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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/HQA/2013/049                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/005 

Date: 29 January 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  زامل

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)

  

 دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا'مم المتحدة %غاثة اتخذته  قرار("المدعي") ضد  إياد زاملھذه دعوى رفعھا  .1

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

 . تمديد تعيينه محدد ا'جل لمدة ثDثة أشھر، وإلغاء وظيفته، وإنشاء وظيفة استشاريقرار 

  

 الوقائع

 

انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة رئيس  2012أكتوبر/تشرين ا'ول  1من  اعتبارا .2

ل بموجب تعيين محدد ا'ج P-5مكتب إدارة مشروع تخطيط موارد المؤسسة على الفئة الفنية 

 . 2013سبتمبر/أيلول  30ينقضي في 

 

خDل اجتماع استعراض أداء منتصف المدة للمدعي، أعلم  2013يونيو/حزيران  24في  .3

مدير تخطيط موارد المؤسسة شفھيا المدعي بقرار تمديد تعيينه لثDثة أشھر ثم إلغاء وظيفته ومن ثم 

 إجراء عملية استقدام لوظيفة استشارية اسمھا "مدير تسليم تخطيط موارد المؤسسة". 

 
عرض رئيس شعبة الموارد البشرية على  2013يوليو/تموز  3بموجب رسالة مؤرخة  .4

 . 2013ديسمبر/كانون ا'ول  31ينه محدد ا'جل لمدة ثDثة أشھر تنقضي في المدعي تمديد تعي

 
مدير تسليم تخطيط موارد  –أعلِن عن شاغر وظيفة استشاري  2013يوليو/تموز  15في  .5

 المؤسسة. 

 
رفع المدعي شكوى ضد مشرفه مدير تخطيط موارد المؤسسة  2013يوليو/تموز  28في  .6

لى دائرة خدمات الرقابة الداخلية يزعم فيھا أن مدير تخطيط موارد إلى مديرة الموارد البشرية وإ

 أساء استعمال سلطته. المؤسسة 
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 قبل المدعي عرض التمديد لمدة ثDثة أشھر.  2013أغسطس/آب  14في  .7

 
) قرار تمديد تعيينه 1طلب المدعي مراجعة للقرارات التالية:  2013أغسطس/آب  19 في .8

ديسمبر/كانون ا'ول  31) قرار إلغاء وظيفته اعتبارا من 2لمدة ثDثة أشھر بد+ من سنة واحدة؛ 

 ) قرار إنشاء وظيفة استشارية اسمھا "مدير تسليم تخطيط موارد المؤسسة". 3؛ و2013

 
قدم مدير تخطيط موارد المؤسسة  2013أغسطس/آب  25خلية مؤرخة بموجب مذكرة دا .9

 معلومات إضافية لمديرة الموارد البشرية لدعم توصيته بتمديد عقد المدعي مدة ثDثة أشھر. 

 
، رفعت مديرة الموارد البشرية إلى اللجنة 2013سبتمبر/أيلول  1بموجب رسالة مؤرخة  .10

أن إعادة ھيكلة مشروع تخطيط موارد المؤسسة وتمديد عقد ا+ستشارية للموارد البشرية مقترحا بش

Dثة أشھر. المدعي لث 

 
رد الموظف القائم بمقام مديرة  2013سبتمبر/أيلول  9بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .11

الموارد البشرية على شكوى المدعي من إساءة استعمل السلطة قائD إن توصية مدير تخطيط موارد 

إلغاء وظيفته وتجديد تعيينه لثDثة أشھر كانت ممارسة سليمة لسلطته ا+جتھادية المؤسسة القاضية ب

 وليست إساءة استعمال للسلطة. 

 
ت اللجنة ا+ستشارية للموارد البشرية المفوض العام صأو 2013سبتمبر/أيلول  11في  .12

Dقضيثة أشھر تنبالموافقة على مقترح إعادة ھيكلة تخطيط الموارد البشرية وتمدد عقد المدعي لث 

صادق المفوض العام على  2013سبتمبر/أيلول  18. وفي 2013ديسمبر/كانون ا'ول  31في 

 التوصيات. 

 
طلب ، ردت نائبة المفوض العام على 2013سبتمبر/أيلول  19بموجب رسالة مؤرخة  .13

 المدعي لمراجعة القرار. 
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 أمام المحكمة.  ، رفع المدعي دعواه2013نوفمبر/تشرين الثاني  28في  .14

 
    حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .15

  

i(  ؛ 20من التوجيه التنظيمي  14و 13لم ُيتبع ا%جراءان 

ii(  ثة أشھر للجنةDكان ينبغي تقديم مقترح إلغاء وظيفته ومقترح حصر تمديد عقده في ث

 ا+ستشارية للموارد البشرية قبل اتخاذ القرار وإعDمه شفھيا وكتابيا؛ 

iii( ان لدى نائبة المفوض العام تضارب مصالح 'نھا رئيس اللجنة ا+ستشارية للموارد ك

 البشرية وھي الرئيسة المسؤولة الثانية للمدعي؛ 

iv(  ن الوظيفة ا+ستشارية الجديدة تتولى واجبات كان  29وقع انتھاك للتوجيه التنظيمي رقم'

 يؤديھا أصD موظف موجود؛ 

v( عمال للسلطة وارتكب ا+نتقام عندما ألغى وظيفة المدعي ارتكب المدعى عليه إساءة است

بسبب أدائه واجبه المتمثل في مراقبة ومتابعة تنفيذ تطبيق تخطيط موارد المؤسسة في 

ا'ونروا على يد شركة كابجيمني (الشركة الخارجية المتعاقدة للعمل على نظام تخطيط 

 موارد المؤسسة)؛ 

vi( ائرة خدمات الرقابة الداخلية بإجراء تحقيق كامل بشأن لم تقم دائرة الموارد البشرية ود

 شكوى إساءة استعمال السلطة؛ 

vii(  تغيير المدير تخطيط موارد المؤسسة قلق المدعي من التكلفة غير الضرورية لطلب  يؤيدلم

كابجيميني، ناھيك عن رفض مدير تخطيط موارد المؤسسة إجراء تحليل وتحقيق ل

 كابجيمني ھي المسؤولة عن التأخير؛ لمعرفة إن كانت شركة 

viii(  كان دوره في وظيفة رئيس مكتب إدارة المشروع ضروريا للمشروع ولتحقيق مصالح

الوكالة، ولم تقدم الوكالة تبرير يفسر كيف أن إلغاء وظيفته سيحسن فعالية عمل 

 المشروع؛ و



    

                                                                              

                                                                                                                                  Case No.: UNRWA/DT/HQA/2013/049                                             

                                                                                                                                 Judgment No.: UNRWA/DT/2015/005  

                                                                               

                                              

Page 5 of 13 

ix(  .أسس شرعية Dكان القرار تعسفيا وب 

    

 يلتمس المدعي ما يلي: .16

  

i( ؛ 2013ديسمبر/كانون ا'ول  31رار إنھاء عقده في فسخ ق 

ii(  شھرا؛  24منحه تعويضا عن خسارة الراتب، على أن يكون مقدار التعويض راتب 

iii(  تعويضات عن ا'ضرار المعنوية الناتجة عن "الضرر المعنوي وذلك لتعويض عن الدرجة

 عاملته بكرامة؛ نجمت عن عدم مالعالية من ا%جھاد والقلق وا'ضرار المعنوية" التي 

iv( إعادته إلى وظيفته بالوضع السابق؛ 

v(  .أي وسيلة انتصاف أخرى تعتبرھا المحكمة عادلة ومنصفة ومقسطة 

  

  حجج المدعى عليه

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .17

  

i(  اُتخذ قرار إلغاء وظيفة رئيس مكتب إدارة المشروع حسب ا'صول، وھو قرار اجتھادي

شرعي كان سببه الحاجات التشغيلية وا+ختيار ا%ستراتيجي، فقد قررت الوكالة تعديل 

ھيكل حوكمة المشروع بھدف تقوية القدرة التنفيذية لفريق تخطيط موارد المؤسسة مما 

ق مكتب إدارة المشروع وحوله إلى فريق إدارة أسفر عن تخفيض في حجم ونطا

 مشروع؛ 

ii(  تأثرت وظائف أخرى بفعل إعادة ھيكلة فريق تخطيط موارد المؤسسة؛ 

iii(  ،إن وظيفة مدير تسليم تخطيط موارد المؤسسة وظيفة فنية ترتبط بالتنفيذ المباشر للمشروع

 ة وتشغيلية؛ في حين أن وظيفة رئيس مكتب إدارة المشروع وظيفة ذات واجبات إداري
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iv(  عندما أقر المفوض العام التوصية المقدمة من اللجنة ا+ستشارية للموارد البشرية كان

 المدعي ما يزال يعمل ضمن تعيين صالح؛ 

v(  يوجد تضارب مصالح بين دور نائبة المفوض العام بصفتھا رئيسة اللجنة ا+ستشارية +

نھا لم تتخذ أيا من انية للمدعي 'للموارد البشرية ودورھا بصفة الرئيسة المسؤولة الث

 القرارات المطعون فيھا، كما أن أداء المدعي لم يكن الدافع وراء إلغاء وظيفته؛

vi(  غه مدير تخطيط موارد المؤسسة عن التأخر فيDلم يكن المدعي ضحية انتقام بسبب إب

، بل على العكس كانت ھذه المعلومات مفيدة في تنفيذ المشروع بسبب شركة كابجيمني

إجراء مفاوضات مع شركة كابجيمني بھدف الحصول على تخفيض في التكاليف 

 ؛الناتجة عن طلب التغيير

vii(  أساس للزعم أن مدير تخطيط موارد المؤسسة كان أمام تضارب مصالح 'نه كان موظفا +

مدير تخطيط موارد المؤسسة  سابقا في شركة كابجميني 'ن شعبة المشتريات وليس

 ھي المسؤولة عن التعاقد مع ا'طراف الثالثة؛ 

viii(  استعرضت دائرة الموارد البشرية شكوى المدعي من إساءة استعمال السلطة، ووجد

 عدم وقوعھا؛

ix( ثة أشھر فقط قرار اجتھادي 'ن التعيين محدد ا'جل +  إنDقرار تمديد تعيين المدعي لث

 يحمل أي توقع بالتجديد؛

x( ليس قرار استقدام استشاري ليكون مدير تسليم تخطيط موارد المؤسسة قرارا إدDاريا قاب 

 للطعن 'نه لم يسفر عن عواقب مباشرة على بنود تعيين المدعي؛ و

xi( نDتصاف الذي يلتمسه المدعي.+ أساس ل 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .18

  

 ا#عتبارات
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يطعن المدعي في قرار تمديد تعيينه محدد ا'جل لمدة ثDثة أشھر، وقرار إلغاء الوظيفة  .19

 التي كان معينا فيھا، وقرار إنشاء وظيفة استشاري.

  

 نطاق القضية 

  

المدعي رسميا في قرار تمديد تعيينه محدد ا'جل لمدة ثDثة أشھر، علما أن قاعدة  يطعن .20

تنص على أن "التعيين محدد ا'جل + يحمل أي  3.104النظام ا%داري للموظفين الدوليين رقم 

توقع بالتجديد أو التحويل إلى أي نوع آخر من التعيينات". وحيث إن الوكالة وظفت المدعي بموجب 

، فإن الوكالة با+ستناد إلى قاعدة النظام 2013سبتمبر/أيلول  30محدد ا'جل ينقضي في  تعيين

المقتبسة أعDه غير ملزمة بتجديد عقده لدى انقضائه، مما  3.104ا%داري للموظفين الدوليين رقم 

فيه؛ بيد يعني أن قرار تمديد عقده مدة ثDثة أشھر يعتبر قرارا اُتخذ لصالحه وبذلك + يمكن الطعن 

 31أنه يتجلى لدى استعراض الدعوى أن المدعي يطعن في قرار عدم تجديد عقده إلى ما بعد 

، وتجد المحكمة أن ھذا القرار قرار إداري يستوفي شروط المقبولية 2013ديسمبر/كانون ا'ول 

 وستستعرضه من حيث الموضوع. 

 

لمدعي كان إعادة ھيكلة مشروع عقد ا ومن الجلي للمحكمة أيضا أن الدافع وراء عدم تجديد .21

تخطيط موارد المؤسسة التي أدت إلى إلغاء وظيفته لصالح خلق منصب استشاري. ويطعن المدعي 

في شرعية إلغاء الوظيفة ويجب على المحكمة أن تنظر في ھذه المسألة أو+ قبل استعراض قرار 

 عدم التجديد. 

 
   قرار إلغاء وظيفة المدعي

 

 2013يونيو/حزيران  24المدعي أن القرار غير قانوني وأنه أعلِم به شفھيا في  يزعم .22

قبل أن يتم بحث ھذا القرار مع اللجنة ا+ستشارية للموارد البشرية  2013يوليو/تموز  4وكتابيا في 

كتبت مديرة  2013سبتمبر/أيلول  1. وبموجب رسالة مؤرخة 20بموجب التوجيه التنظيمي رقم 
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بشرية إلى أعضاء اللجنة ا+ستشارية للموارد البشرية ورفعت إليھم مقترحا %عادة ھيكلة الموارد ال

تخطيط موارد المؤسسة، وشرحت مديرة الموارد البشرية التوجه الجديد للمشروع وسبب عدم بقاء 

الحاجة إلى وظيفة رئيس مكتب إدارة المشروع، كما اقترحت منح المدعي تمديدا مدته ثDثة أشھر. 

أوصت رئيسة اللجنة ا+ستشارية للموارد البشرية المفوض العام ، 2013سبتمبر/أيلول  11في و

بقبول مقترح إعادة الھيكلة وأوصى بتمديد عقد المدعي لثDثة أشھر، حيث أقر المفوض العام ھذه 

، مما يعني أن المدعي مخطئ في زعمه أن قرار إلغاء 2013سبتمبر/أيلول  18التوصية في 

'ن المفوض العام وحده له  2013يوليو/تموز  4أو  2013يونيو/حزيران  24اُتخذ في  وظيفته

 .2013سبتمبر/أيلول  18سلطة اتخاذ ھذا القرار ولم يتخذ قراره حتى 

 

يحتج المدعي أيضا بأن رئيسة اللجنة ا+ستشارية للموارد البشرية، وھي نائبة المفوض  .23

وفي الوقت انت رئيسة اللجنة ا+ستشارية للموارد البشرية العام، كانت أمام تضارب مصالح 'نھا ك

نفسه كانت مشرفته الثانية عندما أوصت بإعادة ھيكلة تخطيط موارد المؤسسة. وتقضي المحكمة 

بعدم وجود تضارب مصالح في أن تكون نائبة المفوض العام رئيسة لجنة اقُترحت لھا إعادة ھيكلة 

ة المسؤولة الثانية للموظف الذي سيتأثر بھذا، فنائبة المفوض إحدى الدوائر حتى لو كانت الرئيس

العام ھي المشرفة الثانية للكثير من الموظفين الكبار ويترتب عليھا بحكم منصبھا واجب التطرق 

إلى مسائل من قبيل إعادة ھيكلة دوائر الوكالة. وحيث إن تقييم أداء المدعي لم يكن سبب إعادة 

 نائبة المفوض العام لم تكن أمام تضارب مصالح.  الھيكلة تجد المحكمة أن

 
لقد سرد المدعى عليه وشرح الدوافع وراء قرار وظيفة رئيس مكتب إدارة المشروع في  .24

من مدير  2013أغسطس/آب  25رده على الدعوى، كما قدم أدلة مثل مذكرة داخلية مؤرخة 

التي  2013سبتمبر/أيلول  1مؤرخة تخطيط موارد المؤسسة إلى مديرة الموارد البشرية، ورسالة 

اقترحت فيھا مديرة الموارد البشرية على أعضاء اللجنة ا+ستشارية للموارد البشرية إجراء إعادة 

ھيكلة لمشروع تخطيط موارد المؤسسة، وتقول ھذه الرسالة إن ذلك "القرار اُتخذ في ضوء المبرر 

 المنطقي التالي":

 



    

                                                                              

                                                                                                                                  Case No.: UNRWA/DT/HQA/2013/049                                             

                                                                                                                                 Judgment No.: UNRWA/DT/2015/005  

                                                                               

                                              

Page 9 of 13 

د المؤسسة سُيعدل اعتبارا إن ھيكل حوكمة مشروع تخطيط موار •

ليتسنى إجراء ا+نتقال الطبيعي  2013أكتوبر/تشرين ا'ول  1من 

إلى مرحلة تنفيذ المشروع وتقوية القدرة على التنفيذ لدى فريق 

 تخطيط موارد المؤسسة. 

يستوجب ھذا التغيير في ھيكل الحوكمة إضافة وظيفة جديدة ھي  •

ليم خطة المشروع وظيفة مدير تسليم سيكون مسؤو+ عن تس

ومنصته الفنية والحل وواجھات التطبيق للتطبيقات الخارجية، 

وسيدعم شاغل الوظيفة مدير تخطيط الموارد البشرية في إدارة 

 خطة العمل. 

سيؤدي ھذا أيضا إلى الحد من حجم النطاق الوظيفي لمكتب إدارة  •

المشروع الحالي وتحويله إلى فريق إدارة مشروع، مما يعني أنه 

لن تعود ھناك حاجة إلى وظيفة رئيس مكتب إدارة المشروع على 

 . P-5الدرجة الفنية 

ھناك فرق كبير بين الوظيفتين، فرئيس مكتب إدارة المشروع  •

ومراقبة التقدم ورفع مسؤول عن إدارة ا'وجه ا%دارية للمشروع 

التقرير بشأنه. أما مدير التسليم فھي وظيفة تركز فقط على تنفيذ 

مع جميع مسؤوليات التنفيذ المباشر وخبرات الحل  SAPحل 

 المطلوبة لتحقيق ذلك ا%نجاز. 

با%ضافة إلى ذلك ھناك عنصر حاسم، وھو أن مدير التسليم  •

) P-4سيستخدم بصفة استشاري (بما يعادل مستوى الفئة الفنية 

 31طوال الفترة المستمر حتى إطDق المشروع، أي حتى 

 . 2014ديسمبر/كانون ا'ول 
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المدعي في الدعوى أن الدافع وراء إعادة الھيكلة كان فصله من الوكالة انتقاما منه يزعم   .25

بسبب طلبه من مشرفه مدير تخطيط موارد المؤسسة بأن يجري تحقيقا للبت إن كان التأخر في تنفيذ 

 مشروع تطبيق تخطيط موارد المؤسسة لم يكن بسبب شركة كابجيمني بل بسبب الوكالة. 

 

تستحضر المحكمة أنه عندما يزعم مدٍع أن الدافع الحقيقي وراء قرار ما ليس الدافع الذي  .26

قدمته ا%دارة، يقع عليه عبء تقديم أدلة دعما لمزاعمه. وفي ھذه القضية يزعم المدعي أن مشرفه 

يينه، تخطيط موارد المؤسسة لسبب واحد فقط ھو إلغاء وظيفته وبالتالي إنھاء تعاقترح إعادة ھيكلة 

كما يقول إن شركة كابجيمني تعاقدت لتنفيذ تطبيق تخطيط موارد المؤسسة وقدمت طلب تغيير كان 

سيؤدي إلى تكلفة إضافية على ا'ونروا بسبب حا+ت التأخر في تنفيذ المشروع. ويزعم المدعي أنه 

ح بسبب كون مدير تخطيط موارد المؤسسة موظفا سابقا لدى شركة كابجمني فقد رفض مقتر

المدعي بالتحقيق في سبب التأخير الذي قد ُيعزى إلى الشركة وليس إلى الوكالة؛ كما يزعم المدعي 

أنه عندما أثار ھذه الھواجس حول طلب التغيير أساء مدير تخطيط موارد المؤسسة استعمال سلطته 

 وانتقم منه بإلغاء وظيفته. 

 
كمة بعد استعراضھا لYدلة لم تجد أي رفع المدعي الكثير من الوثائق لدعم دعواه، لكن المح .27

وثائق تدعم مزاعمه. أما زعم المدعي بأن مدير تخطيط موارد المؤسسة كان أمام تضارب مصالح 

ير مدعوم بأدلة، حيث + يوجد دليل على أن سابقا في شركة كابجمني فھو زعم غ 'نه كان موظفا

بجمني؛ وكما أشار المدعى عليه في مدير تخطيط موارد المؤسسة أعطى ميزة تنافسية لشركة كا

من يتولى المسائل التعاقدية للموردين الخارجيين بل حججه، فليس مدير تخطيط موارد المؤسسة 

 دائرة المشتريات ھي المسؤولة عن ذلك. 

 
استنادا إلى الرسائل ا%ليكترونية التي تم تبادلھا بين المدعي ومدير تخطيط موارد المؤسسة  .28

، من الواضح أن مدير تخطيط موارد المؤسسة +م المدعي بسبب تصرفه 2013من مايو/أيار 

خارج نطاق الوظيفة عندما طرح أسئلة على مورد خارجي بدون إذن مشرفه، بيد أنه + يوجد دليل 

 على أن اقترح إعادة ھيكلة المكتب أجريت ضمن جھد لDنتقام من المدعي. 
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إلى  2013يوليو/تموز  28التي رفعھا في  تDحظ المحكمة أن المدعي شرح في الشكوى، .29

مديرة الموارد البشرية ودائرة خدمات الرقابة الداخلية ضد مدير تخطيط موارد المؤسسة بسبب 

سلوك محظور، السبب الذي يجعله يعتبر أن عدم تجديد تعيينه كان إساءة استعمال للسلطة لكنه لم 

 م" التي جاء ظھورھا ا'ول في دعواه. يذكر مسألة طلب التغيير ولم يستعمل كلمة "انتقا

 
لكي يدعم المدعي زعمه أن إعادة الھيكلة أجريت لغرض واحد ھو عدم تجديد عقده، فإنه  .30

في المئة من مسؤوليات  75الوظيفة ا+ستشارية التي أنشئت حديثا احتوت تقريبا على يزعم أن 

. وتستحضر المحكمة أن قرار P-5 الوظيفة التي كان مسؤو+ عنھا في وظيفته على الدرجة الفنية

الوكالة القاضي باستقدام استشاري إنما ھو تدبير اجتھادي تنظيمي، وقد حدد المدعى عليه في ھذه 

الحالة أن مسؤولية ا+ستشاري كانت تسليم خطة المشروع بما في ذلك منصته الفنية والحل 

 ن اختصاصات المدعي. والواجھات للتطبيقات الخارجية وأن ھذا الواجب كان مختلفا ع

 
كما تقدم الذكر، تم اقتراح قرار إلغاء وظيفة المدعي بموجب مذكرة داخلية من مدير  .31

، وقد حددت ھذه المذكرة دوافع 2013أغسطس/آب  25تخطيط موارد المؤسسة تحمل تاريخ 

ثم أوصي إعادة الھيكلة، كما نوقش ھذا المقترح في خDل جلسة للجنة ا+ستشارية للموارد البشرية 

ترى المحكمة أنه حتى لو كان من الممكن بھا للمفوض العام الذي أقر إعادة الھيكلة +حقا. وعليه، 

فلم يقدم المدعي أي دليل على أن  2014تجديد تعيينه حتى نھاية عام لم ُيرد  المدعي أن مشرف

على ذلك، تستحضر وعDوة  قرار إنھاء تعيينه كان مدفوعا بإساءة استعمال السلطة أو ا+نتقام.

المحكمة أن مشرفه لم يكن متخذ القرار فالذي اتخذه ھو المفوض العام بعد تسلّم توصيات اللجنة 

ا+ستشارية للموارد البشرية وھذا موثق جيدا. وعليه، كان قرار عدم إجراء تحقيق كامل في شكوى 

 إساءة استعمال السلطة قرارا معقو+.

 
  

 2013ديسمبر/كانون ا'ول  31عدم تجديد تعيين المدعي إلى ما بعد  قرار
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النتيجة  2013ديسمبر/كانون ا'ول  31ما بعد  قرار عدم تمديد تعيين المدعي إلى كان .32

، وقد قررت المحكمة أعDه أن P-5الضرورية لقرار إلغاء وظيفة المدعي على الدرجة الفنية 

 فته كان غير شرعي. المدعي لم يثبت أن قرار إلغاء وظي

 

على أن "التعيين محدد ا'جل  3.104تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين الدوليين رقم  .33

عجز + يحمل أي توقع بالتجديد أو التحويل إلى أين نوع آخر من التعيينات". واستنادا إلى ما تقدم، 

 المدعي عن أن يثبت أي مخالفة للقانون في عدم تجديد تعيينه. 

 
  استقدام استشاري قرار

 
(أ) من النظام ا'ساسي لمحكمة ا'ونروا للمنازعات، تتمتع المحكمة  2بموجب المادة  .34

بالو+ية لDستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا فرد للطعن "في قرار إداري ُيزعم أّنه + يراعي بنود 

         التعيين أو عقد التوظيف" وتختص بإصدار ا'حكام فيھا. 

 

لى ما تقدم، تقضي المحكمة أن القرار ا%داري + يعتبر قرارا إداريا إ+ إذا استوفى نظرا إ  .35

شروطا من بينھا أن تكون له عواقب قانونية مباشرة على حقوق المدعي والتزاماته. وفي القضية 

لحاضرة يطعن المدعي في القرار ا%داري القاضي باستقدام استشاري ليشغل وظيفة مدير تسليم ا

موارد المؤسسة بعد قرار إعادة ھيكلة دائرة تخطيط موارد المؤسسة؛ ولم يؤثر ھذا القرار  تخطيط

وفي قرار استقدام استشاري شروط تمباشرة في بنود وشروط توظيف المدعي، وبذلك + يس

 المقبولية أمام المحكمة. 

 

 
  

 الخ%صة

 
 المحكمة بموجب ھذافإن تأسيسا على ما تقّدم،  .36
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  :تقرر أن

  

  الدعوى مردودة. 

 

  

  

     (ُوقـ\ع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي

  2015يناير/كانون الثاني  29 بتاريخ

 

  

 2015يناير/كانون الثاني  29 بتاريخالسجل  أدِخَل في

 

 

  

  

     (ُوقـ\ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


