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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2017/012  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2017/039  

 Date: 20 November 2017  

 Original: English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  قلم المحكمة:

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

  
  

  سمان
  

    ضد  

  
المفوض العام لوكالة ا,مم المتحدة )غاثة وتشغيل 

    8جئي فلسطين في الشرق ا,دنى

      

    حكم  

  

  

  

  

  

  محامي المدعي: 
  المدعي يمثل نفسه 

  

  محامي المدعى عليه:
ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا رباح سمان ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا,مم المتحدة )غاثة  .1

وتشغيل 8جئي فلسطين في الشرق ا,دنى التي تُعرف أيضا باسم ا,ونروا ("المدعى عليه")، 

  وھو قرار نقل السيد م. أ. أ إلى منصب مسؤول إداري.  

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بصفة مساعد 2006أكتوبر/تشرين ا,ول  17اعتبارا من  .2

  في مكتب إقليم الضفة الغربية التابع لVونروا. 12والخطوة  10" على الدرجة Bإداري "

، أعلم نائب مدير عمليات ا,ونروا في 2016أغسطس/آب  31بموجب رسالة مؤرخة  .3

دسية دمات الھنالضفة الغربية السيد م. أ. أ أنه سيُنقل إلى وظيفة مسؤول إداري في مكتب الخ

  .2016سبتمبر/أيلول  1وا)نشائية اعتبارا من 

ناقش المدعي آراءه حول نقل السيد م. أ.  2016سبتمبر/أيلول  23في اجتماع ُعقد في  .4

أ. مع نائب مدير عمليات ا,ونروا في الضفة الغربية، كما ضم ا8جتماع أحد موظفي دائرة 

عدل ربية؛ ونعى المدعي على النقل مجافاته للالبنية التحتية وتحسين المخيمات في الضفة الغ

  والشفافية.

رفع المدعي طلب مراجعة قرار، ثم ثبتت نائبة  2016أكتوبر/تشرين ا,ول  28في  .5

، وأعلمت المدعي أن 2016نوفمبر/تشرين الثاني  22المفوض العام القرار في رسالة مؤرخة 

  عي مع ا,ونروا. قرار نقل السيد م. أ. أ. لم يؤثر في شروط توظيف المد

، رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا,ونروا للمنازعات 2017فبراير/شباط  24في  .6

  ، أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه.  2017فبراير/شباط  27)، وفي "("المحكمة

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى 2017مارس/آذار  29في  .7

  .2017مارس/آذار  30المدعي في 
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  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .8

i(  اتُخذ قرار نقل السيد م. أ. أ. بدون عملية اختيار تنافسية؛ و  

ii(   .قيل له إن حالة السيد م. أ. أ. استثنائية وإن قرار النقل استند إلى مسائل سرية  

  يلتمس المدعي أن تطبق الوكالة قوانين ا8ستقدام تطبيقا صحيحا.   .9

  المدعى عليهحجة 

يحاجج المدعى عليه أن المدعي لم يثبت وقوع خرق لبنود تعيينه أو حرمان من أي حق  .10

  من حقوقه، ولذلك 8 تستوفي الدعوى شروط المقبولية.

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .11

  ا)عتبارات

  المقبولية

مسؤول إداري في مكتب الخدمات يطعن المدعي في قرار نقل السيد م. أ. أ. إلى وظيفة  .12

الھندسية وا)نشائية في ا)قليم، و8 يزعم أن القرار الطعين انتھك أيا من حقوقه، إنما جل ما 

  يثيره المدعي ھو أن الوكالة لم تنفذ عملية اختيار تنافسية.

) من النظام ا,ساسي للمحكمة المسطور في النظام ا,ساسي للموظفين 1(2تنص المادة  .13

  على ما يلي في الجزء ذي الصلة:   3.11يين رقم المحل

تختص محكمة المنازعات في ا8ستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا ا,فراد ضد 
المفوض العام بصفته المسؤول التنفيذي ا,ول لVونروا، وتختص أيضا في 

، من ھذا النظام 1، الفقرة 3إصدار ا,حكام فيھا، وذلك بموجب المادة 
  الدعاوى التي تلتمس:   ا,ساسي، وھي

  

(أ)       الطعن في قرار إداري يـُزعم أنّه 8 يراعي بنود التعيين أو عقد 
التوظيف،  علما أن المصطلحين "عقد" و"بنود التعيين" يشمqن جميع أحكام 
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النظامين ا,ساسي وا)داري للموظفين ذات الصلة، وجميع ا)صدارات 
  زمن وقوع عدم المراعاة المزعوم.  ا)دارية ذات الصلة، السارية في 

 Ngokeng 2014-UNAT-460عّرفت محكمة ا,مم المتحدة لqستئناف في حكمھا   .14

القرار ا)داري القابل لqستعراض القضائي كما يلي، وقد نھلت في معرض وضعھا للتعريف 

في  1157من معين الفقه القانوني الوارد في حكم المحكمة ا)دارية السابقة في حكمھا رقم 

  ):Andronov (2003قضية 

. ھو قرار أحادي الجانب تتخذه ا)دارة في قضية فردية محددة (فعل إداري 26
القرار  وعليه، يختلففردي) يُحِدُث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني، 

ا)داري عن ا,فعال ا)دارية ا,خرى، كتلك ذات السلطة التنظيمية (المشار 
بالنظام ا)داري للموظفين أو النظام ا,ساسي للموظفين)، وكذلك  إليھا عادة

عن تلك التي 8 نتائج قانونية مباشرة لھا. ولما كان ذلك، تتسم القرارات 
ا)دارية بأن ا)دارة تتخذھا، وبأنھا أحادية الجانب، وذات انطباق فردي، 

  وتحمل تبعات قانونية مباشرة.

الرئيسية  سمة، فإن ال1ه محكمة ا,مم المتحدة لqستئنافتأسيسا على ما تقدم، وبموجب فق .15

للقرار ا)داري القابل لqستعراض القضائي ھو أنه "ينتج تبعات قانونية مباشرة" تؤثر في 

بنود أو شروط تعيين الموظف. أما تحديد ما يشّكل قرارا إداريا قابq لqستعراض القضائي 

  لقانوني الذي اتُخذ بموجبه، وعلى تبعات القرار". "فسيعتمد على طبيعة القرار، وا)طار ا

في القضية الحاضرة، تتفق المحكمة مع المدعى عليه من حيث أن المدعي لم يثبت وقوع  .16

ولم يسفر قرار نقل السيد م. أ. أ. عن تبعات قانونية مباشرة أي خرق لبنود تعيينه وشروطه، 

ولية مقبعدم ان ذلك، تقضي المحكمة بتؤثر في بنود تعيين المدعي أو في شروطه؛ ولما ك

  الدعوى.

من نظامھا ا,ساسي التي تنص على  6الفقرة  10تلفت المحكمة انتباه المدعي إلى المادة  .17

أساء استعمال ا)جراءات أمامھا  طرفا فيھا محكمة المنازعات أنتي تقرر أنّه "في الحا8ت ال

 ويمكن أن تعتبر المحكمة أن رفع بصورة جلية، يجوز للمحكمة تغريم ذلك الطرف بنفقات"؛

لكنّھا ستكتفي بتوجيه النصح إلى دعاوى مثل الدعوى الحاضرة إساءة استعمال للتقاضي، 

  المدعي في ھذا الصدد ,ن ھذه ھي المرة ا,ولى التي يرفع فيھا دعوى من ھذا القبيل. 

                                                 
  .UNAT-2015 Kropp & Postica-Nguyen-509حكم محكمة ا,مم المتحدة لqستئناف   1
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  الخ*صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أن: .18

  ودة بكاملھا.  الدعوى مرد

   حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان 

  2017نوفمبر/تشرين الثاني  20بتاريخ           

  2017نوفمبر/تشرين الثاني  20أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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