
 

Page 1 of 10 

ح  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/HQG/2007/01  

Judgment No.: UNRWA/DT/2012/018   

Date:  22 March 2012 

Original:   English 

 

 

   حضرة القاضية بانة َبرازي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  ھاريش

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

 

  

  : يمحامي المدع

  مثل نفسهيالمدعي 

  

  محامي الُمدعى عليه:

و. توماس ماركوشيفسكي



   Case No.: UNRWA/DT/HQG/2007/01  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2012/018  

 

 

Page 2 of 10 

 المقدمة
  
("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا$مم المتحدة "غاثة ھاريش  ھا مارتنھذه دعوى رفع .1

باسم ا$ونروا ("الُمدعى عليه")، وھو  في الشرق ا$دنى التي تعرف أيضاً  وتشغيل ,جئي فلسطين
إلى  2005ديسمبر  1تقييم ا$داء الذي يغطي الفترة من تقرير  دضرفض الرد الذي رفعه قرار 

 .2006نوفمبر  30

   
، تم 2008ديسمبر  24المؤرخ  63/253بموجب قرار الجمعية العامة لEمم المتحدة رقم  .2

النظام . وكما ھو مبين في 2009يوليو  1بدءاً من  (JAB)إلغاء مجلس الطعون المشترك 

، أنشأت الوكالة محكمة 2010يونيو  1، وبدءاً من 1.11ا$ساسي للموظفين الدوليين رقم 

ا$ونروا للمنازعات ("المحكمة")، وتم تحويل جميع الطعون العالقة أمام مجلس الطعون 

 المشترك عند تاريخ إلغائه، بما فيھا ھذه الدعوى، إلى المحكمة المذكورة.

 

ا$ساسي للمحكمة على أّن من النظام  5في الفقرة  2ضمن إجراء انتقالي، تنص المادة  .3

المحكمة ھي صاحبة ا,ختصاص لPستماع إلى القضايا التي رفعت قبل تأسيس المحكمة، 

كما تختص بإصدار ا$حكام فيھا، وھي القضايا التي لم يرفع فيھا مجلس الطعون المشترك 

 ى المفوض العام.تقريراً إل

  
  الوقائع

  
سم شؤون ق، انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة رئيس 2005فبراير  1يسري من  بأثر .4

، حيث كان معاراً بموجب تعيين محدد ا$جلالموظفين المحليين في الرئاسة العامة في غزة 

يناير  31من مكتب ا$مم المتحدة لتنسيق الشؤون ا"نسانية. وُمدد تعيين المدعي حتى 

 . 2007ر فبراي 28وبعدھا حتى  2007

 

نوفمبر  30إلى  2005فبراير  1عن الفترة  في تقرير تقييم ا$داء الخاص بالمدعي .5

 ، قُّيم أداء المدعي على أّنه "جيد جداً". 2005
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نوفمبر  30إلى  2005ديسمبر  1في تقرير تقييم ا$داء الخاص بالمدعي عن الفترة من  .6

ام على أّنه ", يلبي المعايير تلبية ، قُّيم أداؤه الع2006، الذي أكِمل في ديسمبر 2006

 كاملة". 

 
إلى أمين لجنة الموارد البشرية، رفع المدعي  2006ديسمبر  28مؤرخة بموجب مذكرة  .7

 .2006نوفمبر  30إلى  2005ديسمبر  1رداً على تقييم ا$داء الخاص به عن الفترة من 

 
ن ا"دارية والموارد البشرية ، أعلم مدير الشؤو2006ديسمبر  31بموجب رسالة مؤرخة  .8

ن كان تعيين ئالمدعي بقرار المفوض العام القاضي بعدم تمديد تعيينه؛ وأشار إلى أّنه ل

قرر بصورة استثنائية إعمال  م، إ,ّ أّن المفوض العا2007يناير  31المدعي سينتھي في 

 . 2007فبراير  28تمديد مدته شھر واحد لعقده مع الوكالة، أي حتى 

 
، قّدم الرئيس المسؤول ا$ول (وھو رئيس شعبة خدمات شؤون 2007يناير  29في  .9

الموظفين)، والرئيس المسؤول الثاني (مدير الشؤون ا"دارية والموارد البشرية)، تعليقاتھما 

 ، رفع المدعي مPحظاته النھائية. 2007فبراير  6على رّد المدعي. وفي 

 

ارد البشرية التي كانت تعمل بصفة لجنة ، أوصت لجنة المو2007فبراير  13في  .10

، قبل 2007فبراير  16مراجعة التقارير الدورية برفض الرد الذي رفعه المدعي. وفي 

 المفوض العام التوصية.

  

، أعلِم المدعي بنتيجة الرد الذي رفعه، 2007فبراير  18بموجب مذكرة مؤرخة  .11

 أ, وھي عدم تغيير تقييم ا$داء الخاص به. 

 
 ، رفع المدعي طعناً إلى مجلس الطعون المشترك. 2007فبراير  26في  .12

 
، انتھت خدمة المدعي في ا$ونروا، وعاد إلى مكتب ا$مم 2007فبراير  28في  .13

 المتحدة لتنسيق الشؤون ا"نسانية. 
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 حجج المدعي

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية: .14

  

)i(  لم تأخذ لجنة الموارد البشرية في مداو,تھا في ا,عتبار جميع الوثائق التي

 رفعھا والوقائع المرتبطة برّده على التقرير؛

)ii(  لم ُتجَر العملية كلھا بطريقة عادلة، حيث تم تجاھل الوقائع وإغفال

 ؛ا"جراءات والممارسات المقررة

)iii( ملية الرد، بيد أّن عملت لجنة الموارد البشرية بصفة لجنة مراجعة في ع

تعيينه استناداً لجنة الموارد البشرية لم تكن مستقلة $ّنھا أوصت فيما سبق بعدم تمديد 

 ؛ إلى أدائه

)iv(  على تقرير تقييم ا$داء وتثبيت عدم  هُمعد سلفاً لرفض ردّ كان ھناك قرار

 . 2007فبراير  13تمديد عقده قبل اجتماع لجنة الموارد البشرية في 

  

  الُمدعى عليهحجج 

 

 يحتج الُمدعى عليه بما يلي:  .15

  

)i( لب مراجعة إدارية طالدعوى , تستوفي شروط المقبولية $ّن المدعي لم ي

، وكذلك $ّنه لم يطعن قبل رفع طعن إلى مجلس الطعون المشترك زعومللقرار الم

 ؛في قرار إداري

)ii(  حسب ا$صولأجِريت عملية تقرير تقييم ا$داء. 

  

 
 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى. 
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  ا$عتبارات

 

من القواعد ا"جرائية للمحكمة على أّنه يجوز للمحكمة أن تقرر  5تنص المادة  .16

بمبادرة تتخذھا من تلقاء نفسھا أّن من المPئم إصدار حكم مستعجل، ويمكن أن يحدث ھذا 

ا يقتصر الحكم على المسائل عندما , تكون الوقائع الجوھرية موضع نزاع، وعندم

وھي مسألة مقبولية الدعاوى من عدمھا  –القانونية. والمسألة الحاسمة في القضايا الراھنة 

 ھي مسألة قانونية. –

  

  ھل طعن المدعي في قرار إداري؟ 

  

الذي كان سارياً في زمن  1.11للموظفين الدوليين رقم ينص النظام ا$ساسي  .17

 الوقائع على ما يلي: 

  

بمشاركة الموظفين "سداء النصح إليه في  آلية إداريةيشّكل المفوض العام 

حالة رفع أحد الموظفين طعناً في قرار إداري يزعم فيه عدم مراعاة بنود 

النظامين ا$ساسي وا"داري للموظفين ذَوي الصلة، أو  يشملتعيينه، بما 

  في حالة رفع طعن في إجراء تأديبي. 

 

لنظام ا$ساسي لمحكمة ا$ونروا للمنازعات، تتمتع (أ) من ا 2بموجب المادة  .18

المحكمة بالو,ية لPستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا فرد للطعن "في قرار إداري ُيزعم أّنه 

 , يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف" وتختص بإصدار ا$حكام فيھا.

  

فإّن القرار ا"داري قة، وفقاً لفقه المحكمة ا"دارية لEمم المتحدة، وھي محكمة ساب .19

 ُيعّرف على النحو ا]تي: 
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قرار أحادي الجانب تتخذه ا"دارة في قضية فردية محددة (فعل إداري فردي) 

ُيحِدُث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني، وعليه، يختلف القرار ا"داري عن 

ا$فعال ا"دارية ا$خرى، كتلك ذات السلطة التنظيمية (المشار إليھا عادًة بالنظام 

$ساسي للموظفين)، وكذلك عن تلك التي , نتائج ا"داري للموظفين أو النظام ا

قانونية مباشرة لھا. وبناًء على ذلك، تتسم القرارات ا"دارية بأّن ا"دارة تتخذھا، 

وبأّنھا أحادية الجانب، وذات انطباق فردي، وتحمل نتائج قانونية مباشرة (الحكم 

في  1213المقتبس في الحكم رقم  Andronov (2003)في قضية  1157رقم 

  ).Wyss (2004)قضية 

  

 

صرحت المحكمة ا"دارية لمنظمة العمل الدولية في فقھھا بما با"ضافة إلى ذلك،  .20

 يلي: 

  

فسخ إ,ّ ضد قرار، ال، , يجوز توجيه طلب 112تقرر في الحكم رقم كما 

(في قضية  532وفي الحكم رقم ‘. ِفْعل يقرر مسألة في قضية محددة’والمقصود به 

Devismeأي فعل يؤديه مسؤول في ’المصطلح يعني مت المحكمة أّن )، فھ

موجز القول إّن القرار ھو أي فعل تؤديه المنظمة الُمدعى ‘. منظمة وله أثر قانوني

 ,Horsman 1203عليھا وله أثر في حقوق المسؤول التزاماته. (الحكم رقم 

Koper, McNeil and Petitfils (1992 .(  

   

حدة للمنازعات في فقھھا القراَر ا"داري على أّنه "فعل عّرفت محكمة ا$مم المت .21

 ,Hocking, Jarvisأحادي الجانب تؤديه ا"دارة، وله طبيعة حاسمة وفردية" (

McIntyre UNDT/2009/077 .( 

 

ضوء ما تقّدم، ترى المحكمة أّن القرار ُيعتبر إدارياً إذا لّبى جملة شروط منھا  في .22

أن تكون له عواقب قانونية مباشرة على حقوق الموظف والتزاماته كما اعتبرت ذلك 
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. وفي Planas UNDT/2009/086محكمة ا$مم المتحدة للمنازعات في حكمھا 

برفض الرد الذي رفعه على نة الموارد القضية الحاضرة، يطعن المدعي في "توصية لج

". ويدفع 2006نوفمبر  30إلى  2005ديسمبر  01تقرير تقييم أدائه عن الفترة من 

أّن لجنة الموارد البشرية لم تأخذ في ا,عتبار حسب ا$صول المدعي بجملة أمور منھا 

شير إلى أّن العملية وقائع قضيته أو الوثائق التي رفعھا في تقرير الرد على تقرير التقييم. وي

 كلھا لم ُتنفذ بطريقة عادلة.

  

، الخاص بنظام تقرير تقييم I/112.6/15لموظفين الدوليين رقم إّن توجيه شؤون ا .23

 ا$داء، ينص على ما يلي: 

 
. يجوز للموظف إن شاء رفع بيان كتابي بغرض تفسير أو دحض جزء من 13

. ويجب رفع ھذا البيان خPل شھر من تسلّم التقرير ويجب توجيھه التقرير أو كلّه

إلى أمين لجنة مراجعة التقارير الدورية الذي سيرسل على الفور نسخاً من البيان 

الرئيس ا$ول والثاني طلباً لتعليقاتھما. وسُتعاد تعليقات  المسؤول الرئيسإلى 

نة مراجعة التقارير الدورية أمين لج خPل أسبوعين إلىا$ول والثاني المسؤول 

عبر رئيس دائرة الموارد البشرية (في حالة أن يكون الموظف في الرئاسة العامة) 

وعبر مدير المكتب ا"قليمي والمدير المعني في الرئاسة العامة (في حالة موظفي 

من جميع التعليقات التي تّم تسلّمھا إلى الموظف الذي . وسُترسل نسخ ا$قاليم)

  رفع تعليق نھائي واحد في خPل أسبوع.  يجوز له

. بعد تسلّم التعليقات، ستراجع لجنة مراجعة التقارير الدورية بيان الموظف مع 14

دير المكتب ا"قليمي ورئيس الدائرة، وستسّجل مليقات المسؤولَين الرئيسين وعت

   تقييمھا كتابياً، وسُترسل نسخة من ھذا التقييم إلى الموظف.   

 
لجنة مراجعة التقارير  ةرغم أّن توصية لجنة الموارد البشرية، التي تعمل بصف .24

ما كان لھا أثر في فرص تجديد عقده، إ,ّ أّن المدعي , بالدورية، برفض رّد المدعي ر

عملية الرّد على تقرير تقييم ا$داء عدداً من يطعن في دعواه في قرار إداري؛ حيث تشمل 
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توصية ترفعھا لجنة مراجعة التقارير الدورية، وُتعّد ھذه التوصية  الخطوات التي تؤدي إلى

فعPً إدارياً بحد ذاتھا وليس قراراً إدارياً $ّنه , ينتج عنھا عواقب قانونية مباشرة على 

حقوق المدعي والتزاماته المشتقة من بنود توظيفه، وذلك $ّن التوصية التي ترفعھا لجنة 

ھي نتيجة عملية داخلية حظي المدعي فيھا بالفرصة لتقديم أدلة  مراجعة التقارير الدورية

 دعماً لحججه بشأن رّده على تقييم أدائه.

  

قرار عدم تجديد تعيينه بذلك، ترى المحكمة أّن المدعي يستطيع الطعن فقط في  .25

لكّنه , يستطيع  –كما فعل في دعوى منفصلة  –(القرار ا"داري) استناداً إلى سوء أدائه 

 طعن في توصية لجنة مراجعة التقارير الدورية بشأن رّده كما فعل في الدعوى. ال

  

  ھل طلب المدعي مراجعة إدارية للقرار المزعوم المطعون فيه؟

 

 
حتى مع افتراض أّن المدعي طعن في قرار إداري، إ,ّ أّن دعواه تبقى غير  .26

 للقرار المزعوم المطعون فيه. مستوفية لشروط المقبولية $ّنه لم يطلب مراجعة إدارية 

 

، التي كانت 3.111تنص قاعدة النظام ا"داري للموظفين الدوليين السابقة رقم  .27

 سارية في زمن الوقائع، على ا]تي: 

 
بموجب أحكام النظام قرار إداري  فيعلى الموظف الذي يرغب في الطعن   ) أ(

العام يطلب فيھا  يرسل أو,ً رسالة إلى المفوض نأ 1.11ا$ساسي للموظفين رقم 

مراجعة القرار ا"داري. ويجب إرسال ھذه الرسالة في خPل شھرين من الزمن 

  .الذي تسلم فيه الموظف إشعاراً بالقرار كتابياً 

 

 : على ما يليفقھھا  فيلقد نصت محكمة ا$مم المتحدة لPستئناف  .28
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تكون الدعوى مقبولة إ,ّ إذا رفع الموظف القرار ا"داري المطعون فيه للتقييم  ,

 Ajdini( ا"داري أو,ً، وكانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد النھائية المحددة

et al 2011-UNAT-108( .  

 

لقد أّكدت محكمة ا$مم المتحدة لPستئناف أّن محكمة ا$مم المتحدة للمنازعات ,  .29

الو,ية من حيث ا,ختصاص الموضوعي في الشكاوى التي لم تخضع لمراجعة تتمتع ب

، كما أّكدت Crichlow 2010-UNAT-035إدارية أو تقييم إداري وذلك في حكمھا 

وجوب استنفاد ھذه الخطوة ا$ولية قبل ا,حتكام إلى و,ية محكمة للمنازعات، وذلك في 

 .Planas 2010-UNAT-049حكمھا 

 

في أي وقت مراجعة إدارية تدّبر السجل، تPحظ المحكمة أّن المدعي لم يطلب  عند .30

مع أّن ھذا شرط تطلبه قاعدة النظام ا"داري للموظفين المزعوم للقرار المطعون فيه 

في طعن أمام مجلس الطعون المشترك. ونظراً  عقبل الشرو 3.111الدوليين السابقة رقم 

,ية "لغاء الشرط المسبق المتمثل في طلب مراجعة إدارية، إلى أّن المحكمة , تتمتع بالو

 تقضي المحكمة بعدم مقبولية الدعوى. 

 
  الخPصة 

  

 نظراً إلى ا$سباب المتقدمة، الدعوى مردودة.  .31

 

  

  

  

  

  

     (ُوقـ[ع) 
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  رازي القاضية بانة بَ 

  2012مارس  22 بتاريخ

 

  

  2012مارس  22  بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ[ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.


