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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2012/22                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/027 

Date: 15 September 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  كاليل

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا*مم المتحدة )غاثة

  وتشغيل -جئي فلسطين

            

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

 دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) -نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا*مم المتحدة )غاثة اتخذته  ("المدعي") ضد قرار كريستوفر كاليلھذه دعوى رفعھا  .1

، وھو دعى عليه")في الشرق ا*دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا*ونروا ("الموتشغيل -جئي فلسطين 

 . تجديد تعيينه محدد ا*جل لثFث سنواتعدم قرار 

  

 الوقائع

 

دخل المدعي في خدمة الوكالة بصفة موظف دولي  2009نوفمبر/تشرين الثاني  15في  .2

في وظيفة مسؤول قانوني في إدارة الشؤون القانونية بموجب تعيين محدد ا*جل بسنة واحدة على 

 . P-4مستوى الفئة الفنية 

 

 صت المستشارة القانونية التي كانت الرئيسأو 2010أكتوبر/تشرين ا*ول  18في  .3

 11المسؤول الثاني للمدعي بتمديد التعيين محدد ا*جل للمدعي. وبموجب رسالة مؤرخة 

، أعلم رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين المدعي أن الوكالة وافقت 2010نوفمبر/تشرين الثاني 

نوفمبر/تشرين الثاني  18على تمديد مدته سنة للتعين محدد ا*جل الذي يحمله المدعي؛ وفي 

 المدعي تمديد تعيينه. قبل  2010

 
أعطي  2010سبتمبر/أيلول  30إلى  2009نوفمبر/تشرين الثاني  15عن الفترة المن  .4

المدعي تقييم عاما *دائه مفاده أنه "يلبي توقعات ا*داء" في تقرير تقييم ا*داء الخاص به، علما أن 

الرئيس المسؤول ا*ول للمدعي وھو   من قبل 2011أكتوبر/تشرين ا*ول  24ھذا التقرير ُوقع في 

وقعت المستشارة القانونية تقرير تقييم  2011أغسطس/آب  11رئيس الشعبة القانونية العامة. وفي 

 ا*داء. 
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، أعلم رئيس شعبة خدمات شؤون 2011نوفمبر/تشرين الثاني  14بموجب رسالة مؤرخة  .5

نوفمبر/تشرين  22. وفي 2011ول ديسمبر/كانون ا* 14الموظفين المدعي بتمديد تعيينه حتى 

 ، قبل المدعي تمديد تعيينه لمدة شھر. 2011الثاني 

 
، أعطي 2011سبتمبر/أيلول  30إلى  2010نوفمبر/تشرين الثاني  1عن الفترة من  .6

 2المدعي تقييما عاما *دائه مفاده أنه "يلبي توقعات ا*داء" في تقرير تقييم ا*داء الخاص به. وفي 

 13، وقع رئيس الشعبة القانونية العامة تقرير تقييم ا*داء، وفي 2011ن ا*ول ديسمبر/كانو

 ، وقعت المستشارة القانونية تقرير تقييم ا*داء الخاص بالمدعي. 2012فبراير/شباط 

 
، أعلم رئيس الشعبة القانونية 2011ديسمبر/كانون ا*ول  14رسالة مؤرخة  بموجب .7

نوفمبر/تشرين الثاني  14إلى  2011ديسمبر/كانون ا*ول  15العامة المدعَي أن تمديد تعيينه من 

 . مديد، قبل المدعي الت2011ديسمبر/كانون ا*ول  18قد قٌبل. وفي  2012

 
، أعلمت دائرة الموارد البشرية المدعي 2012الثاني يناير/كانون  3بموجب رسالة مؤرخة  .8

 أن تمديد عقده سنة واحدة جاء بناء على توصية من مشرفيه. 

 
، أعلم المدعي المستشارة 2012يناير/كانون الثاني  5بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

، كما 2012راير/شباط فب 25القانونية ورئيس الشعبة القانونية العامة بنيته ا-ستقالة من وظيفته في 

 طلب المدعي شرحا لسبب تمديد عقده سنة واحدة فقط بد- من ثFث. 

 
عام والمستشارة القانونية أعلم المدعي رسميا المفوض ال 2012يناير/كانون الثاني  30في  .10

 . 2012مارس/آذار  5ورئيس الشعبة القانونية العامة باستقالته اعتبارا من 

 
، رفع المدعي طلب مراجعة قرار "للقرار ا)داري ا*ولي 2012فبراير/شباط  11في  .11

[بشأن] عدم تجديد تعيينه محدد ا*جل للمدة القياسية في الوكالة البالغة ثFث سنوات كاملة 

 والقرارات ا)دارية المرتبطة به وما يتعلق به من ظروف". 
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 . 2012مارس/آذار  8انتھت خدمة المدعي من الوكالة اعتبارا من  .12

 
طلب المدعي تمديدا مقداره ثFثة أشھر لرفع  2012يونيو/حزيران  3موجب طلب مؤرخ ب .13

 012دعواه، كما طلب حذف اسمه من جميع المرافعات. وبموجب ا*مر رقم 

)UNRWA/DT/2012(  رفضت المحكمة طلَبي المدعي.  2012يونيو/حزيران  7المؤرخ 

 
أرسلت  2012يونيو/حزيران  11رفع المدعي دعواه، وفي  2012يونيو/حزيران  8 في .14

 رئيسة قلم المحكمة الدعوى إلى المدعى عليه. 

 
طلب المدعي منع المدعى عليه من  2012أكتوبر/تشرين ا*ول  4بموجب التماس مؤرخ  .15

 المشاركة في ا)جراءات وطلب إصدار حكم غيابي وحكم مستعجل ضد المدعى عليه. 

 
طلب المدعى عليه المشاركة في ا)جراءات وطلب  2012ر/تشرين ا*ول أكتوب 18في  .16

 . 2012نوفمبر/تشرين الثاني  18مدعي حتى ما بعد صدور أمر لتعليق بت المحكمة في طلب ال

 
 21، أفاد المدعى عليه أنه سيرفع رده في موعد أقصاه 2012ديسمبر/كانون ا*ول  6في  .17

 . 2012ديسمبر/كانون ا*ول 

 
رفع المدعى عليه رده والتمس أن ترد المحكمة  2012ديسمبر/كانون ا*ول  21في  .18

 الدعوى. 

 
، طلب المدعي رفع جوابين على رد المدعى عليه بشأن: 2013ني يناير/كانون الثا 25في  .19

) رد المدعى عليه على طلبه للحكم الغيابي بشأن المسؤولية القانونية، بما في ذلك طلب المدعى 1

) رد المدعى عليه الذي اقتصر على مقبولية 2عليه لWذن )عادة الدخول في ھذه ا)جراءات؛ و

 الدعوى. 

 



                                                                               

                                                                                                                                                              

                                                                                                                            Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2012/22                                             

                                                                                                                            Judgment No.: UNRWA/DT/2014/027   

                                                                                                                                                     

                                              

Page 5 of 12 

 رفع المدعي "طلب إظھار وثائق وأدلة".  2013ن ا*ول أكتوبر/تشري 4في  .20

 
بتت  2014مايو/أيار  5) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 057بموجب ا*مر رقم  .21

ا)جراءات، المحكمة في جميع الطلبات القائمة، فقد وافقت على طلب المدعى عليه للمشاركة في 

ووافقت رسميا على طلب المدعي لرفع جواب على رد المدعى عليه. وذكرت المحكمة أنھا ستبت 

 في طلب المدعي للسرية في الحكم، وُرفضت جميع الطلبات ا*خرى. 

 
رفع المدعي "طلب تصحيح ملحق الدعوى"، وبموجب ا*مر رقم  2014مايو/أيار  14في  .22

063 )UNRWA/DT/2014 أمرت المحكمة المدعي برفع 2014مايو/أيار  18) المؤرخ ،

 21أيام تقويمية من تاريخ تسلّمه ا*مر. وفي  10جميع الملحقات المرقمة ترقيما صحيحا ضمن 

 ، رفع المدعي الملحقات المعدلة إلى كل من المحكمة والمدعى عليه. 2014مايو/أيار  22و

 
    حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .23

  

i( ل  لمFحظات من رئيس الشعبة القانونية العامة أو المستشارة القانونية خFيحصل على أي م

السنة ا*ولى مع الوكالة، وھذا ينتھك توجيه شؤون الموظفين الدوليين رقم 

I/112.6/15  .المعني بنظام تقرير تقييم ا*داء 

ii( ) حظات بشأن ھذه الفترةFحرج )كمال  ع) كان في وض2010-2009في غياب الم

 . 2011-2010أجزاء التقييم الذاتي ضمن تقرير تقييم أدائه عن الفترة 

iii(  من الممارسات الراسخة والمتسقة للوكالة بموجب التعميم الموجه للموظفين الدوليين رقم

أنه يجوز للوكالة تمديد التعيين محدد ا*جل تمديدا يصل ثFث سنوات إضافية  1/4/97

 أو يفوق توقعات ا*داء في سنتين متتاليتين. إذا كان الموظف يلبي 

iv( ورئيس شعبة خدمات شؤون  أرسل رسائل إليكترونية عدة إلى رئيس الشعبة القانونية العامة

الموظفين يستفسر فيھا عن وضع تجديد عقده، وكان الرد المشترك ھو أن عقده سيجدد، 
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قع المدعي بصورة شرعية ولم يرد ذكر لمدة العقد أو أي قيود على التجديد. وعليه، تو

 أن عقده سُيجدد تعيينه محدد ا*جل تجديدا يبلغ ثFثة سنوات إضافية. 

v( وخرقت ا-لتزام الجوھري المتمثل في  انتھكت الوكالة حقوق المدعي في ا)جراءات العادلة

 حسن النية عندما عجزت عن تقدم له سببا وفرصة لكي ُيسمع. 

vi( ة بنود وشروط توظيف المدعي بصورة أحادية الجانب عدل رئيس الشعبة القانونية العام

وھّمشه، وأبعده رئيس الشعبة القانونية العامة عمدا عن المراسFت مع الموظفين 

 ا[خرين ورفض أن يشاركه في معلومات ذات صلة تقع في صميم وظائفه. 

vii( انونية تبين الظروف تصاعدا في إساءة استعمال السلطة والتحرش من قبل رئيس الشعبة الق

- 2009العامة خاصة عندما وضع الصيغة النھائية لتقرير تقييم أدائه عن الفترة 

، كما رفض رئيس الشعبة القانونية العامة مناقشة أداء المدعي عن الفترة 2010

وأصبح حاقدا عليه بعدما عبر عن قلقه من أن تصبح عملية تقرير تقييم  2011- 2010

وكان سلوك رئيس الشعبة القانونية العامة انتھاكا ا*داء عملية مستمرة بF نھاية. 

للقوانين المعنية "بمنع التمييز والتحرش وإساءة استعمال السلطة"، وكذلك لFلتزام 

 المترتب على الوكالة بأن تعامل جميع الموظفين بكرامة واحترام. 

viii( عيينه سنة لم تقدم المستشارة القانونية أي أسباب للقرار العقابي المتمثل في تجديد ت

واحدة فقط، وھذا كله أدى به إلى ا-ستنتاج وفق المعقول أن الوكالة كانت "تقوده إلى 

 الخارج". 

   

 يلتمس المدعي ما يلي: .24

  

i( بمبلغ يساوي بقية رصيد راتبه ا*ساسي الصافي الذي كان سيتقاضاه لو أنه ُمنح  التعويض

 التمديد القياسي لدى الوكالة الذي مقداره ثFث سنوات لتعيينه محدد ا*جل.

ii(  .التعويض عن الكرب العاطفي 
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  حجج المدعى عليه

   

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .25

  

i(  إن قرار منح تجديد مقداره سنة واحدة للتعيين محدد ا*جل للمدعي أصبح جدليا أو غير

يناير/كانون الثاني  30مستوف لشروط المقبولية بفعل ا-ستقالة أحادية الجانب في 

وا*ضرار المزعومة التي طالت ا[فاق المھنية للمدعي في الوكالة نتجت عن . 2012

في ا-ستقالة وليس عن أي قرار إداري غير سليم من فعله أحادي الجانب المتمثل 

 جانب الوكالة؛ 

ii(  ديسمبر/كانون ا*ول  13أقرت المستشارة القانونية في رسالتھا ا)ليكترونية المؤرخة

إلى مسؤول الموارد البشرية بإمكانية تدخل اللجنة ا-ستشارية للموارد البشرية  2011

 14فقط لتعيينه محدد ا*جل. وفي  في قرار منح المدعي تمديدا لسنة واحدة

وجد رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين المسألة مFئمة  2011ديسمبر/كانون ا*ول 

لWحالة إلى اللجنة ا-ستشارية للموارد البشرية، لكن قبل أن تتسنى للوكالة الفرصة 

كانون يناير/ 5)حالة المسألة إلى اللجنة أعلن المدعي في رسالة إليكترونية مؤرخة 

 نيته لFستقالة من وظيفته؛  2012الثاني 

iii(  طوعيا أحادي الجانب جعل قرار منح تعيينه تمديدا جديدا Fكان قرار المدعي ا-ستقالة عم

 قرارا جدليا؛ 

iv(  إن زعم "الظروف المحيطة" - يستوفي شروط المقبولية من حيث ا-ختصاص

 الموضوعي أمام المحكمة *نه - يشكل قرار إداريا و- يقع ضمن و-ية المحكمة؛ 

v(  ي "الظروف المحيطة" بموجب التعميم العام رقم فعجز المدعي عن طلب تحقيق

 –ك التحرش الجنسي بما في ذل –المعنون "حظر التمييز والتحرش  06/2010

 وإساءة استعمال السلطة"؛ و
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vi(  إذا رأت المحكمة أن ھذه المزاعم تستوفي شروط المقبولية يجب على المدعي النھوض

بعبء تقديم أدلة مقنعة. ولم تكن مزاعم المدعي بشأن سلوك رئيس الشعبة القانونية 

 20و 17و 16العامة موضوع عملية التحقيق الرسمية المنصوص عليھا في الفقرات 

 . 6/2010وما بعدھا في التعميم 

  

  المسألة التمھيدية

 

 057استعرضت المحكمة طلب المدعي للسرية بموجب ا*مر رقم  .26

)UNRWA/DT/2014 2014مايو/أيار  5) المؤرخ . 

 

يطعن الموظفون في الكثير من أنواع القرارات المرتبطة بالتوظيف أمام نظام العدل  .27

ه القرارات بمسائل شخصية مثل ا)عاقة والمرض في حين يتعلق بعضھا الداخلي، ويتعلق بعض ھذ

بل حتى بمزاعم سوء السلوك الخطير. ولو طبقت السرية على ھوية  –ا[خر بأداء الموظف 

الموظف في كل قضية لما كان ھناك شفافية بشأن عمليات الوكالة مما يناقض أحد أغراض الجمعية 

لنظام العدل الداخلي. وتعنى ھذه الدعوى بعدم تجديد تعيين محدد  العامة لaمم المتحدة وأھدافھا

ا*جل لمدة ثFثة سنوات، ھذا و- ُيعد انزعاج المدعي من وضع اسمه في الحكم أساسا لمنح 

) UNRWA/DT/2012( 012السرية، ولم تجد المحكمة سببا لتغيير ما قررته في ا*مر رقم 

 عندما رفضت المحكمة الطلب نفسه. 

 
  

 ا%عتبارات 

 

في ھذه الدعوى يلتمس المدعي تعويضا عن أضرار مادية ومعنوية نتجت عن قرار عدم  .28

 تجديد تعيينه محدد ا*جل لمدة ثFث سنوات، و- يطلب المدعي فسخ القرار المطعون فيه.
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قبل النظر في شرعية القرار من عدمھا ينبغي للمحكمة النظر فيما إن كانت ھناك عFقة  .29

مة أن القرار غير شرعي كين القرار المطعون فيه والتعويض المطلوب, وإذا وجدت المحسببية ب

ولم تكن ھناك عFقة سببية بين القرار وا*ضرار المزعومة - تستطيع المحكمة تحت أي ظروف 

 منح تعويض للمدعي. 

 
  ا*ضرار المادية

 
منح عقده تجديدا مدته سنة يطلب المدعي أو- تعويضا ماديا بسبب القرار ا)داري القاضي ب .30

 14بد- من ثFث سنوات. و- نزاع في أن الوكالة أعلمت المدعي في رسالة مؤرخة 

 14إلى  2011ديسمبر/كانون ا*ول  15أن تمديد تعيينه سيكون من  2011ديسمبر/كانون ا*ول 

انون ا*ول ديسمبر/ك 18، وقبل المدعي التمديد الذي مدته سنة في 2012نوفمبر/تشرين الثاني 

المفوض العام رسميا باستقالته اعتبارا  2012يناير/كانون الثاني  30؛ ثم أعلم المدعي في 2011

مارس/آذار  8، و- نزاع في أن المدعي انفك من الخدمة في الوكالة في 2012مارس/آذار  5من 

2012 . 

 

شھرا كان سيتقاضاھا لو أن  33المدعي تعويضات تبلغ الراتب ا*ساسي الصافي لـ يلتمس .31

تعيينه ُجدد لثFث سنوات. ومن الجلي للمحكمة أن ھذه ا*جور الضائعة المزعومة ليست ناتجة عن 

قرار عرض تمديد مدته سنة للمدعي، بل كان السبب ھو أن المدعي قدم استقالته طوعا، وأي 

تجت عن أفعاله ھو، وبذلك - يكون مستحقا للتعويض عن أي من ا*ضرار أضرار مزعومة ن

المزعومة. وعFوة على ذلك، لو استمر المدعي في الخدمة في الوكالة طوال التمديد الذي مدته سنة 

لكان ُدفع إليه لقاء ا*شھر التسعة المتبقية بمقدار راتبه المعتاد، ولربما أمكن تجديد عقد المدعي مرة 

. وبما أن ا*ضرار المادية المزعومة التي أصابت في ھذه القضية ناتجة عن عمله الطوعي أخرى

فF توجد صلة سببية بين القرار المطعون فيه وا*ضرار المزعومة، وبذلك المتمثل في ا-ستقالة 

 ترفض المحكمة طلب المدعي للتعويض عن ا*ضرار المادية.
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   ا*ضرار المعنوية

 
المدعي أيضا تعويضات عن ا*ضرار المعنوية بسبب الكرب العاطفي الذي عاناه  يطلب .32

بسبب قرار الوكالة أن تعرض عليه تجديدا مدته سنة. وتنص قاعدة النظام ا)داري للموظفين 

 على ما يلي: 3.104الدوليين رقم 

  

  محدد ا*جل أي توقع للتجديد...""- يحمل التعيين 

  

ا-جتھاد الواسع في شأن تجديد العقود ھو أمر أكدته بانتظام محكمة ا*مم المتحدة  إن .33

رط ت. ويشSyed 2010-UNAT-061لFستئناف التي أرسته على أنه قاعدة عامة في حكمھا 

الفقه القانوني "إجراًء واضحا من ا)دارة" لخلق توقع قانوني للتجديد. ولئن اقترحت الوكالة رفع 

ين الذي مدته سنة إلى اللجنة ا-ستشارية للموارد البشرية طلبا لFستعراض والمشورة إ- مسألة التعي

 أن ھذا - يشكل وعدا صريحا بأن العقد سُيجدد لثFث سنوات. 

 

إن المطلوب من المدعي بصفته موظفا في ا*ونروا أن ُيلم بالنظامين ا*ساسي وا)داري  .34

 يستطيع المدعي الزعم أنه تعرض لكرب عاطفي بسبب للموظفين الحاكَمين لتوظيفه، وبذلك -

عرض التجديد الذي مدته سنة واحدة للعقد في الوقت الذي تنص فيه قاعدة النظام ا)داري على عدم 

 وجود توقع لتجديد العقد. 

 
يطلب المدعي أيضا تعويضا معنويا عن ما سماه "ظروفا محيطة"، ويقول إن ھذه  .35

تھميش المتواصل ومنع المعلومات عنه بصورة متعمدة وكثيرة من قبل "الظروف المحيطة" تشمل ال

 مشرفه ا*ول، وإساءة استعمال السلطة، والتحرش، وإھمال إجراءات تقرير تقييم ا*داء. 

 
من الواضح جدا للمحكمة أن ھذه المسائل باستثناء إھمال إجراءات تقرير تقييم ا*داء تشكل  .36

، بيد أن المدعي لم يرفع إطFقا شكوى رسمية 06/2010لعام رقم أفعا- محظورة بموجب التعميم ا
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ضد مشرفه ا*ول ونتيجة لذلك لم يتم إجراء تحقيق. ونظرا إلى عدم وجود شكوى رسمية وتحقيق، 

- تستطيع المحكمة القول إن الوقائع المزعومة أثبتت وبالتالي - يمكنھا منح أي تعويض على 

  ا*ضرار التي يزعمھا المدعي.

 
أخيرا، إذا كان المدعي يعترض على التأخر في تنفيذ إجراءات تقرير تقييم ا*داء عن  .37

، وإذا أقرت المحكمة أن ھذين التقييمين لم ُينفذا حسب 2012- 2010و 2010-2009الفترتين 

القواعد المعمول بھاـ إ- أنه قد ثبت أن المدعي حصل على تقييم عام مفاده أنه موظف "يلبي 

داء" على مدى تقييمين متتاليين، وبذلك - يستطيع القول إن ھذين التقييمين سببا له توقعات ا*

    أضرارا مادية أو معنوية. 

 
 يلزم مما سبق وجوب رد الدعوى بكاملھا.   .38

 
  

  الخ'صة

 
 أّن: ھذا  بموجبالمحكمة تقرر ، تقدمتأسيساً على ما  .39

 

 الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـeع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014سبتمبر/أيلول  15 بتاريخ

 

  

 2014سبتمبر/أيلول  15 السجل بتاريخ أدِخَل في
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     (ُوقـeع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


