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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2013/025                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/032 

Date: 9 October 2014 

Original:           English 
 

 

  حضرة القاضية بانة َبرازي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  شحرور

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدعمحامي 

  قانوني المكلف بمساعدة الموظفين)عامر أبو خلف (المكتب ال

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) -نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا&مم المتحدة $غاثة  ("المدعي") ضد وسيم شحرورھذه دعوى رفعھا  .1

وھو ، وتشغيل -جئي فلسطين في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا&ونروا ("الُمدعى عليه")

اعتبار عدم النظر في تعيينه في وظيفة أمين سجل ومسؤول الطلبة الخريجين في مركز عدم قرار 

  . يشكل سوء سلوك تدريب سبلين قراراً دافعه التحامل وبذلك فھو

  

  الوقائع 

 

وّظفت الوكالة المدعي في وظيفة معلم حاسوب على  2007يناير/كانون الثاني  15في  .2

 في لبنان بموجب تعيين محدد ا&جل.  قاعفي مدرسة وادي حوارث في منطقة الب 8الدرجة 

 

ُرقي المدعي إلى وظيفة مدير نظام التسجيل  2009أكتوبر/تشرين ا&ول  7اعتباراً من  .3

 في مكتب إقليم لبنان.  4والخطوة  11الموحد في ا$قليم على الدرجة 

 
أمين لوظيفة  13/2009أصدرت الوكالة إعKن الشاغر رقم  2009فبراير/شباط  25في  .4

 . 12على الدرجة  سجل ومسؤول الطلبة الخريجين

 
تقدم المدعي إلى الوظيفة لكنه لم ينجح في الحصول عليھا وأعلِم بقرار عدم تعيينه في  .5

من نائب مسؤول شؤون الموظفين  2009ديسمبر/كانون ا&ول  18الوظيفة بموجب رسالة مؤرخة 

 في إقليم لبنان؛ وقد جاء في الرسالة جملة أمور منھا:

 
من بين من تمت مقابلتھم.  2ون المرشح رقم لقد أكِملت عملية ا-ستقدام وُزكيَت لتك

العرض أو ترك الوظيفة في خKل ستة أشھر (حتى  1وإذا رفض المرشح رقم 

  ) فسُينظر في توظيفك. 2010مارس/آذار 
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، بيد أّن 2010فبراير/شباط  10الوظيفة لكّنه استقال اعتباراً من  1أخذ المرشح رقم  .6

 عيينه في الوظيفة. كتابياً باستقالة أمين السجل ولم تنظر في أمر تالوكالة لم تقدم للمدعي إشعاراً 

 
لوظيفة أمين  48/2010أصدرت الوكالة إعKن الشاغر رقم  2010يوليو/تموز  16في  .7

سجل في مركز تدريب مھني، وعلم المدعي أّنه تمت إعادة ا$عKن عن الوظيفة لكّنه لم يتقدم إليھا 

 حسب قوله: 

 
أشھر فقط من تزكيتي للوظيفة (حتى  3جاء بعد لقد انزعجت &ّن ا$عKن 

) [منقول] وشعرت بأن من غير العدل أن أعيد التقدم إلى 2010مارس/آذار 

الوظيفة نفسھا التي ُزكيت لھا وأن أخوض امتحاناً فنياً آخر ومقابلة...في الواقع 

Kن عنھا لكنني اكتشفت -حقاً ظننت أنني تقدمت للوظيفة الشاغرة التي أعيد ا$ع

  وبعد انقضاء الموعد النھائي أنني تقدمت إلى وظيفة شاغرة أخرى سھواً. 

  

، أعلم نائب مدير شؤون 12010أغسطس/آب  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

 ا&ونروا في لبنان مديَر شؤون ا&ونروا في لبنان بما يلي: 

  

  شاغرة.  12يجين على الدرجة خرطلبة أصبحت وظيفة أمين سجل ومسؤول 

  

  أجِريت عملية استقدام.  

  

  كان ھناك مرشحان أوصي بھما، وقد ُعين المرشح ا&ول. 

  

                                      
1
خKل إجراءات المحكمة في القضية رقم  2013فبراير/شباط  13أعلِم المدعي بھذه الرسالة ا$ليكترونية في  

UNRWA/DT/LFO/2011/53 .  
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أشھر، ولو مWنا الشاغر فوراً لُعين  6ذلك الشخص ترك الوظيفة في غضون 

  المرشح الثاني مباشرة بناًء على عملية ا-ستقدام متقدمة الذكر. 

  

فوراً &ّن برنامج التعليم أراد إعادة تقييم الحاجات في مركز تدريب لم ُتمW الوظيفة 

  سبلين [...]

  

أثير تساؤل مفاده إمكانية إجراء تعيين مباشر للمرشح الموصى به الثاني من عملية 

  ا-ستقدام ا&ولى. 

  

  اعتقدُت في البداية أّن ھذه قد تكون طريقة جيدة للحد من عدد عمليات ا-ستقدام. 

  

Yن بعد طول تفكير - أؤيد ھذا، فقد انقضت ا&شھر الستة وقد يكون ھناك وا

مشرحون آخرون متوفرون منھم أحد المدربين/المشرفين الفائضين إلى آخره... 

[...]  

 

اختير مرشح داخلي اعُتبر فائضاً في مركز تدريب  2011يناير/كانون الثاني  14في  .9

 سبلين لوظيفة أمين السجل وُعين فيھا. 

 

استفسر المدعي لدى مسؤول المظالم في لبنان عن استقالة  2011يونيو/حزيران  2في  .10

 أمين السجل وعن سبب عدم ا-تصال به ليشغل الوظيفة. 

 
رّد نائب مدير شؤون ا&ونروا في لبنان على استفسار  2011يونيو/حزيران  27في  .11

 المدعي قائKً في أحد ا&جزاء: 
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كان ينبغي إعKمك رسمياً وكتابياً بتوفر الوظيفة في فبراير/شباط  – معك حق

2010 .  

  

بيد أّن استفسارك جاء بعد أكثر من سنة من الواقعة، ومن المؤسف أّنك لم ُتثر ھذه 

على سبيل المثال ُبعيد ا$عKن عن الوظيفة ذاتھا في  –المسألة في وقت أبكر 

ة في وقت أبكر من ھذا العام من خKل . [...] وُملئت الوظيف2010يوليو/تموز 

  تعيين موظف فائض فيھا. 

  

ھذا السھو مؤسف، لكن يؤسفني أّن الوكالة - تستطيع معالجة حالتك بعد سنة 

  وأربعة أشھر. 

 

 
طلب المدعي من مدير شؤون  2011يوليو/تموز  1بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

في وظيفة أمين السجل ومسؤول الخريجين في مركز  ا&ونروا في لبنان مراجعة قرار عدم تعيينه

 تدريب سبلين، ولم يرد مدير شؤون ا&ونروا في لبنان على ھذا الطلب. 

 

المدعي دعوى إلى المحكمة، وُسجلت دعواه تحت عنوان  عرف 2011أغسطس/آب  22في  .13

 .  UNRWA/DT/LFO/2011/53القضية رقم 

 
 رّده على الدعوى.  الُمدعى عليهرفع  2013يناير/كانون الثاني  18في  .14

 
 رفع المدعي جواباً على رد الُمدعى عليه.  2013يناير/كانون الثاني  27في  .15

 
فبراير/شباط  4حضر الطرفان جلسة إدارة قضية. وفي  2013يناير/كانون الثاني  28في  .16

قّدم الُمدعى عليه معلومات إضافية للمحكمة بموجب الطلبات التي قُدمت في جلسة إدارة  2013

 القضية. 
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فبراير/شباط  19المؤرخ  Chahrour UNRWA/DT/2013/005بموجب الحكم  .17

ى المسجلة تحت اسم القضية رقم رّدت المحكمة الدعو 2013

UNRWA/DT/LFO/2011/53 وقد قررت المحكمة من تلقاء نفسھا أّن الدعوى غير مستوفية .

لشروط المقبولية &ّن المدعي لم يطلب مراجعة إدارية ضمن المھل الزمنية المبينة في قاعدة النظام 

 لى المحكمة. قبل رفع دعوى إ 3.111ا$داري السابقة للموظفين المحليين رقم 

 
رفع المدعي طلب مراجعة قرار إلى مدير شؤون ا&ونروا في  2013مارس/آذار  5في  .18

 لبنان، وقد حدد ا-نتھاك المزعوم لحقوقه على النحو التالي: 

 
  

لقد تم تجاھل ترشحي لوظيفة أمين سجل ومسؤول خريجين في مركز تدريب 

 سيبلين قصداً بسبب التحامل والمحاباة. 

 
رفع المدعي استئنافاً إلى محكمة ا&مم المتحدة لKستئناف بشأن  2013مارس/آذار  27في  .19

 .Chahrour UNRWA/DT/2013/005الحكم 

 

رّد مدير شؤون ا&ونروا في  2013أبريل/نيسان  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .20

 كما يلي:  2013مارس/آذار  5لبنان على طلب المدعي المؤرخ 

 
  

يتعلق طلبك بقرار اُتخذ قبل ثKث سنوات وكان موضوع قضية أمام محكمة 

  رفضت طلبك، ولن ُيعاد النظر في القرار مرة أخرى.  

 
رفع الُمدعى عليه رداً على ا-ستئناف المقدم أمام محكمة  2013مايو/أيار  15في  .21

 ا-ستئناف. 
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رفع المدعي دعوى أمام المحكمة بشأن "ترشحي لوظيفة أمين  2013يونيو/حزيران  2في  .22

سجل ومسؤول خريجين"، وُسجلت قضيته تحت اسم القضية 

UNRWA/DT/LFO/2013/025 . 

 

 رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى.  2013يوليو/تموز  2في  .23

 
 ت على رد الُمدعى عليه. طلب المدعي ا$ذن لرفع مKحظا 2013يوليو/تموز  18في  .24

 
 2013سبتمبر/أيلول  10) المؤرخ UNRWA/DT/2013( 088بموجب ا&مر رقم  .25

 وافقت المحكمة على طلب المدعي $ذن لرفع مKحظات. 

 
 سحب المدعي طلبه لرفع مKحظات على رد الُمدعى عليه.  2013سبتمبر/أيلول  15في  .26

 
ثّبتت  2014أبريل/نيسان  2 المؤرخ Chahrour 2014-UNAT-406بموجب الحكم  .27

 ورّدت ا-ستئناف. Chahrour UNRWA/DT/2013/005محكمة ا-ستئناف الحكم 

 
  

 حجج المدعي

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .28

  

)i(  تطعن دعواه في "سوء السلوك المتعمد للوكالة" الذي يزعم المدعي

 ؛ 2013فبراير/شباط  13أّنه علم به في 

)ii(  تورطت ا$دارة في سوء سلوك متعمد عندما لم تنظر في تعيين"

 خريجين؛ وطلبة المدعي لوظيفة أمين سجل ومسؤول 
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)iii(  للمرشح ‘ استقدامھا’"لم تلتزم الوكالة بسياسة الفائض الوظيفي في

المختار مما أضر بالمدعي" و"... قررت بالتواطؤ مع اتحاد 

الموظفين الفائضين مع الموظفين المحليين أن تنظر فقط في توظيف 

 ."ًKإقصاء المدعي وموظفين آخرين قد يكونون أفضل تأھي 

   

 يلتمس المدعي ا-نتصاف التالي:  .29

  

)i(  التعويض "عن سوء السلوك المتعمد للوكالة ... الذي تسبب للمدعي

في خسارة فرص توظيف مستقبلية مع الوكالة ... خسارة الترقية مع 

 "؛ ا&ونروا ... [و] خسارة الدخل

)ii(  التعويض بمبلغ يعادل الراتب ا&ساسي الصافي لسنتين على الدرجة

 ؛ 12

)iii(  إحالة من المحكمة "إلى المفوض العام -تخاذ إجراء لفرض المساءلة

على ا&طراف الذين ارتكبوا عمداً سوء السلوك الذي أدى إلى 

 خسائر المدعي المفصلة أعKه". 

  

  حجج الُمدعى عليه

    

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .30

 

)i(  يوجد قرار إداري قابل للطعن؛ - 

)ii(  يستطيع المدعي تحويل القرار ا&صلي القاضي بعدم النظر فيه -

للوظيفة إلى قرار جديد من خKل الزعم للمرة ا&ولى أّن قرار 

 الوكالة كان مشوباً بالتحامل ويشكل سوء سلوك؛ 
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)iii(  حتى لو كان المدعي اكتشف وقائع جديدة بعد الحكم فإّنھا وقائع

أن تؤثر في الحكم &ّن الحكم ترتبط بموضوع الدعوى و- يمكن 

مقبولية ووجدت المحكمة أّن الدعوى غير مستوفية تطرق فقط إلى ال

 لشروط المقبولية؛ 

  

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى. .31

  

  ا%عتبارات

  

 
من القواعد ا$جرائية للمحكمة على أّنه يجوز للمحكمة أن تقرر بمبادرة  5تنص المادة  .32

تتخذھا من تلقاء نفسھا أّن من المKئم إصدار حكم مستعجل، ويمكن أن يحدث ھذا عندما - تكون 

 الوقائع الجوھرية موضع نزاع، وعندما يقتصر الحكم على المسائل القانونية. والمسألة الحاسمة في

 ھي مسألة قانونية. –وھي مسألة مقبولية الدعوى من عدمھا  –القضايا الراھنة 

 

تKحظ المحكمة أّنه رغم إشارة المدعي في عريضة الدعوى إلى أّنه - يريد إعادة التقاضي  .33

في عدم نظر الوكالة فيه لشغل وظيفة أمين السجل ومسؤول الطلبة الخريجين في مركز تدريب 

ي الواقع يطعن القرار نفسه على أساس جديد. وفي الدعوى الحاضرة يقول المدعي سبلين إ-ّ أّنه ف

إّن دافع القرار كان التحامل وإّن ھذا شّكل سوء سلوك ارتكبته "جھات فاعلة عدة" في الوكالة 

 وليست "غلطة في ا-ستقدام" كما زعم في دعواه ا&ولى. 

 
أغسطس/آب  4يحدد المدعي القرار المطعون فيه على أّنه الرسالة ا$لكترونية المؤرخة  .34

من نائب مدير شؤون ا&ونروا في لبنان إلى مدير شؤون ا&ونروا في لبنان التي ُكشفت  2010

خKل إجراءات المحكمة الخاصة بالقضية رقم  2013فبراير/شباط  13للمدعي في 

UNRWA/DT/LFO/2011/53حظ المحكمة أّن ھذه الرسالة ا$لكترونية تختص بقرار . وKت



                                                                                                                          

                                                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/LFO/2013/025                                             

                                                                                                                             Judgment No.: UNRWA/DT/2014/032                                     

                                                                                                                                                           

 

Page 10 of 11 

عدم النظر في المدعي للتعيين في وظيفة أمين السجل ومسؤول الطلبة الخريجين في مركز تدريب 

سبلين، وقد أدلت ھذه المحكمة ومحكمة ا&مم المتحدة لKستئناف بحكميھما في ھذه المسألة. 

الذي قررت فيه من تلقاء  Chahrour UNRWA/DT/2013/005وأصدرت المحكمة الحكم 

نفسھا أّن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية &ّن المدعي لم يطلب مراجعة إدارة في الوقت 

-Chahrour 2014-UNATالمKئم قبل رفع الدعوى، ورّدت المحكمة الدعوى. وفي الحكم 

 Chahrour UNRWA/DT/2013/005 ثّبتت محكمة ا&مم المتحدة لKستئناف الحكم 406

 ورّدت ا-ستئناف. 

 
ة ا$جراءات ويلتمس حكماً في موضوع دعواه إ-ّ أّنه - جولئن لم يكن المدعي يتفق مع نتي .35

يستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ويفتتح موعداً نھائياً جديداً لكي يطعن في القرار مرة 

ه خKل ا$جراءات ا&ولى أمام المحكمة. وقد أخرى بمجرد ا-عتماد على رسالة إليكترونية ُكشفت ل

حاولت محاميته في ذلك الوقت إعادة فتح الموعد النھائي والتقاضي في موضوع الدعوى على 

أساس "جديد" يتمثل في سوء السلوك؛ بيد أّنھا كانت مخطئة. وحيث إّن الرسالة ا$ليكترونية 

مطعون فيه فK تؤثر الواقعة أو ا&دلة تشير إلى موضوع القرار ال 2010أغسطس/آب  4المؤرخة 

الجديدة إن وجدت في ا-ستنتاج الذي تم التوصل إليه في الحكمين المذكورين &ّنھما تطرقا فقط إلى 

 المقبولية. 

 
الذي أّكدت  Meron 2012-UNAT-198محكمة ا&مم المتحدة تستشھد المحكمة بحكم  .36

ما يتطلب استقرار العملية القضائية عدم فسخ ا&حكام فيه أّنه "يجب أن تكون ھناك نھاية للتقاضي، ك

النھائية للمحاكم ا-ستئنافية إ-ّ &شد ا&سباب"؛ وتستشھد أيضاً بحكَمي محكمة ا&مم المتحدة 

ھما افادت وفي Costa 2010-UNAT-036و Shanks 2010-UNAT-26bisلKستئناف 

محكمة ا&مم المتحدة لKستئناف أّّن "سلطة الحكم النھائي [...] - يمكن فسخھا بسھولة". وبالفعل، 

 محكمة ا&مم المتحدة لKستئناف ھي أعلى محكمة في نظام إقامة العدل في ا&مم المتحدة. 

 
لي للمدعي ھناك مسألة أخيرة، وھي أّنه يتوجب على المحكمة أن تلفت نظر المحامي الحا .37

إلى  - Beaudry 2011-UNAT-129كما فعلت محكمة ا&مم المتحدة لKستئناف في حكمھا  –
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أّن رفع دعاوى مثل الدعوى قيد النظر يشّكل "إساءة استعمال للتقاضي ولموارد المنظمة، وإھداراً 

   لوقت الطرف اYخر وجھوده، ولوقت قلم المحكمة وللمحكمة نفسھا وجھودھا".  

  

  ةالخ'ص

 
 

 نظراً إلى ا&سباب المتقدمة، الدعوى مردودة.  .38

  

  

  

  

     (ُوقـ_ع) 

  بانة َبرازي ةالقاضي

  2014 أكتوبر/تشرين ا&ول 9 بتاريخ

 

  

  2014 أكتوبر/تشرين ا&ول 9 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ_ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


