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    سليمان  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا
مم المتحدة )غاثة 

    وتشغيل 2جئي فلسطين

      

    حكم  

  محامي المدعي:

  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)
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  مقدمة

سليمان ("المدعي") ضد قرارين اتخذتھما وكالة ا
مم ھاتان دعويان رفعھما تامر  .1

المتحدة )غاثة وتشغيل 2جئي فلسطين في الشرق ا
دنى التي تُعرف أيضا باسم ا
ونروا 

) قرار إغSق التحقيق بعد شكواه من 2) قرار عدم تمديد تعيينه؛ و1("المدعى عليه")، وھما 

  سلوك محظور.

المسائل القانونية والوقائعية المشتركة بينھما، ترى بعد النظر في الدعويين ومSحظة  .2

  محكمة ا
ونروا للمنازعات أن من المSئم دمجھما والبت فيھما في حكم واحد. 

  الوقائع

 مسؤول، وظفت الوكالة المدعي في وظيفة 2015فبراير/شباط  22اعتبارا من  .3

بموجب عقد محدد ا
جل  P-3ا)سناد في المنطقة في مكتب إقليم سوريا على الفئة الفنية 

  شھرا. 12ة مدتھا يسنة واحدة، وكان عقد المدعي خاضعا لفترة تجريب مدته

حضره المدعي، وكبيرة مسؤولي  2015مارس/آذار  25في اجتماع عقد في قيل إنه  .4

ا)سناد في المنطقة، ونائب مدير شؤون ا
ونروا في سوريا أعلِم المدعي عن بعض الشواغل 

  موقفه وكفاءته المھنية.التي تدور حوله 

لخطة عمله لعام  ، أرسل المدعي إلى مشرفته المباشرة مسودة2015مايو/أيار  19في  .5

2015 .  

، 2015يونيو/حزيران  25في استعراض منتصف المدة الخاص بالمدعي والمؤرخ  .6

ذكرت مشرفته المباشرة أنه عجز عن إظھار تحسن جوھري أو كبير 2 في كفاءته المھنية 

     موقفه.  و2 في

إلى نائب مدير شؤون  2015يونيو/حزيران  25بموجب مذكرة سرية مفصلة تاريخھا  .7

   مسؤولي ا)سناد في المنطقة بإنھاء عقد المدعي فورا.  ا
ونروا في سوريا، أوصت كبيرة
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، أعلمت كبيرة مسؤولي 2015سبتمبر/أيلول  29بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

د البشرية أنھا بحثت مع المدعي كيفية المضي قدما في إنھاء عقده، ا)سناد مسؤوَل الموار

  كما بحثت أيضا بعض التناز2ت الممكنة إن وافق ھو على ا2ستقالة.

، طلب المدعي إلى كبيرة مسؤولي ا)سناد أن 2015أكتوبر/تشرين ا
ول  31في  .9

ي ا2جتماع المنعقد اجتماعات استعراض منتصف المدة المذكورة، أ2 وھترسل إليه محاضر 

. 2015مايو/أيار  13مارس/آذار، واجتماع منتصف نيسان، وا2جتماع المنعقد في  25في 

كرر المدعي طلبه لمحاضر  2015نوفمبر/تشرين الثاني  7وفي رسالة إليكترونية مؤرخة 

ا2جتماعات المذكورة أعSه، كما أرفق المحاضر التي أعدھا لما دار في ا2جتماعات التي 

   .   2015أكتوبر/تشرين ا
ول  29و 14سبتمبر/أيلول، و 7يوليو/تموز، و 15عقدت في 

، طلب مسؤول الموارد 2015نوفمبر/تشرين الثاني  26 بموجب مذكرة سرية مؤرخة .10

     البشرية توصية من كبيرة مسؤولي ا)سناد فيما إن كان ينبغي تمديد تعيين المدعي أم 2. 

أوصت كبيرة مسؤولي ا)سناد بعدم تمديد تعيين  2015نوفمبر/تشرين الثاني  30في  .11

، اتفق مدير شؤون ا
ونروا في سوريا مع ھذه 2015ديسمبر/كانون ا
ول  3المدعي؛ وفي 

  التوصية. 

اشتكى المدعي من  2015ديسمبر/كانون ا
ول  20بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

 2015مارس/آذار  25 ى طلبه لمحاضر اجتماعات عدة عقدت فيأنه لم يتسلم أي رد عل

 7يوليو/تموز، و 15، وفي 2015مايو/أيار  13وفي  ،وفي منتصف أبريل/نيسان

  .  2015أكتوبر/تشرين ا
ول  29و 14سبتمبر/أيلول، و

أكملت المشرفة المباشرة للمدعي، ومشرفه الثاني مدير شؤون ا
ونروا في سوريا،  .13

على التوالي تقييمھما 
داء  2016يناير/كانون الثاني  24و 2016يناير/كانون الثاني  19في 

المدعي في تقرير التقييم ا)ليكتروني، علما أنه حصل على تقييم مفاده أنه "2 يلبي التوقعات 

   ية". تلبية واف

، أعلم الموظف المسؤول عن 2015ديسمبر/كانون ا
ول  29بموجب رسالة مؤرخة  .14

فبراير/شباط  21دائرة الموارد البشرية المدعي عن تاريخ انقضاء تعيينه محدد ا
جل، وھو 

2016  .   



Case Nos. UNRWA/DT/SFO/2016/006 

UNRWA/DT/SFO/2016/033 

 

Judgment No. UNRWA/DT/2017/007 

 

Page 4 of 18 

، رفع المدعي شكوى من سلوك محظور يزعم فيھا 2016يناير/كانون الثاني  18في  .15

رويع وإساءة استعمال السلطة على يد مشرفته المباشرة وا)دارة العليا تعرضه للتحرش والت

  لمكتب إقليم سوريا.

إلى كبيرة مسؤولي  2016يناير/كانون الثاني  28بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .16

ا)سناد، قدم نائب مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن تقييمه 
داء المدعي عن الفترة التي كان 

   ف المباشر للمدعي في مكتب إقليم سوريا.  فيھا المشر

، رفع المدعي طلب مراجعة لقرار عدم تجديد تعيينه، وفي 2016فبراير/شباط  21في  .17

  اليوم نفسه انفك عن الخدمة في الوكالة.

، رفع المدعي دعواه إلى المحكمة بشأن عدم تجديد تعيينه، 2016أبريل/نيسان  27في  .18

فعھا المدعي تحت رقم القضية وُسجلت الدعوى ا
ولى التي ر

UNRWA/DT/SFO/2016/006 .  

، ثم رفع المدعى عليه رده 2016مايو/أيار  2أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في  .19

  .2016مايو/أيار  31على الدعوى في 

رفع المدعي "طلب إذن لرفع مSحظات على رد  2016يونيو/حزيران  27في  .20

 052بموجب ا
مر رقم وتكميلية". المدعى عليه"، وكذلك "طلب رفع أدلة 

)UNRWA/DT/2016 قبلت المحكمة طلب المدعي.2016يوليو/تموز  24) المؤرخ ،  

، رفع المدعي مSحظاته على رد المدعى عليه ورفع كذلك 2016أغسطس/آب  2في  .21

  .2016أغسطس/آب  3ا
دلة التكميلية، فأرِسلت كلھا إلى المدعى عليه في 

ن السلوك المحظور، خلصت دائرة خدمات الرقابة الداخلية وفي شأن شكوى المدعي م .22

إلى أنه ينبغي إغSق الشكوى بسبب عدم  2016مايو/أيار  8في تقرير تقييم أولي مؤرخ 

  وجود أدلة ظاھرة على سوء سلوك، وقد أحيط المدعي علما بإغSق التحقيق.

ة الداخلية عناية لفت مدير دائرة خدمات الرقاب 2016مايو/أيار  9في مذكرة مؤرخة  .23

ة إلى ضمان امتثال القواعد الضابطة لتقييم ا
داء جشؤون ا
ونروا في سوريا إلى الحامدير 
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 4.104خSل الفترة التجريبية كما ھي مسطورة في توجيه شؤون الموظفين الدوليين رقم 

  المعني بفترة التجربة.

، أقر مدير الموارد البشرية بتسلّم طلب المدعي لمراجعة 2016يونيو/حزيران  2في  .24

  قرار إغSق التحقيق.

رفع المدعى دعوى أخرى أمام المحكمة للطعن في قرار  2016أغسطس/آب  30في  .25

إغSق التحقيق، وُسجلت الدعوى الثانية تحت رقم القضية 

UNRWA/DT/SFO/2016/033.  

  عدم تجديد تعيينه قرار

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .26

i(  مم المتحدة في تقييم أدائه والتطرق
تخلفت الوكالة عن اتباع قواعد ا

ة، وذلك بسبب عدم وجود بإجراءات التقييم خSل فترة التجرإليھا، فقد انتھكت 

ر من تحت ستة أشھمشرف مباشر له في خSل شھره ا
ول. وعSوة على ذلك، 

ا)شراف، يجب أن يعد الرئيس المسؤول ا
ول تقريرا سرديا، غير أن ھذا 

  التقرير لم يُعد؛ 

ii( ن مشرفه اعترت تقييم قدراته أخطاء إجرائية وإساءة استعمال للس
لطة 

مشرفته المباشرة أنه لم يكن جاھزا للعمل في الميدان وإن  لمالثاني السابق أع

  ؤدي فيه مھمته الرئيسية حسب الوصف الوظيفي؛  المكان الذي يكان الميدان ھو 

iii(  حمل مشرفه الثاني السابق ضغينة ضده "لسبب مجھول، ويمكن أن

  تكون له طبيعة تمييزية"؛ 

iv(  استنادا إلى تقييم خاطئ لقدرات المدعي، أساءت الوكالة استعمال سلطتھا

  بمنعه من العمل في الميدان وتأدية واجباته؛   
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v( استخدام المدعي في الميدان قرار تعسفيا وشابته دوافع  كان قرار عدم

    غير سليمة؛

vi(  طُلب إليه حذف تقريره النھائي من تقرير التقييم، علما أن ھذا التقرير

  النھائي يسرد إنجازاته؛

vii(  ئم  2015من يوليو/تموزSفصاعدا، تعرض للتحرش واتُھم بأنه غير م


ساسي وا)داري للموظفين في ا
مم للوظيفة، كما ُدعي إلى انتھاك النظامين ا

  المتحدة، فقد طُلب إليه إبعاد تقرير العمل الذي أنجزه في دمشق؛

viii(  قيات، تلقى تقييماSخ
بعدما رفع شكوى من سلوك محظور إلى مكتب ا

  سيئا لSنتقام منه؛

ix( تقييم منتصف مدة سيء إذا لم تلقى يتعرض للتحرش، وھُدد بأنه س

  ل؛ ويستق

x( حظات السلبية على أدائه، ولم يحصل  لم يقدم له شرحSئم بشأن المSم

  على الفرصة لدحضھا.

  يلتمس المدعي ما يلي: .27

i( إعادته إلى وظيفته في الوضع السابق، وأن يعمل في الميدان؛  

ii(  ذى النفسي والجسدي الذي ما فتئ يعانيه منذ يوليو/تموز
التعويض عن ا

درته المھنية، وكذلك خصيته وقشبسبب التحرش والتشويه الذي طال  2015

  بسبب إساءة استعمال السلطة؛ و

iii(  التعويض عن فرصة خسرھا، أ2 وھي فرصة تمديد عقده؛ وكذلك

التعويض عن تدمير سمعته المھنية نتيجة لتقييم أدائه تقييما متدنيا قام على 

  التحيز والتحرش والترويع وا2نتقام.
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  حجج المدعى عليه

  : يقدم المدعى عليه الحجج التالية .28

i(   ن كتاب تعيينه ينص
على عدم سSمة قرار عدم تمديد تعيين المدعي 

نص أيضا على أن التعيين محدد ا
جل اعتُبر فترة يوجود توقع للتجديد، كما 

  شھرا؛ 12تجريبية قوامھا 

ii(   قام قرار عدم تمديد تعيين المدعي على عيوبه وعلى تردي أدائه في

  وظيفة مسؤول إسناد، وذلك كله موثق حسب ا
صول في تقارير تقييم ا
داء؛ 

iii(   لفتت الوكالة انتباه المدعي في مناسبات عدة إلى سوء أدائه، ولم يقدم

  نب الوكالة؛ تحامل أو دافع غير سليم من جاوجود المدعي أي أدلة مقنعة على 

iv(   داء بعد مباحثات
قُيم أداء المدعي تقييما صحيحا باستخدام تقرير تقييم ا

  رسمية وغير رسمية معه؛

v(   ول تقريرا سرديا وإن
بخSف حجج المدعي، أعد المسؤول الرئيس ا

كان ذلك بعد إتمام تقرير تقييم ا
داء، وكان التقييم موضوعيا وعاد2 وقائما 

  على أسس قوية؛

vi( ن عدم استخدام المدعي في الميدان ضمن المعقول نظرا إلى الوضع كا

العام في سوريا، ورأى مشرفوه أن "من مصلحة مكتب إقليم سوريا منع إرسال 

المدعي إلى الميدان 
نه لم يظھر المستوى المرغوب من النضج ومھارات 

  التعامل للعمل ضمن فريق في بيئة حساسة جدا وھشة مثل سوريا"؛

vii( م المدعي أي دليل على أن مشرفه الثاني حمل ضغينة عليه؛لم يقد  

viii(  ن المدعي عندما أخبر مشرفته المباشرة بأنه
إن مسألة ا2نتقام 2 تقوم 

)، كانت 2016يناير/كانون الثاني  26رفع ضدھا شكوى من سلوك محظور (

ھي والرئيس المسؤول الثاني قد أكمS أصS تقييمھما 
دائه في تقرير تقييم 
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 2016يناير/كانون الثاني  24و 2016 يناير/كانون الثاني 19ا
داء (وذلك في 

  على التوالى)؛  

ix(  2 أساس لحجة المدعي القائلة إن القرار الطعين استند إلى توصية من

  المشرف الثاني السابق؛

x(  ،2 دليل على أن المدعي ھُدد بتقييم منتصف مدة سيء إذا لم يقدم استقالته

ى عليه يقر بأن فكرة ا2ستقالة بُحثت في سياق الخيارات المتاحة علما أن المدع

  للمدعي؛

xi(   يثبت سجل أداء المدعي أن السلطة ا2جتھادية الواسعة الممنوحة للوكالة

  مورست حسب ا
صول؛ و

xii( ،نتصاف الذي يلتمسه المدعيS2 أساس قانونيا ل  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .29

  إغSق التحقيق قرار

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .30

i(  تخلفت الوكالة عن تقييم شكوى المدعي عندما لم تجِر تحقيقا سليما؛  

ii(  افترضت دائرة خدمات الرقابة الداخلية بدون تحقيق سليم أن اجتماعا

استنادا إلى محاضر اجتماع "تم إعدادھا"، علما  2015مارس/آذار  25عقد في 

  عي لم يتسلمھا قَط ولم يوقعھا؛ أن المد

iii(  لم تأخذ دائرة خدمات الرقابة الداخلية في ا2عتبار أن ا2جتماع المفترض

سابق 
وانه إذا ما أريد تقييم قدرات المدعي 
ن  2015مارس/آذار  25في 

مشرفته المباشرة انضمت إلى مكتب إقليم سوريا قبل تسعة أيام فقط من ھذا 

  ا2جتماع المفترض؛ 
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iv( صرفت مشرفته المباشرة بناء على حكم شخصي أصدره المشرف ت

  الثاني السابق للمدعي؛

v(  عانى بسبب التحرش وإساءة استعمال السلطة، كما ھدده مشرفوه؛  

vi(  ،دلة التي رفعھا المدعي
تجاھلت دائرة خدمات الرقابة الداخلية جميع ا

  بما في ذلك المحاضر التي أعدھا عن بعض ا2جتماعات مع مشرفيه؛  

vii(  تجاھلت دائرة خدمات الرقابة الداخلية الرسالة ا)ليكترونية التي أرسلتھا

تھديدھا  ، وھي دليل واضح على2015سبتمبر/أيلول  29مشرفته المباشرة في 

 2016له، وكذلك الرسائل ا)ليكترونية التي أرسلتھا في يناير/كانون الثاني 

  وفيھا أھانت المدعي؛ و

viii(  قام قرار دائرة خدمات الرقابة الداخلية على افتراضات، وشابته دوافع

  غير سليمة وأخطاء إجرائية، وفي ھذا خرق لمبدأ حسن النية. 

  يلتمس المدعي ما يلي: .31

i( كمة دائرة خدمات الرقابة الداخلية بإجراء تحقيق عادل أن تأمر المح

  وشفاف وأن تأخذ في ا2عتبار جميع ا
دلة عند إجراء التقييم؛ و

ii(  ذى النفسي والجسدي الذي قاساه بسبب قعود دائرة
التعويض عن ا

  خدمات الرقابة الداخلية عن إجراء تحقيق سليم. 

  حجج المدعى عليه

  التالية:  يقدم المدعى عليه الحجج .32

i(  ق التحقيق؛Sمة قرار إغSس  

ii(  أجرت دائرة خدمات الرقابة الداخلية تقييما أوليا، كما أكد نائب مدير

شؤون ا
ونروا السابق في سوريا أن اجتماعا رسميا أجري مع المدعي بشأن 

  ، وأن محاضر أعدت عن ا2جتماع؛ 2015مارس/آذار  25أدائه في 
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iii(  أن المشرفة المباشرة للمدعي لم  ةاخليالدذكرت دائرة خدمات الرقابة

عندما لم تطلع المدعي على  4.104تتبع توجيه شؤون الموظفين الدوليين 

محاضر ا2جتماع المذكور، بيد أنه لم يقدم أي دليل ظاھري يفيد أن ھذا 

  ا2نتھاك كان متعمدا بقصد ا)ضرار بالمدعي؛ 

iv( ظاھر Sيا على أن المدعي لم تجد دائرة خدمات الرقابة الداخلية دلي

  تعرض للترويع أو التھديد )جباره على ا2ستقالة قبل نھاية فترته التجريبية؛

v(  إن ذكر مشكلة أداء المدعي في الوثائق المرفوعة إلى دائرة خدمات

  الرقابة الداخلية لم يخرق نزاھة عملية التحقيق؛  

vi( نتصاف الذي يلتمسه المدعي؛ وS2 أساس ل  

vii( مايو/أيار  9ئرة خدمات الرقابة الداخلية المؤرخ 2 صلة بين قرار دا

الذي يصف المدعي أنه  2015والتشخيص الصادر في يوليو/تموز  2016

  مصاب بـ"اضطراب القلق". 

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .33

  ا"عتبارات 

  عدم تجديد التعيين 

ُعين المدعي في وظيفة مسؤول ا)سناد في  2015فبراير/شباط  22اعتبارا من  .34


جل مدته سنة في مكتب إقليم سوريا، وذلك بموجب تعيين محدد ا P-3المنطقة على الفئة 

، لم يجدد تعيينه بسبب سوء ا
داء 2015فبراير/شباط  21ريبية. وفي جواحدة تكون فترة ت

ريقة التي قُيم بھا أداؤه في الفترة التجريبية، يجب على وحيث إن المدعي يطعن في الط

المحكمة أو2 أن تنظر في صحة تطبيق الوكالة ل~جراءات ذات الصلة في مجال تقييم أداء 

  الموظفين تحت التجربة.

  على ا�تي: 4.104ينص توجيه الموظفين الدوليين رقم  .35
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وذلك باستخدام تقرير  . يخضع الموظفون أثناء فترة التجربة لتقييم ا
داء،7
يشمل وتقييم ا
داء ا)ليكتروني الخاص بالموظفين الدوليين في ا
ونروا. 

  تقرير تقييم ا
داء تواريخ الفترة التجريبية. 

[...]  

  التقييم 

. تشمل عملية تقييم ا
داء مباحثات رسمية وغير رسمية بين الموظف 10
اجات تطوير الموظفين ومشرفه المباشر بشأن ا
ھداف وأداء العمل وح

وكفاياتھم. ومن ا
ھمية بمكان توثيق ھذه المباحثات منذ بداية دورة ا
داء 
لكي تكون مستويات ا
داء والتوقعات واضحة منذ البداية، وعلى المشرفين 
المباشرين ضمان معقولية التوقعات، 2 سيما بالنسبة إلى الموظفين الجدد 

  على الوكالة.

 [...]  

على المشرفين التزام تجاه موظفيھم يقضي بأن يلفتوا انتباھھم . يترتب 13
إلى أي مجا2ت للتحسن، علما أن إدارة تردي ا
داء خSل فترة التجربة 

  يكون الموظف مثبتا.  منھا عندماتكون بالضرورة أكثر مرونة 

. بعد تحديد ضعف ا
داء، على المشرف المباشر بحث المسألة مع 14
يم أمثلة محددة للموظف تبين تردي أدائه مع بيان كيفية الموظف. ويجب تقد

انحراف ھذا عن متطلبات الوظيفة و/أو ا
ھداف والمؤشرات المتفق عليھا 
في التقييم ا)ليكتروني ل�داء، كما يجب توثيق المباحثات كتابيا وأن يوقعھا 

  كل من المشرف والموظف. (التشديد في ا
صل)

رف أن يعلم الموظف الدولي المار في فترة التجربة بأقرب يلزم مما سبق أن على المش .36

وقت في حال رصد ترٍد في أدائه؛ ولما كان ذلك، على المحكمة أن تنظر إن كان مشرفو 

  بلغوه بعيوبه وبطرق تحسين أدائه.المدعي قد أ

حضرته كبيرة  2015مارس/آذار  25بعد شھر من تعيين المدعي، ُعقد اجتماع في  .37

د، ونائب مدير شؤون ا
ونروا في سوريا والمدعي. ومن حجج المدعى عليه مسؤولي ا)سنا

أن محاضر ھذا ا2جتماع تؤكد أن المدعي أحيط علما بقلق مشرفته من موقفه وكفايته 

  المھنية.

غير أن المدعي يطعن في حدوث ھذا ا2جتماع، كما يزعم أنه لم يتسلم قَط محاضر  .38

دا إلى إفادات المدعي نفسه والمعلومات الواردة في ملف ھذا ا2جتماع أو وقّعه. لكن استنا

القضية، فS شك لدى المحكمة في أن ھذا ا2جتماع حدث وإن لم يتسلم المدعي نسخة من 
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محاضره. وفي الدعوى الطاعنة في قرار إغSق التحقيق، يزعم المدعي أن دائرة خدمات 

من  2015مارس/آذار  25ث اجتماع في الرقابة الداخلية لم تجر تحقيقا سليما في مسألة حدو

عدمه، غير أن المدعي لم يُثر ھذه المسألة قَط في شكواه من السلوك المحظور التي رفعھا في 

  .2016يناير/كانون الثاني  18

ومن حجج المدعي أيضا أن كبيرة مسؤولي ا)سناد ما أمكنھا إجراء تقييم مSئم 
دائه  .39

قد مر على انضمامھا إلى مكتب كان ، وھو تاريخ ا2جتماع، 
نه 2015مارس/آذار  25في 

إقليم سوريا تسعة أيام فقط. غير أن المحكمة تSحظ أن نائب مدير شؤون ا
ونروا في 

ور بصفته الرئيس المسؤول الثاني للمدعي، وتسنى له وقت سوريا حضر ا2جتماع المذك

كاف 2ستعراض أداء المدعي. با)ضافة إلى ذلك يوجب توجيه شؤون الموظفين الدوليين 

على المشرفين لفت نظر الموظف فور رصد ترٍد في ا
داء، 2 سيما عندما يكون  4.104

  ضرة ھو المدعي. الموظف في فترة التجربة؛ وھذا الموظف في القضية الحا

لخطة عمله.  ، أرسل المدعي إلى مشرفته المباشرة مسودة2015مايو/أيار  19في  .40

، ذكرت 2015يونيو/حزيران  25في استعراض منتصف المدة الخاص بالمدعي المؤرخ و

مشرفته المباشرة أنه عجز عن إظھار تحسن جوھري أو كبير 2 في كفاءته المھنية و2 في 

  موقفه.

، طلب المدعي إلى 2015أكتوبر/تشرين ا
ول  31ة إليكترونية مؤرخة بموجب رسال .41

 13مشرفيه أن يرسلوا إليه محاضر ا2جتماعات التي عقدت في منتصف أبريل/نيسان، وفي 

 29و 14سبتمبر/أيلول، و 7يوليو/تموز، و 15يونيو/حزيران، و 25مايو/أيار و

أكتوبر/تشرين ا
ول  7ذكيرية مؤرخة . وفي رسالة إليكترونية ت2015أكتوبر/تشرين ا
ول 

، أرفق المدعي المحاضر التي أعدھا عن بعض ا2جتماعات سالفة البيان، وكانت 2015

بين المشرفين والمدعي جزءا  2015ديسمبر/كانون ا
ول  10محاضر ا2جتماع المنعقد في 

  من الملف. 

يناير/كانون  1حمل تاريخ يشمل تقرير تقييم ا
داء أيضا التقييم الذاتي للمدعي، وھو ي .42

يناير/كانون  19في  2015، وقيمت المشرفة المباشرة للمدعي أداءه عن عام 2016الثاني 

في تقرير تقييم  2016يناير/كانون الثاني  24، ثم قيمه المشرف الثاني في 2016الثاني 

  ا
داء، علما أنه حصل على تقييم مفاده أنه "2 يلبي التوقعات تلبية وافية".
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وعلى ذلك، تSحظ المحكمة أن مشرفي المدعي لفتوا انتباھه في مناسبات عدة بصورة  .43

رسمية وغير رسمية إلى سوء أدائه وإلى طرق عSجه؛ وعليه، تجد المحكمة أن أحكام 

 14بشأن إعSم الموظف قد روعيت باستثناء الفقرة  4.104توجيه شؤون الموظفين الدوليين 

المباحثات وعلى توقيع الموظف عليھا؛ وھذا الخلل مؤسف جدا التي تشدد على وجوب توثيق 

  2 سيما أن المدعي طلب مرارا محاضر ا2جتماعات إلى مشرفيه. 

  تقرير أداء المدعي

يحتج المدعي أن مشرفته المباشرة تأثرت سلبا عند توليھا مھامھا في مكتب إقليم  .44

سوريا، وسبب ذلك ھو التقييم الذي أعده مشرفه الثاني السابق 
داء المدعي. ومع ذلك، 2 

فه عن أداء الموظفين الذي تحت إشرافه عند تركه وظيفته؛ وفي لَ غرابة في أن يُعلم موظف خَ 

  م المشرف الجديد الموظفين بنفسه.     قيّ مرحلة 2حقة، سي

يشتكي المدعي أيضا 
نه كان ينبغي إنجاز استعراض منتصف المدة الخاص بأدائه   .45

. صحيح أن إتمام 2015وليس في نھاية أكتوبر/تشرين ا
ول  2015في أغسطس/آب 

منتصف استعراض منتصف المدة جاء متأخرا، إ2 أن تقرير تقييم ا
داء يبين أن مناقشة 

. وفي وقت 2حق، تحديدا في 2015يونيو/حزيران  25المدة جرت بين المدعي ومشرفته في 

 27، رفع المدعي تعليقاته؛ كما دار بحث تناول ا
داء في 2016يناير/كانون الثاني  1

 31بين مدير شؤون ا
ونروا في سوريا والمدعي. وفي  2016يناير/كانون الثاني 

  ، أنجز تقرير تقييم ا
داء واشتمل التعليقات النھائية من المدعي. 2016يناير/كانون الثاني 

يزعم المدعي أيضا أنه لم ينل الفرصة )ثبات قدراته 
نه لم يرسل إلى العمل في  .46

لكن في ظل الوضع الخطير في سوريا،  ؛أن ذلك من مقتضيات وصفه الوظيفي الميدان مع

  سألة إرسال الموظفين إلى الميدان. ع الوكالة بسلطة اجتھادية واسعة في متتتم

وفي ھذا الشأن، ليست مھمة المحكمة استبدال قرارھا بقرار ا)دارة. وكما قضت  .47

  : Sanwidi 2010-UNAT-084من حكمھا  40محكمة ا
مم المتحدة لSستئناف في الفقرة 

عند الحكم على صحة ممارسة ا
مين العام لSجتھاد في المسائل ا)دارية 
فإن محكمة المنازعات تبت فيما إن كان القرار قانونيا وعقSنيا وصحيحا 
إجرائيا ومتناسبا أم 2، كما يمكن للمحكمة النظر فيما إن أھِملت مسائل يعتد 

تطيع أيضا النظر فيما بھا أو إن دخلت في ا2عتبار مسائل 2 يعتد بھا، وتس
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إن كان القرار منافيا للعقل أو منحرفا؛ بيد أن دور محكمة المنازعات ليس 
النظر في صحة ا2ختيار الذي أقدم عليه ا
مين العام من بين أنواع 
ا)جراءات العدة المتاحة له؛ كما 2 يتمثل دور المحكمة في استبدال قرارھا 

  بقرار ا
مين العام.  

ي المحكمة أن تقييم أداء المدعي أنجز حسب ا
صول خSل فترته وعليه، تقض .48

التجريبية، و2 يشذ عن ھذا إ2 عدم دعوة المدعي لتوقيع محاضر ا2جتماعات التي عقدت 

مع مشرفيه. وكما قضت محكمة ا
مم المتحدة لSستئناف، 2 يؤدي كل خلل بحد ذاته 

ح أن المدعي لم يتسلم أو يوقع محاضر بالضرورة إلى فسخ القرار ا)داري برمته. وصحي

ا2جتماعات التي عقدھا مع مشرفيه، غير أن ذلك 2 يعني أنه لم يكن على علم بالھواجس 

با)ضافة إلى ذلك، سنحت له فرص عدة لتقديم  .الحقيقية التي راودت مشرفيه بشأن أدائه

يمكن أن يؤدي إلى  شرح يتناول ھذه الھواجس. وعليه ترى المحكمة أن الخلل المذكور 2

  فسخ القرار القاضي بعدم تجديد تعيينه.   

حيث إن المدعي لم يكن له الحق في تجديد تعيينه أو توقع له، وحيث إن أداءه تقاصر  .49

عن تلبية التوقعات تلبية كاملة، مارست الوكالة اجتھادھا ممارسة سليمة بعدم تجديدھا تعيين 

  المدعي.

  قرار إغSق التحقيق

رفع المدعي شكوى من سلوك محظور زعم فيھا أنه  2016اير/كانون ا
ول ين 18في  .50

تعرض للتحرش والترويع والتھديدات على يد مشرفته المباشرة وا)دارة العليا لمكتب إقليم 

  أن تعيينه لن يجدد.     مسبقاوفي الزمن الذي رفع في الشكوى، كان المدعي قد أبلغ سوريا. 

في وظيفة مسؤول  2015فبراير/شباط  22ليم سوريا في انضم المدعي إلى مكتب إق .51

إسناد، ويزعم أنه لم يُرسل إلى العمل في الميدان، وأن في ذلك مخالفة لوصفه الوظيفي، علما 

أن نائب مدير شؤون ا
ونروا في سوريا ھو الذي اتخذ قرار عدم إرسال المدعي للعمل في 

لعمل فيه. وكما ورد في سالف البيان، ترى الميدان، وقد رأى أن المدعي لم يكن مستعدا ل

المحكمة أن قرار إرسال المدعي للعمل في الميدان قرار يقع ضمن السلطة ا2جتھادية لنائب 

  مدير شؤون ا
ونروا في سوريا 2 سيما في ظل الوضع الخاص فيھا.
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في  2 يستطيع المدعي الزعم أن دائرة خدمات الرقابة الداخلية لم تجر تحقيقا سليما .52


ن المدعي لم يثر ھذه المسألة  2015مارس/آذار  25مسألة انعقاد أو عدم انعقاد اجتماع في 

قَط في شكواه المقدمة لدائرة خدمات الرقابة الداخلية. يزعم المدعي أيضا أن دائرة خدمات 

ذا الرقابة الداخلية لم تأخذ في الحسبان أنه لم يتسلم قَط محاضر بعض ا2جتماعات؛ بيد أن ھ

الزعم خاطئ 
ن دائرة خدمات الرقابة الداخلية ذكرت على وجه التحديد في قرارھا القاضي 

ومحاضر  2015مارس/آذار  25بإغSق التحقيق أن محاضر ا2جتماع المنعقد في 

م إليه ليوقعھا، ونوھت إلى مخالفة ذلك لتوجيه دأخرى مع المدعي بشأن أدائه لم تقاجتماعات 

  .4.104وليين شؤون الموظفين الد

 25ويحتج المدعي أن الرسائل ا)ليكترونية التي أرسلتھا إليه مشرفته المباشرة في  .53

تثبت تعرضه ل~ھانة. لئن كانت النبرة في ھذه الرسائل  2016يناير/كانون الثاني  26و

  ا)ليكترونية 2 تتسم بالودية، إ2 أنه 2 يمكن اعتبارھا أفعال تحرش أو إھانة.   

 2015يونيو/حزيران  25دعي أيضا أنه طلب إليه مرارا اعتبارا من يزعم الم .54

يونيو/حزيران  25في فسيتلقى تقييم أداء سلبيا جدا.  ا2ستقالة، وأنه إذا اختار عدم ا2ستقالة

  طلبت مشرفته المباشرة إنھاء تعيينه فورا بسبب سوء ا
داء.  2015

، أبلغت المشرفة المباشرة 2015سبتمبر/أيلول  29رسالة إليكترونية مؤرخة  وفي .55

  . وتنص الرسالة على ما يلي: 2015سبتمبر/أيلول  10للمدعي عن نقاش دار بينھما في 

  عزيزي ديان،

مفيدا لتبديد جميع الشكوك التي ربما ما  أرى أن عقد اجتماع مشترك سيكون
زالت تساور السيد سليمان. سأوضح كتابيا نتيجة نقاشي مع [المدعي] في 

  سبتمبر/أيلول؛  10

مع ا2عتراف بالجھود التي بذلھا [المدعي] في إنجاز المھام التي أوكلھا 
من  إليه، إ2 أنني قلت بالتصريح إنه لم يزل يعتبر غير مSئم للعمل في أي

مكتب المناطق، علما أن ھذه ھي المھمة الرئيسية المبينة في وصفه الوظيفي 
كما يوحي بذلك مسمى الوظيفة، أ2 وھو مسؤول ا)سناد في المنطقة. في 
ذلك ا2جتماع بينت له أنه لن يطرأ تغيير على ذلك القرار، وأن من المحال 

الوحيدة المتبقية ھي  قبول طلبه للسماح له بإكمال فترة التجربة. والمسألة
تقرير أكثر الطرق جدوى للمضي قدما، إما بإنھاء العقد من جانب الموارد 
البشرية، أو باستقالة [المدعي]. وقد وافق السيد سليمان على خيار ا2ستقالة 
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بسبب المزايا الواضحة التي يمتاز بھا عن إنھاء الخدمة، وطلب مني 
  التناز2ت التالية: 

  أداء سلبيا أ2 ينال تقييم -

أ2 أعطي، بصفتي آخر مشرفيه،  أي جھة عمل في المستقبل رأيا سلبيا  -
  عنه 

  2016تمديد فترة ا)شعار لتقترب من نھاية عقده في فبراير/شباط  -

النظر في إلغاء أي اقتطاعات لمبلغ ُدفع إليه مقدما عندما انضم إلى  -
  الوكالة

ن ا�خرين معك ومع ضمنت له الطلبين ا
وليين، ونصحته ببحث الطلبي
مدير شؤون ا
ونروا في سوريا في ا2جتماع الذي اقترح مدير شؤون 

  ا
ونروا في سوريا عقده فورا بعد عودتك (في غيابي) 

  آمل أن في ھذا توضيح للمسألة من جانبي. 

  وتقبلوا فائق ا2حترام.

ضغط قدم المدعي محاضر اجتماعاته مع مشرفيه، وقد أعدھا لتكون أدلة على ال .56

الممارس عليه لSستقالة. لم يوقع المشاركون ا�خرون ھذه المحاضر قَط، لكن يتبين من 

الوثائق الواردة في الملف أن المدعي عرض مرارا على مشرفيه ا2ستقالة بد2 من إنھاء 

الخدمة. وعSوة على ذلك، وافقت المشرفة المباشرة للمدعي على عدم إعطائه تقييما سلبيا إذا 

ستقالة، بل طُرحت أيضا فكرة تعديل استعراض منتصف المدة الصادر قبل ذلك، ھذا قبل ا2

إذا استقال المدعي. أخيرا، التزمت المشرفة المباشرة بعدم إعطاء رأي سلبي لجھات 

  التوظيف المستقبلية.  

تضطلع المحكمة بدور البت فيما إن كانت ھذه ا
فعال تشكل تحرشا أو إساءة استعمال  .57

بما في ذلك  –حظر التمييز والتحرش "الذي يتطرق إلى  06/2010بموجب التعميم للسلطة 

ويجب على المحكمة أن تكون واقعية وأن  وإساءة استعمال السلطة". –التحرش الجنسي 

تأخذ في الحسبان مصالح الوكالة والموظف؛ وفي القضية الحاضرة، رأى مشرفو المدعي 

رق إلى التوقعات، وأنه 2 توجد فرص منظورة للتحسن. أثناء خضوعه للتجربة أن أدائه لم ي

في حالة كھذه، من المعقول أن يخيّر الموظف بين إنھاء الخدمة أو ا2ستقالة، مع بحث 

  محاسن كل خيار ومساوئه مع الموظف.
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تقضي المحكمة أن السلوك الوحيد الذي يمكن اعتباره تحرشا في السلوك السابق ھي  .58

أن المدعي تفاوض بانفتاح على تفاصيل استقالته وبحث أمرھا، كما مسألة ا2ستقالة، بيد 

تناول التناز2ت من جانب الوكالة. تأسيسا على ما تقدم، ترى المحكمة أن السلوك المذكور 2 

  يشكل تحرشا أو إساءة استعمال للسلطة. 

عد يلزم مما سبق أن المفوض العام أغلق التحقيق حسب ا
صول، ولم يتخذ أي إجراء ب .59

  توصية من دائرة خدمات الرقابة الداخلية.

يجب أن تضيف المحكمة تعليقا على الطريقة التي أدارت بھا ا)دارة العليا في الوكالة  .60

فمن ا
ھمية بمكان أن يُعلم المشرفون الموظفين  ھذه المباحثات والمفاوضات مع الموظف،

ول أن يرضى مشرف بتعديل بمحاسن ا2ستقالة إزاء إنھاء الخدمة، لكن من غير المقب

استعراض منتصف المدة الذي ُرفع أصS إلى دائرة الموارد البشرية، وأن يعد بإعطاء تقييم 

مزور 
داء المدعي لكي يستخدمه مع جھات التوظيف المستقبلية، و2 تنتھي الحياة المھنية 

تحدة ويقبل فيھا. للموظف الدولي بعد ا2ستقالة، وسيتقدم دائما لوظائف أخرى في ا
مم الم

لكن مما يضر بمصالح ا
مم المتحدة أن يختار موظف لشغل وظيفة بناء على تقييم من جھة 

  توظيف سابقة، وأ2 يعبر ھذا التقييم عن حقيقة أداء الموظف.  

  الخ7صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أن: .61

 ضد قرار عدم تجديد التعيين وقرار إغSق التحقيق مردودتان.  الدعويين

 

  

  (ُوقِّع)             

                     حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017مارس/آذار  2بتاريخ             
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  2017مارس/آذار  2أدِخل في السجل بتاريخ  

  

  (ُوقِّع)                                                                         

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان

  


