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 رئيسة  فيليكس،  - القاضية ديبورا توماس

 
يُعرض على حمكمة األمم املتحدة لالستتتانا) كحمكمة االستتتانا)و دعوت استتتانا) ضتتد احلكم  - ١

، التت أ أرتتتتتتتتتتتتتتتتدرتتته حمكمتتة املنتتازعتتاد التتتابعتتة لوكتتالتتة األمم املتحتتدة   تتاثتة UNRWA/DT/2016/006رقم 
 ٢٠١٦رباير ف/شباط ١١وتشغيل الالجاني الفلسطينيني يف الشرق األدىن كحمكمة األونروا للمنازعادو يف 

شحادة ضد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة   اثة وتشغيل الالجاني الفلسطينيني يف الشرق يف قضية 
، وقدم املفوض العام لألونروا ٢٠١٦نيستتاأ/أبريل  ١٢. ورفع الستتيد شتتحادة دعوت االستتتانا) يف األدىن

 .٢٠١٦حزيراأ/يونيه  ٩رده على ما ورد هبا يف 
 

 واإلجراءات الوقائع  

طعن الستتتتتتتتتتتتتيد شتتتتتتتتتتتتتحادة أمام حمكمة األونروا للمنازعاد يف قرار عدم ا تياره لشتتتتتتتتتتتتتغل و يفتني  - ٢
 الوكالة. يف

 :و١كوالوقائع والتفاريل ا جرائية التالية مأ وذة من ُحكم حمكمة األونروا للمنازعاد - 3

 ٨يف الرتبتتتتتة  “ابء”، ُعني املتتتتتدعي يف و يفتتتتتة رئيس  زأ ١٩٨7أاير/متتتتتايو  4يف  ... 
كتتانوأ األول/ديستتتتتتتتتتتتتتتمرب   ١يف لبنتتاأ. وبعتتد ترقيتتاد وتنقالد عتتدة، ُعني املتتدعي يف  ١ والتتدرجتتة
 يف لبناأ. ١٢يف البقاع يف الرتبة  “جيم”يف و يفة مسؤول منطقة  ٢٠٠5

، متت املوافقة على طلب املدعي إجازة  ارتتتتتتتتتتتتتتتة ٢٠١٠كانوأ الثاين/يناير   ٢٢ويف  ... 
، ٢٠١٠متوز/يوليه  3١إىل  ٢٠١٠شتتتتتتباط/فرباير  ١ا ستتتتتتتة أشتتتتتت ر من مدفوعة األجر مدهت  ري

 حيث طلب ا جازة لكي ينضم إىل عملية األمم املتحدة يف دارفور يف السوداأ.

متت املوافقة على طلب  ٢٠١١ يونيه/حزيراأ 3٠كرتونية مؤر ة ومبوجب رستتتتتتتتتتتتتتتالة إل ... 
 .٢٠١٢وأ الثاين/يناير كان  3١املدعي إجازة  ارة إضافية  ري مدفوعة األجر حىت 

ويف زمن وقوع أحتتداه هتت ه التتدعوت كتتاأ املتتدعي يشتتتتتتتتتتتتتتتغتتل و يفتتة مستتتتتتتتتتتتتتتؤول تفتي   ... 
 .١٢املخزواند يف مكتب إقليم لبناأ يف الرتبة 

، أعلنت الوكالة دا ليا عن وجود و يفتني شتتتا رتني  ا: ٢٠١4أيلول/ستتتبتمرب  ٨ويف  ... 
. ٢٠علمتا نأ الو يفتني منتتتتتتتتتتتتتتتنفتتاأ يف الرتبتة  رئيس منطقتة البقتاع ورئيس منطقتة  تال لبنتاأ،

 للو يفتني على ما يلي: “الكفاءاد الشخنية وامل نية”ننت  وقد
 

 اجلانب األكادميي واملهين )أ(    

شتتتتتتتتتتتتت ادة جامعية متقدمة يف األعمال أو ا دارة العامة أو العلوم الستتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتية أو علم   
 االجتماع أو أأ جمال آ ر ذأ رلة.

__________ 

 .١٩-٢احلكم املطعوأ فيه، الفقراد  و١ك 
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 ةاخلب  )ب(    

على األقل عشر سنواد من اخلربة ذاد النلة وينبغي أأ تكوأ مخس من ا يف منظمة   
 ة أو دولية يف و يفة ذاد أقدمية.حكومية كبري 

طلبتتتتا لو يفتتتتة رئيس منطقتتتتة البقتتتتاع  ١4وتلقتتتتت الوكتتتتالتتتتة وتقتتتتدم املتتتتدعي للو يفتني.  ... 
د كل من املكتب األمامي وقد راجع مجيع الطلبالو يفة رئيس منطقة  ال لبناأ.  طلبا ١٩ و

يف لبناأ ودائرة املوارد البشتتترية على ضتتتوء شتتتروط الو يفة والكفاءاد الا تتطلباها كما هي مبينة 
 لكل من الو يفتني. ٢وُوضع املدعي يف الشرحية ف الو يفتني وإعالين الشا رين. يف توري

تشتتتتتتتتتتتتترين  ٢4يف لة إىل مقاب ١وُدعي مجيع املرشتتتتتتتتتتتتتحني العشتتتتتتتتتتتتترة املدرجني يف الشتتتتتتتتتتتتترحية  ... 
 .فلم توجَّه له دعوة  جراء املقابلة ٢وحيث إأ املدعي أدرج ضمن الشرحية . ٢٠١4األول/أكتوبر 

بب تستتاءل املدعي عن ستت ٢٠١4ستتبتمرب/أيلول  ٢٠ومبوجب رستتالة إليكرتونية مؤر ة  ... 
كانوأ عمل يف و يفة مستتتتتتتتتتتتتتتؤول منطقة البقاع يف الفرتة من  ”استتتتتتتتتتتتتتتتبعاده من املقابالد إذ قد 

 .“٢٠١١إىل متوز/يوليه  ٢٠٠5ديسمرب األول/
شتترم معاوأ املوارد  ٢٠١4تشتترين األول/أكتوبر  ٢٨ومبوجب رستتالة إليكرتونية مؤر ة  ... 

 ألف كاالستقدامو للمدعي ما يلي: البشرية من الرتبة

مل توجته لتد دعوة  جراء مقتابلتة بشتتتتتتتتتتتتتتتتأأ و يفتة رئيس منطقتة البقتاع ألند  ]...[  
ادة جامعية متقدمة ألند ال حتمل شتتتتتتتتتتتتتت  ١وليس الشتتتتتتتتتتتتتترحية  ٢ِالشتتتتتتتتتتتتتترحية أدرجت يف 

وبعبارة أ رت، مل توجه دعوة  جراء املقابالد إال إىل املرشتتتتتتتتحني ال ين كاملاجستتتتتتتتتريو. 
 و.١يستوفوأ الشروط بنورة كاملة كالشرحية 

 طلب املدعي مراجعة القرار. ،٢٠١4تشرين الثاين/نوفمرب  ٦ؤر ة ومبوجب رسالة م ... 

، رد انئب مدير شتتتتتتتتتتتتؤوأ ٢٠١4كانوأ األول/ديستتتتتتتتتتتتمرب   ١5ومبوجب رستتتتتتتتتتتتالة مؤر ة  ... 
 األونروا يف لبناأ على طلب املدعي ملراجعة القرار وثّبت القرار املطعوأ فيه.

أقر املفوض العتتام تورتتتتتتتتتتتتتتتيتتة فري  املقتتابلتتة لو يفا  ٢٠١5كتتانوأ الثتتاين/ينتتاير   ٢7ويف  ... 
  ال لبناأ.رئيس منطقة البقاع ورئيس منطقة 

 ، رفع املدعي دعواه أمام حمكمة األونروا للمنازعاد.٢٠١5آذار/مارس  ١3ويف  ... 

لبتتتتا لتمتتتتديتتتتد الوقتتتتت لتقتتتتد  ، رفع املتتتتدعى عليتتتته ط٢٠١5نيستتتتتتتتتتتتتتتتتتاأ/أبريتتتتل  ١4ويف  ... 
 الدعوت. على رده

، ٢٠١5متتتتتتتايو أاير/ ١٢و املؤرخ UNRWA/DT/2015ك ٠5١ومبوجتتتتتتتب األمر رقم  ... 
 ألونروا للمنازعاد على طلب املدعى عليه لتقد  رد متأ ر.وافقت حمكمة ا

على  ١٦ و ١5، قتتتدم املتتتدعى عليتتته رده. وقتتتدم امللحقني ٢٠١5أاير/متتتايو  ١5ويف  ... 
 أساس احلجب عن املدعي.
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 تشتتتتتتتتتتتتتتتتريتتن التتثتتتتتتتاين/ ٢٢و املتتؤرخ UNRWA/DT/2015ك ١٢١ومبتتوجتتتتتتتتب األمتتر رقتتم  ... 
ا طمستتت أءاء املرشتتحني ان رين. مدعي لكن لل ١5، كشتتفت احملكمة امللح  ٢٠١5 نوفمرب
 للمدعي وح فته من قائمة األدلة. ١٦تكشف احملكمة امللح   مل كما

، رفع املدعي طلبا لتقد  أدلة جديدة. ومبوجب األمر ٢٠١٦كانوأ الثاين/يناير   4ويف  ... 
، تستتتتتتتتتتتتتتتلمتتت احملكمتتة ٢٠١٦ثتتاين/ينتتاير كتتانوأ ال  ١٠و املؤرخ UNRWA/DT/2016ك ٠٠١رقم 
 قة اجلديدة وأضافت ا إىل األدلة.الوثي

ويف اليوم نفستتتتتته، أرستتتتتتل قلم احملكمة . ٢٠١٦شتتتتتتباط/فرباير  ١١حكم ا يف  وأرتتتتتتدرد احملكمة - 4
 إىل الطرفني ابلربيد ا لكرتوين.نسخة من احلكم 

ت إىل أأ قرار عدم ورفضتتتتتتتت حمكمة األونروا للمنازعاد دعوت الستتتتتتتيد شتتتتتتتحادة، حيث  لنتتتتتتت - 5
عليمية اللتني تقتضتتتتتتتتتتتتتيا ا. ا تياره لشتتتتتتتتتتتتتغل الو يفتني كاأ قانونيا ألنه مل يستتتتتتتتتتتتتتو) شتتتتتتتتتتتتتروط املؤهالد الت

نتتتتول على شتتتت ادة جامعية متقدمة  ا عالأ عن الو يفتني الشتتتتا رتني كلتي ما على ضتتتترورة احل نص فقد
مستوت الدراساد العليا. و لنت حني أأ السيد شحادة مل يكن حارال إال على درجة جامعية دوأ  يف

 كن لدي ا أأ دافع منا) للقواعد.احملكمة أيضا إىل أأ الوكالة مل تكن متحيزة ومل ي

ورفضتتتتتت احملكمة ادعاء الستتتتتيد شتتتتتحادة نأ درجة املاجستتتتتتري مل تكن مطلوبة لشتتتتتغل الو يفتني.  - ٦
 يف ملعايري الا تطبق ا الوكالةاوذكرد أأ احملكمة مل يكن مطلواب من ا أأ تضتتتتتتتتتتتتتتتع معايريها اخلارتتتتتتتتتتتتتتتة حمل 

 يف شتتتتتحادة ال رتتتتتلة  ا ابملوضتتتتتوع، مبا عملياد اال تيار. كما رأد احملكمة أأ عددا من ادعاءاد الستتتتتيد
 .طلوبة للو يفتني املعلن عن ماذلد ادعاءاته بشأأ أداء املرشحني ان رين وقدراهتم، وأنه يتمتع ابخلربة امل

استتتتتتانا)  ري مكتملة واستتتتتتكمل ا ع الستتتتتيد شتتتتتحادة دعوت ، رف٢٠١٦نيستتتتتاأ/أبريل  ١٢ويف  - 7
على ما ورد  ، قدم املفوض العام لألونروا رده٢٠١٦حزيراأ/يونيه  ٩. ويف ٢٠١٦نيستتتتتتتتتتتتتتتاأ/أبريل  ١5 يف
 دعوت االستانا). يف

، قدم الستتتيد شتتتحادة إىل حمكمة االستتتتانا)، أثناء دورهتا ٢٠١٦تشتتترين األول/أكتوبر  ١٩ويف  - ٨
، ووفقا ٢٠١٦تشتتترين األول/أكتوبر  ٢٠ماستتتا للحنتتتول على إذأ بتقد  دفوع إضتتتافية. ويف اخلريفية، الت

 املفوض العام ردا على االلتماس.لتوجي اد رئيس حمكمة االستانا)، قدم 
  

 الدفوع

 استئناف السيد شحادة  

الدفوع ادعي الستتتتتيد شتتتتتحادة أأ حمكمة األونروا للمنازعاد أ طأد عندما مل ا   يف اعتبارها  - ٩
ين أدرجوا الا قدم ا بشأأ املعايري املستخدمة يف عملية اال تيار وبشأأ مدت مالءمة بعض املرشحني ال 

 يف القائمة القنرية.

ويف الدفوع الا قدم ا الستتتتيد شتتتتحادة أمام حمكمة األونروا للمنازعاد، زعم أأ شتتتترط احلنتتتتول  - ١٠
كاأ ينبغي استتتبعاد عدد من املرشتتحني الواردة أءا هم على املاجستتتري  ري منطقي و ري ذأ رتتلة. و،نيا،  

ألستتتتتباف  تلفة، من ا أماكن ستتتتتكن م وأدا هم يف الفرتاد الستتتتتابقة والقراراد املتعلقة  يف القائمة القنتتتتترية
 ئ م و ياراهتم امل نية.بتعليم أبنا
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أأ املدير ،لثا، ستتتتتتتب  للستتتتتتتيد شتتتتتتتحادة أأ تقدم بطلب لشتتتتتتتغل و يفة رئيس منطقة البقاع،  ري  - ١١
. ومل يكن هناك أستتتتتتتتتاس ١٦الستتتتتتتتتاب  ألغى عملية اال تيار وأعاد ا عالأ عن الو يفة يف مستتتتتتتتتتوت الرتبة 

 كمو ف إقليمي يف منطقة البقاع.  . رابعا، للسيد شحادة سجل أداء جيد٢٠لرتقية الو يفة إىل الرتبة 

  “ة رئيس منطقة البقاعيد مركزه بنتتتتفإعادة اك”لستتتتيد شتتتتحادة إىل حمكمة االستتتتتانا) وطلب ا - ١٢
 األضرار املعنوية الا أرابته. وأأ حتكم له بتعويض عن مرتباته واستحقاقاته الا ُحرم من ا وعن

 
 رد املفوض العام  

احتج املفوض العام نأ السيد شحادة مل حيدد أأ أسس لالستانا) من بني األسس املننوص  - ١3
حملكمة االستتتتتتتتانا). فالستتتتتتتيد شتتتتتتتحادة ال حيدد أأ أ طاء و من النظام األستتتتتتتاستتتتتتتي ١ك ٢علي ا يف املادة 

 قدم ا أمام تلد احملكمة فحسب. ارتكبت ا حمكمة األونروا للمنازعاد إمنا يكرر احلجج الا

 تت د حمكمتتة األونروا للمنتتازعتتاد ودفع املفوض العتتام نأ احلكم ال يشتتتتتتتتتتتتتتتوبتته أأ  طتتأ. فقتتد أ - ١4
شتتتتتتتحادة فيما يتعل  بعملية اال تيار وأرتتتتتتتدرد حكما معلال، اعتبارها املالحظاد الا أبداها الستتتتتتتيد  يف

 احلجج املقدمة من السيد شحادة. طبقت فيه القانوأ بشكل رحيح وتطرقت فيه إىل

 وطلب املفوض العام إىل حمكمة االستانا) أأ ترفض دعوت االستانا) نكمل ا. - ١5
 

 حصول على إذن بتقدمي أدلة إضافيةالتماس لل  

د شتتتحادة، يف التماستتته، ا ذأ له بتقد  أدلة إضتتتافية على اجل ود الا ب لت ا الوكالة طلب الستتتي - ١٦
مؤ را  عادة هيكلة مكتب املنطقة يف البقاع. ورأت املفوض العام أنه ال توجد  رو) استثنائية تربر قبول 

 أمام حمكمة األونروا للمنازعاد.أدلة إضافية مل تكن معروضة 
  

 احليثيات

حمكمة االستتتتتتتانا) من تلقاء نفستتتتتت ا مستتتتتتألة ما إذا كاأ الستتتتتتيد شتتتتتتحادة قد رفع دعوت  أ،رد - ١7
االستتتتتتتتانا) ضتتتتتتتد احلكم النتتتتتتتادر عن حمكمة األونروا للمنازعاد يف  ضتتتتتتتوأ امل لة الزمنية املنطبقة. و ن 

ها، نالحظ أأ الستتتتيد شتتتتحادة مل يطلب ا عفاء من امل لة الزمنية احملددة لرفع دعوت االستتتتتانا) أو متديد
وأأ املفوض العام مل يثر يف رده مسألة مقبولية الدعوت. ومع ذلد، فإأ حمكمة االستانا) لدي ا رالحية 

و ١ك ٢استتتتتتانا)، وفقا للمادتني  أأ تراجع بنفستتتتت ا مستتتتتألة ا تنتتتتتارتتتتت ا أو واليت ا للنظر يف أأ دعوت
 ساسي للمحكمة كالنظام األساسيو.و من النظام األ٨ك و

دعوت االستتتتتتتتتتتانا)  ب أأ تقدم ” كجو من النظام األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتي على أأ و١ك 7وتنص املادة  - ١٨
يوما تقومييا من اتريخ تلقي حكم حمكمة املنازعاد، أو يف  ضتتتتتتتتتتتتتتتوأ املدة الا حتددها  ٦٠ ضتتتتتتتتتتتتتتتوأ  يف

من  3يقه وفقا للفقرة حمكمة االستتتتتتانا) إذا قررد التغاضتتتتتي عن الشتتتتترط املتعل  هب ه امل لة الزمنية أو تعل
 وز حملكمة االستتتتتتتتتانا)، بناء على ”و من النظام األستتتتتتتتاستتتتتتتتي على أنه 3ك 7وتنص املادة . “ه ه املادة

طلب كتايب من املدعي، أأ تنتتتدر، يف احلاالد االستتتتثنائية دوأ  ريها، قرارا  طيا بتعلي  الشتتترط املتعل  
 .“منية أو التغاضي عنه ملدة حمدودةابمل لة الز 
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امل ل الزمنية  ...إنفاذ ستتتتتتتتتتتوارتتتتتتتتتتل بنتتتتتتتتتترامة ”ا وتكرارا أ ا ة االستتتتتتتتتتتانا) مرار وقد أعلنت حمكم - ١٩
 منعته اخلارجة عن إرادة املدعي الا’الظرو) ”وأكدد حمكمة االستتتتتتتتتتتتتتتتانا) أيضتتتتتتتتتتتتتتتا أأ  .و٢ك“املختلفة

تربر التغاضي ‘  روفا استثنائية’هي فقط الا  وز اعتبارها ‘ ممارسة ح  االستانا) يف الوقت املناسب من
احملددة لرفع دعوت  . وك لد، فإأ أأ طلب لالستتتتتتتتتتتتتتتتثناء من امل لةو3ك“ة أو املوعد الن ائيمل لة الزمنيعن ا

 .و4كستانا) قبل رفع دعوت االستانا)التغاضي عن ه ه امل لة  ب أأ يقدم إىل حمكمة اال االستانا) أو

نفستتتتته، ويف اليوم كمة األونروا للمنازعاد حكم ا. ، أرتتتتتدرد حم٢٠١٦شتتتتتباط/فرباير  ١١ويف  - ٢٠
ىل الطرفني ابلربيد ا لكرتوين. و ن نالحظ أرستتتتتتتتتتتتتتتل قلم حمكمة األونروا للمنازعاد نستتتتتتتتتتتتتتتخة من احلكم إ

 آذار/ 3والحقا، يف . و5كورتتتتتتتتتدر احلكم ابللغة ا نكليزية الستتتتتتتتتيد شتتتتتتتتتحادة قدم طلبه ابللغة ا نكليزية أأ
 عربية للحكم. السيد شحادة ترمجة، قدم قلم حمكمة األونروا للمنازعاد إىل ٢٠١٦ مارس

. ٢٠١٦ أ/أبريلنيسا ١١وانقضت م لة الستني يوما احملددة لرفع دعوت االستانا) يوم االثنني  - ٢١
من التوجي اد ا جرائية النتتادرة عن حمكمة االستتتانا)،  ١من التوجيه رقم  4- ألف- ووفقا للفقرة أوال

هو  eFilingيا من  الل نظام كاأ آ ر موعد لقيام الستتتتتتتتتتتيد شتتتتتتتتتتتحادة برفع دعوت االستتتتتتتتتتتتانا) إلكرتون
، فقد رفع الستتتتتتتتتتيد eFilingمستتتتتتتتتتاء، بتوقيت نيويورك. ووفقا للستتتتتتتتتتجالد املستتتتتتتتتتتخرجة من نظام  5٩:١١

رتتباحا بتوقيت نيويورك. ول لد، فقد واوز  4:4٢، الستتاعة ٢٠١٦نيستتاأ/أبريل  ١٢شتتحادة دعواه يف 
 ساعاد. 4.5رفع الدعوت نكثر من السيد شحادة املوعد الن ائي ل

واستتتتنادا إىل ما تقدم، فإأ دعوت االستتتتانا) ه ه مرفوضتتتة بستتتبب انقضتتتاء امل لة احملددة لرفع ا  - ٢٢
ملوعد الن ائي أو متدده. حيث إأ الستتتتتتتتتتيد شتتتتتتتتتتحادة مل يطلب إىل حمكمة االستتتتتتتتتتتانا) أأ تتغاضتتتتتتتتتتى عن ا

ادة ال أ دعوت االستتتتتانا)  ري مقبولة من أستتتتاستتتت ا، فال حاجة ألأ نتناول التماس الستتتتيد شتتتتح أأ ومبا
 فيه ا ذأ لتقد  أدلة إضافية. طلب

وعالوة على ذلد، فنحن ال نرت أأ  طأ يف تعليل حمكمة األونروا للمنازعاد. فمن الواضتتتتتتتتتتتتح  - ٢3
مة األونروا للمنازعاد يف أنه أأ الستتتتتتيد شتتتتتتحادة مل يستتتتتتتو) املعايري احملددة لال تيار، و ن نتف  مع حمك

  ا الوكالة يف عملياد اال تيار.ها اخلارة مكاأ املعايري الا تطبقيكن مطلواب من ا أأ تضع معايري  مل
 

 احلُكم

   .UNRWA/DT/2016/006تُرفض دعوت االستانا) ويُؤيد احُلكم رقم  - ٢4

__________ 

الا استتتتتتشتتتتت دد في ا احملكمة  ٢٢، الفقرة UNAT-651-2016، احلكم رقم شتتتتتوأ ضتتتتتد األمني العام لألمم املتحدةقضتتتتتية  و٢ك 
 .واالقتباساد الواردة في ا ١٩، الفقرة UNAT-478-2014، احلكم رقم بوفيل ضد األمني العام لألمم املتحدةبقضية 

الا استتتتتتتشتتتتتت دد فيه احملكمة  ١٩، الفقرة UNAT-478-2014، احلكم رقم بوفيل ضتتتتتتد األمني العام لألمم املتحدةقضتتتتتتية  و3ك 
 ،اخلطيب ضتتتتتتتتتتتتد املفوض العام لوكالة األمم املتحدة   اثة وتشتتتتتتتتتتتتغيل الالجاني الفلستتتتتتتتتتتتطينيني يف الشتتتتتتتتتتتترق األدىنبقضتتتتتتتتتتتتية 

2010-UNAT-029١4 ، الفقرة. 

، الا استش دد في ا احملكمة ٢5، الفقرة UNAT-576-2015، احلكم رقم هاريت  ضد األمني العام لألمم املتحدةقضية  و4ك 
كستتتتتتتاراأ وانظر أيضتتتتتتتا قضتتتتتتتية . ١٨، الفقرة UNAT-144-2011 ، احلكم رقمثيام ضتتتتتتتد األمني العام لألمم املتحدةبقضتتتتتتتية 
كوك ضتتتتتتتتتتتتتد األمني العام لألمم   وقضتتتتتتتتتتتتتية ٢٦، الفقرة UNAT-373-2013، احلكم رقم األمني العام لألمم املتحدة ضتتتتتتتتتتتتتد
 .3٠ و ٢٩، الفقراتأ UNAT-275-2012، احلكم رقم املتحدة

 .و من النظام األساسي حملكمة األونروا للمنازعاد5و ك4ك ١١انظر املادة  و5ك 
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