي وطلبت منه 

رئيسة قلم المحكمة بأن يقدم رقم ھاتفه للمحكمة في حال واجه صعوبات في ا*تصال 

لم يقدم لرئيسة قلم المحكمة المعلومات المطلوبة لكنه رد بالسؤال  بالمحكمة، بيد أن المدعي

عن الوقت المحلي في عّمان، فردت رئيسة قلم المحكمة برسالة إليكترونية وذكرت أن 

   " في عّمان.  3:50الوقت "اaن ھو 

 

تم تذكير المدعي في رسالة إليكترونية بزمان جلسة إدارة  2012يونيو  25 في .26

القضية وُطلب منه مرة أخرى أن يقدم للمحكمة رقم الھاتف، لكن المدعي لم يرد َقط. وفي 

، وانتظرت 4مساء بتوقيت عّمان تم افتتاح الجلسة بعد اختبار أجھزة الھاتف 4:00الساعة 

تتلق مكالمة ھاتفية من المدعي، ثم ُرفعت الجلسة في الساعة دقيقة لكنھا لم  20المحكمة 

4:20 . 

 
أرسل المدعي رسالة إليكترونية إلى  2012يونيو  25مساء في  5:01في الساعة  .27

رئيسة قلم المحكمة قائO إنه اتصل برقم الھاتف الذي أعطته إياه لكن لم يرد عليه أحد، 

ساب الوقت وتأخر ساعة، كما أخبرته بأن فأخبرته رئيسة قلم المحكمة بأنه أخطأ في ح

                                      
4
مدعى عليه، ومراقبان كان الحاضرون في الجلسة القاضية، ورئيسة قلم المحكمة، والمسؤولة القانونية المعاونة في المحكمة، ومحامي ال 

  من الموارد البشرية، وفريق الدعم المتخصص في تكنولوجيا المعلومات. 
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المحكمة انتظرت اتصاله الذي لم يِرد بالمرة، وبأن الجلسة ُرفعت، وبأن القضية ُوضعت 

 من رئيسة قلم المحكمة.تحت التحفظ. وأقر المدعي تسلّم الرسالة ا!ليكترونية 

 
  ا'عتبارات

  

  المسائل الرئيسية

  

  لتعيين محدد ا#جل للمدعي قرارا متخذا حسب ا#صول؟ ھل كان قرار المدعى عليه عدم تمديد ا

 
من المھم تدبر ا#ساس القانوني في ھذه القضية، وھو قرار عدم تجديد تعيين  .28

المدعي، علما أن التعيين محدد ا#جل للمدعي يخضع لقاعدة النظام ا!داري للموظفين 

 الدوليين التي تنص في الجزء ذي الصلة على التالي: 

  

 محدد ا#جل التعيين  ) أ(

  

يجوز منح التعيين محدد ا#جل، الذي له تاريخ انقضاء محدد في كتاب التعيين، لمدة * 

تزيد عن سنتين لAشخاص الذين يتم توظيفھم للخدمة لمدة محددة بمن في ذلك 

ا#شخاص المعارين مؤقتا من الحكومات أو المؤسسات الوطنية للخدمة مع الوكالة.و* 

  ا#جل أي توقع لتجديد التعيين أو للتحويل إلى أي نوع من التعيين.  يحمل التعيين محدد

  

 
رسالة تمديد تعيين المدعي نصت على أن تعيينه محدد ا#جل  تOحظ المحكمة .29

يناير  13إلى  2007يناير  14سيكون خاضعا لمدة تجريبية مدتھا سنة واحدة تبدأ من 

النظامين ا#ساسي وا!داري  ، كما نصت على أنه يخضع لAحكام السارية من2008

 للموظفين الدوليين.
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تسترشد المحكمة بالمحكمة ا!دارية لAمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، حيث  .30

أن التجربة تعني أنه يجب على  Kanj (2001)في قضية  1010قضت في حكمھا رقم 

 الموظف أن يكمل فترة يجب عليه فيھا أن يظھر الفعالية والتأقلم مع ظروف عمله. 

 
 لقد قضت المحكمة ومحكمة ا#مم المتحدة لOستئناف باتساق على ما يلي:  .31

 
)i( ،حق لحامل التعيين محدد ا#جل في تجديد عقده من حيث المبدأ * 

)ii(  ،ينشأ حق في تجديد تعيين محدد ا#جل من سلسلة عقود محددة ا#جل * 

)iii( ،يقع قرار تجديد تعيين محدد ا#جل أم * ضمن السلطة ا*جتھادية للمفوض العام 

)iv(  .في حال غياب ظروف مضادة فلن يفضي عدم التجديد إلى أي حقوق من جانب الموظف 

 
اريخ انقضائه و* ينتج توقع قانوني ُيذكر المدعي أن العقد محدد ا#جل ينقضي في ت .32

 Koumoinلتجديد العقد من جودة ا#داء كما جاء في حكم محكمة ا#مم المتحدة لOستئناف 

2011-UNAT-119 وSyed 2010-UNAT-061  وحكم محكمة ا#ونروا

. حتى ا#داء المتميز * يفضي إلى Rantsiou UNRWA/DT/2011/006للمنازعات 

ااستحقاق قانوني كما قضت المحكمة ا!دارية لAمم المتحدة في حكمھا  توقع قانوني أو إلى

)، علما أن محكمة ا#مم المتحدة لOستئناف 2008( 1399والحكم رقم  )2005( 1247

في  Ahmed 2011-UNAT-153أكدت ھذا الفقه عندما قضت بما يلي في حكمھا 

 :47الفقرة 

  

ما قضت بأّنه ما لم تقطع ا!دارة "وعدا صريحا نحن نتفق مع المحكمة ا!دارية السابقة عند

... ُيحِدث عند الموظف توقعا أّن تعيينه سُيمدد"، أو ما لم تسيء ا!دارة استخدام اجتھادھا 

أو تعتمد أسسا تمييزية أو غير سليمة في عدم تمديد التعيين، فإّن عدم تجديد التعيين محدد 

   ا#جل للموظف * يخالف القانون.

 

 ،ية الحاضرة تOحظ المحكمة عدم وجود وعد من ھذا القبيل من الوكالةفي القض .33

خلقت توقعا قانونيا بأن  على أن الوكالة –مقنع أو غير مقنع  –ولم يقدم المدعي أي دليل 
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، بل على العكس من 2008يناير  13عقده محدد ا#جل سُيمدد بعد تاريخ انقضائه وھو 

ذلك أشارت الوكالة إلى المدعي من خOل تقارير تقييم أدائه والتعليقات والتوجيھات 

أن أداءه أثار قلقا منذ سننته ا#ولى  2007منذ مارس  دائرة الموارد البشريةا!ضافية من 

ن تمديد تعيين المدعي في السنة الثانية خاضعا لفترة تجريبية وأن مع الوكالة. وقد كا

مناقشات متابعة بين المدعي ومشرفيه، وھذا ما تؤكده واقعة أن أداء المدعي قُيم طوال 

 الفترة التجريبية على أنه "أداء * يلبي المعايير تلبية كاملة".

 

المحكمة أنه كان ينبغي للمدعي وفق المعقول أن يعرف أن تجديد تعيينه محدد  ترى .34

لن يحدث تلقائيا حتى لو نجح في تفنيد  2008يناير  13بعد تاريخ انقضائه وھو ا#جل 

تقرير تقييم أدائه. وتجد المحكمة أن المدعي عجز عن النھوض بعبء ا!ثبات بشأن خلق 

ينه سُيجدد، وتستشھد المحكمة بحكم المحكمة ا!دارية لAمم الوكالة توقعا قانونيا بأن تعي

 :Kumar (1997)في قضية  834المتحدة في حكمھا رقم 

 
  

*حظت [المحكمة] أن تقارير تقييم أداء المدعي قّيمت بصورة متسقة أداءه على 

أنه "جيد جدا" أو "جيد" وأنه تسلّم عددا من رسائل الشكر على حسن أدائه 

ھذا * يجوز للمحكمة أن تستبدل حكمھا بحكم ا#مين العام في غياب لعمله؛ ومع 

أدلة تظھر التحيز أو التحامل أو الدافع غير السليم أو العوامل الخارجية، وھي 

  أمور لم تجدھا المحكمة في ھذه القضية. 

  

ر غير ھل كان قرار المدعى عليه، القاضي بعدم تمديد التعيين محدد ا#جل للمدعي، مشوبا بعناص

  سليمة؟ 

 

سلطة اجتھادية  مفوض العامإّن فقه محكمة ا#مم المتحدة لOستئناف جلّي في منح ال .35

واسعة في تطبيق النظام ا#ساسي للموظفين، والنظام ا!داري للموظفين، وينص ھذا الفقه 

القانوني على أّن ممارسة تلك السلطة ا*جتھادية، وإن كانت ممارسة غير محررة من 
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، فلن ُيخل بھا إ*ّ إذا كان القرار اعتباطيا، أو مبنيا على الھوى، أو إن كانت دوافعه القيود

في القانون.  ع، أو إن شابه عيب إجرائي، أو خطأالتحامل، وعوامل خارجة عن الموضو

وعندما يزعم مدٍع أّن القرار تشوبه مخالفات، فعليه أن يقدم دليO مقنعا يدعم زعمه، وھذا 

 Abrahفي قضية  553محكمة ا!دارية لAمم المتحدة في حكمھا رقم ما قضت به ال

(1992) . 

 

السجل الوارد في الملف على أن قرار المدعى عليه عدم تمديد التعيين محدد  يدل .36

ا#جل للمدعي قام على عيوب المدعي خOل الفترة التجريبية، وھي عيوب تم تحديدھا 

وُوثقت توثيقا حسنا. وتبين سجOت الوكالة عدم كفاية المدعي فيما يخص معايير ا#داء 

في وظيفة رئيس شعبة تخطيط وتطوير الموارد وعجزه عن التأقلم مع ظروف عمله 

البشرية؛ ورغم لفت نظره إلى ھذه العيوب ورغم جھود الوكالة لمساعدته على التحسن بما 

أداء المدعي ي ذلك المناقشات المتكررة مع مشرفيه كما يرد في تقرير تقييم أدائه إ* أن ف

ة في خOل الفترة التجريبية. رضي وعجز عن تلبية متطلبات الوظيفبقي دون المستوى المُ 

و* تجد المحكمة أي خلل في قرار المدعى عليه عدم تمديد التعيين محدد ا#جل للمدعي؛ 

لكن ومع عدم التأثير في ا*ستعراض القضائي في مسألة عدم التمديد، تOحظ المحكمة 

ن ساريا الذي كا I/112.6/15عجز الوكالة عن امتثال توجيه شؤون الموظفين السابق رقم 

إجراءات الطعن في تقرير تقييم ا#داء. ولئن كان الخلل في زمن ا#حداث في مسألة 

م امتثاله، إ* أنه * يؤثر في القرار ا#صلي دا!جرائي حاضرا و* ترى المحكمة عذرا لع

#ن ھذا الخلل ا!جرائي وقع بعدما اُتخذ القرار ا!داري المطعون فيه اتخاذا يراعي 

 انونية.ا#صول الق

 
وفي شأن زعم المدعي لوجود احتمال تضارب مصالح أمام مديرة الموارد البشرية  .37

#نھا كانت عضوا في لجنة الموارد البشرية المسؤولة عن عملية الطعن في تقارير تقييم 

ا#داء، فO يرد دليل في الملف عن مشاركتھا الفعلية بصفة عضو في اللجنة. وإن كانت 

اركت بصفة عضو في اللجنة في عملية الطعن الخاصة مديرة الموارد البشرية قد ش

بالمدعي فإن المحكمة تجد أن ھذه المشاركة غير *ئقة، كما تقترح المحكمة عدم شمول 
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المسؤولين الرؤساء في المستقبل في لجان الطعن عندما يكون موضوع ا*ستعراض قرار 

  كانوا ھم متخذوه.  

 

على تعسف أو مزاجية او تحامل  –ر مقنع مقنع أو غي –لم يقدم المدعي أي دليل  .38

أو دافع غير سليم أو خطأ إجرائي أو خطأ في القانون بشأن قرار المدعى عليه عدم تمديد 

تعيينه محدد ا#جل، بل تجد المحكمة أن قرار المدعى عليه قام حسب ا#صول على تطبيق 

مع السلطة ا*جتھادية (أ) وبما ينسجم 3.104قاعدة النظام ا!داري للموظفين الدوليين 

 الواسعة للمفوض العام. 

 
  الخ(صة

 
 نظرا إلى جميع ما تقدم، تقرر المحكمة عدم وجود أساس للدعوى، وھي مردودة.  .39

 

  

  

  

  

  

     (ُوقـdع) 

  رازي القاضية بانة بَ 

  2012 يوليو 22 بتاريخ

 

  

  2012 يوليو 22  بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـdع)   
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