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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/HQA/2012/042                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2013/035 

Date: 1 October 2013 

Original:           English 
 

 

   غ�م ميرانحضرة القاضي                  :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  ريانو

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا!مم المتحدة �غاثة

  وتشغيل )جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) ميولي بونيون
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  مقدمة

 

وكالة ا!مم المتحدة الذي كان موظفا سابقا في  )"المدعي"( و ريانويھذه دعوى رفعھا كاميل .1

يطعن بموجبھا في قرار ، وھو ا!دنى ("الُمدعى عليه")�غاثة وتشغيل )جئي فلسطين في الشرق 

 .إنھاء تعيينه محدد ا!جل لما فيه مصلحة الوكالة

 

 7وأرِسلت إلى المدعى عليه في  2012أغسطس/آب  16ت الدعوى في ُرفع .2

 .2012أكتوبر/تشرين ا!ول 

 
على  رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لرفع رده 2012نوفمبر/تشرين الثاني  7في  .3

 الدعوى. 

 
رفع المدعي طلبا لرفض طلب المدعى عليه لرفع رد  2012نوفمبر/تشرين الثاني  8في  .4

 على الدعوى. 

 
 18وأرسل إلى المدعي في  2012نوفمبر/تشرين الثاني  15ُرفع رد المدعى عليه في  .5

 . 2012نوفمبر/تشرين الثاني 

 
بعد مناقشة إدارة القضية أبطلت المحكمة المھلة الزمنية  2013 يونيو/حزيران 21في  .6

ومنحت المدعى عليه ا�ذن للمشاركة في ا�جراءات بعد ا!خذ في ا)عتبار آراء المدعي وبعدما 

 شرحت له سبب إبطال المحكمة المھلة الزمنية. 

 
  الوقائع

 

تعيين محدد ا!جل  يُعرض على المدع 2011يوليو/تموز  18بموجب كتاب تعيين مؤرخ  .7

 P-5مدته سنة في وظيفة مدير مشروع في تخطيط موارد المؤسسة ضمن الفئة الفنية الخامسة 
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يوليو/تموز  10في الرئاسة العامة لLونروا في عمان، وقد بدأ سريان التعيين في  5والخطوة 

2011. 

 

شر يوما من ، أي بعد أحد ع2011يوليو/تموز  21أن اجتماعا عقد في  من المتفق عليه .8

تاريخ بداية عقد المدعي، لبحث دور المدعي بصفته مدير مشروع، وھناك اخت�ف في ذاكرة 

تخطيط موارد  ةالحاضرين لھذا ا)جتماع، فالمدعي يقول إن السيدة لورا لندن التي كانت مدير

مشروع بل تأدية تريد منه أداء دور مدير ال مشرفته المباشرة أعلمته أنھا )المؤسسة با�نابة آنذاك و

 مھام مكتب إدارة المشروع وأن تواصل ھي إدارة مشروع تخطيط موارد المؤسسة. 

 
أما المدعى عليه فيخالف ھذا ويقول إن السيدة لورا لندن لم تقل شيئا من ھذا، وإن المدعي  .9

ي عبر عن استيائه من مسمى الوظيفة الذي زعم أنه غير متناسب مع المسمى الذي كان سيتمتع به ف

القطاع الخاص؛ وذكرت لورا لندن في ردھا عليه واجبات ھذا الدور والقيود عليه، ثم أفاد المدعي 

تفسيرھا لواجباته كان خاطئا وأنه "سيتحكم بجميع الموجودات والموارد المؤسسية للمشروع أن 

كن فلم ت وسيتخذ قرارات بشأن تخصيصھا". وأيا كانت الرواية الصحيحة عما حدث في ا)جتماع

 تلك بداية ميمونة للع�قة بين مدير المشروع والمديرة با�نابة. 

 
واكتنف عدم اليقين والتوتر  ،يتجلى للمحكمة من شھادات الشھود ومن الوثائق أن خ�فا وقع .10

دور المدعي ووصفه الوظيفي منذ مرحلة مبكرة في ع�قة العمل، ومع ذلك وقع المدعي ك� من 

تخطيط موارد المؤسسة" بتوقعين  -يفي الدولي لوظيفة "مدير مشروع والوصف الوظكتاب التعيين 

. وليس من الواضح إن كانت الوثيقتان قد وقعتا قبل ا)جتماع 2011يوليو/تموز  21بتاريخ 

 أو بعده، علما أن الوصف الوظيفي شمل الموجز التالي للوظيفة:  1المذكور أع�ه

 
  

وإدارة التغيير  إدارة البرنامج ويقود جميع أوجهسوف يدير شاغل الوظيفة 

موارد المؤسسة لدى ا!ونروا، وھو  لتخطيطوا)تصا)ت المتعلقة بالنظام الجديد 

                                      
1
  يفيد المدعى عليه أن ا)جتماع عقد بعد توقيع المدعي للوثيقة بيد أن ا!دلة غير حاسمة.  
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النظام الذي سيحل محل ا!نظمة القائمة في مجال إدارة المعلومات في مجا)ت 

الشؤون المالية والموارد البشرية وكشوفات الرواتب وإدارة سلسلة ا�مداد 

لھذا الدور تسھيل وأنظمة إدارية أخرى. ومن العناصر الرئيسية والمشتريات 

  اشتراك أصحاب المصلحة ومواءمة القيادة، والتطوير التنظيمي وإدارة المعرفة. 

 
     

 

عرضت السيدة لندن  2011أغسطس/آب  2بموجب رسالة إليكترونية إلى المدعي مؤرخة  .11

ه إذا لم تكن الصورة واضحة تماما في ھذا بحث دور المدعي في فريق تخطيط موارد المؤسسة مع

 الصدد بعد اجتماعھما، كما طلبت السيدة لندن من المدعي أن يرسل إليھا خطة عمل رفيعة المستوى

 موارد المؤسسة لكي يتم ا)تفاق على خطة عمل فردية وا!مور المراد تحقيقھا. تخطيطلمشروع 

 

على السيدة لندن  يرد المدع 2011أغسطس/آب  3بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

على وجه  يمعبرا عن عدد من الھواجس إزاء وصفه الوظيفي والع�قة معھا، وقال المدع

 الخصوص ما يلي: 

 

] [...] عبرت عن 2011يوليو/تموز  21...في مستھل ا)جتماع [المنعقد في 

) من موارد المؤسسة، لكن بد تخطيطالحاجة إلى مراجعة الھيكل التنظيمي لفريق 

موارد  تخطيطلست مدير مشروع ’بأني ا)نخراط في حوار بّناء رددِت فورا 

  وإنِك ستديرين المشروع وأنا سألعب دور دعم إدارة المشروع. ‘ المؤسسة

  

  اختتم المدعي الرسالة ا�ليكترونية بالقول: 

  

أن ھناك تنافرا بين الوصف الوظيفي وبين فھمِك لدوري وكذلك ھيكل بأشعر 

أن البيئة التي بالمشروع المقدم في الرسم التنظيمي. وبا�ضافة إلى ذلك، أشعر 

  خلقھا ھذا التنافر ليست الفضلى للمنظمة أو للمشروع ويلزم إبداء العناية لھا.
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راعية المشروع (نائبة المفوض العام السيدة  طلب المدعي اجتماعا مع مديرة الموارد البشرية أو

  مارغو إليس) بھدف: 

  

مراجعة وتوضيح المسمى الوظيفي والوصف الوظيفي لدوري استنادا إلى إفاداتك  .1

ا!خيرة، فبدون وجود أدوار واضحة ومعرفة ومحاسبة ومسؤولية سيكون من الصعب 

 النجاح في ھذه الوظيفة. 

رام المتبادل للعمل معا لكي نستطيع تحقيق أھداف ا)تفاق على طريقة تتسم با)حت .2

 المشروع [...] فمن الصعب جدا العمل في بيئة يسودھا انعدام الثقة وا)نتقاد. 

    

 مشاكسةليس واضحا إن كان ھذا ا)جتماع انعقد أم )، بيد أن المحكمة مندھشة من النبرة ال .13

حتى لو اعتبر أنه كان لديه أسباب شرعية  في الرسائل ا�ليكترونية من المدعي إلى السيدة لندن

 للقلق. 

 

موجھة إلى السيدة مارغو إليس والسيدة  2011أغسطس/آب  17بموجب رسالة مؤرخة  .14

المفوض العام عددا  لندن مع نسخة إلى المدعي وخمسة موظفين آخرين، حدد السيد فليبو غراندي

من المھام التي يجب إكمالھا بما في ذلك وضع تقدير دقيق للتكلفة قبل أن يتسنى له "إعطاء ضوء 

 موارد المؤسسة]"، واختتمت الرسالة ا�ليكترونية كما يلي:  تخطيطأخضر نھائي لمشروع [

 
و ومن لورا، فأنا أطلب من كاميلي بفي غيابك [أي نائبة المفوض العام] وفي غيا

موارد المؤسسة وماغنوس ا!خذ بزمام القيادة في معالجة المسائل  تخطيطفريق 

   المذكورة أع�ه. 

  

المدعى عليه أن المدعي لم يمتثل توجيه المفوض العام ولذلك السبب اضطرت السيدة لندن  يحتج

إلى إنتاج العمل المطلوب لدى عودتھا من ا�جازة. وفي جلسة ا)ستماع شددت محامية المدعى 
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أخل بواجبه عدم الرد على الرسالة ا�ليكترونية من المفوض  يعليه والسيدة لندن على أن المدع

م التي تضع إطارا زمنيا �تمام المھام مضيفة أنھا اضطرت إلى فعل ذلك لدى عودتھا من غياب العا

قصير، وأنه رأى أن ما طلبه المفوض العام كان تأدية المھمة وأن ذلك ما كان يعمل عليه. ولئن 

از إلى إ) أنھا بدت مترددة جدا في مدح المدعي على ھذا ا�نجأقرت السيدة لندن أن المھمة أنجزت 

حد القول إنه لم يكن إنجازه الشخصي بل جمع مساھمات اZخرين في الفريق وبنى على العمل الذي 

كان منجزا أص�، كما عبرت عن رأيھا أن المدعي لم يجز له أخذ فضل إنجاز المھمة، لكن عندما 

النھائي أم ) سألھا القاضي إن كانت مھمة مدير المشروع تنسيق جھود الفريق وضمان إنتاج المنتج 

 أقرت بأنھا مھمته. 

 

ظھر خ�ف عبر تبادل الرسائل ا�ليكترونية بين  2011أكتوبر/تشرين ا!ول  13في  .15

المدعي والسيدة لندن على محاضرة كان المدعي سيقدمھا إلى اللجنة ا)ستشارية الفرعية، حيث 

المدعي قال إنه لم يشعر طلبت السيدة لندن من المدعي إعطاء بروفة "اختبارية" للمحاضرة لكن 

فقد رأى أن السيدة لندن كانت تريد التحكم بالمحاضرة وقال إنه لم ُيطلب منه بالراحة لفعل ذلك، 

سابقا أداء بروفات محاضرات أمام مشرفين واقترح أن تقدم السيدة لندن المحاضرة. والظاھر أن 

لشك في قابلية دوام ع�قة أن لديھا أسباب لببشدة صبر السيدة لندن وشعرت الخ�ف اختبر 

 التوظيف. 

 

إلى السيدة إليس نائبة المفوض أكتوبر/تشرين ا!ول  13مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية  .16

ليا وإلى السيدة كورنيوھي أيضا راعية المشروع،  العام التي كانت المسؤولة الرئيسة الثانية للمدعي

 مررت السيدة لندن مراس�تھا مع المدعي وذكرت اZتي:  ،الموسى مديرة الموارد البشرية

 
  

يؤسفني فع� القول إن ھذا لن ينجح في رأيي كما أظھر ھذا ا!سبوع، وربما يكون 

من الممكن أن ينجح ھذا بصورة أفضل مع شخص آخر (غيري) بيد أن ا�حباط 

  والم�حظات من الفريق تدل على أن ھذا لن ينجح. 
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دود ا!فعال ومن التركيز ا!حادي على الشكل ) على الجوھر أنا محتارة من ر

وا!مور المراد تحقيقھا، فقد قُضيت ساعات ھذا ا!سبوع وحده على ا!وصاف 

الوظيفية، وھذا يأخذ وقتا أطو) من ال�زم بكثير في وقت نحتاج فيه إلى فريق 

  رشيق ومرن يفعل فيه كل فرد المطلوب منه. 

  

*   *   *  

  

موارد المؤسسة. وعلى وجه  تخطيطتام يسرني أن أتنحى عن مشروع في الخ

الخصوص، ليست لدي الرغبة أو الوقت �ھدار الوقت والطاقة على ما أعتبره 

  تموضعا نكدا ومنغمسا على حساب ا!شياء المراد تحقيقھا. 

   

 

نائبة المفوض العام  أن السيدة موسى مديرة الموارد البشرية والسيدة إليس ت�حظ المحكمة .17

وراعية المشروع  لدى تسلمھما ھذه الرسالة ا�ليكترونية أعلِمتا أن: (أ) الع�قة بين المدعي والسيدة 

ة دلندن كانت متوترة جدا؛ و(ب) كان ھناك تنافر محتمل في داخل "الفريق". وكان المتوقع لدى السي

ھما مسؤولتين كبيرتين في الوكالة شيئا بّناء لندن والمدعي أن تفعل السيدة موسى والسيدة إليس بصفت

وبطريقة عادلة وأن تنزعا فتيل ا!زمة بعدما أعلمتھما السيدة لندن بوجود مشكلة حقيقية قد تؤثر في 

الھواجس لدى المدعي والسيدة  نجاح المشروع؛ و) يبدو أنھما اتخذتا الخطوات ال�زمة لمعالجة ھذه

ية عددا من جز المدعي في ھذه المرحلة عن أن ينجز بصورة ُمرضووفقا لرد المدعى عليه ع .نلند

المھام التي أوكلتھا إليه السيدة لندن، علما أن إحدى المسائل الرئيسية الواجب البت فيھا في ھذه 

القضية ھي إن كان المدعي قد أعلِم بصراحة أن أداءه وموقفه وتواصله و/أو إدارة الع�قات لديه لم 

 المطلوب وفيما إن أعِطي توجيھا واضحا وفرصة للتحسن. تكن في المستوى 

 

-HQ-AM-11أصدرت الوكالة إع�ن الشاغر رقم  2011أكتوبر/تشرين ا!ول  20في  .18

 ، وتقدم المدعي للشاغر. D-1لوظيفة مدير تخطيط موارد المؤسسة على الفئة  47
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ت السيدة موسى أعلم 2011نوفمبر/تشرين الثاني  16بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .19

المدعي أن ترشحه لوظيفة مدير تخطيط موارد المؤسسة لم ينجح !ن الوظيفة تطلبت "مواصفات 

 مختلفة". 

 
السيدة  رد المدعي على 2011نوفمبر/تشرين الثاني  17بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .20

 قائ�:  موسى

 
  

  ...آمل فع� أن نجد بسرعة مرشحا بالموصفات التي تبحثون عنھا. 

  

في ھذه ا!ثناء أود أن أبدأ عملية تغيير مسمى وظيفتي وإعادة تعريف ا!دوار 

     والمسؤوليات لكي تتوافق مع قرار ا)ستقدام الجديد. 

 

ردت السيدة موسى على المدعي وذكرت أنھا تود أن  2011نوفمبر/تشرين الثاني  20في  .21

ُتجرى المراجعة المقترحة لوظيفة المدعي عدما يتم شغل وظيفة مدير تخطيط موارد المؤسسة لكي 

تسنح الفرصة للشخص الذي سيشغلھا ليدلي بدلوه في المسألة. ويبدو ھذا ردا معقو) من السيدة 

 موسى على ھذه المسألة بالذات. 

 

أرسل مسؤول شؤون  2011نوفمبر/تشرين الثاني  27جب رسالة إليكترونية مؤرخة بمو .22

 30إلى  2011يوليو/تموز  10موظفين مساعد إلى المدعي نموذج تقرير تقييم ا!داء للفترة من 

 ، وطلب منه إكمال ا!جزاء ذات الصلة قبل تمريره مشرفته لكي تكمله بدورھا. 2012أبريل/نيسان 

 
، مررت السيدة لندن الرسالة ا�ليكترونية المرسلة من 2011/كانون ا!ول ديسمبر 14في  .23

إلى المدعي وكتبت ما  2011نوفمبر/تشرين الثاني  27مسؤول شؤون الموظفين المساعد المؤرخة 

 يلي: 
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التقرير إلى أبريل/نيسان فقط (بد) من الفترة التي يشملھا  امتداد) أفھم سبب 

) ننسى سنحتاج إلى ترتيب جلسة استعراض أداء منتصف  يوليو/تموز؟) وكي

المدة في مطلع يناير/كانون الثاني عندما تعود من إجازتك، وستشارك مديرة 

  الموارد البشرية في النقاش. 

  

يناير/كانون الثاني  30مع "تحديد موعد استحقاق" ھو  أرِسلت ھذه الرسالة مع "إشارة متابعة"

لندن سبب وجوب حضور مديرة الموارد البشرية لجلسة منتصف المدة ، ولم تشرح السيدة 2012

  )ستعراض ا!داء. 

 
تم إب�غ خطيبته  2012مما جاء في شھادة المدعي أنه في وقت ما من يناير/كانون الثاني  .24

التي كانت تعمل في ذلك الوقت في الوكالة أيضا أنھا اختيرت لوظيفة في نيويورك، وأنه أخبر 

 ، كماأنه كان يدرس مسألة ا)نتقال إلى نيويورك ل�نضمام إلى خطيبتهبمن باب الكياسة السيدة لندن 

بتجديد عقده لكي ينظر في الخيارات ا!خرى. وسأله استفسر المدعي إن كانت الوكالة مھتمة 

القاضي إن كان قد تلقى إجابة من السيدة لندن فشھد المدعي أنه أعلِم أنھا ستوصي بعدم تجديد عقده 

عند نھاية أجله !ن مھام الوظيفة كان تمر في مرحلة تغيير وأن الراجح ھو خفض رتبة الوظيفة 

 .P-4إلى الفئة الفنية الرابعة 

 

في مطلع فبراير/شباط اندلع خ�ف آخر في مشروع تخطيط موارد المؤسسة عندما أرسل  .25

عل� ذلك بأنھا موظف إحدى وثائق المشروع إلى شريك خارجي، واسترجع المدعي الوثيقة م

أرسلت ب� تصريح. وأظھرت رسائل إليكترونية داخلية )حقة وقوع خ�ف وارتباك بشأن التدابير 

 التي ُوضعت للتواصل مع شريك معين فيما يخص ك� من الوثيقة المعنية أو ما ھو أعم. 

 
عدم رضاھم عن معالجة موارد المؤسسة  تخطيطأبدى موظفون آخرون في مشروع  .26

 المدعي للمشكلة كما ھو مثبت في رسائل إليكترونية أرِسلت إلى المدعي وإلى السيدة لندن. 
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ذكرت السيدة لندن أنھا كانت  2012فبراير/شباط  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .27

وع، فقد ومرتبكة" من رؤية المراس�ت ا�ليكترونية التي أدت إلى سحب وثيقة المشر"مصدومة 

كانت قد أعطت الفريق توجيھات محددة مفادھا وجوب حل الخ�فات في الرأي داخليا وليس أمام 

أطراف خارجية، واستنتجت أن الرسالة ا�ليكترونية المرسلة من المدعي إلى الطرف الخارجي 

ذه الرسالة التي يسترد فيھا الوثيقة كانت طريقة "غير )ئقة أبدا" للتعامل مع المشكلة؛ علما أن ھ

موارد المؤسسة بدون أن تطلب تخطيط ا�ليكترونية أرِسلت إلى المدعي وأعضاء فريق مشروع 

 السيدة لندن تفسيرا من المدعي قبل ذلك. 

 
قدم المدعي تفسيرا )سترداد  2012فبراير/شباط  5بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .28

ترونية إلى المنظمة الشريكة حتى تلقي الوثيقة قائ� إنه طلب بوضوح عدم إرسال رسالة إليك

 معلومات محددة. 

 
بين المدعي والسيدة لندن ذكر المدعي أنه  2012فبراير/شباط  13في اجتماع انعقد في  .29

ينوي اللحاق بخطيبته إلى نيويورك، ثم أعلمت السيدة لندن المدعي أنھا لم تكن تنوي التوصية 

قد شھد المدعي أن السيدة لندن أعلمته أن أمامه عدد من بتمديد تعيينه محدد ا!جل لدى انقضائه. و

الخيارات بعضھا كان أشد ضررا من البعض اZخر؛ ومن ھذه الخيارات عدم إكمال تقرير تقييم 

ا!داء وأنه المدعي "سيحّول" إلى انتداب آخر، ثم تم بحث انتدابات بديلة تفضي إلى إبعاد المدعي 

ة مدة عقده. ووفقا لشھادة المدعي فقد اقترح في ا)جتماع أنه عن مكتب إدارة المشروع طوال بقي

 في مجال نقل البيانات.  موارد المؤسسة  تخطيطيمكنه أداء دور فني ضمن فريق 

 
لخصت  2012فبراير/شباط  13بموجب رسالة إليكترونية إلى السيدة موسى مؤرخة  .30

 السيدة لندن ا)جتماع مع المدعي كما يلي: 
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أنه في اجتماع انعقد اليوم  -قبلت ما ذكره  ناوأ –موجز القول أن كاميليو ذكر 

يوليو/تموز  10سُيعلمنا رسميا في اجتماع يوم غد بنيته عدم تمديد عقده إلى ما بعد 

  بسبب عودة لويز إلى اليونيسف. 

  

المرحلة الممتدة من اZن حتى نھاية العقد سأكلفه في مھام خارج نطاق ھيكل  في

) تشمل التعامل الوثيق موارد المؤسسة، وھي مھام  تخطيطمكتب إدارة مشروع 

  مع الفريق أو ا)عتماد المتبادل معه [...]

  

و على أي حال ينبغي أن يكون اجتماع يوم غد مباشرا نسبيا على ما آمل !ن كاميلي

  على ذلك.  نوافقسيعلن عدم تمديد العقد ونحن س

   

 
شعر المدعي بالقلق مع ا)حتمال الذي أثارته السيدة لندن من أنه قد ) يكون ھناك تقييم أداء  .31

يشمل فترة عمله على مدى سنة مع الوكالة، فقد اعتبر أن آفاق عمله مع ا!مم المتحدة قد تتأثر سلبا 

 14على ذلك، أرسل المدعي بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة بدون تقييم ا!داء. وبناء 

 مسودة تقرير تقييم أداء بغية "ا)ستعراض والتوقيع." إلى السيدة لندن  2012فبراير/شباط 

 

وكذلك الفروع التي تدل مL المدعي ك� من فرع التقييم الذاتي من تقرير تقييم ا!داء  .32

المعنون استعراض  VIIمثل الفرع  الرئيس المسؤول ا!ولالتعليمات على أنھا مخصصة ليكملھا 

من تقرير تقييم ا!داء على  VIIوفي الفرع . الرئيس المسؤول ا!ولا!داء في نھاية العام يجريه 

تقييم الموظف المعني حسب أحد عشر مؤشرا من مؤشرات ا!داء. وفي  الرئيس المسؤول ا!ول

يفوق توقعات ا!داء في ستة مؤشرات وعلى أنه يلبي توقعات ھذا الفرع قيم المدعي نفسه على أنه 

الذي  –وھو الع�مة المخصصة لLداء العام  – VIIIا!داء في خمسة مؤشرات، كما مL الفرع 

الثاني، وقد أورد المدعي تقييم أداء عام يفيد أنه "يفوق المسؤول توجب التعليمات أن يمLه الرئيس 

 توقعات ا!داء". 
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مسودة تقرير تقييم ا!داء مع السيدة موسى السيدة لندن في اليوم نفسه واقترحت بحث  ردت .33

وذكرت أن المدعي قطع فقط نصف فترة ا!داء "رغم التعديل الذي تقوده إدارة الموارد البشرية في 

 فترة تقرير تقييم ا!داء". 

 
سيدة موسى؛ ووفقا حضر المدعي اجتماعا مع السيدة لندن وال 2012فبراير/شباط  14في  .34

رحت له أنه أمام عدد من لشھادة السيدة لندن تم تذكير المدعي أنھا ستوصي بعدم تجديد عقده، كما ش

الخيارات، فإذا اختار تمديد عقده ف� بد من إكمال تقرير تقييم ا!داء ولن يكون تقييم أدائه جيدا. 

لسج�ت على مستقبله المھني مع وجرى بحث لتداعيات الحصول على تقرير تقييم أداء سيء في ا

ا!مم المتحدة، وذكر المدعي أنه يريد تجديد عقده، مما شكل تغيرا في موقف المدعي منذ إع�مه 

 أنه كان ينوي ا)لتحاق بخطيبته في نيويورك.  2012فبراير/شباط  13السيدة لندن في السابق في 

 
 2012فبراير/شباط  15ى مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية إلى السيدة لندن والسيدة موس .35

 ذكر المدعي أنه يود "إعادة تأكيد" اھتمامه في أن ُيجدد عقده في نھاية أجله، وأفاد بما يلي: 

 
  

أود أن أتابع عملية تقييم ا!داء وأن يتم تقييم أدائي في الوقت المناسب وبطريقة 

أفضل قدراتي  أنوي إكمال العقد الحالي حسبدقيقة وموضوعية. وعلى أي حال 

  . 2012يوليو/تموز  10حتى 

  

موارد المؤسسة با�نابة عبرت عن رغبتھا في إعفائي من  تخطيطبما أن مديرة 

واجباتي الحالية فأنا أطلب إشعارا كتابيا وشرحا !ي قرارات قد تؤثر في التنفيذ 

احة الكامل لعقدي الحالي، وأود الحصول على توضيح سليم !ني أقيم الخيارات المت

 لي للمضي قدما في ھذه المسألة.  
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أرسل المدعي إلى مكتب ا!خ�قيات في  2012فبراير/شباط  17بموجب مذكرة مؤرخة   .36

ا!مم المتحدة ومكتب دائرة خدمات الرقابة الداخلية تقريرا عن سوء سلوك خطير مزعوم ارتكبته 

 التالي: السيدة لندن، علما أن المذكرة كانت مقسمة إلى زعمين فرديين ك

  

: إساءة استعمال السلطة، والتحرش، وسوء ا�دارة 1الزعم رقم  •

 وإھدار الموارد. 

 .في المشتريات والصندوق العام مخالفات: 2الزعم رقم  •

  

  اختتم المدعي المذكرة بقوله:

  

  

موارد المؤسسة با�نابة ومديرة الموارد البشرية  تخطيط... من الجلي أن مديرة 

لديھما مصلحة في إبعادي عن المشروع في أقرب وقت ممكن، فھما تضغطان علي 

لكي أستقيل من منظومة ا!مم المتحدة من خ�ل إساءة استعمال سلطتھما والتحرش 

موارد  تخطيطما يحدث في مشروع بي ومحاولة إخافتي وذلك بغية منع فضح 

وممارسات  ؤسسة من سوء في ا�دارة وإھدار الموارد ومخالفات في المشترياتالم

  احتيال عامة. 

   

مع نسخة منھا إلى السيدة  2012فبراير/شباط  20بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .37

فبراير/شباط وذكرت جملة أمور منھا  15موسى، ردت السيدة لندن على رسالة المدعي المؤرخة 

 ما يلي: 

     

وبحسب ا)تفاق في ا)جتماع مع  13بعد التباحث ثنائي الجانب الذي دار بتاريخ 

فبراير/شباط فقد حددنا المھمة التي ستفرغ نفسك لھا  14مديرة الموارد البشرية في 
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وتتوافق ھذه المھمة فبراير/شباط.  21في شعبة نظم المعلومات اعتبارا من 

  رتك العملية. الموضوع الذي عبرت عن اھتمامك به ومع خب

  

ومضت الرسالة ا�ليكترونية إلى بيان التفاصيل الدقيقة للمھمة الجديدة المقترحة في شعبة نظم 

  المعلومات.  

  

 

أو نحو ذلك التقى المدعي السيدة لندن ورئيس شعبة نظم  2012فبراير/شباط  20 في .38

المعلومات لبحث المھمة الجديدة المقترحة، وقد سجل المدعي صوتيا ا)جتماع بدون علم المشاركين 

 اZخرين في ا)جتماع. 

 

رد المدعي على الرسالة  2012فبراير/شباط  21بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .39

 �ليكترونية المرسلة من السيدة لندن مشيرا إلى أنه لم يقبل النقل المقترح وذكر ما يلي: ا

 
...أود التوضيح أني لم أقبل ھذه المھمة أو أي مھمة أخرى في دائرة ا�سناد 

  شعبة نظم المعلومات... - ا�داري

  

يلة وضحاھا إلى ...أود أن أعيد التأكيد أني ) أقبل ھذه المھمة و) أقبل أن أنقل في ل

وأن أكون مسؤو) أمام رئيس شعبة نظم المعلومات ولن أتولى أدوارا دائرة مختلفة 

ومسؤوليات تختلف عما ھو مكتوب في عقدي الحالي، كما لن أقبل تغييرات على 

أدواري ومسؤولياتي بدون اتباع ا�جراءات القياسية في الموارد البشرية وبدون 

لھذا التغييرات وبدون تعديل عقدي بناء على العمل يفرضھا حقيقية بحث أسباب 

  ذلك...
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ومن الشرح الذي قدمِته ومن أفعالك، يبدو أن الدافع ھو خلق عذر �بعادي في ليلة 

موارد المؤسسة بدون اتباع ا�جراءات المقررة في  تخطيطوضحاھا من مشروع 

، فأنت تواصلين كالموارد البشرية وبدون تقديم تبرير موضوعي وسليم لقرارات

اتخاذ قرارات ذات دوافع شخصية تعيق نجاح المشروع ويبدو أنِك تكررين نمط 

  الطريقة التي عومل بھا المديران ا!وليان لتخطيط موارد المؤسسة. 

  

أن إصرارِك على ا�شارة في ا)جتماعات الث�ثة السابقة بيننا على ا!ثر  أعتقد

أمر غير الخطير الذي ستعانيه حياتي المھنية في ا!مم المتحدة إذا لم أقبل عروضِك 

  )ئق...

 
ردت السيدة لندن على الرسالة  2012فبراير/شباط  22بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .40

إطار القرارات العامة ھا المدعي وذكرته أن "عمله يجب أن يؤدى ضمن ا�ليكترونية التي أرسل

مدير إدارة تخطيط موارد المؤسسة"، كما طلبت أن للوكالة وسياساتھا والتوجيھات والتعليمات من 

مراس�ت كتابية مع على أي يبقيھا على إط�ع با!نشطة التي يؤديھا وأن يحصل على موافقتھا 

يين مع وجوب أن تجرى أي اتصا)ت من المدعي إلى فريق تخطيط أصحاب المصلحة الخارج

 موارد المؤسسة خارج مكتب إدارة المشروع من خ�لھا. 

 

رد المدعي على السيدة لندن  2012فبراير/شباط  26بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .41

نقل إلى مھمة مكررا أنه يود مواصلة أداء مھام مدير المشروع كما ھي موصوفة في عقده ) أن يُ 

 أخرى في دائرة أخرى، وذكر ما يلي: 

 
  

ولم يرد فيھا  2012فبراير/شباط  22في رسالة الرد ا�ليكترونية التي أرسلتِھا في 

أي مبرر، فأنا أشعر بأنك تواصلين استخدام سلطتك لوضع قيود على قدرتي على 

ملي، وكذلك أداء مھمتي من خ�ل إرساء قواعد مفرطة ل_شراف والمراقبة على ع
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من خ�ل بث الشعور بأني فعلت شيئا !ستحق ھذه المعاملة المھينة المتمثلة في 

  ا�قصاء والعزلة. 

  

ذلك بسط المدعي عددا من المخاوف الناشئة عن التعليمات التي وضعتھا السيدة لندن مؤخرا  بعد

وا!ثر الذي سيحدثه امتثال ھذه التعليمات على قدرته على أداء مھامه. وطلب المدعي أيضا شرحا 

  للدوافع وراء ھذه القيود وذكر ما يلي: 

  

  

 WFPاء عملي والتواصل مع باستثناء الموقف الوحيد الذي اضطررت فيه إلى أد

�ب�غھم أن [أحد موظفي تخطيط موارد المؤسسة] أرسل رسالة بعدما ُطلب منه 

بصراحة في مناسبات عدة أ) يفعل ذلك ف� يمكنني أن أرى شيئا آخر تبررين به 

قراراتك. وفي تلك الحالة بالذات طلبت كتابيا وشخصيا وفي أغلب ا!وقات أمام 

رية اجتماعا لبحث التفاصيل، لكنك لم تفعلي شيئا سوى إرسال مديرة الموارد البش

سائل ا�ليكترونية التي أحرجتني أمام جميع فريق تخطيط موارد المؤسسة الر

  وقوضت وصفي الوظيفي وخلقت بيئة عمل عدائية. 

   

  

 
ردت السيدة لندن قائلة إن  2012فبراير/شباط  26بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .42

فبراير/شباط اقتبس ببساطة الوصف الوظيفي  22ول من رسالتھا ا�ليكترونية المؤرخة الجزء ا!

 للمدعي. أما في مسألة القيود المفروضة على ا)تصال، فقد ذكرت السيدة لندن ما يلي: 

  

إلى ضمان مقاربة منسقة في ضوء المظالم ذات الع�قة من فريق  ...با�ضافة

تخطيط موارد المؤسسة وبھدف تفادي المزيد من التنافر في ھذا المنعطف الحاسم 

[...] شعرت بأني مجبرة على وضع قيود على ا)تصا)ت الكتابية خارج مكتب 
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مناسبا مع تقاريرك  إدارة المشروع [...] ولك الحرية الكاملة للتواصل حسب ما تراه

 المباشرة في فريق مكتب إدارة المشروع. 

  

وبالنسبة إلى رغبة المدعي في البقاء في انتدابه الحالي وإجراء تقييم ا!داء، أفادت السيدة لندن بما 

  يلي: 

  

على مر ا!سابيع القليلة الماضية بحثنا شخصيا مع مديرة الموارد البشرية وأيضا  

أو تبادلنا رسائل إليكترونية بشأن عدد كبير من المسائل التي  بصورة ثنائية الجانب

تتعلق بعقدك، كما بحثنا انتدابا بدي� مقترحا وبحثنا ا!داء، وھذا غيض من فيض. 

فبراير/شباط والذي سأكمله حسب  14وقد أرسلت إلي مسودة تقرير تقييم أداء في 

ل ا!سبوع القادم نظرا ا!صول كما أخبرتك. وعلى الراجح أن يحدث ذلك في خ�

  إلى برنامج ھذا ا!سبوع. 

  

لكن إن أحببت التباحث أكثر في ھذا أو إذا أردت بحث أي مسائل أو إفادات في 

رسالتك ا�ليكترونية فأنا حاضرة ل�جتماع في أي وقت اليوم أو في خ�ل ا!سبوع. 

اجتماع من وفي ضوء ما حدث في السابق، سأدعو طرفا ثالثا ليكون حاضرا في أي 

  ھذا القبيل. 

  

 

لم يقبل المدعي دعوة السيدة لندن إلى اجتماع وبحث ھواجسه لكنه أرسل إليھا ردا كتابيا  .43

، وكرر عددا من الھواجس بما في ذلك 2012مارس/آذار  1بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

من عدم فعل شيء في  تاريخ قلة الوضوح بشأن أدواره ومسؤولياته وما أبدته السيدة لندن كما يزعم

ھذا الصدد، ومواصلتھا ا�شارة إلى التنافر في الفريق وسوء ا�دارة المزعوم لھذا التنافر إذا كان 

 موجودا، والقيود غير المبررة على ا)تصا)ت وا�شارات المختلطة بشأن تقرير تقييم ا!داء: 
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فبراير/شباط وقبل التباحث المخطط له مع مديرة الموارد البشرية، أرسلت  13 في

إليِك تقرير تقييم ا!داء المطلوب ولم تفعلي شيئا. واZن تقولين إنك "ستكملين حسب 

فبراير/شباط أنه لم يحن  20ا!صول" تقرير تقييم أدائي بينما ذكرِت في لقائنا في 

 ه سيكون سيئا "بغض النظر عن أي شيء". وأن أوان إجراء استعراض لLداء

 

بين السيدة لندن والسيدة إليس والسيدة موسى في مطلع مارس على تدل الرسائل ا�لكترونية  .44

أن قرارا اُتخذ في تلك المرحلة للتوصية بإنھاء توظيف المدعي، واعُتبر من الُملح تسوية المسألة 

لمدعي على فريق تخطيط موارد المؤسسة بأسرع ما يمكن بسبب التأثير السلبي المتصّور ل

 1مارس/آذار. وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  17و 7و"إجازة" رتبت السيدة لندن !خذھا بين 

 مارس/آذار إلى السيدة إليس والسيدة موسى ذكرت السيدة لندن ما يلي: 

  

  

ط�ع إ...القصد ھو وضع تقرير تقييم ا!داء في صورته النھائية بصورة عاجلة، و

ا)ثنين، وبحثه معه في حضور مديرة الموارد البشرية -كاميليو عليه يوم ا!حد

(ا)ثنين) ثم إحالة المسألة إلى اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية مع توصية بإنھاء 

  يوما.  30العقد مع إشعار مدته 

  

يم ا!داء بعد التفكير يا كورنيليا، قد يكون من ا!فضل عدم إط�عه على تقرير تقي

  قبل اجتماعنا معه، فبكل بساطة ) أعرف سبي� إلى معرفة رد فعله. 

  

من الجلي في ھذه المرحلة أن قرارا اُتخذ �خراج المدعي بأسرع ما يمكن؛ ومع أن القرار النھائي 

يتخذه المفوض العام، إ) أن الرسائل ا�ليكترونية من السيدة لندن إلى السيدة موسى وإلى السيدة 

مارس/آذار ماھية التوصية بغض النظر عما قاله المدعي في  3إليس تدل على أنھن قررن في 

ا)جتماع المخصص لبحث تقرير تقييم ا!داء الخاص به، كما تقرر حبس تقرير تقييم ا!داء عن 

لم المدعي حتى تاريخ المقابلة. ومع أن الرسائل ا�ليكترونية ال�حقة توحي أن تقرير تقييم ا!داء 
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مارس/آذار إ) أنه لم تكن ھناك عجلة �كمال تقرير تقييم ا!داء في وقت كاف  6ُينجز حتى صباح 

إط�ع المدعي للمدعي ليتسلمه قبل ا)جتماع المخطط له نظرا إلى قول السيدة لندن إنه ) ينبغي 

ارس/آذار سيكون م 6على تقرير تقييم ا!داء مسبقا. وكانت السيدة لندن والسيدة موسى على علم أن 

  الفرصة ا!خيرة ل�لتقاء بالمدعي قبل شروع السيدة لندن في إجازة. 

  

السيدة لندن ووثقت خ�فھا  تعبر 2012مارس/آذار  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .45

مارس/آذار، وذكرت على  1المؤرخة مع إفادات المدعي وتقييم وضعه في رسالته ا�ليكترونية 

فبراير/شباط ا)جتماع  26وجه الخصوص أنھا عرضت في رسالتھا ا�ليكترونية المؤرخة 

 بالمدعي لبحث أي مسائل مثارة في رسالته ا�ليكترونية بما في ذلك تقييم أدائه. 

 

 صباحا) أعلمت السيدة 8:01( 2012مارس/آذار  6بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .46

لندن المدعي أنه سُيرتب )جتماع في ذلك اليوم لبحث مسودة تقرير تقييم أدائه وأي مسائل أخرى 

 رغب في إثارتھا. ومسألة إن كانت فترة ا�شعار ھذه كافية أم ) موضع شك.  

 
 صباحا) قال المدعي ما يلي:  9:00بموجب رسالة رد إليكترونية في اليوم نفسه ( .47

 
  

راعية المشروع أو). وفي ظل قولِك إنِك ستعطينني تقرير أود إجراء محادثة مع 

فسأطلب أيضا أن تنجز نائبة المفوض  تقييم أداء سيء "بغض النظر عن أي شيء"

  العام تقرير تقييم ا!داء الخاص بي وذلك لتلقي تقييم أداء عادل وموضوعي. 

   

 

صباحا ذكرت السيدة موسى أن  9:41بموجب رسالة إليكترونية إلى المدعي في الساعة  .48

مسودة تقرير تقييم ا!داء التي دعي إلى مناقشتھا عبرت عن تقييم كل من مسؤولته الرئيسة ا!ولى 

 ومسؤولته الرئيسة الثانية. وذكرت ما يلي: 
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في صيغتھا النھائية، من مصلحتك بحث مسودة تقرير تقييم ا!داء قبل وضعھا 

وأنصحك بحضور ا)جتماع الذي دعيت إليه اليوم مع المسؤولة الرئيسة ا!ولى 

بحضور الموارد البشرية ليتسنى التطرق بصورة كاملة إلى أي آراء أو ھواجس أو 

  أسئلة قد تكون لديك، كما لك الخيار في أن يرافقك موظف آخر. 

  

لم تحضر إلى العمل يوم أمس و!ن المسؤولة يجب عقد ھذا ا)جتماع اليوم بما أنك 

الرئيسة ا!ولى ستغادر في مھمة عمل اعتبارا من الغد. وأما المسؤولة الرئيسة 

  الثانية فليست متاحة )جتماع اليوم !نھا حاليا في مھمة في مناطق العمليات. 

 

 عي قائ�: صباحا رد المد 11:11بموجب رسالة إليكترونية إلى السيدة موسى في الساعة  .49

  

إذا كانت المسودة تعبر عن تقييم أجرته نائبة المفوض العام فھناك سبب عمل قوي 

 ل�نتظار حتى توافرھا للمشاركة في ا)جتماع. 

  

طلب المدعي أيضا توضيحا كما ھو مبين في النقاط الواردة أدناه، وستقدم المحكمة م�حظات بعد 

  كل تعليق: 

  

الداعي اZن إلى العجلة لعقد ھذا ا)جتماع في الوقت الذي قلِت فيه في  ما •

اجتماعاتنا السابقة إنه يمكن إجراء استعراض تقرير تقييم ا!داء في أي وقت وإنه 

 كان من المفضل فعل ذلك في وقت أقرب إلى نھاية عقدي؟ 

  

رورة إنشاء تقرير تقييم أداء الظاھر للمحكمة أن العجلة قامت على المتطلب ا�جرائي القاضي بض

ومنح المدعي فرصة لبحث تقرير تقييم ا!داء قبل إحالة المسألة إلى اللجنة ا)ستشارية للموارد 

البشرية مع توصية بإنھاء التعيين. وقد حددت المھلة الزمنية المبينة في الرسالة ا�ليكترونية من 

  ستشارية للموارد البشرية في ا!سبوع التالي. السيدة لندن أن تكون إحالة المسألة إلى اللجنة ا)
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لماذا تضعينني اZن تحت الضغط لبحث مسودة تقرير تقييم ا!داء وتقولين  •

 إن "من مصلحتي" بحث مسودة تقرير تقييم ا!داء قبل وضعه في صيغته النھائية. 

  

  

قررن التوصية بإنھاء توظيف المدعي، فمن المثير  السيدة لندن والسيدة موسى والسيدة إليس بما أن

  . للشك مدى ا!ثر الذي ستحدثه أي تعليقات يبديھا في نتيجة ھذه العملية

  

  

علينا ا)جتماع اليوم إذا كانت مديرة تخطيط موارد المؤسسة  لماذا •

أيام والموعد النھائي الذي وضعته  10با�نابة ستعود في خ�ل 

أبريل/نيسان  30الموارد البشرية �كمال تقرير تقييم ا!داء ھو 

حسب الرسالة ا�ليكترونية من قسم شؤون الموظفين  2012

 ؟ 2011ين الثاني نوفمبر/تشر 27الدوليين المؤرخة 

  

يعبر عن التقييم الذي  ھذه نقطة سديدة ومثلھا اقتراح المدعي القائل إنه إذا كان تقرير تقييم ا!داء

قدمته السيدة إليس فمن المعقول ا)نتظار إلى حين عودتھا لتتسنى لھا المشاركة في ا)جتماع. وقد 

يم ا!داء عن المدعي حتى موعد كانت العجلة غير معقولة نظرا إلى الخطة لحبس تقرير تقي

ا)جتماع مما يوفر له وقتا قلي� جدا للنظر في التعليقات والرد الذي سيقدمه، كما أن تواريخ إجازة 

  السيدة لندن كان معلومة مسبقا مما يعني أنه أمكن تفادي العجلة وتفادي الضغط على المدعي.

  

قد أمضيت لماذا تتھمينني بأني لم أحضر إلى العمل يوم أمس ف •

اليوم كله وأن أستعد للمؤتمر عبر الھاتف [...] ل_ب�غ عن التقدم 

 الذي أحرز في تخطيط موارد المؤسسة [...]
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مارس/آذار، بيد  5ليس من الواضح سبب قول السيدة موسى إن المدعي لم يحضر إلى العمل في 

دة إليس لم ترفع تعليقاتھا ليتم مارس/آذار !ن السي 5أن السجل يبين عدم إمكانية عقد ا)جتماع في 

لو كان المدعي يعمل من إدخالھا في تقرير تقييم ا!داء بعد نھاية يوم العمل في ذلك المساء. وحتى 

مارس/آذار، وحتى لو أنجز تقرير تقييم ا!داء في وقت كاف، كان  5البيت أو في أي موقع آخر في 

  ئه فرصة للنظر فيه قبل ا)جتماع في اليوم التالي. ليكتروني �عطايمكن إط�عه عليه عبر البريد ا�

    

 

مساء ردت السيدة لندن على  5:23بموجب رسالة إليكترونية إلى المدعي في الساعة  .50

صباحا وأشارت بأسف إلى أنه "رفض ا)جتماع  11:11رسالته ا�ليكترونية التي أرسلھا الساعة 

مارس/آذار  6مع مديرة الموارد البشرية ومعي لبحث مسودة تقرير تقييم ا!داء اليوم الموافق 

كما ھو مبين في الرسائل ا�ليكترونية أدناه" (ھذه الرسائل ا�ليكترونية مبينة أع�ه  14:00الساعة 

في ھذا الحكم). وأرفقت السيدة لندن مسودة تقرير تقييم ا!داء لكي يستعرضھا ويقدم تعليقاته 

وذكرت أن التقرير عبر عن التقييم الذي أجرته المسؤولتان، كما طلبت من المدعي تقديم أي 

 مارس/آذار.  9يقات إلى السيدة موسى والسيدة إليس وإليھا في نھاية الدوام في تعل

 

التوقعات فيما يخص تسعة في مسودة تقرير تقييم ا!داء قُيم أداء المدعي على أنه ) يلبي  .51

 –ھو النوع ا)جتماعي. وھناك مؤشر آخر  –مؤشرات أداء وأنه يلبيھا فيما يخص مؤشرا واحدا 

اعتبر غير منطبق على حالته مع تعليق يفيد أن السيدة لندن "غير قادرة  –المشاكل ھو مھارات حل 

على تقييم ھذا [المؤشر] جوھريا]". وفي التعليقات التي قدمتھا السيدة لندن بصفتھا المسؤولة 

 الرئيسة المباشرة للمدعي قالت ما يلي: 

 
الوصف الذي قدمه  فيما يخص ا�نجازات المبينة في فرع التقييم الذاتي، يوحي

  الموظف بأنه قدم مساھمة أكبر بكثير من واقع الحال. 
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لئن ساھم الموظف في المخرجات الكتابية المدرجة إ) أنھا جميعا باستثناء واحد 

أو من ) اشتقت إلى حد كبير من وثائق موجودة سلفا ACIO أمام محاضرةال(ھي 

ص�حيتھا. وباستثناء  تدأجزاء منھا ثم أعيدت صياغتھا أو ُحدثت و/أو أعي

فإن المحاضرات والتقارير الحالة والتحديثات كانت من  ACIOالمحاضرة أمام 

  إعداد أعضاء آخرين في الفريق با�ضافة إلى ملفاتھم ھم. 

    

 
اجتمع المدعي بناء على طلبه مع السيد باترك كرونين رئيس  2012مارس/آذار  7في  .52

شعبة خدمات شؤون الموظفين لبحث عملية تقرير تقييم ا!داء، وقد سجل المدعي ا)جتماع صوتيا 

 كرونين، ويزعم المدعي أن السيد كرونين حاول ترويعه وتھديده للقبول بحل وسط. بدون علم السيد 

 

مارس/آذار وموجھة إلى نائبة المفوض العام بصفتھا  13بموجب مذكرة داخلية مؤرخة  .53

مسألة عقد المدعي إلى اللجنة  ، أحالت السيدة موسى2رئيسة اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية

بغية "ا)ستعراض وتقيم توصية إلى المفوض العام". وقالت المذكرة ما  ا)ستشارية للموارد البشرية

 ي: يل

 
  

وفقا لمديرة دائرة الدعم ا�داري التي تعمل حاليا بصفة مدير تخطيط موارد 

المؤسسة با�نابة، لم يظھر السيد ريانو الجدارة المطلوبة للوظيفة. ھذا وقد أصبح 

وجوده في فريق تخطيط موارد المؤسسة مصدر تعطل وإلھاء بين أعضاء 

  الفريق...

  

                                      
2
، بصفتھا المسؤولة الرئيسة الثانية للمدعي، وقعت تقرير تقييم ا!داء الذي قيم المدعي على أن أداءه "أداء تجدر ا�شارة أن السيدة إليس 

  يقصر في تلبية التوقعات". 
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مباحثات بشأن أدائه ومستقبل عقده لكنه رفض  ُطلب من السيد ريانو ا)نخراط في

ذلك؛ ومن ثم ُطلب إليه تقديم تعليقات كتابية على تقرير تقييم ا!داء المرفق، بيد أنه 

  رفض ذلك أيضا. 

  

   

 

، وكانت مسألة 2012مارس/آذار  14اجتماع للجنة ا)ستشارية للموارد البشرية في  انعقد .54

أداء المدعي وعقده مشمولة في جدول ا)جتماع. ووفقا لمحاضر ا)جتماع قدمت السيدة إليس 

الموضوع ثم دعت السيدة موسى إلى تقديم المزيد من المعلومات، فقدمت السيدة موسى موجزا 

يوما  30ثھا باقتراح إما إنھاء خدمته لما فيه مصلحة الوكالة مع إشعار مدته للوضع واختتمت حدي

يوليو/تموز  10مع استمرار الدفع إليه حتى نھاية عقده في أو إعفاء المدعي من واجباته فورا 

. وتسجل المحاضر تعليقات موجزة قليلة من أعضاء اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية التي 2012

يوما، وھذا ما أوصت به اللجنة ا)ستشارية للموارد  30�نھاء خدمته مع إشعار مدته جاءت دعما 

 البشرية المفوض العام. 

 

وقعت السيدة إليس بصفتھا رئيسة اللجنة ا)ستشارية للموارد  2012مارس/آذار  18في  .55

 وافق السيد غراندي المفوض العام على 2012مارس/آذار  20البشرية على التوصية، وفي 

 القرار. 

 
اجتمع المدعي بالسيدة موسى والسيد ناثان باكا الذي كان  2012مارس/آذار  22في  .56

مسؤول موارد بشرية. وأعلمت السيدة موسى المدعي أن اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية أوصت 

السيدة قرر إنھاءه، علما أن المدعي سجل ا)جتماع صوتيا بدون علم بإنھاء عقده وأن المفوض العام 

موسى أو السيد باكا. وأعِطي المدعي في ا)جتماع رسالة تحمل تاريخ ذلك اليوم أعلمته فيھا السيدة 

 موسى كتابيا أن تعيينه محدد ا!جل سُينھى لما فيه مصلحة الوكالة، وجاء في الرسالة ما يلي: 
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تعمل في الوكالة بموجب تعيين محدد ا!جل مدته سنة واحدة [...]، وُيعتبر ھذا  أنت

  التعيين محدد ا!جل أيضا فترة تجريبية. 

  

أثرت أنت ومشرفتك وأعضاء فريق تخطيط  2011منذ تعيينك في يوليو/تموز 

موارد المؤسسة مسائل كثيرة بشأن دورك وأدائك بصفتك مدير مشروع تخطيط 

موارد المؤسسة، كما تم لفت نظرك إلى ھواجس كثيرة بشأن قدرتك على إتمام 

ت عدة لتصويب الواجبات التي تتطلبھا وظيفتك بطريقة ُمرضية، وُبذلت محاو)

ھذا الوضع وتحقيق الوفاق وع�قة ثقة بينك وبين مشرفتك وفريق تخطيط موارد 

وأرى أن مشرفتك أطلقت تقرير تقييم المؤسسة، بيد أن ھذه المحاو)ت لم تنجح. 

وأنك ُدعيت إلى لمناقشة أدائك ورفع تعليقات كتابية على التقرير، أداء إليكتروني 

لمناقشة التقرير ولم ترد على الدعوى إلى تقديم  بيد أنك رفضت حضور اجتماع

  تعليقات كتابية. 

  

لقد تصاعدت ھذه المسألة مؤخرا وأحيلت إلى اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية 

طلبا لمشورتھا، كما فشلت الجھود التي بذلتھا دائرة الموارد البشرية في أن تؤدي 

ية للموارد البشرية استعراضا إلى تسوية شافية. وقد أكملت اللجنة ا)ستشار

  وأوصت بإنھاء تعيينك تحقيقا لمصالح الوكالة. 

  

بناء على ذلك، يؤسفني إع�مك أن تعيينك التجريبي محدد ا!جل سُينھى لما فيه 

  . 2012أبريل/نيسان  22مصالح الوكالة اعتبارا من 

 

 
ات شؤون أعلم رئيس شعبة خدم 2012مارس/آذار  26بموجب مذكرة داخلية مؤرخة  .57

الموظفين المدعي بإجراءات إبراء الذمة وباستحقاقاته لدى انتھاء الخدمة من الوكالة، وجاء في ھذه 

 المذكرة ما يلي: 
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في العادة تتطلب خدمتك في الوكالة لمدة أقل من سنة استرداد استحقاقات معينة تم 

أنه في وتخفيض ص�حيات معينة لدى انتھاء الخدمة، بيد تسلمھا لدى التعيين 

  الظروف المحيطة بانتھاء خدمتك فلن تطلب الوكالة استردادھا أو تغييرھا. 

 

 كريستين كسينغاالسيدة أرفقت  2012أبريل/نيسان  16بموجب مذكرة داخلية مؤرخة   .58

التي كانت تنوب عن رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين تقرير تقييم أداء بغية "ا)ط�ع 

باعتباره إقرارا بإكمال التقرير. وطلبت إليه أن يعيد  Xوالتوقيع" من جانب المدعي في الجزء 

أبريل/نيسان  22النسخة الموقعة من تقرير تقييم ا!داء إليھا قبل اليوم ا!خير من تعيينه وھو 

2012 . 

 

رد المدعي على الرسالة ا�ليكترونية من السيدة كيسنغا بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .59

 قائ�:  2012أبريل/نيسان  18

 
  

إن تقرير تقييم ا!داء الذي أرفقِته ليس تقرير أداء رسمي، فقد جمعته ا�دارة في 

. وأرفق لعنايتك تجاھل واضح لعملية تقرير تقييم ا!داء ا�ليكتروني في ا!ونروا

نسخة من مسودة تقرير تقييم ا!داء ا�ليكتروني التي أرسلتھا إلى مشرفتي من أجل 

  . 2012فبراير/شباط  14التباحث في 

  

 نبدون أ VIIو VIعلى وجه التحديد، أكملت المسؤولة الرئيسة ا!ولى الفرعين 

  تعقد أو) تباحثا مع الموظف...

  

) يرد في ملف القضية سجل على أن المدعي وقع تقرير تقييم ا!داء الذي أرسلته إليھا السيدة 

  كسينغا. 
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طلب  2012أبريل/نيسان  18بموجب رسالة إليكترونية إلى نائبة المفوض العام مؤرخة  .60

  :المدعي مراجعة لقرار إنھاء تعيينه، وقال إن القرار

  

دافع خبيث واُتخذ  هالوكالة ولم يتعلق بأدائي بل كان وراءلما فيه مصلحة لم ُيتخذ ...

بسوء نية وبما ينتھك التعامل العادل، وكان مزاجيا واتسم بطابع شخصي وتأثر 

بعوامل خارجية، كما انتھك النظامين ا!ساسي وا�دارية للموظفين وغيرھما من 

بالتحرش في مكان  ا�صدارات ا�دارية في الوكالة. وع�وة على ذلك، ُسبق القرار

  العمل وبإساءة استخدام السلطة وكان دافعه ا)نتقام. 

  

با�ضافة إلى ذلك رد المدعي على وجه التحديد وبالتفصيل على عدد من ا�فادات التي ذكرتھا 

  . 2012مارس/آذار  22السيدة موسى في رسالتھا المؤرخة 

  

 
طلب المدعي  2012ايو/أيار م 2بموجب رسالة إليكترونية إلى المفوض العام مؤرخة  .61

القاضي بإنھاء تعيينه حتى اكتمال عملية  2012مارس/آذار  22تعليق تنفيذ القرار المؤرخ 

 مراجعة القرار وإب�غ المدعي بنتيجتھا. 

 

رفض المفوض  2012يونيو/حزيران  5رسالة إليكترونية إلى المدعي مؤرخة  بموجب .62

"وھو  2012مايو/أيار  2العام طلب المدعي لتعليق تنفيذ القرار مشيرا إلى أن الطلب ُرفع في 

الوقت الذي ُنفذ فيه سلفا انتھاء خدمتك في الوكالة." وقال المفوض العام أيضا إن ا�دارة 

ة وإن القرار استند إلى ما أظھره المدعي من "ترٍد موثق في ا!داء خ�ل استعرضت المسألة بدق

 الفترة التجريبية"، وبناء على ذلك لم يجد المفوض العام أساسا كافيا لتعليق تنفيذ القرار. 

 
ردت السيدة إليس على طلب  2012يونيو/حزيران  6بموجب رسالة إلى المدعي مؤرخة  .63

 قرار إنھاء تعيينه وقالت ما يلي:  المدعي لمراجعة القرار وثبتت
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من خدمتك لدى إجراء مراجعة القرار أ)حظ أنه خ�ل السنة (التجريبية) ا!ولى 

في وظيفة مدير مشروع تخطيط موارد المؤسسة أثيرت ھواجس حقيقية بشأن 

أدائك. وقد وثقت مشرفتك مشاكل ا!داء في مراجعة ا!داء وأرى أنك رفضت 

 بذلت محاو)تودائرة الموارد البشرية ا أ)حظ أن مشرفتك التعليق عليه، كم

ت بالفشل. وقد أحيلت مسألة أدائك المتردي إلى اللجنة ءلتحسين أدائك لكنھا با

ا)ستشارية للموارد البشرية التي أوصت في نھاية المطاف المفوض العام بإنھاء 

  تعيينك، وقد أقر المفوض العام ھذه التوصية. 

  

التي راجعتھا ) تقدم لي سبب �لغاء قرار إنھاء تعيينك مع ا!ونروا،  إن المعلومات

كما )حظت أن جميع أحكام النظامين ا!ساسي وا�داري للموظفين امُتثلت بالكامل 

. وع�وة على ذلك، لم أجد أثناء المراجعة التي في عملية التوصل إلى القرار

  التحرش. أجريھا أي حا)ت من إساءة استعمال السلطة أو 

 
ت�حظ المحكمة في ھذه القضية أن السيدة إليس نائبة المفوض العام مرؤوسة السيد  .64

 غراندي، وھو أعلى سلطة اتخاذ قرار في الوكالة بصفته المفوض العام، ھي التي راجعت القرار

ضالعة في تقييم أداء المدعي بصفتھا المسؤولة الرئيسة الثانية له، كما  الذي اتخذه. والسيدة إليس

رئيسة اللجنة كانت منخرطة في رفع التوصية إلى المفوض العام �نھاء توظيف المدعي بصفتھا 

. وليس من الواضح من يجري مراجعة لقرار اتخذه المفوض العام؛ بيد ا)ستشارية للموارد البشرية

أن من الواضح أن السيدة إليس لم تكن في موقع يؤھلھا لتقديم مراجعة مستقلة للقرار نظرا إلى 

ضلوعھا بصفتھا المسؤولة الرئيسة الثانية للمدعي وأيضا بصفتھا رئيسة اللجنة ا)ستشارية للموارد 

 التوصية التي اعتمد عليھا المفوض العام.  البشرية في صياغة

 

رفع المدعي شكوى ثانية إلى مكتب  2012يونيو/حزيران  11بموجب مذكرة مؤرخة  .65

ا!خ�قيات في ا!مم المتحدة يزعم فيھا تواصل التحرش وإساءة استعمال السلطة وا)نتقام من جانب 
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 22لى، واستمر بعدما أنھي عقده في السيدة لندن والسيدة موسى والسيد كرونين بعد شكواه ا!و

 . 2012مارس/آذار 

 
 7وأرسلت إلى المدعى عليه في  2012أغسطس/آب  16ُرفعت الدعوى في  .66

 . 2012أكتوبر/تشرين ا!ول 

 
رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لرفع رد على  2012نوفمبر/تشرين الثاني  7في  .67

 الدعوى. 

 
طلبا لرفض طلب المدعي لتمديد الوقت المدعي  رفع 2012نوفمبر/تشرين الثاني  8في  .68

 لرفع رد. 

 
 18وأرسل إلى المدعي في  2012نوفمبر/تشرين الثاني  15ُرفع رد المدعى عليه في  .69

 . 2012نوفمبر/تشرين الثاني 

 
رفع المدعي م�حظات على رد المدعى عليه، ثم  2012ديسمبر/كانون ا!ول  18في  .70

 . 2012يسمبر/كانون ا!ول د 20أرسلت إلى المدعى عليه في 

 
، 2013يونيو/حزيران  21ُعقدت جلسة مناقشة القضية عبر الھاتف في يوم الجمعة  .71

ھذا الطلب. وعبر وجرى بحث طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رد واعتراض المدعي على 

ومقتضيات البت العادل والسريع  –القاضي عن رأيه بأن مصالح العدل في ظل ظروف القضية 

. وقال القاضي إنه لم يستمع للتسجي�ت تستوجب قبول الرفع المتأخر لرد المدعى عليه –للقضية 

التي رفعھا المدعي في انتظار بحث لمقبوليتھا في جلسة إدارة القضية، في حين كرر محامي 

دلة؛ وتم ا)تفاق بالرضى على المدعى عليه رفض المدعى عليه لقبول التسجي�ت الصوتية في ا!

اءات، وفي حال كونھا كذلك أن يستمع القاضي للتسجي�ت والتقرير إذا كانت ذات صلة با�جر

يصار إلى اتخاذ قرار فيما إن كان من الضروري قبولھا في خانة ا!دلة وضمان بت عادل في 

ئل المدعي إن توفرت وذكر القاضي ضرورة عقد جلسة استماع في القضية، ومن ثم سُ القضية. 
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لديه خدمات ا)جتماعات عبر البث المرئي فرد قائ� إنه إذا كان القاضي سيسافر إلى عمان من أجل 

 ا!رجح سيسافر إليھا أيضا. جلسة ا)ستماع فإنه على 

 
قبلت المحكمة رد  2013يونيو/حزيران  24) المؤرخ 2013( 055بموجب ا!مر رقم  .72

 بإظھار المزيد من المعلومات والوثائق.  المدعى عليه وأمرت الطرفين

 
. وفي رد المدعي أكد 055رفع المدعي ردا على ا!مر رقم  2013يوليو/تموز  8في  .73

حضوره الشخصي في جلسة ا)ستماع وطلب معلومات ا)تصال الخاصة بموظف في المدعي أن 

(بدل  DSAوالحجوزات الفندقية ومكتب شؤون السفر في ا!ونروا يمكنه توفير "التذاكر المطلوبة 

 معيشة يومية) للمدعي".

 
 . 055رفع المدعي ردا على ا!مر رقم  2013أغسطس/آب  19في  .74

 
) أوضحت المحكمة أنھا لم تطلب الحضور الشخصي 2013( 078بموجب ا!مر رقم  .75

ئية ) من القواعد ا�جرا4(11للمدعي في عمان !جل جلسة ا)ستماع، وبذلك لم تنطبق المادة 

 للمحكمة التي تتطلب من ا!ونروا تحمل النفقات المرتبطة بالسفر والسكن للطرف في ھذه الظروف. 

 
في الجلسة أكد المدعي حضوره  2013أغسطس/آب  6بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .76

 شخصيا. 

 
أدلى بھا كل من المدعي والسيدة  2013أغسطس/آب  27و 25جلسة استماع بين  ُعقدت .77

 لندن بأدلة وتم استجوابھما. 

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .78
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)i(  .نھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة�لم يكن لدى الوكالة أساس كاٍف  

)ii(  .كان إنھاء تعيين المدعي ناتجا عن ا)نتقام 

)iii( مدعي للتحرش خ�ل عملية إنھاء التعيين.تعرض ال 

)iv(  أظھرت تشكيلة فريق اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية تضارب

  مصالح. 

) أعاد المدعي ذكر وسائل ا)نتصاف التي طلبھا وھي 2013( 055ردا على ا!مر رقم  .79

 كما يلي: 

  

)i( مدة  فسخ قرار إنھاء تعيينه وا)عتراف أنه كان ينبغي تجديد عقده

 10ولمدة ث�ث سنوات أخرى من  2012يوليو/تموز  10سنة من 

 . 2013يوليو/تموز 

)ii(  يوليو/تموز  10أبريل/نيسان إلى  22كامل الراتب والع�وات من

ومواصلة الدفع  5والخطوة  P-5على مستوى الفئة الفنية  2012

 حتى البت في القضية على الخطوة الم�ئمة. 

)iii(  إعادة توظيفه في ا!ونروا أو في وكالة أخرى من وكا)ت ا!مم

 المتحدة. 

)iv(  دو)ر أميركي بصفة تعويضات عن ا!ضرار  50,000مبلغ

المعنوية التي أصابته وأصابت زوجته وذلك بغية تعويضھما عن 

الدرجة العالية من ا�جھاد والقلق والضرر المعنوي الذي وقع 

 عليھما. 

)v(  نفاذ إحالة القضية إلى�جراء محتمل �مم المتحدة Lا!مين العام ل

 . المساءلة

)vi(  سداد تكاليف ونفقات السفر التي تكبدھا نتيجة العودة من عمان إلى

اليونيسف لقاء تكلفة الرحلة من بلده ا!صلي (كولومبيا) وسداد 

  كولومبيا ل�نضمام إلى زوجته في نيويورك. 
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  حجج المدعى عليه

  

 لحجج التالية: يقدم المدعى عليه ا .80

  

)i(  كان قرار إنھاء التعيين محدد ا!جل للمدعي ممارسة سليمة ل�جتھاد

 الذي يتمتع به المدعى عليه. 

)ii(  أنجزت إدارة أداء المدعي وإصدار تقرير تقييم ا!داء بامتثال القواعد

 المعمول بھا. 

)iii( يتمتع المدعى عليه باجتھاد واسع )نتداب الموظفين إلى أي أنشطة 

 لتلبية حاجات الوكالة. 

)iv(  كان قرار إنھاء تعيين المدعي خاليا من أي دوافع انتقامية أو غير

 سليمة.

)v(  لدى إنھاء تعيين المدعي كانت عملية إنھاء خدمته متوافقة مع

 النظامين ا!ساسي وا�داري للموظفين المعمول بھما. 

)vi(  للموارد اللجنة ا)ستشارية ) يؤدي وجود مديرة الموارد البشرية في

 إلى تضارب.  البشرية

)vii(  يفتقر المدعي إلى حق المثول أمام المحكمة لرفع مطالبات !جل

  زوجته.  

 

 يلتمس المدعى عليه من المحكمة رد الدعوى بكاملھا.  .81

  

 ا$عتبارات

  

  : مقبولية كل من الدعوى والرد على الدعوى1المسألة التمھيدية 
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  مقبولية الدعوى

 

 )على ما يلي: 1(2.111ا�داري للموظفين تنص قاعدة النظام  .82

  

على الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا في قرار إداري بزعم 

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا!ساسي 

وا�داري للموظفين وجميع ا�صدارات ا�دارية ذات الصلة، وذلك 

اتباع الخطوة (أ)،  1.11بموجب النظام ا!ساسي للموظفين رقم 

  .طلب كتابي لمراجعة القرار ا!ولى وھي رفع

 

 ) من النظام ا!ساسي للمحكمة على ما يلي: 1(8تنص المادة  .83

  

 تستوفي الدعوى شروط المقبولية إذا: 

*    *    * 

  . إذا رفع المدعي في السابق القراَر ا�داري المطعون فيه إلى مراجعة القرار(ت) 

 

النصوص المذكورة أع�ه فإن عناصر الدعوى التي لم يتطرق إليھا المدعي بموجب أحكام  .84

ھي عناصر غير مستوفية لشروط  2012أبريل/نيسان  18في طلب مراجعة القرار المؤرخ 

المقبولية. وعلى وجه التحديد، يعتبر عنصر الدعوى المتعلق بالتحرش خ�ل فترة إنھاء الخدمة غير 

 22حيث ارتباطه بمسائل مثل إجراءات إنھاء الخدمة التي اتبعت بعد مستوف لشروط المقبولية من 

والتحرش المزعوم بزوجة المدعي وأي استحقاقات انتھاء الخدمة التي يزعم  2012مارس/آذار 

 كئمة؛ و) تملك المحكمة الو)ية للنظر في ھذه المسائل على أنھا دعوى منفصلة، وبذلأنھا بقيت قا

 الحكم.لن ُينظر فيھا في ھذا 
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  مقبولية رد المدعى عليه على الدعوى

  

 ) من القواعد ا�جرائية للمحكمة على ما يلي: 1(6تنص المادة  .85

  

من تاريخ تسلّم الُمدعى عليه لعريضة  يوما تقويميا 30ُيقّدم رد الُمدعى عليه في خ�ل 

الدعوى؛ وُيرفع رد الُمدعى عليه على ھيئة وثيقة أصلية موّقعة مع الوثائق الملحقة به، 

في خ�ل المدة  لذي لم يقّدم رداو) يكون الُمدعى عليه، ا. ويجوز رفعه إليكترونيا

  .للمشاركة في ا�جراءات إ)ّ بإذن المحكمة ، مستحقاطلوبةالم

 

، وبذلك كان أمام 2012أكتوبر/تشرين ا!ول  7ى المدعى عليه في الدعوى إلرِسلت أ .86

 2012أكتوبر/تشرين ا!ول  6) من القواعد ا�جرائية وقت حتى 1(6المدعى عليه وفقا للمادة 

أكتوبر/تشرين  7لرفع رد على الدعوى. وقد تم رفع طلب لتمديد الوقت لرفع رد على الدعوى في 

 يوم واحد من انقضاء الموعد النھائي. وأفاد المدعى عليه بما يلي:  ا!ول، أي بعد

  

بذل المدعى  2012أكتوبر/تشرين ا!ول  7الدعوى في  مفي ھذه الحالة، ولدى تسل

ذات الصلة والمعلومات الضرورية له للرد على عليه جھودا حثيثة لجمع جميع الوثائق 

في ظل تعقيد القضية وضخامة حجم  المزاعم والدعاوى الواردة في الدعوى؛ بيد أن

المواد المطلوب مراجعتھا والتحقق منھا، ومغادرة موظفين رئيسيين للوكالة (بمن فيھم 

مديرة الموارد البشرية ورئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين) يحتاج المدعى عليه 

إلى وقت إضافي لكي يقدم للمحكمة حسب ا!صول سج� كام� للوقائع ذات الصلة. 

ذلك يسعى المدعى عليه إلى الحصول على بعض الوثائق ا�ضافية وھو يمر في وب

  عملية وضع رده في صيغته النھائية لكنه بحاجة إلى المزيد من الوقت لفعل ذلك. 
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، أي بعد انقضاء الموعد 2012نوفمبر/تشرين الثاني  15مدعى عليه في لتم تسلم رد ا .87

 النھائي بتسعة أيام. 

 

 21في مقبولية الرد مع الطرفين في مناقشتھا �دارة القضية في بحثت المحكمة  .88

المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده وطلب المدعي  ب؛ وبعد النظر في طل2013يونيو/حزيران 

لرفض طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى، قبلت المحكمة رد المدعى عليه 

، وفيما يلي بيان كامل 2013يونيو/حزيران  24رخ ) المؤ2013( 055بموجب ا!مر رقم 

 لLسباب الكامنة وراء القرار. 

 

من القواعد ا�جرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية المفروضة  30عطي المادة ت .89

عندما تقتضي  3أي قاعدةب لتعطيل العملبفعل القواعد ا�جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة 

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

. وقد أخذت إعطاء أي توجيه، يظھر أّنه م�ئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين

المحكمة في الحسبان السبب الذي قدمه المدعى عليه لتأخره في رفع الرد وكذلك اعتراضات 

فترة القصيرة نسبيا للتأخر الفعلي في رفع الرد؛ ويجب أن تدرس كل قضية على حدة، المدعي وال

وتحيط المحكمة علما بضرورة امتثال المھل الزمنية توخيا ل_نصاف والفعالية. ورغم ھذه القيود 

وأن مما  –ترى المحكمة أن أنه في ظل الظروف الخاصة في ھذه القضية وتوخيا لمصالح العدل 

 6أن تمدد المحكمة المھلة الزمنية التي تفرضھا المادة  –ما للبت العادل والسريع للقضية يكون م�ئ

وأن تقبل الرفع المتأخر لرد المدعى عليه. وترى المحكمة أنه في ظل تعقيد المسائل الوقائعية 

والقانونية في ھذه القضية فإن المرافعات من كل من الطرفين ستجھز المحكمة تجھيزا أفضل 

د)ء بحكم عادل وشامل، وبذلك تمنح المحكمة ا�ذن للمدعى عليه لرفع رد والمشاركة في ل_

 ا�جراءات. 

 

  

 : مقبولية أدلة التسجيل الصوتي2المسألة التمھيدية 

                                      
3
  باستثناء الموعد النھائي المضروب على مراجعة القرار.   
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المدعي ث�ثة ملفات تسجيل صوتي على ھيئة ملحقات بعريضة الدعوى، ووفقا لما  رفع .90

 جاء في الدعوى فإن ھذه التسجي�ت تسجي�ت صوتية ل�جتماعات التالية: 

  

  

)i(  ا)جتماع بين المدعي والسيدة لندن ورئيس شعبة نظم المعلومات في

 ؛ 2012فبراير/شباط  20

)ii(  ؛ و2012مارس/آذار  7كرونين في ا)جتماع بين المدعي والسيد 

)iii(  2012مارس/آذار  22ا)جتماع بين المدعي والسيدة موسى في .  

 
اعترض المدعى عليه في رده على الدعوى على "التسجيل السري للمحادثات قبل الحصول  .91

على موافقة مسبقة"، وطلب من المحكمة إقصاء ھذه ا!دلة. وفي الم�حظات التي رفعھا المدعي 

 لمدعى عليه أفاد المدعي أنه ينبغي قبول ھذه التسجي�ت في خانة ا!دلة لLسباب التالية: على رد ا

  

إن الحصول على موافقة مسبقة...لتسجيل اجتماعات يتعرض فيھا المدعي ل�بتزاز   ) أ(

وما كان ليحمي حقوق ا�نسان للمدعي في العمل في بيئة خالية من أمر غير عملي 

 لطة والسوء السلوك"؛ التحرش وإساءة استعمال الس

"...ليس لدى مسؤولي الوكالة توقع معقول للخصوصية أثناء أدائھم عم�   ) ب(

 رسميا في مكان العمل والتعامل مع الموظف الذي يجري التسجي�ت"؛

لم توجد قاعدة سابقة تمنع الموظفين من التسجيل السري !قوال اZخرين   ) ت(

 في مكان العمل؛

ف بحسن نية استنادا إلى فھمه للقانون ر"بصفة المدعي أميركيا" فقد تص  ) ث(

 المعمول به في الو)يات المتحدة؛ 

أجريت التسجي�ت فقط بعد رفع شكوى من سوء السلوك والتحرش، وقد كانت   ) ج(

التسجي�ت "المصدر الوحيد المتاح للمدعي للحصول على أدلة ) سبيل إلى الطعن 

 فيھا على أن سوء سلوك كان يحدث؛
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اعتبار استخدام التسجي�ت السرية في ھذه الحالة بناء على ذلك "نشاطا  ينبغي  ) ح(

 محميا". 

   

 

اعترض المدعى عليه على مقبولية التسجي�ت في كل من مناقشة إدارة القضية وفي جلسة  .92

ا)ستماع محتجا بأن ا�قدام على ھذه التسجي�ت الصوتية يقوض الثقة والمھنية والنزاھة في مكان 

احتجت محامية المدعى عليه أيضا بأنه في حال قبول ھذه التسجي�ت ضمن ا!دلة ينبغي العمل. و

على المدعي إثبات صحتھا وتحديد ا!شخاص المنخرطين وتاريخ التسجي�ت والموقع الذي أجريت 

 فيه. 

 

 من القواعد ا�جرائية للمحكمة على ما يلي:  12تنص المادة  .93

 

  

  ادلة 

  

 تقرر المحكمة مقبولية أي دليل.  .1

  

*    *    *  

. يجوز للمحكمة إقصاء أي دليل تعتبره غير ذي صلة أو ركيكا أو مفتقرا إلى القيمة 2

 ا�ثباتية. 

 

) توجد ھناك ممارسة أو مبدأ قانوني مقر عالميا ضد مقبولية التسجي�ت السرية للمناقشات  .94

ا!دلة معلومات ذات صلة وإثباتية للمسائل الواجب البت ما دامت المعلومات المطلوب قبولھا في 

اھمة في البت المنصف والعادل ل_جراءات. ومن فيھا، كما يجب أن تكون ا!دلة ضرورية للمس

ترى المحكمة أن التسجي�ت الصوتية في مكان العمل تقوض الع�قة  حيث حسن ع�قات العمل

الحث على عدم اللجوء إليھا، كما يجب إخضاع أي  ةشدالمھمة المبنية على ا!مانة والثقة ويجب ب
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طلب لقبول مواد من ھذا القبيل !شد درجات التدقيق. و) ينبغي اعتبار أي جزء من الحكم على أنه 

 يريح أولئك المنخرطين في إجراء تسجي�ت سرية. 

 

ظا على أشار القاضي في بداية جلسة ا)ستماع إلى أنه استمع إلى التسجي�ت وأبدى تحف .95

ضوءا مختلفا على المسائل في نھاية ا!دلة مما قد يلقي صلتھا وأنه سيبت في مسألة مقبوليتھا 

المنظور فيھا، لكن القاضي ما زال غير مقتنع بعد ا)ستماع إلى التسجي�ت، بيد أن المدعي أشار 

شك أنه تعرض  مرات عدة إلى التسجي�ت في مرافعاته الختامية واحتج بقوة على أنھا ستبين ب�

 للتسلط والتحرش والتھديدات. 

 

نفسھا أن المدعي كان يعلم أن المحادثات كانت قيد التسجيل لكن المشاركين  تذكر المحكمة .96

اZخرين لم يعلموا ذلك مما يعني أن سلوك المدعي أثناء ھذه المحدثات كان مضبوطا. والمدعي 

يبالغ في صلة التسجي�ت وأھميتھا؛ وبعدما حث القاضي على ا)ستماع إليھا استمع إليھا القاضي، 

تؤيد حجة المدعي أنه تعرض للضغط لقبول حل وسط بالتفاوض إ) أن سجي�ت وصحيح أن الت

أن قبول التسجي�ت له صلة أو أنه  –نظرا إلى المسائل التي يجب البت فيھا  –المحكمة ) ترى 

 إثباتي بما يكفي أو أنه ضروري للبت المنصف والعادل ل_جراءات. 

 
  

 المدعي بسبب سوء ا!داء؟  ھل كان ھناك أساس كاف �نھاء تعيين

 
 الذي ينص على ما يلي:  1.9أقر الطرفان بصلة النظام ا!ساسي للموظفين الدوليين رقم  .97

  

يجوز للمفوض العام إنھاء تعيين أي موظف في أي وقت إذا كان ھذا 

  ا�جراء، في رأيه، في مصلحة الوكالة. 

 

، وقدما الطرفان مرافعات مستفيضة على ھيئة كتابية أو شفھيا خ�ل جلسة ا)ستماع قدم  .98

وغيرھا من الوثائق بما في ذلك عددا من الوثائق الفنية الرسائل ا�ليكترونية عددا كبيرا من 
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. وما قدمت المحكمة المرتبطة بمشروع تخطيط موارد المؤسسة �ثبات موقفيھما بشأن أداء المدعي

 ثلة قليلة غير فنية تبين الخ�فات بين المدعي والسيدة لندن التي شملتھا ا!دلة. إ) أم

 

اجتھادا واسعا في إنھاء لئن كان النظام ا!ساسي للموظفين الدوليين يمنح المفوض العام  .99

تعيين موظف لما فيه مصالح الوكالة إ) أن ذلك ا)جتھاد ليس ب� قيود، ويجوز فسخ قرار الوكالة 

ظھر أن القرار كان تعسفيا أو كان دافعه ا)نتقام أو دوافع أخرى غير سليمة أو إذا اعترته إذا أ

 أخطاء إجرائية. 

 
يطعن فيھا الموظف في قرار قام على عيوبه المھنية المزعومة فلن تقيم في الحا)ت التي  .100

-Assad, 2010المحكمة أداء الموظف كما جاء في فقه محكمة ا!مم المتحدة ل�ستئناف 

UNAT-021 على كفاية ا!فراد، بيد أن ، حيث ) يعود إلى المحكمة إصدار أحكام وتقييمات

المحكمة ستدرس الوقائع لترى إن كان القرار راعى ا!صول القانونية الواجبة والس�مة ا�جرائية 

. وفي غياب الموظف الطاعن في القرارأو تأثر بدافع غير سليم. ويقع إثبات الدافع غير السليم على 

 أي دافع غير سليم أو أخطاء إجرائية ) يمكن للمحكمة التدخل في قرار سليم اتخذته ا�دارة. 

 
  

 ھل أدارت الوكالة بصورة سليمة أداء المدعي وإنجاز تقرير تقييم أدائه؟ 

 
 1الذي سرى اعتبارا من  I/104/Rev.2يبين توجيه شؤون الموظفين الدوليين رقم  .101

سياسة الوكالة في اختيار الموظفين الدوليين وينص في الجزء ذي الصلة على  2011مارس/آذار 

 ما يلي: 

  

  . على المشرف مسؤولية تجاه الموظفين تحت إشراف تتمثل في: 13

  

دراسة حاجات تطوير الموظفين باعتبار ذلك جزءا من ا)ستعراض السنوي لLداء   ) أ(

 ض تعلّم م�ئمة؛ وتوفير فر
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توفير التوجيه والدعم لمساعدة الموظفين على تطوير مھاراتھم وكفاياتھم   ) ب(

وتحديد الفرص الكامنة ومساعدة الموظفين على ا)ستعداد �عادة انتدابھم في 

 الوكالة. 

 

 1المعمول به اعتبارا من  I/112.6/15توجيه شؤون الموظفين الدوليين رقم  بيني .102

نظاَم تقرير تقييم ا!داء الذي قائما آنذاك، وكان ينص في الجزء ذي الصلة  1981أبريل/نيسان 

 على ما يلي: 

  

يقدم نظام ا�ب�غ الجديد تغييرات عدة مھمة [...] على رأسھا أنه يتطلب إظھار  .2

للموظف ويتيح له ا)نخراط مباشرة في عملية ا�ب�غ ) أن يكون مجرد موضوع التقرير 

التقرير [...] أخيرا، يقوم نظام ا�ب�غ الجديد على حوار مستمر وبّناء والقصد منه أن يدعم 

ھذا الحوار الذي يتناول أداء العمل بين الموظفين ومشرفيھم. وبناء على ذلك فإن من 

المشرفين عقد مناقشات مرتبطة بالوظائف بصورة منتظمة ومتكررة المنتظر من الموظفين 

 مع الموظفين الخاضعين �شرافھم. 

  

*      *      *  

.سُتنجز تقارير تقييم ا!داء عادة في نھاية كل سنة خدمة...با�ضافة إلى ذلك، سُتنجز 5

في غضون ا!شھر  التقارير في المناسبات التالية إ) إذا تم إعداد تقرير أبكر عن الموظف

  : سابقةالستة ال

  (أ) عند انقضاء تعيين محدد ا!جل أو لدى انتھاء الخدمة !سباب أخرى؛  

*      *      *  

 

(ث) عندما تكون ھناك توصية أو قرار ينطويان على إجراء تأديبي أو ا�يقاف عن العمل 

  أو إنھاء التعيين. 
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. ...تقع المسؤولية الرئيسية �تمام تقرير تقييم ا!داء على المشرف المباشر للموظف 10

باعتباره الرئيس المسؤول ا!ول، ثم على المشرف الذي يليه باعتباره الرئيس المسؤول 

  الثاني. 

  

يناقش مع الموظف مھامه الرئيسية وأداءه خ�ل  . ...على الرئيس المسؤول ا!ول...أن11

مناسبة )ستعراض حالة العمل ولوضع الفترة التي يشملھا التقرير...ويوفر ھذا النقاش 

  توقعات العمل المستقبلية.

   

تتطلب عملية التقييم أيضا من الرئيس المسؤول الثاني...مناقشة أداء الموظف مع . 12

  مع الموظف إذا اعتبر ذلك ضروريا. الرئيس المسؤول ا!ول، وكذلك 

  

. يجوز للموظف إذا رغب أن يقدم إفادة كتابية لكي يشرح أو يفند جزءا من التقرير أو 13

كله؛ ويجب رفع ا�فادة في غضون شھر من تسلّم التقرير وتوجيھھا إلى أمين لجنة 

لرئيس المسؤول استعراض التقارير الدورية الذي سيرسل على الفور نسخا من ا�فادة إلى ا

  ا!ول والرئيس المسؤول الثاني طلبا لتعليقاتھما. 

 

 
ت�حظ المحكمة ا!دلة التي قدمتھا السيدة لندن وقالت فيھا إنھا لم تملك الخبرة الفنية ولذلك  .103

ذات ا!قدمية بغية أن يكون محفزا ذاتيا  P-5عينت الوكالة مدير مشروع على مستوى الفئة الفنية 

 لضرورية. !داء المھام ا

 

تقر المحكمة بأنه ظھرت خ�فات عديدة بين المدعي والسيدة لندن بشأن دوره ومھامه وأنھا  .104

قدمت للمدعي الم�حظات بشأن عدد من المھام بما في ذلك تعليمات حول كيفية تحسن الوثائق التي 

ء الفريق، رفعھا، وأنھا نصحت المدعي وموظفا آخر بالحاجة إلى تحسين تواصلھما مع بقية أعضا

وأنھا طلبت من المدعي أن يكون أكثر استجابة في تواصله معھا. وتقر المحكمة أيضا أن المدعي 
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كان في بعض ا!وقات غير عق�ني كما ھو مثبت في ا!دلة، ومثال ذلك رفضه إجراء اختبار 

ظھر انھيارا لمحاضرة مجدولة. بيد أن الرد الدفاعي المقدم من المدعي في ھذه الحالة وغيرھا كان يُ 

كام� في ا!مانة والثقة في ع�قة العمل، كما تشير المحكمة إلى أن توجيه م�حظات إلى موظف 

بشأن طريقة تحسين وثيقة عمل عليھا عنصر اعتيادي ومتوقع من عناصر دور المشرف، و) 

 ينبغي بحد ذاته أن ُيفسر على أنه إشعار بسوء ا!داء. 

 
المحكمة ا!دلة الوثائقية والشھادات وتجد أن السيدة لندن لم تبلغ المدعي بصورة  درست .105

فبراير/شباط بأن أداءه العام كان دون التوقعات  13واضحة ) لبس فيھا قبل ا)جتماع المؤرخ 

واحتاج إلى التحسين. ويبين السجل أن المدعي كان تواقا إلى تلقي تقييم أداء خاصة بعدما راوده 

من أن السيدة لندن كان لديھا رأي سلبي بشأن  2012فبراير/شباط  13ق بعد ا)جتماع المؤرخ القل

أدائه وإخبارھا له: (أ) بأنھا لن توصي بتجديد عقده عند انقضائه؛ و(ب) بأنه يجب نقله إلى انتداب 

 جديد. 

 
ى آراء شك المدعي في أن السيدة لندن توصلت إلى ھذين ا)ستنتاجين ولو جزئيا بناء عل .106

، وأراد أن يكون تقييم أدائه كتابيا، بيد سلبية بشأن أدائه وع�قاته مع فريق تخطيط موارد المؤسسة

أنه لم يكن مستعدا ل�نخراط في عملية لم يعتبرھا مفتوحة وتتيح المجال لحوار حقيقي. وتوحي 

أن  2012مارس/آذار  الرسائل ا�ليكترونية بين السيدة لندن والسيدة إليس والسيدة موسى من مطلع

للتوصية بإنھاء عقده؛ كما ت�حظ المحكمة أن  المدعي كان محقا في شعوره بأن قرارا اُتخذ سلفا

لم يكن فرصة صادقة لبحث أدائه،  2013مارس/آذار  6ا)جتماع الذي دعته إليه السيدة موسى في 

أن ا�جراءات ذات الصلة قد امُتثلت. وعندما جتماع ھو ا�يحاء وراء ا)ويبدو أن السبب الرئيسي 

عبر المدعي عن تحفظاته بشأن حضور ا)جتماع المقترح اعتبر المديرون المعنيون أن الواجب 

المترتب عليھم المتمثل في التشاور مع المدعي شخصيا قد أنِجز. وُمنح المدعي الفرصة لتقديم 

ينتھز الفرصة، و) يوجد دليل يثبت أنه علم أن قضيته  تعليقات كتابية على تقرير تقييم ا!داء لكنه لم

  .ستحال إلى اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية في ا!سبوع التالي
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ذكرت محكمة ا!مم المتحدة ل�ستئناف ، Simmons, 2012-UNAT-222في الحكم  .107

 ما يلي: 

 
  

قارير مھمة للموظفة ) يمكن ا)ستھانة بالنظام ا�ليكتروني لتقييم ا!داء، فھذه الت

!نھا تعلمھا عن حسن أدائھا أو سوئه وكيف كان حكم مسؤوليھا الرؤساء على 

  أدائھا. وھذا يعطي الموظفة الفرصة لتحسين أدائھا. 

 

 
تقرير تقييم أداء  ريجب إصدا  I/112.6/15بموجب توجيه شؤون الموظفين الدوليين رقم  .108

في جميع الظروف التي ُينھى تعيين موظف أو ُتنھى خدماته إ)ّ إذا كان قد صدر تقرير عن 

وتقرير تقييم ا!داء المطلوب من الوكالة إصداره في ھذه  الموظف المعني في ا!شھر الستة السابقة.

ة في عملية ا�ب�غ ) أن الظروف ُيعتبر أداة تطويرية يكون فيھا الموظف المعني "منخرطا مباشر

يكون مجرد موضوع التقرير" حسب الصورة التي ترسمھا سياسة إدارة ا!داء التي كانت سارية 

آنذاك. ويقدم تقرير تقييم ا!داء للموظفين فرصة لوصف إنجازاتھم خ�ل فترة ا)ستعراض في فرع 

س المسؤول ا!ول الذي يضع التقييم الذاتي ضمن التقرير، بيد أن جّل التقييم يأتي من الرئي

، والتعليقات المتربطة بھا، وكذلك التقدير العام لLداء. التقديرات إزاء كل مؤشر من مؤشرات ا!داء

وإذا قرر مشرف سلفا التوصية بإنھاء تعيين موظف وكان الموظف يعرف ذلك كما ھو الحال في 

لية تقييم ا!داء إلى "حوار بّناء"، القضية الراھنة فمن الصعب تخيل الكيفية التي ستؤدي بھا عم

 وينبغي للمشرفين والمديرين البقاء منفتحين حتى إكمال عملية تقرير تقييم ا!داء. 

 

تجد المحكمة أن إجراءات تقييم ا!داء المعتمدة في ھذه القضية لم تكن متوافقة مع ا�جراء  .109

تقرير تقييم ا!داء في صيغته  السليم وذلك بسبب غياب النقاش مع المدعي بشأن أدائه قبل وضع

النھائية، كما لم ُيقدم تقرير تقييم ا!داء للمدعي قبل ا)جتماع المقترح مع أن ذلك كان ضروريا إذا 

أراد تقديم أي نوع من رد ذي معنى. وھو لم يرفض مباشرة ا)جتماع للنقاش بل بسط فحسب عددا 

جس يمكن تفھمھا في ضوء ا�شارة التي تلقاھا من الھواجس التي كانت لديه بشأن العملية، وھي ھوا
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قبل ذلك من السيدة لندن التي مفادھا أنه في حال إنشاء تقرير تقييم أداء فلن يكون جيدا. لم يتلّق 

المدعي ردا وغادرت السيدة لندن في اليوم التالي، ولم تكن السيدة موسى مستعدة ل�نتظار إلى حين 

لمناقشة تقرير تقييم ا!داء كما اقترح المدعي في رسالته والسيدة إليس عودة السيدة لندن 

 ا�ليكترونية. 

 
لم يقدم المدعي تعليقات كتابية على تقرير تقييم ا!داء عندما أعطي الفرصة مما لم يدعم  .110

موقفه أمام اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية لكنه كان في تلك المرحلة محبطا تماما من العملية 

فبراير/شباط الذي أعلِم  13ة التي أديرت بھا، وذلك ابتداء من ا)جتماع المنعقد في بسبب الطريق

 فيه في وقت سابق لLوان أن السيدة لندن لن توصي بتجديد عقده في ظل غياب تقرير تقييم ا!داء. 

 
  

  ھل اُتخذ قرار إنھاء توظيف المدعي حسب ا!صول؟ 

  

   ھل كان ھناك تضارب مصالح؟ 

  

المدعي أن وجود السيدة موسى في اجتماع اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية خلق تضارب  احتج

مصالح !نھا كانت أحد "صناع القرار" الذين أنھوا عقده، وأنھا استطاعت مناصرة موقفھا بعكس 

  المدعي. 

  

المدعى عليه أن اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية ليست ھيئة اتخاذ قرار بل ھيئة  يحتج   .111

استشارية، وكان متخذ القرار ھو المفوض العام بناء على توصية اللجنة ا)ستشارية للموارد 

 البشرية. 

 

المعني باللجنة ا)ستشارية  2009يوليو/تموز  1الساري منذ  20إن التوجيه التنظيمي رقم  .112

 للموارد البشرية ينص على ما يلي: 
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  . توّجه المبادئ التالية إجراء عمل اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية:3

  

تقديم مراجعة ومشورة متجردتين وشفافتين للمفوض العام بشأن  •

مسائل معينة في الموارد البشرية مثل حا)ت إعادة ا)نتداب التي 

شأن عدم تجديد تعيين تجري إدارتھا، والحا)ت المقترحة ب

 الموظفين الدوليين وكبار الموظفين المحليين؛ 

 

 
*       *       *  

  

. ستقدم اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية توصيات للمفوض 5

  العام بشأن:

 

*       *       *  

بالموارد البشرية وفقا لما يراه  (ح) أي مسائل أخرى تتعلق

    المفوض العام أو مدير الموارد البشرية م�ئما.  

  

. سيكون نائب المفوض العام بحكم منصبه رئيس اللجنة 6

ا)ستشارية للموارد البشرية وسيعين رئيسا بدي� من بين ا!عضاء 

  عند ظھور الحاجة إلى ذلك.

  

*       *       *  

رد البشرية أو بديله المعين اجتماعات اللجنة ا)ستشارية للموارد . سيحضر مدير الموا8
. ويجوز البشرية لتقديم ا)قتراحات والمواضيع ولتقديم إسھامه كخبير أو إسھامه الفني
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لتقديم  لرئيس اللجنة أو الرئيس البديل دعوة موظفين آخرين للحضور حسب المطلوب
   معلومات ومساھمات خبير ومعلومات فنية. 

  
  

*       *       *  

. على ا!عضاء والبد)ء في جميع الحا)ت تنحية أنفسھم عن النظر في أي مادة 12

  يرفعونھا ھم أو مكاتبھم. 

  

  

  
ت�حظ المحكمة أن اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية ليست ھيئة اتخاذ قرار، بيد أن  .113

الراجح أن المفوض العام سيستدل أن التوصية من اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية ناتجة عن 

استعراض دقيق ومستقل للحالة وأن أعضاء اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية درسوا الحالة من 

 يع ا!وجه. جم

 

قدمت السيدة موسى بصفتھا مديرة الموارد البشرية محاضرة للجنة ا)ستشارية للموارد  .114

البشرية تبين فيھا تاريخ الوقائع والظروف، علما أن السيدة موسى كانت ضالعة في القضية ونسقت 

ع اللجنة مع السيدة لندن والسيدة إليس عبر البريد ا�ليكتروني في ا!سابيع السابقة )جتما

ا)ستشارية للموارد البشرية. وكان الھدف الواضح المعبر عنه في تلك المراس�ت، التي وقعت قبل 

ھو إحالة أن ُتعرض على المدعي الفرصة للتعليق على تقرير تقييم ا!داء الذي كان قيد ا�عداد، 

ة بإنھاء توظيفه. وتجد مع توصي حالة المدعي بصورة عاجلة إلى اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية

المحكمة أن محاضرة السيدة موسى كانت من جانب واحد !ن ھواجس المدعي وطعوناته بما في 

دم ھذا  كام�؛ ولو قُ ذلك أسباب عدم ا)نخراط في مناقشات بشأن تقرير تقييم ا!داء لم ُتنقل نق�

التفسير !عطى اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية صورة أكثر توازنا لتمكينھم من تقييم موضوع 

 الحالة المقدمة ضد المدعي ولتقييم التوصية وإبداء الرأي فيھا. 
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يسة المسؤولة وكان أيضا من غير الم�ئم أن تترأس السيدة إليس التباحث !نھا كانت الرئ .115

الثانية للمدعي التي صادقت على محتويات تقرير تقييم ا!داء الذي نظرت فيه اللجنة ا)ستشارية 

للموارد البشرية لدى تقييمھا !داء المدعي، وكان ينبغي للسيدة إليس أن تعلن وجود تضارب 

ا!عضاء اZخرون في مصالح؛ ونظرا إلى أقدميتھا مع الوكالة فإن باب السؤال مفتوح فيما إن كان 

اللجنة ا)ستشارية للموارد البشرية سيشعرون بالراحة للطعن في تقييم أداء صادقت عليه السيدة 

بوضوح مواقف سوف يحتاج فيھا نائب  20من التوجيه التنظيمي رقم  6إليس. وتضع الفقرة 

حالة. وعدم فعل ذلك المفوض العام تعيين رئيس بديل، وكان ينبغي للسيدة إليس فعل ھذا في ھذه ال

 يعتبر خطأ في ا�جراء وخطأ في الجوھر. 

 
تجد المحكمة أن الطبيعة أحادية الجانب لمحاضرة السيدة موسى خاصة في غياب تعليقات  .116

رئيسة التباحث في ھذا كتابية منه لشرح موقفه، وكذلك المشاركة غير ال�ئقة للسيدة إليس بصفتھا 

 ية التي قُدمت بھا التوصية للمفوض العام، وھما تشوبان القرار. الموضوع، تشككان في س�مة العمل

 

  

المدعي أو ھل بلغ سلوكھم حد التحرش أو ھل ھددت السيدة لندن والسيدة موسى و/أو السيد كرونين 

 ا)بتزاز أو إساءة استعمال السلطة؟

 
وتية التي التسجي�ت الصقامت مرافعات المدعي بشأن ھذه المزاعم بصورة رئيسية على     .117

ستمع القاضي إلى التسجي�ت وقرر فقد ا 96رفعھا على أنھا أدلة. وكما وردت ا�شارة في الفقرة 

نظرا إلى المسائل التي سُيبت فيھا في ھذه القضية بما في ذلك إن كانت ھذه  –أن التسجي�ت 

) صلة لھا بالقضية وليست إثباتية بما يكفي لتبرير قبولھا في  –المزاعم قائمة على أسس قوية 

أن عنصر ا!دلة وبالتالي لم تعتبر ضرورية للبت العادل والمنصف ل_جراءات. ومن المؤسف 

 التصيد ظھر في ا!مر وأن ا!مر لم يكن مجرد رغبة من المدعي في حماية مصلحته. 
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وا فو السيدة موسى و/أو السيد كرونين تصرعجز المدعي عن أن يثبت أن السيدة لندن أ .118

بطريقة غير )ئقة من خ�ل تھديده أو من خ�ل عرض "شراء صمته". وھذه المزاعم غير مثبتة 

 وبذلك ھي مردودة. 

 

  

 ھل كان قرار إنھاء تعيين المدعي عم� انتقاميا؟ 

 
محمي" ضمن المعنى  نشاط"وجود  بينالمسألة ا!ولى للبت ھي إن كان المدعي قد  .119

المؤرخ ديسمبر/كانون ا!ول  5/2007المعطى لھذه العبارة في التعميم العام للموظفين رقم 

 من التعميم على ما يلي:  5الفقرة  . وتنص2007

  

   –"النشاط المحمي" ھو فعل الفرد الذي 

  

)i(  يبلغ بحسن نية وعلى أسس معقولة عن مزاعم أو شكاوى من سوء

متلكات الوكالة أو ا)حتيال أو الفساد أو إساءة اخت�س لمسلوك أو 

 استعمال السلطة؛ أو 

)ii(  يتعاون بحسن نية مع عمليات التدقيق أو التحقيق المصرحة حسب

 ا!صول. 

     

 

جلسة مناقشة إدارة القضية فّرق القاضي بين ا!فعال التي حدثت قبل ا)جتماع المؤرخ  في .120

الذي أعلمت فيه السيدة لندن المدعي أنھا لم تكن تنوي تجديد عقده،  2012فبراير/شباط  13

يونيو/حزيران  24المؤرخ  055وا!فعال التي حدثت بعد ھذا ا)جتماع. وبموجب ا!مر رقم 

 حميةمحكمة المدعي بأن يبين تفاصيل الفعل أو ا!فعال التي يصفھا بأنھا مأمرت ال 2013

 !غراض دعم زعم ا)نتقام.  
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أشار إلى فعلين اعتبرھما محميين، حيث وقع الفعل ا!ول  055في رد المدعي على ا!مر  .121

ديسمبر/كانون ا!ول عندما شك المدعي في محاولة "لترتيب" عقد مصدر واحد  12و 11في 

أرسلت السيدة غلنورا برھانوفا وھي  2011ديسمبر/كانون ا!ول  11ستشار مفضل، ففي لم

مسؤولة موارد بشرية ومسؤولة الشؤون ا�دارية لمشروع تخطيط موارد المؤسسة رسالة 

إليكترونية إلى أعضاء فريق تخطيط موارد المؤسسة طلبا لمدخ�تھم في عملية إعداد اختصاصات 

، وجاء في الرسالة ا�ليكترونية أنه "ينبغي أن تكون ھناك صلة بالمھمة لمستشار تم ذلك اسمه

السابقة لتبرير ا)ستخدام المباشر." ووفقا للمدعي فقد ناقش الرسالة ا�ليكترونية مع السيدة برھانوفا 

 و

 
من غير الم�ئم صياغة ا)ختصاصات لمنفعة مستشار بعينه وأن  شرح أنه اعتبر

عقد بطريقة تنافسية وأن العمل السابق للمستشار لم يكن من الضروري إعداد ال

مرتبطا بمشروع تخطيط موارد المؤسسة أو بحاجات المشروع نظرا إلى أن أكثر 

 من ستة أشھر مرت. 

 

 2011ديسمبر/كانون ا!ول  12بموجب رسالة إليكترونية إلى السيدة برھانوفا مؤرخة  .122

ع السيدة لندن بشأن العقد، وعندما قالت السيدة طلب المدعي نسخا من المراس�ت المتبادلة م

إنه لم تكن ھناك مراس�ت كتابية سألھا إن كانت قد تلقت تعليمات شفھية من السيدة لندن برھانوفا 

 عرض للمستشار. وقال المدعي إن لم يحصل على إجابة. تقديم للمضي في 

 

ر إليھا أع�ه تقع ضمن تعريف ) تعتبر المحكمة أن التباحث والرسائل ا�ليكترونية المشا .123

"النشاط المحمي" !ن المدعي ) "يبلغ" فعليا عن ھواجس ساورته، أي أنه لم ينقل ھذه الھواجس 

إلى دائرة أو موظف له الو)ية أو السلطة لمراجعة الفعل الخاطئ المزعوم. وشھدت السيدة لندن في 

ذلك الوقت وعند سؤالھا إن كانت السيدة  جلسة ا)ستماع أنه لم يكن لديھا علم بھواجس المدعي في

برھانوفا أعلمتھا بھواجس المدعي ردت بالقول ") أتذكر". في غياب أدلة مضادة ) تستطيع 

المحكمة أن تجد أن السيدة لندن كانت تعلم وأن ھذا العلم وفر الدافع للتخلص من المدعي، ناھيك 
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عي عن عقد المستشار الخارجي. وعلى أي ا!مور ساءت قبل وقت طويل من استفسار المد عن أن

حال، ونظرا إلى التعريف الضيق لما يشكل نشاطا محميا، ) يستطيع المدعي ا)عتماد على ھذا 

 على أنه نشاط محمي. 

 
إلى مكتب ا!خ�قيات في  2012فبراير/شباط  17الفعل الثاني ھو رفع مذكرة مؤرخة  .124

الداخلية في الوكالة. وتجد المحكمة أن ھذا كان نشاطا  ا!مم المتحدة ومدير دائرة خدمات الرقابة

، حيث توحي الدعوى التي رفعھا المدعي 5/2007محميا ضمن المعنى المعطى للعبارة في التعميم 

إلى المحكمة والوثائق الواردة في ملف القضية أن المدعي كان يتصرف بحسن نية في رفعه لھذه 

 سس قوية أم ) فھذه مسألة أخرى.المزاعم؛ أما إن كانت المزاعم ذات أ

 
بين النشاط  صلة سببيةيجب على المدعي إذا أراد إثبات وقوع ا)نتقام أن ُيظھر وجود  .125

المحمي والفعل السلبي أو الضار الذي اتخذته الوكالة ضده. وقد أفاد المدعي في شھادته أنه كانت 

ھناك عجلة �خراجه من مشروع تخطيط موارد المؤسسة بعدما رفع شكواه ا!ولى إلى مكتب 

سيدة لندن ، وبعد أيام قليلة من رفع شكواه اجتمع مع ال2012فبراير/شباط  17ا!خ�قيات في 

وُعرض عليه انتداب جديد اعتبره غير )ئق. وقال المدعي إن تغيرا وقع في موقف السيدة لندن بين 

فبراير/شباط عندما كانت مستعدة لجعل المدعي يكمل عقده، وا)جتماع  13ا)جتماع المؤرخ 

ب كان سيسري في فبراير/شباط عندما قُدم له عرض إعادة ا)نتداب، علما أن ا)نتدا 20المنعقد في 

 اليوم التالي. وعندما رفض المدعي إعادة ا)نتداب تم إنھاء عقده. 

 
يطرح أسئلة م�ئمة على السيدة لندن في عملية ا)ستجواب بغية سبر عجز المدعي عن أن  .126

ھذا الزعم أو اختباره، ھذا وتتفق النتائج الوقائعية التي توصلت إليھا المحكمة مع ا)ستنتاج القائل 

لم توجد صلة سببية بين النشاط المحمي الذي فعله المدعي وقرار ا�نھاء المبكر لتعيينه محدد  إنه

الغضب من المدعي واعتبار أنه لم يترك ا!جل، بل إن ا!دلة أكثر اتساقا مع تحول السيدة لندن إلى 

موارد  لھا خيارات أخرى بعدما رفض المھمة البديلة وأنه كان ھناك "تنافر" في فريق تخطيط

وتجد المحكمة أن المؤسسة، مما كان يعني أنھا اعتبرت أن بقاءه في وظيفته كان سيضر بالمشروع. 
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 17الذي قام به المدعي عندما رفع شكوى في تقييم السيدة لندن لم يكن مرتبطا بالفعل المحمي 

 . 2012فبراير/شباط 

 
ط محمي من أن يثبت في العموم من ا!سھل على الموظف أن يثبت أنه انخرط في نشا .127

وجود رابطة سببية بين واقعة ا)نخراط في نشاط محمي والضرر الذي تعرض له الموظف. وفي 

ھذه القضية، ينجح المدعي في تخطي العقبة ا!ولى لكنه تعثر في الثانية بسبب عجزه عن تقديم أدلة 

ين ا!فعال المشار إليھا كافية يمكن للمحكمة من خ�لھا ا)ستنتاج أنه كانت ھناك رابطة سببية ب

 والقرارات المطعون فيھا. 

 

  

  

 الخ&صة

 
ھذه القضية غير عادية !ن الع�قة بين المدعي والسيدة لندن فسدت في مرحلة مبكرة جدا  .128

رغم أن السيدة لندن لعبت دورا فعا) في توظيفه للعمل في مشروع تخطيط موارد المدعي من عقد 

المؤسسة. وقد ُرفع كم ھائل من الرسائل ا�ليكترونية في خانة ا!دلة مما يوثق ا)نھيار في الع�قة 

بتفصيل مجھد، وليس المدعي ناجيا من اللوم في ھذه الع�قة، حيث تثبت ا!دلة أن السيدة لندن 

ت مرارا على المدعي التباحث شخصيا في العديد من المسائل التي أثارھا، لكن المدعي عرض

أظھر رفضا عنيدا ل�نخراط في ھذا مما عزز المشاكل غير المحلولة في مكان العمل؛ بيد أن 

إلى السيدة موسى الوكالة مخطئة أيضا، حيث عبرت السيدة لندن بوضوح في رسالتھا ا�ليكترونية 

ع�قة وعن خيبة أملھا من عن ا)نھيار في ال 2011أكتوبر/تشرين ا!ول  13إليس بتاريخ والسيدة 

الوضع، ومن الجلي أن الوضع كان يخرج عن السيطرة واحتاج إلى شخص للتدخل بطريقة عادلة 

من حيث إن كان المدعي قد أنجز بصورة لخدمة المشروع. ورغم المرافعات المفصلة من الطرفين 

مال العديدة ووثائق المشروع والمھام أم )، فليست مھمة المحكمة إجراء تقييم عام ُمرضية ا!ع

النظر فيما إن أدارت الوكالة أداء المدعي بطريقة عادلة !داء المدعي، فالھم الرئيسي لھذا الحكم ھو 

وصحيحة إجرائيا أم )؛ وتقضي المحكمة أن الجواب ھو )، حيث لم يتسلم المدعي إشعارا واضحا 
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بين السيدة لندن والسيدة موسى بأن أداءه ) يلبي التوقعات عموما. وتوحي الرسائل ا�ليكترونية 

ذار بأن مجال التحرك كان ضئي� بشأن مسودة تقرير تقييم ا!داء والسيدة إليس في مطلع مارس/آ

التي تم إعدادھا، بيد أن ا!ھم كان الخروقات ا�جرائية التي وقعت في مرحلة اللجنة ا)ستشارية 

عندما تھدد دور ووظيفة ھذه اللجنة ا)ستشارية المھمة كما ھو موصوف في  للموارد البشرية

وتجد المحكمة أن إنھاء توظيف المدعي  بقوة في س�مة ا�جراءات. مما شكك 115-113الفقرات 

 كان معيبا إجرائيا و) يمكن أن يبقى. 

  

  وسائل ا$نتصاف

 

 من النظام ا!ساسي لمحكمة المنازعات على ما يلي:  10من المادة  5تنص الفقرة  .129

  

يھما باعتبار ذلك يجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر بتنفيذ أحد ا�جراءين التاليين أو كل
  جزءاً من حكمھا: 

  

  
فسخ القرار ا�داري المطعون فيه أو ا!مر بتنفيذ أداء معين، شريطة أّن   ) أ(

على محكمة المنازعات، في الحا)ت التي يتعلق فيھا القرار المطعون فيه بالتعيين، 
أو الترقية، أو إنھاء الخدمة، أن تحدد أيضاً مبلغ تعويض يجوز للُمدعى عليه أن 
يختار دفعه بد)ً من فسخ القرار ا�داري المطعون فيه أو تنفيذ ا!داء المعين 

 المأمور به، وذلك رھناً بالفقرة الفرعية (ب) من ھذه الفقرة؛

التعويض، على أ)ّ يتجاوز عادًة ما يعادل الراتب ا!ساسي الصافي لمدة   ) ب(
ة أن تأمر بدفع سنتين للمدعي. لكن يجوز لمحكمة المنازعات في حا)ت استثنائي

  تعويض أكبر وعليھا بيان أسباب ذلك القرار.  

 

حيث إن المدعي كان موظفا بموجب عقد محدد ا!جل بدون حق في تجديد العقد أو توقع  .130

 لذلك التجديد، تجد المحكمة أنه لن يكون م�ئما ا!مر بإعادة المدعي إلى وظيفته في ھذه القضية. 

 

 ا!جل قبل تاريخ انقضائه، وھو العقد الذي كان يحمله المدعي.  ُيفسخ قرار إنھاء العقد محدد .131
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بأن يدفع إلى المدعي الراتب وغيره من ا!جور والمنافع التي كان  يؤمر المدعي عليه .132

 استمر عقده حتى تاريخ انقضائه. سيستحقھا لو 

 
واجب  من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه يوما 60خ�ل المبالغ متقدمة الذكر في  ُتدفع .133

التنفيذ، وخ�ل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا!ميركي كما ھو محدد في ذلك التاريخ. 

، فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى المحددة يوماً  60خ�ل مدة الـفي وإذا لم ُيدفع المبلغ 

 .لرئيسي ا!ميركي حتى تاريخ الدفعسعر الفائدة ا

 
طلب المدعي مبالغ منفصلة لتكون تعويضات عن أضرار معنوية اعترافا با�جھاد والقلق  .134

والضرر المعنوي الذي طاله وطال زوجته. والمطالبة المتعلقة بزوجته مردودة، وسُتعقد جلسة 

للبت فيما إن توفرت أدلة كافية لدعم منح تعويضات عن ا!ضرار  2014استماع في فبراير/شباط 

 وإن كان الحال كذلك فسيصار إلى تحديد المبلغ الم�ئم.  المعنوية،

 
يجوز للطرفين في جلسة ا)ستماع التطرق إلى طلب المدعي لتكاليف ونفقات السفر إلى  .135

 كولومبيا ونيويورك بعد إنھاء العقد. 

 
 جميع وسائل ا)نتصاف ا!خرى التي طلبھا المدعي مردودة.  .136

 
  

 الحكم

 
 

  الدعوى ناجحة. .137
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     (ُوقـgع) 

  القاضي غ�م ميران

  2013 سبتمبر/أيلول 30 بتاريخ

 

  

  2013 تشرين ا!ول/أكتوبر 1 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـgع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


