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                            القاضي دمييرتيوس ريكوس، رئيسا
                                                                   معررررروض علررررأل حمكمررررة االمررررم املتمرررردة لاسررررتئناا كحمكمررررة ا سررررتئناا   عرررر  يف احلكررررم رقررررم  -   ١

UNRWA/DT/         2016/037         الذي أصردرته حمكمرة املنازعرال التا عرة لو الرة االمرم املتمردة تشايرة وتشر يل ،                                                                    
                                                  ونرروا للمنازعرال أو حمكمرة املنازعرال التا عرة ل،ونرروا،                                        الاجئني الفلسطينيني يف الشرق االدىن كحمكمة اال

                     املصدر ضد املفروض العرام        يف قضية       ٢٠١2                  انون االول/ديسمرب      8                                   واالونروا أو الو الة، علأل التوايل  يف 
    ١ ك                       . وقدم السيد حازم املصدر                                                              لو الة االمم املتمدة تشاية وتش يل الاجئني الفلسطينيني يف الشرق االدىن

  .    ٢٠١٧          آذار/مارس     ١1                         ، وقدم املفوض العام رده يف     ٢٠١٧                   انون الثاين/يناير      9         الطع  يف
 

 الوقائع واإلجراءات
   ٢ ك                             الوقائع التالية شري مطعون فيها -   ٢

                                                 ، عينرررل الو الرررة املررردعي يف وظيفرررة مسررراعد يف قسرررم التعررروي      ١998           شررربارب/فرباير     ٢٢           اعتبرررارا مررر    … 
                                                   املبينررة يف هررذه الرردعو ،  رران املرردعي يشرر ل وظيفررة رئرريس قسررم                                     وخرردمال اتدارة. ويف الوقررل املهررم ل،حرردا  

                                                        ، يف دائرة املوارد البشرية يف الرائسة العامة ل،ونروا يف شزة.  ١2        ، اخلطوة   ١8                           التعوي  واملنافع علأل الدرجة 
            لوظيفرة رئريس     FO  -WB  -09-  15                            ، أصردرل الو الرة إعران الشراشر     ٢٠١٥           شبارب/فرباير     ١٠  يف   … 

                                                                         يف إقليم الضفة ال ر يرة. وتقردم املردعي للوظيفرة لكنره ع يوضرع يف القائمرة القصررية،                     مكتب املوارد البشرية 
          ُ                             وابلتايل ع يُدع إىل امتمان  تايب أو مقا لة.

                                                                             عرردما  لررب املرردعي إعامرره  وضررع عمليررة ا سررتقدام، أعلمترره رئيسررة قسررم ا سررتقدام التررا ع   … 
                     أن املردير صراحب التعيرني       ٢٠١٥            نيسران/أ ريل     ١٤                                                 لدائرة املوارد البشرية مبوجب رسالة إلكرتونية مؤرخة

                                     ابتضرافة إىل مرشرم موافرل عليره مسربقا،  مرا    ١                                              قرر ا قتصار يف القائمة القصرية علأل مرشمي الشررةة 
                                  ُ             الن مؤهاترررره املبينررررة يف  لبرررره للوظيفررررة ع تُعترررررب مسررررتوفية    ١                                أعلمررررل املرررردعي أنرررره ع يوضررررع يف الشرررررةة 

   ا.                           ملتطلبال الوظيفة استيفاء  ام
                                                           ، قرردم املرردعي  لررب مراجعررة قرررار يتنرراول قرررار عرردم تصررنيفه علررأل أنرره     ٢٠١٥         أاير/مررايو    ٧  يف   … 

  . ١                     مرشم ينتمي إىل الشرةة 
         أاير/مرررايو    ٢2                         لنائبرررة املفررروض العرررام اتر هرررا                                       مبوجرررب رسرررالة إلكرتونيرررة مررر  املسررراعدة اخلاصرررة  … 

                                     ر نظررا إىل عردم اختترام عمليرة ا ختيرار       ِ                                               ، أعِلم املدعي  عدم إمكانية النظر يف  لبه ملراجعرة القررا    ٢٠١٥
                                                                                    ما أعلم املدعي أيضا أن له حل إعادة رفع  لب مراجعة القرار فور اختتام عملية ا ختيار.

                                                          ، أوصل اللجنة ا ستشارية املعنية ابملروارد البشررية  تعيرني املرشرم     ٢٠١٥             حزيران/يونيه     ٢٢  يف   … 
                                                يف إقلرريم الضررفة ال ر يررة، وحظيررل هررذه التوصررية مبوافقررة                                         املختررار يف وظيفررة رئرريس مكتررب املرروارد البشرررية 

                          املفوض العام يف اليوم نفسه.
                                                     ، رفررع املرردعي دعررواه إىل حمكمررة االونررروا للمنازعررال كاحملكمررة ،     ٢٠١٥         آب/أشسررطس    ٢  يف   … 

                                           مث أرسلل الدعو  إىل املدعأل عليه يف اليوم نفسه.

__________ 

                             ابتنكليزية  ما يظهر يف رسائله.                                     تعتمد حمكمة ا ستئناا هجاء اسم املستأنف    ١ ك 
  .  ١1- ٢                         احلكم املطعون فيه، الفقرال    ٢ ك 
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                          زعررررال احلكررررم املطعررررون فيرررره الررررذي                  ، أصرررردرل حمكمررررة املنا    ٢٠١2                  ررررانون االول/ديسررررمرب      8  يف  -   1
           أنره ع يعمرل  ”                                                                   رفضل مبوجبره الطلرب علرأل أسرس موضروعية. وخلصرل إىل أن السريد املصردر ع يطعر  يف 

                                     وأن منروذج اتر ره الشخصري ع يعكرس خربتره   1 ك “َ                                               َقط يف منظمة دولية خارج  لده قبل أن توظفه الو الة
                                                                                خررارج مر ررز عملرره  وأنرره ع يرردع أن لديرره يررا  سررنوال مرر  اخلررربة خررارج مر ررز عملرره. وخلصررل حمكمررة 
                                                                                          املنازعال إىل أن الو الة، ابلترايل، ع يسرعها أن تعتررب أنره قرد عمرل خرارج  لرده علرأل املسرتو  الردويل.  مرا 

            أن  رل عمليرة               مجلرة أمرور منهرا            اسرتنادا إىل    ٥-                    يرار سرا قة يف الرتبرة ا                                رفضل ادعاءاته املتعلقة  عملية اخت
                                                                                           اختيار قائمة  ذاهتا، وأن إدراجره يف قائمرة قصررية لوظيفرة دوليرة مررة سرا قة   يعطيره احلرل يف أن يردرج يف 

                                    القائمة القصرية يف عملية اختيار  حقة.
       ، وقرردم     ٢٠١٧                   ررانون الثاين/ينرراير      9                                               علررأل النمررو املررذ ور أعرراه، قرردم السرريد املصرردر الطعرر  يف  -   ٤

  .    ٢٠١٧          آذار/مارس     ١1                  املفوض العام رده يف 
 

 البياانت املقدمة
                طعن السيد املصدر

                                                                             أخطأل حمكمة املنازعال م  حيث الوقائع والقانون واتجراءال عنردما خلصرل إىل أن السريد  -   ٥
                               اتجرررراءال الواجبرررة التطبيرررل. و ررران                                                            املصررردر   ميتلررر  اخلرررربة الدوليرررة املطلو رررة، وإىل أن الو الرررة قرررد اتبعرررل 

                                               مرر  قائمررة املرشررمني النرره يسررتويف املررؤهال املطلو ررة، و رران    ١                                   ينب رري أن يرردرج السرريد املصرردر يف الشرررةة 
                                                         ينب ي أن ةظأل ابالولوية يف عملية ا ختيار  وصفه مرشما داخليا.

                 ررب اخلررربة الدوليررة.          د اسررتوش شرر                                                  وأخطررأل حمكمررة املنازعررال يف عرردم اعتبررار أن السرريد املصرردر قرر -   2
                                                                                    اسررتوش السرريد املصرردر الشررررب تكررم إعارترره وخرباترره االخررر  خررارج مر ررز العمررل وفقررا للتوجيرره املتعلررل    إذ

                                          . وعلرررأل الررررشم مررر  أنررره ع يررردرج هرررذه املعلومرررال يف   2٥         ، الفقررررة  Rev    . 3/       1/104.2                    ابملررروظفني الررردوليني رقرررم
                                    علومررال عرر   ريررل نظررام التوظيررف وملفاترره                                               منرروذج اتر رره الشخصرري، ميكرر  للو الررة احلصررول علررأل هررذه امل

                           فررررة الشرررراشرة أن اخلررررربة الدوليررررة                                                       الشخصررررية. وأخطررررأل احملكمررررة يف عرررردم اعتبررررار أن اشرررررتارب إعرررران الوظي
                                                                      تستوش إ  خبربة خارج البلد االصلي فيه متييز وتعسف فيما يتعلل ابملوظفني احملليني.   
      أصرردرل  ”                       فرروض العررام، و ررذل  عنرردما                                         وأخطررأل حمكمررة املنازعررال عنرردما اعتمرردل حجرر  امل -   ٧

                                  ُ            فاخلربة الدولية للسيد املصدر سبل أن قُبلل يف عملية    “.                        لدعم ]دعو  املفوض العام[  …           حجة جديدة 
                                                                 ، أجريل معه مقا لة  شأهنا  و ناء علأل ذلر ،  ران ينب ري قبرول نفرس اخلرربة  ٥-                      اختيار لوظيفة ابلرتبة ا

  . ٤-                                      الدولية يف عملية اختيار لوظيفة ابلرتبة ا
                                                                         يلرتمس السرريد املصردر أن تررنق  حمكمرة ا سررتئناا احلكررم املطعرون فيرره ونكرم  تعويضررال عرر   -   8
                                                                                     االضرار املاديرة املرتتبرة علرأل ضرياع فرصرة العمرل ومرا يرترب علرأل ذلر  مر  خسرائر ماليرة متكبردة  سربب  ”

   “.                إجهاد وقلل ومتييز ”                                        واالضرار املعنوية اليت نتجل عما تعرض له م    “                   العملية شري العادلة
”  

  

__________ 

  .  ٢1                   املرجع نفسه، الفقرة    1 ك 
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               رد املفوض العام
                                                                             ع ترتكب حمكمة املنازعال أي خطأ يف تقييم االدلة ويف ما خلصل إليره مر  أن السريد املصردر  -   9

                                                                                              ميل  اخلربة الدولية املطلو ة. وحقيقة أن التفاصيل املتعلقرة  سرفر السريد املصردر يف مهرام رإيرة وإعارتره 
                                            ذال صرلة، الن السريد املصردر يتممرل عربء إيبرال أنره                                         خارج مر رز عملره متروفرة يف نظرام التوظيرف شرري 

                                     يستويف الشرورب عندما قدم  لبه للوظيفة.
                                                                               ع ترتكب حمكمة املنازعال أي خطأ  عدم اعتبار خربة السيد املصدر خارج مر ز العمل. وعلرأل  -    ١٠

                                                                             أي حرررال،  مرررا  حظرررل حمكمرررة املنازعرررال، ع يررردع السررريد املصررردر أن لديررره يرررا  سرررنوال مررر  اخلرررربة
                                    املطلو ة يف جمال العمل خارج مر ز عمله.

                                                                               ع يررتم تنرراول ادعرراء السرريد املصرردر بنرره  رران ينب رري منمرره االولويررة لررد  النظررر  مرشررم داخلرري  -    ١١
                                                                                        أدانه، وابلتايل ليس معروضا علأل النمو الواجب أمام حمكمرة ا سرتئناا.  مرا أنره ع يقردم أي أدلرة علرأل 

                                                      مررره بن الو الررة ع تقررردم مرررا يكفرري مررر  الرررردود   أسرراس لررره. وقرررد                                  التمييررز القرررائم علرررأل أسرراس حمظرررور، وزع
       سا قا.   ٥-                                                                  أصا ل حمكمة املنازعال أيضا عندما جتاهلل عملية اختياره يف وظيفة  رتبة ا

                                                                             نظرل الو الة وحمكمة املنازعال يف خربة السيد املصدر  شكل سليم. وحيث أن السريد املصردر  -    ١٢
                                                        ، ع تكرر  لديرره فرصررة للرتقيررة يف املسررتقبل املنظررور. و  يوجررد أسرراس  ١    ُ                         ع يُرردرج يف قائمررة مرشررمي الشرررةة

                                                                     ملنم تعويضال ع  أضرار مادية أو معنوية، وع تقدم أي أدلة تدعم أاي منهما.
                                 يلتمس املفوض العام رف  هذا الطع . -    ١1
 

 االعتبارات
                   ملائرم تلخريا السروا ل                                                            قبل الشروع يف النظر يف احلج  املقدمة يف استئناا هرذه القضرية، مر  ا -    ١٤

                     سرررررتها فيمرررررا يتصرررررل مبسرررررائل                                                               القضرررررائية حملكمرررررة ا سرررررتئناا فيمرررررا يتعلرررررل  نطررررراق املراجعرررررة القضرررررائية و ار 
          والرتقيال.          التعيينال

                         م  ميثاق االمم املتمردة  ١ ك     ١٠١                                                      فيما يتعلل ابلسلطة التقديرية املخولة لإلدارة، مبوجب املادة  -    ١٥
ُ                                  م االساسرري للمرروظفني، ُ ررول االمررني العررام سررلطة تقديريررة واسررعة         مرر  النظررا   ١- ٤       كج  و   ٢- ١         والبنرردي                     

                                                                                 النطرررراق يف املسررررائل املتعلقررررة ابختيررررار املرررروظفني. وقررررد أوضررررمل السرررروا ل القضررررائية  ررررذه احملكمررررة، لررررد  
                                                                                         اسررتعراض تلرر  القرررارال، أن احملررا م تترروىل تقيرريم مررا إذا  انررل االنظمررة والقواعررد املعمررول  ررا قررد  بقررل، 

                       احملرررا م أن تسرررتبدل قرارهرررا                                              مطبقرررة علرررأل فرررو منصرررف وشرررفاا وشرررري متييرررزي. ولررريس دور         إذا  انرررل     ومرررا
  .  ٤ ك      اتدارة       قرار

__________ 

             انيرديرماير ضرد                   ، اقتباسرا مر  قضرية   ٢٧         ، الفقررة    UNAT    -669-    2016           ، احلكرم رقرم                                 خوشروا ضد االمني العام ل،مم املتمدة   ٤ ك 
  ،    UNAT    -603-    2015           ، احلكم رقم                               الاجئني الفلسطينيني يف الشرق االدىن                                            املفوض العام لو الة االمم املتمدة تشاية وتش يل 

  ،    UNAT    -265-    2012           ، احلكرررررم رقرررررم                                    وليون رررررديل ضرررررد االمررررني العرررررام ل،مرررررم املتمرررردة                          ، وا قتباسرررررال الرررررواردة فيرررره    ٢١       الفقرررررة 
                          ، وا قتباسال الواردة فيه.  1٠       الفقرة
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  :  ٥ ك ن            وذ ران أيضا أ -    ١2
                                                                                 حمكمة املنازعرال متتلر  الو يرة القضرائية تل راء عمليرة اختيرار أو ترقيرة، ولكر     روز  را أن   … 

                                       يتلقررأل املرشررمون فرصررة النظررر العررادل، وي يررب                                               تفعررل ذلرر  إ  يف حررا ل اندرة لل ايررة. وعمومررا، عنرردما 
                                                                                        التمييز والتميز، وتتبع اتجراءال السليمة، وتؤخذ مجيع املواد ذال الصلة يف احلسربان، تتمسر  حمكمرة 

                                املنازعال  عملية ا ختيار/الرتقية.
                                                                              مجيررع املرشررمني أمررام فريررل إجررراء املقررا ال لررديهم احلررل يف ا عتبررار الكامررل والعررادل لطلبررال  … 

                                                                             ترشرررمهم. و رررب علرررأل املرشرررم الرررذي يطعررر  يف احلرمررران مررر  الرتقيرررة أن يثبرررل مررر  خرررال أدلرررة واضرررمة 
                                                                                      ومقنعررة انتهرراج اتجررراءال أو نيررز أعضرراء الفريرررل أو اعتبررار مررواد شررري ذال صررلة أو جتاهررل مرررواد ذال 

                                                                              صلة. وقد تكون هناج أسباب أخر  أيضا. وسوا يتوقف ذل  علأل وقائع  ل حالة علأل حدة.
 …  
                                                                       يوجرررد دائمرررا افررررتاض بن االعمرررال الرإيرررة ترررؤد  علرررأل وجههرررا الصرررميم. ويطلرررل علرررأل هرررذا   … 

                                                                                افررررتاض السرررامة. ولكنررره افررررتاض شرررري قرررا ع. فرررلن متكنرررل اتدارة، ولرررو ابلقررردر االدىن، مررر  إيبرررال أن 
  د                                                                                    ترشريم املسرتأنفة قررد حظري اب عتبررار الكامرل واملنصررف، تكرون قرد لبررل افررتاض ا لتررزام ابلقرانون. و عرر

                                                                                       ذل  ينتقل عبء اتيبال ليصبم علأل عاتل املستأنفة اليت  ب عليها أن تثبل ابلدليل الواضرم واملقنرع 
ُ                          أهنا قد ُحرمل م  فرصة عادلة للرتقية.         

                                                                            و بقل حمكمة املنازعال علأل الوجه الصرميم املبرادا السرا قة يف نظرر  عر  السريد املصردر يف  -    ١٧
                                                       تفصيل أدانه، فلن حمكمة املنازعال ع ترتكب أي أخطراء قانونيرة                                    عملية ا ختيار. و ما نوقش مبزيد م  ال

                            أو وقائعية عندما رفضل  لبه.
                                                                              ويفيد السيد املصدر بن حمكمة املنازعال أخطأل م  حيث الوقائع وم  حيث القانون عندما  -    ١8

              راءال الواجبررة                                                                            وجرردل أنرره   ميلرر  اخلررربة الدوليررة املطلو ررة للوظيفررة وأن عمليررة ا ختيررار قررد امتثلررل لإلجرر
                                                                                        التطبيرل. ويردفع بن لديره اخلررربة الازمرة الداء مجيرع الواجبررال احملرددة، ولديره العرردد املطلروب مر  سررنوال 
                                                                                           اخلربة الدولية. ويدعي  ذل  أنه علأل الرشم م  أن إعارته وأسفاره يف مهام رإية ع تك  مفصلة يف منوذج 

ِ    علررررأل نظررررام التوظيررررف، وتكررررم أن الو الررررة أِذنررررل                                                سررررريته الذاتيررررة،  انررررل هررررذه املعلومررررال متاحررررة للو الررررة                                    
        ويسرهتا.    ا
        ما يلي:   I/  104.2     /Rev.     3                                           م  االمر التوجيهي املتعلل ابملوظفني الدوليني رقم     ٢٧              وتقتضي الفقرة  -    ١9

                                                                           حيثمرا  تررار مردير التوظيررف النظرر يف مجيررع مقردمي الطلبررال املرؤهلني، يكمررل قسرم التوظيررف   … 
                                                              ايررة فرررتة اتعرران. مث يضررع قسررم التوظيررف قائمررة  ويلررة اسررتنادا إىل تقيرريم                        اسررتعراض مجيررع الطلبررال يف هن

                                                                          أويل ملررررؤهال املرشررررمني اال ادمييررررة وخررررربهتم يف العمررررل علررررأل النمررررو املبررررني يف اتعرررران عرررر  الوظيفررررة 
                                                 علررررأل املرشررررمني الررررذي  يوفررررون وفرررراء اتمررررا ابملتطلبررررال الرررردنيا،   “  ١       الشرررررةة  ”          ُ           الشرررراشرة. وُتطلررررل تسررررمية 

          علررأل الررذي    “  1       الشرررةة  ”                                                    علررأل الررذي  يوفررون وفرراء جزئيررا ابملتطلبررال أو مبررا يعاد ررا، و  “  ٢       الشرررةة  ”  و
                 القائمة الطويلة.   ٢        والشرةة    ١                                   يوفون ابملتطلبال. ويشكل مرشمو الشرةة    

__________ 

              انظرررر أيضرررا   ٢2        والفقررررة     ٢١  و     ٢٠          ، الفقرررراتن    UNAT    -122-    2011           ، احلكرررم رقرررم                                رو نرررد ضرررد االمرررني العرررام ل،مرررم املتمررردة   ٥ ك 
           ، احلكرررم رقرررم                                                                                        انيرررديرماير ضرررد املفررروض العرررام لو الرررة االمرررم املتمررردة تشايرررة وتشررر يل الاجئرررني الفلسرررطينيني يف الشررررق االدىن

2015    -UNAT    -603    2015           ، احلكم رقم                                  ستيدتلر ضد االمني العام ل،مم املتمدة   ، و  ٢1         ، الفقرة    -UNAT    -547   ٢٧      لفقرة    ، ا  .  
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                                                       ويف احلالة قيد النظر، اشرترب اتعان ع  ش ور الوظيفة ما يلي: -    ٢٠
                                           ة حكوميرة أو دوليرة أو جتاريرة  بررية علرأل الصرعيد                                   يا  سنوال مر  اخلرربة ذال الصرلة يف منظمر 

                                                    الدويل خارج البلد االصلي، مبا يف ذل  اخلربة يف  لدان انمية.
  : (2 )                                                                   وفيما يتعلل ابخلربة الدولية املطلو ة للوظيفة، وجدل حمكمة املنازعال ما يلي -    ٢١

               توظفررره الو الرررة.                                                               يطعررر  املررردعي يف أنررره ع يعمرررل قرررط يف منظمرررة دوليرررة خرررارج  لرررده قبرررل أن   … 
ُ                                                           ولطاملررا  انرررل الوظررائف الررريت ُعررني  رررا يف الو الررة يف شرررزة. وعليرره، جترررد حمكمررة ]املنازعرررال[ أنرره ع يكررر                           
                                                                                     إبمكان الو الة اعتبار املردعي قرد عمرل خرارج  لرده علرأل مسرتو  دويل. ويرزعم املردعي أنره عمرل ] صرفة 

                             ذه املعلومررررة   ترررررد يف منرررروذج اتر رررره                                                       قررررائم بعمررررال[ يف أقرررراليم لتلفررررة مرررر  أقرررراليم العمليررررال  شررررري أن هرررر
ُ                                             الشخصي،  ما ع يزعم املدعي أنه ُعني  صفة القائم ابالعمال خارج شزة مدة يا  سنوال.                               

                                                                                جند أي أسباب تردعوان لنختلرف مرع ذلر  ا سرتنتاج. و  يزعرزع ا سرتنتاجال الوقائعيرة الريت  -    ٢٢
                                        م  النظام االساسي حملكمرة ا سرتئناا عنرد وجرود          كهر   ١ ك   ٢                                  خلصل إليها حمكمة املنازعال إ  املادة 

                                                                                      خطأ يف الوقائع يؤدي إىل اختاذ قررار يبردو ءراء أنره شرري معقرول، وهرو لريس احلرال هنرا. ونرر  أن حمكمرة 
                                                                                       املنازعررال نظرررل  عنايررة و صررورة عادلررة يف احلجرر  الرريت سرراقها السرريد املصرردر فيمررا يتعلررل ابخلررربة الدوليررة 

                                                                 ة علررأل ذلر ، فرلن السريد املصرردر ع يرف  عربء إيبرال أنرره حررم مر  فرصرة عادلررة                       املطلو رة للوظيفرة. وعراو 
                                       لاختيار م  خال تقدمي أدلة واضمة ومقنعة.

                                                                                  ويفيد السيد املصدر  ذل  بن حمكمة املنازعال أخطأل  شرأن املسرائل الوقائعيرة والقانونيرة إذ  -    ٢1
        مر  االمرر     2٥                         ويردعي أن هرذا  رالف الفقررة                                                      قررل أن تكون اخلربة الدولية املطلو ة خرارج البلرد االصرلي.

                                          ، الذي ينا علأل أن اخلربة الدولية تستوش،  د   I/  104.2     /Rev.     3                                   التوجيهي املتعلل ابملوظفني الدوليني رقم 
   مر     : ”  2٥                                                                                  م  ذل ، ابخلربة خارج مر ز العمل. ويشري السيد املصدر إىل الصي ة التالية الواردة يف الفقررة 

   “.                                                                  ذال الصلة حدا أدىن مدته سنتان م  اخلربة الدولية خارج مر ز عمل الوظيفة                  املهم أن تشمل اخلربة 
  : (٧ )                                              وفيما يتصل  ذا الشأن، رأل حمكمة املنازعال ما يلي -    ٢٤

         [، يتجلرأل  I/  104.2     /Rev.     3                                             ، م  االمر التوجيهي املتعلل ابملوظفني الردوليني رقرم   ٢٧           م  ]الفقرة   … 
                            إىل مقا لررة. ويررزعم املرردعي أنرره     ١                      يرردعو فقررط مرشررمي الشرررةة                                أن للمرردير صرراحب التعيررني احلررل يف أن 

                                     النره يسرتويف مجيرع متطلبرال الوظيفرة  مرا هري    ١             ُ                              ان ينب ري أن ُيصرنف علرأل أنره مرشرم ضرم  الشررةة 
                                                                                       معلنررة يف إعرران الشرراشر، ويررذ ر ابلتمديررد أنرره يعمررل يف شررعبة التعرروي  وخرردمال اتدارة التا عررة تدارة 

                        ، وهو حاليا رئيس القسم.    ١998                                       سة العامة ل،ونروا يف شزة منذ شبارب/فرباير                     املوارد البشرية يف الرائ
                                                                          ويرررردفع املفرررروض العررررام بن تربيررررر حمكمررررة املنازعررررال، اسررررتنادا إىل الشرررررورب املنصررررو  عليهررررا يف  -    ٢٥

                                       مرر  االمررر الترروجيهي املتعلررل ابملرروظفني الرردوليني     ٢٧                              ق             اتعرران عرر  الوظيفررة الشرراشرة، صررميمق يف أن الفقرررة 
                                                                تررررنا علررررأل أن القائمررررة الطويلررررة تنشررررأ علررررأل أسرررراس تقيرررريم أويل ملررررؤهال املرشررررمني    I/  104.2     /Rev.     3     رقررررم

                                                                                       اال ادميية واخلربة يف العمل علأل النمو املبني يف اتعان ع  الوظيفة الشاشرة. وحىت لو افرتضنا جد  أن 
                كمرة املنازعرال أن                                                                     خربة السريد املصردر خرارج مر رز العمرل تعتررب خرربة دوليرة، يظرل صرميما  مرا  ينرل حم

__________ 

  .  ٢1                        احلكم املطعون فيه، الفقرة   (2 ) 

  .  ٢١                   املرجع نفسه، الفقرة   (٧ ) 
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                                                                                       السيد املصدر ع يبني يف منروذج سرريته الذاتيرة أنره عمرل  صرفة قرائم بعمرال يف ميرادي  عمليرال لتلفرة وع 
ُ                                           يزعم أنه ُعني  صفة قائم بعمال خارج شزة لفرتة يا  سنوال.           

      ملروظفني                          مر  االمرر التروجيهي املتعلرل اب    ٢٧                                               ونتفل مع املفوض العرام. وتردعم قرراءة  سريطة للفقررة  -    ٢2
                                                             ا سررتنتاج الررذي خلصررل إليرره حمكمررة املنازعررال بن عمليررة ا ختيررار ينب رري    I/  104.2     /Rev.     3            الرردوليني رقررم 

                                                                                  أن تستند إىل تقييم املؤهال اال ادمييرة للمرشرمني وخرربهتم يف العمرل علرأل النمرو املبرني يف اتعران عر  
                              ن الو الرررة   ميكررر  أن تعتررررب السررريد                                                        الوظيفرررة الشررراشرة. و نررراء علرررأل ذلررر ، فرررلن حكرررم حمكمرررة املنازعرررال ب

                      يا  سنوال م  اخلرربة ذال  ”                                                            املصدر بنه استوش الشررب الصريم يف اتعان ع  الوظيفة الشاشرة كأي 
         تيث يكون   “                                                                             الصلة يف منظمة حكومية أو دولية أو جتارية  برية علأل املستو  الدويل خارج  لده االصلي

                                                    املذ ورة أعاه م  االمر التوجيهي املتعلل ابملوظفني الدوليني     ٢٧    قرة                            ق       مؤها للوظيفة املعنية  متوافلق مع الف
  . I/  104.2     /Rev.     3    رقم 
       املررؤهال  ”           ، نررل عنرروان  I/  104.2     /Rev.     3                                            يررنا االمررر الترروجيهي املتعلررل ابملرروظفني الرردوليني رقررم  -    ٢٧

            علأل ما يلي:    2٥           ، يف الفقرة  “                                           واخلربال املطلو ة. ا حتياجال م  الوظائف الفنية
            ، مرر  املهررم  ٥                               يفررة دوليررة كانظررر املبررادا، الفقرررة                                                   ا مررع املعررايري املتعلقررة  تمديررد املتطلبررال الازمررة تنشرراء وظ   متشرري 

                                                                                          أن تشمل اخلربة ذال الصلة سنتني  مرد أدىن مر  اخلرربة الدوليرة خرارج مر رز عمرل الوظيفرة. و نراء علرأل ذلر ، 
                                         يرة يف  لرداهنم االصرلية عنردما يكرون هرذا التعيرني                                                          يتم عادة اختيار املرشمني لشر ل وظيفرة دوليرة مر  الفئرة الفن

                                                   تعيينهم االول ابعتبارهم موظفني دوليني م  الفئة الفنية.
              لتذ ر ما يلي:    2٧            ومتضي الفقرة  
                                                                                   ابتضرافة إىل شرررورب احلرد االدىن املبينررة أعراه، ينب رري أن يبرني التوصرريف الروظيفي واتعرران عر  الشرراشر  

                                                               الرريت ينب رري أن تنظررر فيهررا وحرردة التعيررني  عررني ا عتبررار يف إعررداد القائمررة                           عررددا مرر  املتطلبررال املستصررو ة 
                           القصرية و/أو اختيار املرشمني.

                            م  نفرس االمرر التروجيهي املتعلرل     2٧   و    ٢٧                 ابقرتان مع الفقرتني     2٥                         وتؤ د قراءة  سيطة للفقرة  -    ٢8
                                الوظيفررة واردة يف شررررب احلررد االدىن مرر                                                       ابملرروظفني الرردوليني أن فرررتة سررنيت اخلررربة الدوليررة خررارج مر ررز عمررل 

                                                                                     اخلربة للوظائف الدولية، وأنه ميك  أن يبرني توصريف الوظيفرة واتعران عر  الشراشر، ابتضرافة إىل ذلر ، 
                                                                             املؤهال واخلربال املستصو ة اليت ينب ي أن تنظر فيها وحدة التعيني عند اختيار املرشمني.

                       ، الشرررب الروارد يف اتعرران                         ملصردر،   يتعرارض، أو يتنراش     سريد ا                          وابلترايل، خافرا ملرا حراج   ره ال -    ٢9
                                                    . ولررذل ، جنررد أن حجررة السرريد املصرردر   أسرراس  ررا  وعرراوة علررأل   2٥                             عرر  الوظيفررة الشرراشرة مررع الفقرررة 

                                                                                    ذلر ، فرلن اعتمراده علرأل هررذا احلكرم يف شرري حملره النرره ع يثبرل،  مرا سربل أن أشررري إليره مر  قبرل يف هررذا 
                                     ولية لفرتة يا  سنوال خارج مر ز العمل.                    احلكم، أنه ميتل  خربة د

                                                                           ولنفس االسباب، نر  أن دفراع السريد املصردر بن حمكمرة املنازعرال أخطرأل يف عردم اسرتنتاج  -    1٠
                      يقوم علأل أي أساس.  “             متييزي وتعسفي ”                               أن اشرتارب اخلربة خارج البلد االصلي 

                          ي وأنرره لرريس فرصررة يعيررد فيهررا                                                    وتؤ ررد حمكمررة ا سررتئناا أن إجررراء ا سررتئناا ذو  ررا ع تصررميم -    1١
                                                                                 را شري راض  رر  حججره. و   روز لطررا تكررار حجر  يف ا سرتئناا ع تقبلهرا احملكمرة ا  تدائيرة. 
                                                                                   وتتمثرررل مهمرررة حمكمرررة ا سرررتئناا يف نديرررد مرررا إذا  انرررل حمكمرررة املنازعرررال ارتكبرررل أخطررراء وقائعيرررة أو 
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                                         و يتهرا القضرائية، علرأل النمرو املنصرو  عليره يف                                                 قانونية، أو جتاوزل و يتها أو اختصاصرها، أو ع مترارس 
                                                                           م  النظام االساسي حملكمة ا ستئناا. ويتممل املسرتأنف عربء إقنراع حمكمرة ا سرتئناا  ١ ك   ٢      املادة 

                                                                              بن احلكرررم الرررذي يسرررعأل إىل الطعررر  فيررره معيرررب. ويرتترررب علرررأل ذلررر  أن علرررأل املسرررتأنف أن ةررردد أوجررره 
  .  8 ك                                                ويذ ر االسباب اليت استند إليها يف أت يد أن احلكم معيب                                   القصور املزعومة يف احلكم املطعون فيه،

                                                                           ومرر  الواضررم أن السرريد املصرردر شررري راض عرر  قرررار حمكمررة املنازعررال. ومررع ذلرر ، ع يثبررل أي  -    1٢
                                                                                     خطررأ يف ا سررتنتاج الررذي خلصررل إليرره حمكمررة املنازعررال بن قرررار الو الررة عرردم اختيرراره نررت  عرر   ارسررة 

                                                              يرررة وع ينطرررو علرررأل دوافرررع شرررري سرررليمة أو شرررري قانونيرررة. ويكتفرررأل ابتعرررراب عررر                        صرررميمة لسرررلطتها التقدير 
                                                                                  اختافرره مررع اسررتنتاجال حمكمررة املنازعررال، ويعيررد تقرردمي دفوعاترره إىل هررذه احملكمررة. وهررو ع يررف  عرربء 

  .  9 ك                                            إيبال وجود خطأ يف احلكم املطعون فيه مبا يربر نقضه
                                          كمرة املنازعرال أخطرأل يف اسرتنتاج أنره يفتقرر إىل                                     ويف هذا السياق، يردفع السريد املصردر بن حم -    11

                   ُ       ، رشرم أن هرذه اخلرربة قُبلرل مر   ٤-                                                             اخلربة الدولية املطلو ة يف عملية ا ختيار ذال الصرلة لوظيفرة  رتبرة ا
                                                       ، أجريل معه مقا لة  شأهنا. ومثلما استنتجل حمكمة املنازعال  ٥-                                 قبل يف عملية اختيار لوظيفة  رتبة ا

                                                                  لدفع شري سرليم الن  رل عمليرة اختيرار قائمرة  رذاهتا، وحرىت إذا  ران املرشرم قرد                      شكل صميم، فلن هذا ا
                                                                                           أدرج يف قائمة التصفية لوظيفة دولية مرة سا قة، فرلن ذلر    يعطيره احلرل يف أن يردرج يف قائمرة التصرفية 

                     لعملية اختيار مقبلة.
                   مرررر التررروجيهي املتعلرررل                                                        وأخرررريا، يشرررري السررريد املصررردر إىل أحكرررام لتلفرررة أخرررر ، مبرررا يف ذلررر  اال -    1٤

                                     ، والنظررررررررام االساسرررررررري للمرررررررروظفني الرررررررردوليني رقررررررررم  Rev.     4 /Amend      -1/       1/104.2                    ابملرررررررروظفني الرررررررردوليني رقررررررررم
Cod.I/      61  /Rev.     5  لدعم دفعه بنه مؤهل للوظيفة، وأنره  ران ينب ري أن يردرج يف قائمرة التصرفية وأنره  ران ،                                                                              

ُ                                            ينب رري أن مُيررنم االولويررة  مرشررم داخلرري. وع تثررر هررذه املسررائل أ                                 مررام حمكمررة املنازعررال، وابلتررايل   ميكرر           
                          . ونررر  أن  عر  السرريد املصرردر   ١٠ ك                                                      عرضرها للمرررة االوىل يف ا سرتئناا  رري تنظرر فيهررا حمكمررة ا سرتئناا

                      يف هذا الصدد شري مقبول.
                                                                             و نرراء علررأل مررا تقرردم، نررر  أن السرريد املصرردر ع يثبررل أن حمكمررة املنازعررال ارتكبررل أخطرراء يف  -    1٥

                        نونية مبا يربر نق  حكمها.                 مسائل وقائعية وقا
                                                                                واسررتنتاجنا أن حمكمررة املنازعررال ع ترتكررب أي أخطرراء قانونيررة أو وقائعيررة يف رفرر   عرر  السرريد  -    12

                                                                                         املصرردر يف قرررار عرردم اختيرراره مينررع السرريد املصرردر مرر  التمرراس تعرروي . ونظرررا لعرردم وجررود لالفررة قانونيررة، 
__________ 

-    2015           ، احلكرم رقرم                                                                                    الصاحل ضد املفوض العام لو الة االمم املتمردة تشايرة وتشر يل الاجئرني الفلسرطينيني يف الشررق ا دىن   8 ك 

UNAT    -594    شاية وتش يل الاجئرني الفلسرطينيني يف الشررق                                          االشقر ضد املفوض العام لو الة االمم املتمدة ت      1٠         ، الفقرة                                      
  ،                                 رويو ررا ضررد االمررني العررام ل،مررم املتمرردة                          ، وا قتباسررال الررواردة فيرره    ١٥         ، الفقرررة    UNAT    -579-    2015            ، احلكررم رقررم:     ا دىن

  .  ٢٤         ، الفقرة    UNAT    -487-    2014         احلكم رقم 

  ،                               شيهر ضد االمني العام ل،مم املتمدة      ٢٤       الفقرة   ،    UNAT    -487-    2014           ، احلكم رقم                                 رويو ا ضد االمني العام ل،مم املتمدة   9 ك 
-    UNAT-    2011           ، احلكم رقم                                عباسي ضد االمني العام ل،مم املتمدة              انظر أيضا   1٧         ، الفقرة    UNAT    -236-    2012         احلكم رقم 

  .  1٠         ، الفقرة    UNAT    -035-    2010           ، احلكم رقم                                  و ريشلو ضد االمني العام ل،مم املتمدة      ٢٧         ، الفقرة    110

            ، احلكرم رقرم:                                                                                 مد ضد املفوض العام لو الة االمم املتمدة تشاية وتش يل الاجئني الفلسطينيني يف الشرق ا دىن         حيمور واحمل   ١٠ ك 
2016    -UNAT    -688    2015           ، احلكررم رقررم                                 سررتيدلر ضررد االمررني العررام ل،مررم املتمرردة و      18         ، الفقرررة    -UNAT    -547    ٢٥         ، الفقرررة      

  .  2١         ، الفقرة    UNAT    -221-  12  20           ، احلكم رقم                                 سيمونز ضد االمني العام ل،مم املتمدة و



 األمم املتحدة لالستئنافحمكمة 

 UNAT-771-2017 احلكم رقم

 

  

9/11 17-20438 (A) 

 

                         ميكر  مرنم أي تعروي  عنرد  ”            كمرة مر  قبرل،                                           يوجد ما يربر مرنم أي تعروي . و مرا ذ ررل هرذه احمل   
                                                                                    يبول عدم وجود لالفة قانونية  و  ميك  منمه عندما   يكون هناج خرق حلقروق املوظرف أو لالفرال 

  .  ١١ ك “                      إدارية يف حاجة إىل تصميم
                ُ           و ناء علأل ذل ، يُرف  الطع . -    1٧
 

  

__________ 

        وشررا  ضررد                   ، اقتباسررا مرر  قضررية   11         ، الفقرررة    UNAT    -669-    2016           ، احلكررم رقررم                                 خوشررروا ضررد االمررني العررام ل،مررم املتمرردة   ١١ ك 
  ،    UNAT    -537-    2015           ، احلكم رقم                                                                           املفوض العام لو الة االمم املتمدة تشاية وتش يل الاجئني الفلسطينيني يف الشرق االدىن

       UNAT    -508-    2015           ، احلكرم رقرم                                نرويكي ضرد االمرني العرام ل،مرم املتمردة                            اسال الواردة فيه  انظرر أيضرا         ، وا قتب  ٤٠       الفقرة 
       ، احلكرم                                 أنطا ي ضد االمني العرام ل،مرم املتمردة     و   UNAT    -420-    2014           ، احلكم رقم                                أوميه ضد االمني العام ل،مم املتمدة و

  .   UNAT    -095-    2010    رقم 
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      احل كم

  .        UNRWA DT/         2016/037ُ            ُ                                         يُرف  الطع  ويُقر مبوجبه حكم حمكمة االونروا للمنازعال رقم  -    18
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                                           النسخة االصلية وذال احلجية: النسخة اتنكليزية

                   ، يف فيينا، النمسا.    ٢٠١٧                                        صدر يف هذا اليوم الرا ع عشر م  متوز/يوليه 
 كتوقيع    

 
 ، رئيساالقاضي ريكوس

 كتوقيع 
 

 القاضي مرييف

 كتوقيع 
 

 القاضية هالفيلد
  

                          يف نيويورج، الو ايل املتمدة.      ٢٠١٧ ُ                                            قُيد يف السجل يف هذا اليوم اخلامس م  أيلول/سبتمرب 
  
 كتوقيع   

 
  ويتشينغ لني، رئيس قلم احملكمة

 


