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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/HQA/2010/18                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2012/046/Corr.01  

Date: 16 September 2012 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  برودير

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا%مم المتحدة #غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 آنا سيغال
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  مقدمة

 

وكالة ا%مم المتحدة #غاثة اتخذته  ("المدعي") ضد قرار بيير بروديرھذه دعوى رفعھا  .1

، وھو في الشرق ا%دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا%ونروا ("الُمدعى عليه")وتشغيل ,جئي فلسطين 

 .تمديد تعيينه محدد ا%جل لمدة سنة أخرىعدم قرار 

  

  الوقائع

 

، انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة مدير خدمات 2009سبتمبر/أيلول  1اعتبارا من  .2

 30ن محدد ا%جل مدته سنة واحد ينقضي في ييبموجب تع D-2الرقابة الداخلية مستوى 

 . 2010أغسطس/آب 

 

 30تم إكمال تقرير تقييم أداء المدعي في الوقت المحدد علما أن تاريخ ا,ستحقاق كان لم ي .3

 . 2010يونيو/حزيران 

 
أعلم مدير الموارد البشرية  2010أغسطس/آب  24رسالة إليكترونية مؤرخة  بموجب .4

 المدعي بقرار تمديد تعيينه لشھر واحد كما يلي: 

 
أغسطس/آب  31أعلم أن عملية تقييم أدائك، التي تشمل تعيينك محدد ا%جل من 

(الفترة التجريبية)، قائمة حاليا وسيكملھا  2010أغسطس/آب  30إلى  2009

ُتعقد في مطلع سبتمبر/أيلول. ونظرا  ACIOض العام بعد جلسة غير عادية لـالمفو

إلى ھذه العملية القائمة طلبت من رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين اتخاذ 

  . 2010سبتمبر/أيلول  30التدابير لتمديد تعيينك تمديدا إداريا حتى 
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ات شؤون الموظفين أعلم رئيس شعبة خدم 2010أغسطس/آب  25بموجب رسالة مؤرخة  .5

أغسطس/آب  31مدة شھر من محدد ا%جل لتعيينه المدعي أن المفوض العام وافق على تمديد 

لNسباب المبينة في الرسالة ا#ليكترونية المرسلة من مدير  2010سبتمبر/أيلول  30 إلى 2010

 .  2010أغسطس/آب  24الموارد البشرية إلى المدعي في 

 
ُعقد اجتماع بين المدعي ونائب المفوض العام لبحث تجديد  2010أغسطس/آب  30 في .6

والمفوض العام طلب المدعي ٌعد اجتماع آخر بين المدعي  2010أغسطس/آب  31عقده. وفي 

 خRله تجديد عقده محدد ا%جل لفترة سنة. 

 
بر/أيلول سبتم 30قبل المدعي تمديد عقده لمدة شھر، أي حتى  2010أغسطس/آب  31في  .7

2010 . 

 
إلى ا%مين العام لNمم المتحدة رفع المدعي  2010سبتمبر/أيلول  1مؤرخة  بموجب رسالة .8

 شكوى ضد المفوض العام يزعم فيھا أنه انتقم منه، وطلب مراجعة للقرار المتعلق بتجديد عقده. 

 
ذي أرسل المفوض العام، ال 2010سبتمبر/أيلول  17بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

بقرار تمديد مسؤول الرئيس للمدعي، إلى المدعي تقرير تقييم ا%داء المكتمل الخاص به، وأعلمه ال

 تعيينه لمدة سنة. 

 
إلى المفوض العام، رفض المدعي  2010سبتمبر/أيلول  23بموجب مذكرة مؤرخة  .10

 عرض تمديد تعيينه لمدة سنة. 

 
 دعي عن الوكالة. انفصل الم 2010أكتوبر/تشرين ا%ول  1اعتبارا من   .11

 
رفع المدعي دعواه باللغة الفرنسية؛ وبناء على طلب  2010ديسمبر/كانون ا%ول  8في  .12

يناير/كانون الثاني رفع المدعي دعواه باللغة ا#نجليزية بموجب القواعد  12رئيسة قلم المحكمة في 

 ا#جرائية للمحكمة. 
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وى، وقبلت المحكمة تسلم رفع المدعى عليه رده على الدع 2012أغسطس/آب  30في  .13

من القواعد ا#جرائية تعطي السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية المفروضة  30فالمادة الرد، 

أي قاعدة عندما تقتضي مصلحة  لVعفاء منبفعل القواعد ا#جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة 

يجوز للمحكمة إصدار أي أمر، أو إعطاء  من القواعد ا#جرائية، 14العدل ذلك. وبموجب المادة 

العدل للطرفين. وتؤمن المحكمة أي توجيه، يظھر أّنه مRئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق 

 ضل #صدار حكم عادل وشامل، وبناءأف الطرفين ستجّھز المحكمة تجھيزا المذكرات من كR أن

ومما سيكون من المRئم للبت العادل  –دل على ذلك؛ تقضي المحكمة أّن مما يصب في مصلحة الع

أن تمدد المحكمة المھلة الزمنية التي تفرضھا المادة  –والسريع للقضية، ولتحقيق العدل للطرفين 

 دعى عليه. الرفع المتأخر لرد الم ، وأن تقبل تسلّم6

 
 13ُدعي المدعي للمشاركة في جلسة إدارة القضية ُتعقد في  2012سبتمبر/أيلول  3في  .14

لكنه رفض الدعوة بسبب التزام سابق لديه مع الحكومة الفرنسية، فھو يعمل  2012سبتمبر/أيلول 

 حاليا مع ديوان المحاسبة في باريس. 

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .15

  

)i(  ل ا,جتماع  2010أغسطس/آب  30طلب مراجعة للقرار فيRمن خ

أغسطس/آب  31ثم مع المفوض العام في  مع نائب المفوض العام،

 ؛ 2010
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)ii(  مم  2010سبتمبر/أيلول  1فيNأرسل رسالة إلى ا%مين العام ل

المتحدة يطلب فيھا مراجعة لقرار المفوض العام القاضي بتجديد 

 عقده لمدة شھر؛

)iii(  لديه توقع شرعي لتجديد عقده لمدة نظامية ھي سنة واحدة؛ كان 

)iv( ,  مبرر لتجديد عقده لشھر واحد فقط بد, من المدة النظامية البالغة

سنة، حيث لم يكمل المفوض العام تقرير تقييم أدائه في الوقت 

 المناسب؛ 

)v(  لهRھدد قرار عدم تجديد عقده لسنة واحدة واجباته المھنية واستق

 بصفته مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية؛

)vi( ة وراء قرار عدم تجديد عقده لمدة سنة؛ كانت ھناك دوافع غير سليم 

)vii(  نتقام على يد المفوض العام %نه أجرى تحقيقا أولياRوقع ضحية ل

وأحال المدعي نتائج  يرتبط بسوء سلوك مزعوم ضد المفوض العام،

التقييم ا%ولي إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية في المقر الرئيسي 

 لNمم المتحدة في نيويورك الذي أجرى تحقيقا معمقا. 

 

 يلتمس المدعي من المحكمة أن تأمر بوسائل ا,نتصاف التالية: .16

  

)i(  تعويض يمثل سنة من راتبه مضافا إليه تعديل مكان العمل على

 ؛ 1والخطوة  D-2مستوى 

)ii(  ؛ دو,ر أميركي 75,000تعويض عن الضرر المعنوي بقيمة 

)iii(  أن تكّمل التعويضات بالفوائد القانونية المستحقة من تاريخ الضرر

 ). 2010سبتمبر/أيلول  1المزعوم (

  

  حجج المدعي عليه
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 حجة المدعى عليه ھي:  .17

  

)i(  الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية %ن المدعي عجز عن امتثال

الشرط القاضي برفع طلب كتابي لمراجع القرار قبل رفع دعوى إلى 

  المحكمة. 

 
 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى.  .18

  

  ا$عتبارات

  

ر بمبادرة من القواعد ا#جرائية للمحكمة على أّنه يجوز للمحكمة أن تقر 5تنص المادة  .19

تتخذھا من تلقاء نفسھا أّن من المRئم إصدار حكم مستعجل، ويمكن أن يحدث ھذا عندما , تكون 

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

 ة.ھي مسألة قانوني –وھي مسألة مقبولية الدعوى من عدمھا  –القضايا الراھنة 

 

 : 2.111تنص قاعدة النظام ا#داري للموظفين الدوليين رقم  .20

 

على الموظف الذي يرغب في الطعن رسمياً في قرار إداري  .1

بزعم عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك 

النظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين وجميع ا#صدارات 

وذلك بموجب النظام ا%ساسي للموظفين  ا#دارية ذات الصلة،

 طلب كتابي اتباع الخطوة ا%ولى وھي رفع(أ)،  1.11رقم 

 إلى (التشديد مضاف): لمراجعة القرار
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مدير المكتب ا#قليمي لNونروا المسؤول عن   ) أ(

المكتب ا#قليمي، وذلك في حالة أن يكون 

  ؛ والموظف موظفاً في أحد المكاتب ا#قليمية

د البشرية في حالة أن يكون مدير الموار  ) ب(

  الموظف موظفاً في الرئاسة العامة.

  

 محكمة ا%مم المتحدة لRستئناف في فقھھا ما يلي: أفادت  .21

  

  

, تكون الدعوى مقبولة إ,ّ إذا رفع الموظف القرار ا#داري المطعون فيه للتقييم 

رقم (الحكم  وكانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد النھائية المحددة. ا#داري أو,ً،

Ajdini et al 2011-UNAT-108.(   

  

 
لقد أّكدت محكمة ا%مم المتحدة لRستئناف أّن محكمة ا%مم المتحدة للمنازعات , تتمتع  .22

ييم بالو,ية من حيث ا,ختصاص الموضوعي في الشكاوى التي لم تخضع لمراجعة إدارية أو تق

، كما أّكدت وجوب استنفاد ھذه )Crichlow 2010-UNAT-035وذلك في حكمھا (إداري 

وذلك في حكمھا (الخطوة ا%ولية قبل ا,حتكام إلى و,ية محكمة ا%مم المتحدة للمنازعات، 

Planas 2010-UNAT-049(. 

 

عندما اجتمع مع نائب  2010أغسطس/آب  30يحتج المدعي أنه طلب مراجعة للقرار في  .23

، بيد أن المدعي , يقدم دليR 2010أغسطس/آب  31المفوض العام ثم مع المفوض العام في 

على ھذا الطلب، وحتى لو افترضنا أنه طلب شفھيا مراجعة القرار تعتبر المحكمة أن مجرد 

إلى ا,متثال للشرط الوارد في قاعدة النظام ا#داري للموظفين الدوليين  الطلب الشفھي , يرقى

 التي تنص على الرفع ا#جباري لطلب كتابي لمراجعة القرار.  2.111رقم 
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إنه استوفى الشروط الواجبة #جراء دراسة للشكوى التي رفعھا %نه رفع يقول المدعي  .24

يزعم فيھا أن المفوض العام مارس  2010سبتمبر/أيلول  1شكوى بموجب رسالة مؤرخة 

ا,نتقام ضده، وطلب مراجعة للقرار المطعون فيه. لكن، بموجب قاعدة النظام ا#داري للموظفين 

يجب على المدعي رفع طلب كتابي لمراجعة القرار إلى مدير الموارد  2.111الدوليين رقم 

والواقع أنه , يحق للمدعي تفادي البشرية في ا%ونروا وليس إلى ا%مين العام لNمم المتحدة، 

الشروط المسبقة المنصوص عليھا قانونا في مسألة ا,ستعراض القضائي (حكم محكمة ا%مم 

 ).  Planas 2010-UNDT-070المتحدة للمنازعات 

 
في ضوء ما تقدم، تجد المحكمة أن المدعي لم يطلب في أي وقت مراجعة إدارية للقرار  .25

قبل رفع  2.111قاعدة النظام ا#داري للموظفين الدوليين رقم  المطعون فيه حسب مقتضيات

دعوى أمام المحكمة؛ وحيث إن المحكمة , تملك الو,ية القضائية لVعفاء من شرط الطلب 

 المسبق للمراجعة ا#دارية فإنھا تقضي بعدم مقبولية الدعوى. 

 
الدعوى  تترغب المحكمة في ا#فادة أنه حتى لو كان بدون الخوض في موضوع الدعوى، .26

 2010سبتمبر/أيلول  17مستوفية لشروط المقبولية فربما تعتبر جدلية %ن المدعي تسلّم في 

 عرضا بتجديد تعيينه لمدة سنة، لكنه رفض العرض.  

  

 

 نظرا إلى ا%سباب متقدمة الذكر، الدعوى مردودة.  .27
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     (ُوقـ]ع) 

 بانة َبرازي ةالقاضي

 2012سبتمبر/أيلول  16 بتاريخ

  

 2012سبتمبر/أيلول  16 بتاريخالسجل  أدِخَل في

 

  

  

     (ُوقـ]ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


