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  مقدمة

 

 UNRWA/DT/HQA/2012/008قضيتين رقم في ال موحدھذا حكم  .1

في  على القضيتين موحداً رفع رداً ؛ وبما أّن الُمدعى عليه UNRWA/DT/HQA/2012/044و

قلقت المحكمة من أن تطلب رد المدعية بشأن ھذه  بدون أمر رسمي 2012نوفمبر/تشرين الثاني  1

أعِطيت المدعية  2013أبريل/نيسان  15) المؤرخ 2013( 014وبموجب ا"مر رقم المسألة. 

عليه؛   جراءات أو التعبير عن موافقتھار أمر لدمج الرفع أي اعتراض ُمعلل على إصدا الفرصة

 2الطرفين تحمل تاريخ بيد أّن ھذا الحكم فُسخ عندما أعلِمت المحكمة أّنه بموجب رسالة إلى 

أعلمت المحكمة الطرفين أّن "...قاضية المحكمة قررت دمج ھذه  2012أكتوبر/تشرين ا"ول 

على القضيتين." ونظراً إلى أّن دمج القضيتين نشأ  موحد القضية...وتطلب إلى الُمدعى عليه رفع ردّ 

إن كان من من رسالة وليس من أمر من المحكمة، فقد كانت المھمة ا"ولى للمحكمة ھي أن تطمئن 

قانونية والوقائعية المشتركة المسائل الالم�ئم إصدار أمر رسمي لدمج ا جراءات نظراً إلى 

ياب أي اعتراض، ُتصدر المحكمة بموجب ھذا أمراً رسمياً غفي الظاھرة في ھاتين القضيتين. و

 ي أعِطي في السابق بتعليمات من قاضية أخرى. ذال التوجيهيقنن 

 

 تطعن المدعية في القرارين التاليين في كل قضية:  .2

 

وھي وظيفة رئيسة شعبة  –قرار إلغاء الوظيفة التي كانت تشغلھا : 008/2012  ) أ(

الخدمات ا(جتماعية في دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في الرئاسة العامة 

الوكالة أّن المدعية موظفة فائضة مؤقتاً لمدة ستة  اعتبارو –للوكالة في عمان 

 . 2011أغسطس/آب  24أشھر اعتباراً من 

ب الفائض وھو قرار عدم تمديد تعيينھا محدد ا"جل بسب: 044/2012  ) ب(

 الوظيفي. 
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ألغَيت نتيجة عملية إعادة أّن وظيفة رئيسة شعبة الخدمات ا(جتماعية بيحتج الُمدعى عليه  .3

، وأّن قرار عدم تمديد تعيين المدعية محدد ا"جل بسبب شرعيةبصورة  ھيكلة حقيقية أجَريت

عليه أيضاً إّن جميع الفائض الوظيفي كان ممارسة سليمة (جتھاد الُمدعى عليه. ويقول الُمدعى 

الجھود المعقولة ُبذلت  يجاد وظيفة بديلة م�ئمة للمدعية؛ ونظراً إلى عدم إيجاد شواغر م�ئمة فقد 

 قانونياً. كان قرار إنھاء ع�قة التوظيف مع الوكالة بسبب الفائض الوظيفي قراراً 

  

  تقرير الوقائع

 

، بدأت المدعية العمل مع الوكالة بموجب تعيين محدد ا"جل 2008أغسطس/آب  24 في .4

مدته ث�ث سنوات في وظيفة رئيسة شعبة الخدمات ا(جتماعية في دائرة ا غاثة والخدمات 

 ا(جتماعية. 

 

لم ينشأ نزاع في ھذه ا جراءات بشأن أداء المدعية في خ�ل سريان عقدھا محدد ا"جل  .5

ّنه "( يطعن في أداء المدعية" وذكر أّن أداء المدعية قُيم ، وأشار الُمدعى عليه إلى أتبث�ث سنوا

وبذلك، . هعلى أّنه "جيد جداً" في السنة ا"ولى من عقدھا، وأّنه "يلبي التوقعات" في السنة الثانية من

لقول المدعية إّنھا  تمھيدمن ھذا الحكم ُيعتد بھا فقط على أّنھا فإّن الوقائع المبينة في الفرع التالي 

 اسُتھدفت على نحو غير عادل لكي ُتخَرج من وظيفتھا. 

 

  

 المديرة السابقة لدائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعيةشكوى التحرش ضد بيث ُكّتاب   . أ

 

، وقبل نحو خمسة أشھر من تاريخ انقضاء العقد ا"ولي للمدعية، 2011مارس/آذار  1في  .6

ب مديرة دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية والسيدةُ مارثا مايرز نائبة مديرة انتقدت السيدة بيث ُكّتا

في كان دائرة الخدمات ا(جتماعية المدعيَة بسبب تعليقات كتبتھا في رسالة إليكترونية إلى موظف 
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م إنھاؤه قبل أن يغادر. وقد ُعبر عن ھذا زصدد ا(ستقالة، وكان موضوع التعليقات ھو العمل الذي ل

أدت إلى اجتماع متابعة  2011مارس/آذار  15القلق في رسالة إليكترونية قصيرة تحمل تاريخ 

رسالة امتدت على . وفي 2011مارس/آذار  17ُعقد بين المدعية والسيدة ُكّتاب والسيدة مايرز في 

، لّخصت السيدة ُكّتاب النقاط التي 2011مارس/آذار  21ث�ث صفحات ونصف تحمل تاريخ 

. ، وقد شملت انتقاداً واسعاً "سلوب المدعية في التواصل والتفاعل مع اYخريني ا(جتماعأثيرت ف

وتقول الرسالة إّن السيدة مايرز، التي انضمت إلى الوكالة في وظيفة نائبة مديرة دائرة ا غاثة 

وجھة ترفض والخدمات ا(جتماعية في بداية العام، عّبرت في ا(جتماع عن شعورھا بأّن المدعية 

 نظرھا "ّنھا موظفة جديدة ولم تحترمھا. 

 

 2من الجلي أّن المدعية استاءت من ا(نتقاد الموجه من المديرتين؛ وبموجب رسالة مؤرخة  .7

إلى السيدة كورنيليا موسى التي كانت مديرة الموارد البشرية آنذاك، طلبت  2011مايو/أيار 

مارس/آذار  17اب من "قرار إداري تأديبي في المدعية "مراجعة مستقلة" لما بدر من السيدة ُكتّ 

."، كما أشارت إلى أّنھا فوجئت 2011مارس/آذار  21رسالة لفت نظر رسمية في تلته  2011

با(نتقاد "ّنه ناقض أحدث تقرير أداء دوري لھا. وذكرت أيضاً أّنھا قُيمت في تقرير ا"داء الدوري 

على أّنھا "تفوق توقعات ا"داء" إزاء الكفاية المتمثلة في ا دارة، وأثنِي  2010الخاص بھا لعام 

روح فريق  متماسكة ومنتجة في شعبة الخدمة ا(جتماعية." وأشارت بنجاح عليھا "ّنھا "أرست 

وأبلغت عن ما ارتكبته السيدة ُكّتاب من "أفعال تمييز المدعية إلى أّنھا كانت ضحية سلوك محظور 

ھذا في التحدث عن ھذا وا ب�غ عن  تُ وتحرش وإساءة استعمال للسلطة"، وذكرت ما يلي: "تردد

 السلوك في وقت أبكر "ّني خشيت من ا(نتقام (تجديد العقد، أو تقييم ا"داء، أو الترقية)."

 

أعلم السيد باتريك كرونين،  2011يونيو/حزيران  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

ج الذي كان آنذاك رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين في دائرة الموارد البشرية، المدعيَة با(ستنتا

أ( وھو أّنھا لم تستطع تحديد أي مسائل محددة الذي توصلت إليه دائرة خدمات الرقابة الداخلية 

إلى أّن دائرة خدمات الرقابة الداخلية تتطلب التحقيق أو تدخل دائرة خدمات الرقابة الداخلية. وأشار 

ذا الخيار إذا كانت أوصت باستخدام الوساطة في معالجة المسائل التي أثيرت، كما َعَرض مناقشة ھ

 المدعية مھتمة به. 
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أّن رفعھا لشكوى ضد ا دارة العليا لدائرة بالمدعية في عريضة الدعوى ا"ولى  احتجت  .9

، وستكون ھذه الحجة موضع النظر تحت قرار إلغاء وظيفتھا ا غاثة والخدمات ا(جتماعية أّثر في

 بند ا(عتبارات في ھذا الحكم. 

 

 إلغاء الوظيفة  . ب

 

قّدمت ا"دلة الموضوعة أمام المحكمة صورة جلية لخلفية ا ص�حات التنظيمية في الوكالة  .10

ُيشار إليھا مبادرة شاملة للوكالة قاطبة  الُمدعى عليه نفذ 2006، ففي عام على مر العقد الماضي

باسم التطوير التنظيمي أدت إلى أشياء من بينھا إرساء ال�مركزية في الوكالة وإلى تفويض سلطة 

وكان ھناك إص�ح اتخاذ القرار من الرئاسة العامة إلى ا"قاليم الخمسة التي تعمل فيھا الوكالة. 

مبادرة في مجال السياسات منفصل لدائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية، وكان وراء ھذا ا ص�ح 

 حّولت تركيز الدائرة إلى التخفيف من الفقر. 

 

، وّزعت السيدة مايرز مسودة 2011فبراير/شباط  10بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .11

‘ استدامة التغيير’عنوان بتقرير حول إص�ح أنشطة الوكالة في مجال ا غاثة والخدمات ا(جتماعية 

رؤساء ونواب رؤساء برامج ا غاثة والخدمات غالبيتھم من ين المحليين على عدد من كبار الموظف

التي ُنسخت إلى موظفين في دائرة ا غاثة ا(جتماعية في أقاليم الوكالة. وقالت الرسالة ا ليكترونية 

والخدمات ا(جتماعية في الرئاسة العامة في عمان إّن السيدة مايرز ناقشت المسودة نقاشاً 

مع الموظفين في دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية وأدخلت ملحوظاتھم فيھا، وإّنھا "مستفيضاً" 

 تطلب ملحوظات وتعليقات من كبار موظفي ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في أقاليم الوكالة. 

 

مارس/آذار  30و 14أّن اجتماعات ُعقدت بين من ا"مور المتفق عليھا بين الطرفين  .12

ودائرة الموارد البشرية لمناقشة عرض من الوكالة بشأن استمرار المدعية في بين المدعية  2011

واستحقاقات بصفة مبلغ ُيدفع وظيفتھا، ويقول الُمدعى عليه إّنه ُعرض على المدعية راتب سنتين 

 على سبيل الھبة للتخفيف من آثار ا لغاء المترقب لوظيفتھا، بيد أّن المدعية لم تقبل العرض. 
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، أشارت السيدة نبيلة حاج إلى السيدة ُكّتاب 2011يوليو/تموز  7كرة مؤرخة بموجب مذ .13

وأّن  2011أغسطس/آب  23سينقضي في  ةخليل مسؤولُة الموارد البشرية إلى أّن عقد المدعي

تمديد العقد يعتمد على استمرار حاجة الوكالة إلى الوظيفة وعلى أداء المدعية. وطلبت إلى الدائرة 

 11ورفع توصية في خ�ل أسبوع. وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  مراجعة حاجاتھا

، فوضت السيدة ُكّتاب ھذه المھمة إلى السيدة مايرز مشيرة إلى أّن تقاعدھا 2011يوليو/تموز 

 وشيك. 

 

، أفادت السيدة مايرز أّنھا تطلب 2011يوليو/تموز  12بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .14

بعد المشاورات مع شعبة خدمات شؤون الموظفين تمديد عقد المدعية لستة أشھر فقط "ّنھا كانت 

تتوقع أّن الوظيفة التي شغلتھا المدعية ستكون فائضة، كما ذكرت أّن ھذا كان نتيجة إعادة ھيكلة 

 لتخفيض مستويات البرامج.  نتيجة لدائرة وكذلك ل

 

، أرسلت السيدة حاج خليل مسودة 2011أغسطس/آب  9بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .15

رسالة "بشأن [المدعية]" إلى السيد كرونين للحصول على تعليقاته؛ وبموجب رسالة إليكترونية إلى 

 السيدة مايرز في اليوم نفسه قال السيد كرونين: 

 

في خضم تحضيرنا للكتابة إلى [المدعية] حول ھذا، ھل يمكنك النقاش معھا عّما 

سنفعله؟ [...] والرجاء أيضاً تقديم قائمة من وظائف أخرى تتوقعين إلغاءھا في 

أّن ھذه الوظيفة على للتأكيد  إطار عملية إعادة ھيكلة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية

 ليست مستھدفة بعينھا. 

 

 قائلة:  2011أغسطس/آب  10مؤرخة دة مايرز برسالة إليكترونية رّدت السي .16

  

[السيدة موسى] و[السيدة مارغو إليس نائبة المفوض العام] قبل أسبوعين  التقيتُ 

   واستعرضت الخطة معھما وقّدمُت الوثائق. 



                                                                                                                 Case No.: UNRWA/DT/HQA/2012/008 

                                                                                                                                                UNRWA/DT/HQA/2012/044                                             

                                                                                                                 Judgment No.:         UNRWA/DT/2014/009 

 

Page 7 of 52 

  

أود توخي الحذر مع المسميات "ّن ھناك وظائف نريد ا(حتفاظ بھا، فنحن سنحتاج 

ص لكّن ا"شخاص الذين سنحتاج إليھم ستكون لديھم مجموعات مھارات إلى أشخا

                 تختلف كثيراً عن الكثير من ا"شخاص الموجودين لدينا حالياً. 

  

ثماني وظائف سيكون لھا أوصاف وظيفية جديدة ومتطلبات جديدة في مجال المؤھ�ت بما  وأدرجت

ت ا(جتماعية، وكذلك وظيفة في ذلك وظيفتھا، أ( وھي وظيفة نائبة مديرة دائرة ا غاثة والخدما

المدعية وھي وظيفة رئيسة شعبة الخدمات ا(جتماعية. وقالت إّن وظيفة رئيسة شعبة الخدمات 

رئيس ’ماعية "ستتغير بالكامل...وسُيعلن عنھا وُيتنافس عليھا" وسيكون لھا اسم جديد ھو: ا(جت

وذكرت أّن خمسة وظائف ستبقى بما فيھا وظيفة نظير المدعية، وھي وظيفة رئيس ‘. برامج الفقر

وأوجزت قولھا با شارة إلى خدمات ا غاثة (مع تعديل طفيف)، وث�ث وظائف ستصبح فائضة. 

للمدعية وأّن  12إلى  17د الموظفين في دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية سينخفض من أّن عد

 aمن الوظائف الجديدة.  الحرية في التقدم إلى أي  

   

أغسطس/آب لشرح التغييرات المخطط  جرائھا  10السيدة مايرز بالمدعية في  اجتمعت .17

ضر ا(جتماع التي أعدتھا المدعية، فقد أعلِمت دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية. ووفقاً لمحا في 

بما في ذلك إعادة كتابة ثمانية  –أّنه نتيجة  عادة ھيكلة دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية 

سُيجدد عقدھا لستة أشھر فقط، وأّنھا ستحظى بالفرصة للتقّدم للوظيفة التي حلت  –أوصاف وظيفية 

وقد ُحفظت فحوى ا(جتماع أيضاً في رسالة إليكترونية ة. محل وظيفة رئيسة الخدمات ا(جتماعي

ثانية من السيدة مايرز إلى السيد كرونين في ذلك اليوم، وأشارت إلى أّنھا شرحت للمدعية في ذلك 

ا(جتماع خلفية ا ص�حات المقترحة بما في ذلك التغييرات في تمويل الوكالة والتصور الموجود 

( صلة لھا، والضغط في الرئاسة العامة ة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية لدى ا"قاليم وھو أّن دائر

الذي يمارسه ال�جئون والجھات المانحة للوكالة  ص�ح طرقھا في التخفيف من الفقر. وأشارت 

 أيضاً إلى اYتي: 
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لھا أيضاً أّن ھذه الرؤية لم ُيتفق عليھا ولم ُيصادق عليھا بأي طريقة رسمية  شرحت

مع أّن قيادات الوكالة يعرفون ھذه ا"فكار ويساندونھا. [...] وبما أننا نمر في ھذه 

سنوات لوظيفة نعرف  3المرحلة من التطور فليس من المعقول إصدار عقد مدته 

  بضعة أشھر على أرض الواقع. أّنھا ( تستطيع ا(ستمرار أكثر من

 

، أفادت السيدة حاج خليل بما 2011أغسطس/آب  22بموجب رسالة إلى المدعية مؤرخة  .18

 يلي: 

  

مايرز الموظفُة المسؤولة عن إدارة ا غاثة والخدمات  لقد أُّكد لنا أّن السيدة مارثا

، وأّكدت أّن وظيفة رئيسة 2011أغسطس/آب  10ا(جتماعية اجتمعت بِك في 

سُتلغى في خضم إعادة  20شعبة الخدمات ا(جتماعية التي تشغلينھا على الدرجة 

أسف، يرجى ھيكلة دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية. ولئن كنا نؤّكد ھذا الخبر ب

العلم أّن معظم الوظائف في دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في الرئاسة العامة 

في عمان ستتأثر بعملية إعادة الھيكلة؛ فسيكون لبعضھا أوصاف وظيفية ومؤھ�ت 

  جديدة، في حين سُتلغى وظائف أخرى برمتھا. 

  

تاً لمدة ستة أشھر اعتباراً ِك موظفة فائضة مؤقاعتبارنظراً إلى ما تقّدم أع�ه، يجب 

أغسطس/آب  23(علماً أّن عقدك الحالي ينقضي في  2011أغسطس/آب  24من 

عم�ً بنصوص توجيه شؤون الموظفين  2012فبراير/شباط  23) حتى 2011

وعليه، فإّن ھذه الرسالة ُتعد إشعاراً  ، وھو مرفق.15، وتحديداً في الفقرة A/9رقم 

ئض الوظيفي الخاصة بِك، وھي كذلك إشعار بتجديد مدته ستة أشھر لفترة الفا

  عقدك. 

  

سُتبذل جھود معقولة $يجاد وظيفة ھذه، المؤقت في خ�ل فترة الفائض الوظيفي 

وكما أعلمتِك [التشديد ُمضاف].  بديلة م,ئمة تتناسب مع مؤھ,تك وخبرتك

جعِك على الموظفة المسؤولة عن دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية، فإننا نش
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التقّدم لوظائف م�ئمة في خ�ل ھذه الفترة. ويجب أن أعلمِك أّنه إذا فشلت ھذه 

الجھود في توفير وظيفة بديلة لِك فسُتعتبرين موظفة فائضة في نھاية فترة ا شعار 

، ولن ُيعرض عليِك تمديد للتعيين. وھنا أستشھد 2012 فبراير/شباط 23في 

أّن التي تنص على  2008أغسطس/آب  24وّقع من كتاب تعيينك الم 8بالفقرة 

  "ھذا التعيين ( يحمل توقعاً للتجديد أو للتجديد إلى أي نوع آخر من أنواع التعيين." 

  

بموجب مذكرة داخلية إلى السيدة موسى تحمل التاريخ اليوم نفسه، طلبت السيدة حاج خليل تمديد 

الذي قّدمته السيدة مايرز في رسالتھا ا لكترونية تعيين المدعية لمدة ستة أشھر وأشارت إلى التبرير 

  . 2011يوليو/تموز  12المؤرخة 

      

مع اتحاد الموظفين المحليين  2011سبتمبر/أيلول  18تقول المدعية إّنھا اجتمعت في  .19

أو نحو ذلك ُعقد اجتماع بين الدكتور أيمن  2011سبتمبر/أيلول  20لطلب المساندة منھم. وفي 

مراد رئيُس اتحاد الموظفين المحليين، والسيدة مارغو إليس نائبة المفوض العام، والسيدة موسى 

ووفقاً لشھادة الدكتور مراد مديرة الموارد البشرية، والسيدة مايرز لبحث قرار إلغاء وظيفة المدعية. 

قبل إلغاء الوظائف. وعندما وافق المديرون على الطلب، شّدد اتحاد  ‘راجعة إداريةم’يجب إجراء 

الموظفين المحليين على أّن المراجعة ستشمل دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية بكاملھا وإ(ّ فھي 

 تستھدف المدعية. 

 

مع نسخة  2011سبتمبر/أيلول  26بموجب رسالة إليكترونية إلى الدكتور مراد تاريخھا  .20

إلى أشخاص منھم السيدة مايرز والسيدة موسى والمفوض العام وليس إلى المدعية، أشارت السيدة 

 إليس إلى ا(جتماع الذي ُعقد مع الدكتور مراد وذكرت ما يلي:

 

  

كما ناقشنا في اجتماعنا، إّن استمرار الحاجة إلى وظيفة رئيسة شعبة الخدمات 

تغيير مقترح في ھيكل دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية مسألة منفصلة عن أي 

ا(جتماعية في المستقبل، فا"خير لم يكتسب الصفة الرسمية ولم يتخذ شكله النھائي. 
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وفور اكتساب ذلك الھيكل الصفة الرسمية ھل يمكننا إجراء مراجعة إدارية كما 

انقطعت الحاجة فعلنا مع دائرة التعليم. أّما وظيفة رئيس الخدمات ا(جتماعية، فقد 

ا بأي تغييرات مستقبلية إليھا بسبب ا(نتقال إلى نموذج إدارة (مركزي و( شأن لھ

قد تحدث أو ( تحدث في دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية. وعلى ھذا الحال، 

إ(ّ إذا  2012سُتلغى وظيفة رئيس الخدمات ا(جتماعية تدريجياً في مطلع عام 

  وظيفة على خ�ف ذلك. لتلك الية التي تعّھدنا بإجرائھا دلّت المراجعة ا دار

  

لقد كانت ھذه الرسالة ا ليكترونية ب� شك ُمحيرة جداً للمدعية التي أعلِمت في السابق من السيدة 

، وكذلك من السيدة حاج خليل في رسالة 2011أغسطس/آب  10مايرز في اجتماع ُعقد في 

بب إعادة ھيكلة دائرة ا غاثة قيد ا لغاء بس كانت، أّن وظيفتھا 2011أغسطس/آب  22مؤرخة 

       خدمات ا(جتماعية. وال

 

، نشرت السيدة مايرز مسودة 2011سبتمبر/أيلول  26بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .21

تقول فيھا إّنھا عن إص�ح دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية محّدثة من تقرير "استدامة التغيير" 

 ق لمناقشة المسودة. ستطلب من مكتب نائبة المفوض العام ترتيب اجتماع في ا"سبوع ال�ح

 

، 2011أكتوبر/تشرين ا"ول  20بموجب رسالة إلى مديرة الموارد البشرية تاريخھا  .22

 موظفة فائضة مؤقتاً. واحتجت اعتبارھاطلبت المدعية مراجعة للقرار القاضي بإلغاء وظيفتھا وب

بأّن قرار إلغاء وظيفتھا والعملية التي تم التوصل إليه بھا كان انتھاكاً للنظامين ا"ساسي وا داري 

. وقالت أيضاً إّن العملية كانت محاولة مستترة  نھاء في الوكالة للموظفين ولbصدارات ا دارية

 عقدھا بسبب شكوى التحرش التي رفعتھا ضد مشرفتھا السابقة. 

 

قّدم  2012يناير/كانون الثاني  17داخلية إلى السيدة موسى تحمل تاريخ  بموجب مذكرة .23

التابعة لدائرة السيد باسل الموسى، الذي كان الموظف المسؤول في شعبة التعويض وخدمات ا دارة 

وكان ھدف الموارد البشرية، نتائَج عملية تحليل الوظائف لدائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية. 

توضيح نوع العمل الذي كان موظفو دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية يؤدونه في ذلك  العملية ھو
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الوقت. وأشارت المذكرة أّنه نظراً إلى كون دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية تمر في مرحلة 

تقييم  لتحليل كان مبھماً إلى حد ما؛ وبذلك لم يكن من الممكن إجراءلانتقالية فإّن التركيز المقصود 

 تھا استناداً إلى خطط مستقبلية "ّن الخطط لم ُتنفذ رسمياً. لَ "ھمية الوظائف وصِ 

 

تستنتج المحكمة من ھذه التعليقات أّن شعبة التعويض وخدمات ا دارة شعرت بقلق كبير  .24

من ھذه العملية التي ُطلب منھا إجراؤھا مع إشارة خاصة إلى التخلف عن اتباع ا جراءات 

وھذا يبدو للمحكمة مجافياً للس�مة ا جرائية نوعاً ما ويثير التساؤل إن كانت المدعية قد  المقررة،

ھذا ولم ُتنفذ ھذه العملية إ(ّ بسبب إصرار اتحاد وراء ا"مر. دافعاً خفياً كان أصابت في فھمھا أّن 

ات الواردة في الموظفين المحليين وبعدما أعلِنت المدعية موظفًة فائضة مؤقتاً، وشملت التوصي

 المذكرة ما يلي: 

 

إجراء تغيير المقاربة وأولويات الدائرة بصورة تدريجية مع  •

 تواصل واضح وشفاف، وھذا يشمل خططاً انتقالية واضحة؛

إجراء مراجعة إدارية فور التوصل إلى قرار بشأن الھيكل  •

 ؛ وللدائرة وا(تجاه الجديدين

ت تحليل للفجوة في الكفايا فور إقرار الھيكل الجديد للدائرة، إجراء •

وذلك لمعرفة إن كان للموظفين الحاليين الكفايات الصحيحة "داء 

الوظائف التي تم تحويلھا. وإذا لم تكن لديھم ھذه المھارات، 

فستبذل شعبة خدمات شؤون الموظفين كل جھد لوضع الموظفين 

 في وظائف أخرى بما ينسجم مع سياسة الموارد البشرية. 

 

، رّدت نائبة المفوض العام مارغو 2012يناير/كانون الثاني  22الة مؤرخة بموجب رس .25

 إليس على طلب المدعية لمراجعة القرار، وذكرت ما يلي:

  

أستنتج أّن ا جراءات الضرورية روعيت في عملية اتخاذ قرار القاضي بأّنه ينبغي 

"ّنھا لم تعد تلبي بصورة كافية  رئيسة شعبة الخدمات ا(جتماعيةإلغاء وظيفة 
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. وأشيُر إلى أّن ھذه الحاجات المتغيرة وَمھمة دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية

المسألة تنشأ بصفتھا جزءاً من جھد أعم يرمي إلى إحداث تغييرات ھيكلية على 

دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية برمتھا. ووفقاً للسجل الذي قُدم لي 

ضه، فقد خضعت التغييرات في دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية بما (ستعرا

لمشاورات  رئيسة شعبة الخدمات ا(جتماعيةفيھا الحاجة إلى إلغاء وظيفة 

مستفيضة شارك فيھا ذكراً ( حصراً مسؤولون كبار من المكتب التنفيذي ودائرة 

لتغييرات وبتأثيرھا في أعلِمت بھذه ا قدالموارد البشرية. وبا ضافة إلى ذلك، ل

توظيفِك الحالي مع الوكالة؛ فقد أعلمتِك بذلك شخصياً نائبة مديرة دائرة ا غاثة 

  . 2011أغسطس/آب  22والخدمات ا(جتماعية، وكتابياً بموجب رسالة مؤرخة 

  

رئيسة أّنِك لم ُتستھدفي بصورة غير سليمة في عملية إلغاء وظيفة وأستنتُج أيضاً 

ِك موظفة فائضًة مؤقتاً؛ فھذا الزعم ببساطة ( اعتبارو ا(جتماعيةشعبة الخدمات 

تبّين أّن وظائف عّدة وشاغليھا في دائرة ا غاثة والخدمات التي  تؤيده الوقائع

رئيسة فة ا(جتماعية تأثروا بصورة كبيرة بفعل ھذه التغييرات، وذلك شمل وظي

اً وظيفة نائب مدير دائرة ا غاثة . في الواقع، سُتلغى أيضشعبة الخدمات ا(جتماعية

  والخدمات ا(جتماعية. 

  

    فترة الفائض الوظيفي، والوظيفة البديلة، وعدم تمديد العقد  . ت

 

، تقّدمت المدعية إلى وظيفة مسؤول ا(تصال في فريق 2011ديسمبر/كانون ا"ول  2في  .26

 26مؤرخة ة إليكترونية . وبموجب رسالP-3صحة العائلة، وھي وظيفة من الفئة الفنية الثالثة 

، كتبت المدعية إلى السيدة كرستين ميرجنيان رئيسة فرع ا(ستقدام في 2012يناير/كانون الثاني 

دائرة الموارد البشرية مشيرة إلى أّن فترة الفائض الوظيفي الخاصة بھا ستنتھي قريباً، وطلبت 

يرجنيان برسالة إليكترونية في إط�عھا على آخر مستجدات بشأن طلبھا للوظيفة. ورّدت السيدة م

اليوم نفسه وأخبرتھا بأّنھا لم ُتدرج في القائمة القصيرة لتلك الوظيفة بسبب عدم امت�كھا الخبرة ذات 

 الصلة. 
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 JF/11/2012الوكالة إع�ن الشاغر رقم  ت، أصدر2012يناير/كانون الثاني  29في  .27

، وكان 20لوظيفة رئيس برنامج ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في إقليم ا"ردن على الدرجة 

 . 2012فبراير/شباط  19الموعد النھائي لتسلّم الطلبات 

 

بالسيدة حاج خليل، وقالت إّنه  2012يناير/كانون الثاني  30تقول المدعية إّنھا التقت في  .28

لت وكذلك مقابل "عدم رفع طعن". وقالت أيضاً إّن السيدة ُعرض عليھا راتب سنة واحدة إذا استقا

حاج خليل أخبرتھا بأّن السيدة مايرز لم تكن تريدھا في دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية. وفي 

أن تؤكد إن قالت ھذا للمدعية أم (  حاج خليل من السيدة جلسة المحكمة، طلب محامي الُمدعى عليه

 لم تطعن المدعية في ھذا الدليل في عملية ا(ستجواب. فقالت "لم أفعل ذلك"، و

 

، أرسل السيد سامر 2011ديسمبر/كانون ا"ول  22بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .29

باكا  القمحاوي نائُب مسؤول الموارد البشرية قائمة من وظائف شاغرة في الوكالة إلى السيد نيثان

مسؤول الموارد البشرية، وكانت خانة موضوع الرسالة ا ليكترونية تحمل عنوان "رنا زواوي". 

 8و 2012فبراير/شباط  1وأرسل السيد القمحاوي رسالتين إليكترونيتين (حقتين بتاريخ 

 إلى السيدة حاج خليل ُمرفقاً قائمتين مشابھتين.  2012فبراير/شباط 

 

، كتبت السيدة موسى إلى اللجنة ا(ستشارية 2012براير/شباط ف 6بموجب مذكرة مؤرخة  .30

للموارد البشرية تطلب إجراء مراجعة لعدم تمديد التعيين محدد ا"جل للمدعية وإبداء التوصيات 

لدائرة ا غاثة  بشأنه. وذكرت السيدة موسى أّن "شعبة التعويض وخدمات ا دارة أجرت مراجعة

ر مع الموظفين وا"قاليم، وأّكدت أّن وظيفة رئيسة شعبة الخدمات والخدمات ا(جتماعية بالتشاو

ا(جتماعية لم تُعد مطلوبة." ت�حظ المحكمة أّن ھذا ا(ستنتاج غير موجود في المذكرة الصادرة عن 

. وذكرت السيدة موسى أّن 2012يناير/كانون الثاني  17شعبة التعويض وخدمات ا دارة المؤرخة 

تحادات الموظفين أبقيت على اط�ع، لتفصيل على التغييرات وا ص�حات وأّن االمدعية أطلِعت با

كما أشارت إلى أّن "تمديد تعيين السيدة الزواوي لث�ث سنوات إضافية سيخالف مبادئ ا دارة 

"ّن جميع المؤشرات أظھرت أّنه لم تُعد ھناك حاجة إلى وظيفتھا." وقالت أيضاً إّن خدمات الرشيدة 
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"مع ا"سف لم يتم حتى اليوم تحديد الكبيرة في الوكالة وأّنه موظفين راقبت الشواغر شؤون ال

 شواغر للسيدة الزواوي مع ا"خذ في ا(عتبار مؤھ�تھا وخبرتھا." 

 

، أرسلت السيدة حاج خليل قائمة من وظائف شاغرة إلى السيدة 2012فبراير/ شباط  8في  .31

فبراير/شباط إلى السيدة سھاد ريحان  9موسى والسيد كرونين. وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

كيفية مساعدة الموارد البشرية، طلبت السيدة حاج خليل إلى السيدة ريحان إضافة عمود جديد ُيظھر 

وت�حظ المحكمة أّن ھذا التقييم لم�ئمة ة لمتطلبات كل وظيفة شاغرة. مضاھاة مؤھ�ت المدعي

أن أوصت السيدة موسى اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية  بعدالمدعية للوظائف الشاغرة ُطلب 

 بعدم تجديد عقد المدعية. 

 

رد ، أقرت السيدة إليس بصفتھا رئيسة اللجنة ا(ستشارية للموا2012 فبراير/شباط 13في  .32

توصية اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية، وھي عدم تجديد التعيين محدد ا"جل للمدعية؛  البشرية

 و غراندي التوصية.يبليقبل المفوض العام السيد ف 2012فبراير/شباط  15وفي 

 

لوظيفة  JF/13/2012، أصدرت الوكالة إع�ن الشاغر رقم 2012فبراير/شباط  13في  .33

. وكان الموعد 18 غاثة والخدمات ا(جتماعية في إقليم ا"ردن على الدرجة نائب رئيس برنامج ا

، لكن أصِدر إع�ن شاغر آخر (حقاً في اليوم نفسه 2012فبراير/شباط  27النھائي في ا"صل 

 . 2012أبريل/نيسان  2ومّدد ھذا الموعد النھائي إلى 

 

، رفعت المدعية الدعوى رقم  2012فبراير/شباط  16في  .34

UNRWA/DT/HQA/2012/008 رئيسة شعبة الخدمات ، وبھا طعنت في قرار إلغاء وظيفة

، وكذلك في القرار دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعيةباعتبارھا جزءاً من إعادة ھيكلة  ا(جتماعية

ال�حق له وھو قرار اعتبارھا موظفة فائضة مؤقتاً لمدة ستة أشھر. وأرِسلت الدعوى إلى الُمدعى 

 . 2012فبراير/شباط  21في  عليه
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أعلمت السيدة حاج خليل المدعيَة أّن شعبة  2012فبراير/شباط  23بموجب رسالة مؤرخة  .35

وأّكدت أّنه لم تُعد  ا غاثة والخدمات ا(جتماعية التعويض وخدمات ا دارة أجرت مراجعة لدائرة

راقبت الموارد البشرية " ، وأّن دائرةرئيسة شعبة الخدمات ا(جتماعيةھناك حاجة إلى وظيفة 

العثور على شاغر م�ئم لِك بالنظر إلى أقدميتِك الشواغر الكبيرة في الوكالة لكن مع ا"سف لم يتم 

وخبرتك المتخصصة جداً." وأعلِمت المدعية أّن اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية أوصت بعدم 

 . يوماً  30تجديد عقدھا وأّنھا بذلك أعطَيت إشعاراً مدته 

 

إلى السيدة ساندرا ميتشل  2012فبراير/شباط  27بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .36

سيدة موسى مديرة الموارد وال ،رئيسة طاقم الموظفين مع نسخة إلى السيدة إليس نائبة المفوض العام

البشرية، والسيد كرونين رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين، والسيد فيليبو غراندي المفوض 

نائب رئيس برنامج ا غاثة والخدمات والمدعية وآخرين أشار الدكتور مراد إلى أّن وظيفة  العام،

كانت شاغرة، وقال إّن اتحاد الموظفين المحليين رأى أّن المدعية تتمتع  ا(جتماعية في إقليم ا"ردن

بمھارات تفوق المھارات المطلوبة للوظيفة؛ واقترح اتحاد الموظفين بناًء على ذلك نقل المدعية إلى 

تلك الوظيفة. وذكر الدكتور مراد أّنه بحث الفكرة مع رئيس اتحاد الموظفين المحليين في إقليم 

 أّنه رحب بھا. ا"ردن و

 

غير المطعون فيھا، رّدت السيدة ميتشل على الرسالة ا ليكترونية  وفقاً لشھادة الدكتور مراد .37

، لكّن السيدة موسى قّدمت إجابة أخرى؛ "المذكورة وقالت إّن "الوظيفة متاحة "ي شخص يتقدم إليھا

وسى الدكتور مراد أّنھا أبلغت السيدة م 2012مارس/آذار  12فبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

ئيس راجعت مع آخرين (أشارت إليھم بكلمة "نحن") طلبه في أن ُينظر في المدعية لتشغل وظيفة ر

نائب رئيس أو وظيفة  20على الدرجة  برنامج ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في إقليم ا"ردن

. وقالت إّن المدعية تملك 18على الدرجة  برنامج ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في إقليم ا"ردن

 المؤھ�ت ا"كاديمية المطلوبة للوظيفة لكّنھا تابعت القول: 
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بما فيھا الكفايات ا"ساسية المدرجة في أّما ما يتعلق بالمتطلبات ا جبارية ا"خرى 

مھارات ممتازة في ا(تصال والمفاوضات، والحكم ’إع�نات الشواغر ومنھا 

ي حل المشاكل، والمھارات ا شرافية والقدرة على تطوير السديد، ومھارات مثبتة ف

فإّن [المدعية] ( تستوفي المتطلبات الدنيا للوظيفتين. وعلى سبيل المثال، ‘ الموظفين

في الوظائف ا"ربع التي شغلتھا قبل ا(نضمام إلى ا"ونروا لم تضطلع بمسؤوليات 

ة ا غاثة والخدمات دائرإدارية ولم يكن لديھا موظفون تشرف عليھم. وفي 

، أشرفت [المدعية] على أربعة موظفين بعضھم ترك الوظيفة أثناء ا(جتماعية

 رئيس برنامج ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في إقليم ا"ردنتوليھا نصبھا. ويدير 

  موظفاً في ظل ظروف حافلة بالتحديات.  170ونائبه نحو 

    

  

 

مارس/آذار، رّد الدكتور مراد على السيدة موسى مع  13بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .38

نسخة إلى السيدة ميتشل والسيدة إليس والسيد غراندي وآخرين، وعَرض مقارنة بين الكفايات 

 المطلوبة لكل من الوظيفتين، وقال: 

  

يديران في ا قليم بالنسبة إلى الموظفين الواجبة إدارتھم، فإّن الرئيس ونائبه   

المجموعات ذاتھا إ(ّ أّن الرئيس يدير النائب. وما زلنا نعتقد أّن السيدة الزواوي 

أحد الرؤساء  ه ُطلب منيمكنھا النھوض بإحدى الوظيفتين؛ كما أرجو الم�حظة أنّ 

من دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في الرئاسة العامة في عمان أداء مسؤوليات 

مع أّن متطلبات وظيفته  امج ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في إقليم ا"ردنرئيس برن

في الرئاسة العامة في عمان،  رئيسة شعبة الخدمات ا(جتماعيةمشابھة لوظيفة 

فكيف ُيقال إننا ( نتبع المعيار ذاته؟؟؟!!!! من المؤسف أّن المنطق المستخدم لعدم 

ي ليس مقنعاً ويحتوي على بعض عرض إحدى الوظيفتين على السيدة الزواو

  التناقضات [...]
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، رفعت المدعية طلباً كتابياً لمراجعة القرار تطعن به في قرار 2012أبريل/نيسان  23في  .39

 الوكالة القاضي بعدم تمديد تعيينھا محدد ا"جل، ولم ُيقدم رد على ھذا الطلب.

 

، رفعت المدعية طلباً تلتمس فيه من المحكمة منع الُمدعى عليه 2012مايو/أيار  21في  .40

من المشاركة في ا جراءات القانونية ومنعه من رفع رد على الدعوى رقم 

UNRWA/DT/HQA/2012/008.  

  

، رفع الُمدعى عليه رّداً موحداً على خمسة طلبات مشابھة 2012يونيو/حزيران  15 في .41

بما فيھا طلب المدعية. وطلب الُمدعى عليه ا ذن للمشاركة في ا جراءات وتمديد المھل الزمنية 

 المضروبة على رفع ردوده على الدعاوى. 

 

قاضية أخرى  فضت، ر2012يونيو/تموز  19) المؤرخ 2012( 013بموجب ا"مر رقم  .42

 على الدعوى. متأخر طلب المدعية ومنحت ا ذن للُمدعى عليه للمشاركة في ا جراءات ورفع رّد 

 

، رفعت المدعية دعواھا الثانية رقم 2012أغسطس/آب  22في  .43

UNRWA/DT/HQA/2012/044  تعيينھا محدد ا"جل وفي تقصير وتطعن بھا في عدم تجديد

 الوكالة في إيجاد وظيفة بديلة بعد إلغاء وظيفتھا. 

 

استنتج رئيس برنامج الصحة في إقليم  2012سبتمبر/أيلول  25مؤرخة مذكرة بموجب  .44

 ، وقال: شخصھا% من كامل 18دائم قد يصل إلى  لعجز ا"ردن أّن المدعية تعرضت

 

  

أّن [المدعية] تعاني ث�ث حا(ت طبية، و( ُتنسب أولى ھذه الحا(ت إلى  ُيستنتج...

دائم يصل عجز الثانية يمكن أن ُتنسب إلى أداء العمل وھي الطبية الخدمة. والحالة 

. والحالة الثالثة نتجت عن طردھا من وظيفة آمنة، شخصھا% من كامل 13إلى 
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الدائم بنسبة إضافية  عجزھافع وعن عدم ا"مان، وعن القيود المالية، وقد تر

 %. 5 مقدارھا

 

، وبتعليمات من قاضية أخرى في 2012أكتوبر/تشرين ا"ول  2بموجب رسالة مؤرخة  .45

مة الطرفين أّن المحكمة دمجت الدعوَيين المرفوعتين من المدعية كالمحكمة، أعلمت رئيسة قلم المح

 . وأمرت الُمدعى عليه بأن يرفع رداً موحداً على الطعنين

 

وأرِسل إلى المدعية في  2012نوفمبر/تشرين الثاني  1في رده الموحد لُمدعى عليه افع ر .46

 . 2012نوفمبر/تشرين الثاني  4

 

أصدرت المحكمة عدداً من ا"وامر وعقدت جلسَتي مناقشة بھدف توضيح المسائل في  .47

 ت الصلة. ھاتين القضيتين والحصول على المزيد من المعلومات والوثائق والوقائع ذا

 

، أمرت المحكمة 2014فبراير/شباط  26) المؤرخ 2014( 027بموجب ا"مر رقم  .48

 10المدعية والسيدة مايرز والسيدة إليس بالظھور بصفة شاھدات في جلسة استماع ُتعقد في 

 على أن تستمر إلى اليوم التالي له إذا اقتضت الضرورة.  2014مارس/آذار 

 

، أشارت المحكمة مرة 2014مارس/آذار  4ُعقدت في  في جلسة مناقشة القضية التي .49

المزاعم التي قُدمت تستطيع التعامل مباشرة مع  يأخرى إلى استدعاء السيدة مايرز بصفة شاھدة لك

بشأن ا"سباب والدوافع التي كانت لديھا وراء اعتبار المدعية موظفة فائضة. وأعلِمت المحكمة خطأً 

لكي يقدم ھا في الوكالة، بيد أّنه تجلى (حقاً أّن المحامي ُضلل في ذلك الوقت أّنھا تركت وظيفت

للمحكمة ھذه المعلومة؛ وعليه، ( يوجه انتقاد إلى المحامي لكّن المحكمة قلقة "ّن َمن يوجھون إدارة 

الشؤون القانونية قّدموا معلومات ُمضللة أحبطت جھود المحكمة الساعية إلى عقد جلسة استماع 

وكانت ھناك فيھا السيدة مايرز الفرصة لتشرح المزاعم المقدمة ضدھا ودحضھا. كانت سُتعطى 

bد(ء با"دلة في اليوم السابق للجلسة، لكّن ھذا لم يكن عملياً "ّن لمحاولة متأخرة من السيدة مايرز 

مارس/آذار  6) المؤرخ 2014( 037بعيدة عن عمان. وبموجب ا"مر رقم  تالمدعية كان
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 10حكمة الُمدعى عليه بضمان حضور السيدة مايرز في الجلسة التي سُتعقد في ، أمرت الم2014

لعدم استطاعتھا الحضور بصفة شاھدة في التواريخ مارس/آذار أو أن يقّدم بد(ً من ذلك سبباً وجيھاً 

المحددة، بما في ذلك ذكر التاريخ الذي انقضى فيه عقدھا مع الوكالة أو الذي سينقضي فيه، وكذلك 

 13؛ وفي 037في البداية لم ُيرفع رد على ا"مر رقم اريخ الذي يتوقع فيه أن تغادر عمان. الت

تذكر  6/2014نشرة الموظفين رقم  ، أصدرت دائرة خدمات الموارد البشرية2014مارس/آذار 

. 2014مارس/آذار  10فيھا أّن السيدة مايرز تركت الوكالة اعتباراً من نھاية يوم العمل الموافق 

 10أّنھا كانت ما تزال موظفة عندما بدأت الجلسة في يوم ا(ثنين الموافق يبدو التالي، وب

أمرت  2014مارس/آذار  20) المؤرخ 2014( 041. وبموجب ا"مر رقم 2014مارس/آذار 

 . 037المحكمة المُدعى عليه أن يرفع رداً كتابياً وافياً على ا"مر رقم 

 

يعّبر فيه عن أسفه  041رداً على ا"مر رقم رفع الُمدعى عليه  2014مارس/آذار  25في  .50

في ذلك اليوم  "من بين أشياء أخرى"كانت لديھا وأّنه  "ّن السيدة مايرز لم تستطع حضور الجلسة

اجتماعات وجلسات إحاطة مرتبة سلفاً مع جھة التوظيف الجديدة. وقال أيضاً إّنھا لم تستطع تعديل 

 نامج المحكمة." برنامجھا "لي�ئم بر

 

في مقر الرئاسة العامة في عمان، وكانت  2014مارس/آذار  11و 10في ُعقدت جلسة  .51

 المدعية ممثلة لنفسھا؛ في حين مّثل السيد موسز أوجاكول الُمدعى عليه. 

 

في اليوم ا"ول استمعت المحكمة إلى شھادة من المدعية ومن شھود المدعية وھم السيدة مھا  .52

في مجال الشباب الضعفاء في دائرة التربية والتعليم في الرئاسة العامة لfونروا  مستشارةالرنتيسي 

، برنامج ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في إقليم ا"ردنالسابقة ل في عّمان وھي أيضاً الرئيسة

ئرة تكنولوجيا المعلومات وا(تصا(ت في داوالدكتور أيمن مراد رئيس وحدة الشراكات وا(تصال و

التربية والتعليم وھو أيضاً ممثل اتحاد الموظفين المحليين، والسيدة عواطف ھندم رئيسة شعبة 

 التعويض وخدمات ا دارة في دائرة الموارد البشرية. 
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في اليوم الثاني، استمعت المحكمة إلى شھادة من السيدة مارغو إليس نائبة المفوض العام،  .53

موارد البشرية. واستمعت المحكمة أيضاً إلى السيد باترك كرونين ال ةوالسيدة نبيلة حاج خليل مسؤول

الذي كان في السابق رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين في الموارد البشرية، وقد أدلى بشھادته 

 عبر الھاتف من فيينا في النمسا. 

 

  

 حجج المدعية 

 

 تقّدم المدعية الحجج التالية:  .54

  

)i(  إلغاء وظيفتھا ومن ثم إحالتھا إلى حالة الفائض الوظيفي المؤقت لستة أشھر حيلة كان قرار

  نھاء عقدھا انتقاماً منھا بسبب شكوى التحرش التي رفعتھا ضد مشرفيھا السابقين. 

)ii( مدى 2010بر/أيلول أظھر آخر تقرير دوري "دائھا، وھو التقرير الذي تسلّمته في سبتم ،

التقدير والتقييم ا يجابيين لعملھا و( سيما فيما يخص مھاراتھا ا دارية التي "فاقت 

 توقعات ا"داء". 

)iii(  ع�ق 2011منذ بداية عام تعرضت ) ة لھا بأدائھا، وقد أقصَيت ھي للتھميش "سباب

 وغيرھا من موظفين محليين كبار من المشاورات ومن المساھمة في عملية إعادة ھيكلة

 . دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية

)iv(  عندما كانت تقّدم أي تعليق أو مساھمة استناداً إلى سنوات خبرتھا، كان مشرفوھا

يعتبرونه انتقاداً ( مبرر له، وقد أشيَر إلى ذلك في رسالة لفت النظر التي تسلّمتھا في 

 . 2011مارس/آذار  21

)v( ة  عن اتباع ا جراءات السليمة في تنفيذ عملية تخلفت السيدة مايرز ودائرة الموارد البشري

إعادة الھيكلة مما أدى إلى خطوات متناقضة وغير متسقة بعدما طلب اتحاد الموظفين 

 المحليين إجراء مراجعة إدارية سليمة وشاملة قبل اعتبار أي وظيفٍة وظيفًة فائضة.

)vi(  جتماعيةوظيفة احتاجت)إلى إعادة كتابة وليس إلى إلغائھا "ّن  رئيسة شعبة الخدمات ا

 % من المقومات ا"ساسية لبرنامج الخدمات ا(جتماعية تبقى كما ھي. 75أكثر من 
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)vii(   وذلك بالعمل حاوت الوكالة والسيدة مايرز أن تثبتا أّنه لم تُعد حاجة إلى وظيفتھا

داء باستمرار على إضعافھا وكذلك بإقصائھا بصورة متسقة من المشاركة في أ

 واجباتھا. 

)viii(  جتماعيةلم ُيتخذ قرار إلغاء وظيفة)بمراعاة ا جراء المعتمد  رئيسة شعبة الخدمات ا

 في الوكالة.  20في الوكالة، وكان انتھاكاً للتوجيه التنظيمي رقم 

)ix(  كفايات الموظفين الناشئة عن إدخال تقع المسؤولية على الوكالة في ملء الثغرات في

ل، وذلك من خ�ل تقييم الحاجات التدريبية وتوفير التدريب مقاربات جديدة في العم

 الم�ئم. 

)x(  أي جھد للعثور على وظيفة بديلة المؤقت لم تبذل الوكالة في خ�ل فترة الفائض الوظيفي

 م�ئمة مع أّن وظائف كثيرة أصبحت شاغرة خ�ل تلك الفترة. 

)xi( دائرة الموارد البشرية طلب اتحاد الموظفين المحليين لنقلھا إلى إحدى  رفضت

 في داخل الدائرة ذاتھا في مكتب إقليم ا"ردن. الوظيفتين الشاغرتين 

    

 

 تلتمس المدعية من المحكمة أن تأمر بما يلي:   .55

  

)i(  جتماعيةفسخ قرار إلغاء وظيفة)وتجديدرئيسة شعبة الخدمات ا ، 

 عقدھا لث�ث سنوات. 

)ii(  فسخ قرار عدم تمديد عقدھا محدد ا"جل بعد انقضائه، وأن تبذل

 الوكالة جھوداً حقيقية للعثور على وظيفة بديلة. 

)iii(  لتزامھا) التعويض عن ا"ضرار الناجمة عن انتھاك الوكالة

التعاقدي القاضي بأن تخلق بيئة عمل صحية، وھذا انتھاك للتعميم 

يض عن ا"ضرار الناجمة عن عدم التحقيق في ؛ والتعو06/2010

 شكواھا تحقيقاً حسب ا"صول. 
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)iv(  ة% الناجم18 ةالبالغ ةالدائم ةوالنفسي ةالجسدي عاقةا التعويض عن 

عن التعرض "مراض ترتبط بفقدان الوظيفة نتيجة لعملھا في 

 الوكالة، وكذلك بسبب العملية المؤلمة التي أدت إلى فقدان وظيفتھا. 

)v( تعويضات عن أضرار معنوية غير محددة.  دفع 

  

  حجج الُمدعى عليه

 

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .56

  

)i( إعادة تثبيت قرار إلغاء وظيفة المدعية "ّنه كان نتيجة عملية  نبغيي

 تنظيم حقيقية أجرَيت بصورة شرعية. 

)ii(  ًارسة أو قانونياً يستوجب ا خ�ل بالمملم تقّدم المدعية أساساً وقائعيا

التي يتمتع بھا المفوض العام  لغاء للسلطة ا(جتھادية الشرعية 

الوظيفة التي تشغلھا المدعية، وھو قرار قام على الضرورة الشرعية 

 . دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعيةالمتمثلة في إعادة ھيكلة 

)iii( المدعية برفضھا مبلغ الھبة البالغ راتب سنتين مع  أحبطت

ا(ستحقاقات الجھوَد التي بذلتھا الوكالة للتخفيف من آثار إلغاء 

 وظيفتھا. 

)iv(  لم تضع المدعية أمام المحكمة أي مزاعم وقائعية ترقى إلى انتقام أو

  تحرش.  

)v(  لم تحدد المدعية أي قانون تنظيمي أو عملية أو سياسة سارية تخلفت

لوكالة عن اتباعھا في عملية المراجعة التنظيمية التي أدت إلى ا

 اعتبار وظيفتھا وظيفة فائضة ومن ثم إلغائھا. 

)vi( بيت قرار عدم تجديد التعيين محدد ا"جل للمدعية "ّنه تث نبغيي

 ممارسة سليمة (جتھاد الُمدعى عليه. 
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)vii(  يينھا أي دليل مقنع يسّوغ فسخ قرار عدم تجديد تعلم تقّدم المدعية

 محدد ا"جل عند إلغاء وظيفتھا. 

)viii(  ًتمديد.للكان للمدعية عقد محدد ا"جل لم يحمل توقعا 

)ix(  تجديد عقدھا مسبقاً، وفاقت مدة  دمبعالمدعيَة أشعرت الوكالة

 23ا شعار ستة أشھر، كما منحتھا راتب شھر عن الفترة من 

 . 2012مارس/آذار  23إلى  2012فبراير/شباط 

)x( العملية ا دارية ذات الصلة،  عجزت ً)المدعية عن أن تستنفد أو

حسب نصوص قاعدة النظام ا داري وھي عملية رفع مطالبة طبية 

فإّن مسألة منحھا . وبناًء على ذلك، 4.106للموظفين المحليين رقم 

تعويضات عن أضرار تزعمھا استناداً إلى حا(ت طبية إّنما ھي 

 حكمة. الم خارج اختصاصمسألة تقع 

     

 ھا. ليلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة "قضية إلغاء الوظيفة" و"قضية عدم التجديد" بكام .57

       

  القانون

 

السياسات المتبعة في الوكالة في  A/9/Rev.9يبين توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .58

. 12012يناير/كانون الثاني  1مسألة ا(نفكاك من الخدمة، وقد أصبح ساري المفعول في 

منه مع ا(نفكاك من الخدمة نتيجة الفائض الوظيفي ونص على ما يلي في  15ويتعامل الفرع 

 الجزء ذي الصلة: 

  

  ينشأ الفائض الوظيفي عندما تخضع الوظيفة 1.15

  

  أو لbقصاء؛  1.1.15

                                      
1
ھو الذي كان سارياً في التاريخ الذي اعُتبرت فيه المدعية موظفة فائضة  A/9/Rev.8توجيه شؤون الموظفين رقم  ت�حظ المحكمة أنّ  

ا"ولى من فترة الفائض الوظيفي المعنية؛ بيد أّن أحكام ھذه الفرع المعني بالفائض الوظيفي متطابقة بين ھاتين  مؤقتاً وكذلك في ا"شھر
  النسختين المنقحتين. 



                                                                                                                 Case No.: UNRWA/DT/HQA/2012/008 

                                                                                                                                                UNRWA/DT/HQA/2012/044                                             

                                                                                                                 Judgment No.:         UNRWA/DT/2014/009 

 

Page 24 of 52 

 عادة التصنيف وأ(ّ يعود شاغل الوظيفة مستوفياً  2.1.15

للمؤھ�ت المحددة في دليل تصنيف الوظائف لملء الوظيفة، أو أّنه 

  سيتعرض لنقص في ا(ستحقاقات إذا بقي في الوظيفة؛ أو 

     إلى دوام كلي [...] ئيدوام جز عادة التصنيف من  3.1.15

 

 

*   *   * 

 

في مثل ھذه ا"حوال، ُيعلن أّن الموظف فائض مؤقتاً وسُيعلم  2.15

وسيكون الموظف المتأثر ھو شاغل الوظيفة إذا كانت  بذلك كتابياً.

فريدة، أي أّنھا وظيفة تتطلب مھارات فريدة ( تتكرر في  ةالوظيف

 أي مكان في الفرع ذي الصلة في جدول الِم�ك.

 

[...]  

 

*   *   * 

 

ض من فترة الفائض الوظيفي المؤقتة ھو استخدام الغر 4.15

الممتد بين قرار إلغاء وظيفة  وقت (الذي يكون عادة ث�ثة أشھر)ال

مشغولة وبين إلغائھا الفعلي  يجاد وظيفة م�ئمة للمسؤول الذي 

أخِرج من وظيفته أو، في حال ا خفاق في ذلك، إعطائه فترة 

  عيين الموظف.ا شعار الم�ئمة التي يطلبھا كتاب ت

  

من الضروري توثيق حا(ت الفائض الوظيفي توثيقاً جيداً،  5.15

ويجب بذل جھد معقول خ�ل فترة الفائض الوظيفي المؤقتة  يجاد 

وظيفة م�ئمة للموظف الفائض؛ ومن المفيد في ھذا الصدد ا بقاء 
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على قائمة لجميع الوظائف التي أصبحت شاغرة خ�ل فترة 

المؤقتة وبيان سبب عدم انتداب الموظف "ي  الفائض الوظيفي

منھا. ويجب أيضاً النظر نظرة جادة في توفير تدريب لتأھيل 

  الموظفين الفائضين ليشغلوا وظائف بديلة. 

  

تعّذر إيجاد وظيفة م�ئمة للموظف قبل انقضاء إشعار  إذا 6.15

إنھاء الخدمة المقّدم وفقاً لقاعدة النظام ا داري للموظفين رقم 

، ُتنھى خدمة الموظف بسبب الفائض الوظيفي ويكون 1.109

مؤھ�ً لُيدفع له تعويض نھاية الخدمة بموجب قاعدة النظام 

  حسب ا(قتضاء.  9.109ا داري رقم 

       

تعني الوظيفة الم�ئمة ما يلي:  7.15  

 

ة ة المھنية نفسھا أو مجموعة مشابھوظيفة في المجموع 1.7.15

لھا، وبالدرجة نفسھا وبالراتب نفسه والزيادات نفسھا، على أن 

  يكون الموظف مؤھ�ً لھا في معظم ا"وجه؛ أو

 

وظيفة بدرجة أقل أو براتب أقل أو زيادات أقل يقبل  2.7.15

أن ُينقل إليھا؛ أو الموظف  

  

 أّنھا ( تضر أي وظيفة أخرى يرى المفوض العام 3.7.15

، مع ا"خذ في ا(عتبار جميع الظروف بما فيھا آراء بالموظف

  .الموظف

  

قد ُيطلب من الموظف المنقول إلى وظيفة م�ئمة بديلة عن  8.15

الفائض الوظيفي أن يخضع لفترة تجربة. وإذا كانت الخدمة 
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ة غير ُمرضية، ُيصدر إشعار جديد بإنھاء الخدمة بسبب التجريبي

تعويض نھاية الخدمة المرتبط ب العملالفائض الوظيفي، كما سُيعاد 

    ة. االملغبالوظيفة ا"صلية 

  

إذا ُنقل الموظف الفائض إلى وظيفة ( تقل أكثر من  1.8.15

درجتين في الدرجة والراتب، يجوز عرض حماية الدرجة لضمان 

عدم معاناة الموظف نقصاً في الراتب أو في الزيادات السنوية 

الممكنة أو في أي استحقاقات أخرى قد ترتبط بدرجته. ولن 

  تتجاوز ھذه الحماية في أي حال مقدار درجتين. 

  

[...]  

  

عند ملء أن يضمن ُيطلب من مكتب الموارد البشرية  9.15

 محالينالالوظائف الشاغرة أن يأخذ في ا(عتبار أو(ً الموظفين 

. وفقط في الحا(ت التي ( ُيعتبر فيھا أي موظف حماية الدرجةل

، ُيعلن عن الشاغر شاغرة لحماية الدرجة م�ئماً لشغل وظيفة أحيلَ 

  .خارجياً داخلياً أو 

  

إّن سلطة ومسؤولية تنفيذ قاعدة النظام ا داري للموظفين  10.15

إّنما تقع على مدير بما في ذلك المعايير الواردة أع�ه  9.109

   الموارد البشرية بالنسبة موظفي الرئاسة العامة [...] 

  

 

لموارد المعني باللجنة ا(ستشارية ل 20في الجزء ذي الصلة من التوجيه التنظيمي رقم  .59

 البشرية يرد ما يلي: 
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  المبادئ

  

  . توّجه المبادئ التالية إجراء عمل اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية:3

  

للمفوض العام بشأن  تقديم مراجعة ومشورة متجردتين وشفافتين •

الموارد البشرية مثل حا(ت إعادة ا(نتداب التي معينة في مسائل 

تجري إدارتھا، والحا(ت المقترحة بشأن عدم تجديد تعيين 

 الموظفين الدوليين وكبار الموظفين المحليين؛ 

[...]  

  

  المسؤوليات

  

. ستقدم اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية توصيات للمفوض 5

  العام بشأن:

[...]  

  

بشأن عدم تمديد التعيينات محددة ا"جل  المقترحات  ) ث(

 فما فوق؛  18للموظفين الدوليين، والموظفين المحليين على الدرجة 

  

[...]  

 

أي مسائل أخرى تتعلق بالموارد البشرية وفقاً لما يراه  (ح)

    المفوض العام أو مدير الموارد البشرية م�ئماً.  
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  ا3عتبار

  

التي أجرتھا الوكالة عملية  دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعيةھل كانت عملية إعادة ھيكلة   . أ

 إعادة ھيكلة حقيقية أم كان دافعھا الرغبة للتخلص من المدعية؟

   

 

ھا العدة ر عادة تنظيم وإعادة ھيكلة الوكالة ودوائللمفوض العام السلطة ا(جتھادية  .60

زمن معين، و( يجوز للمحكمة أن تملي والوظائف فيھا بغية تلبية احتياجات الوكالة وأھدافھا في 

الوكالة. ولن تتدخل المحكمة عندما تكون إعادة الھيكلة حقيقية  طريقة إدارةعلى المفوض العام 

حتى وإن أدت إلى فقدان موظف لوظيفته بشرط أ(ّ يكون الدافع وراء القرار عوامل انتقامية أو 

 معيباً إجرائياً.  يكون القرار أ(ّ عوامل أخرى خارجة عن الموضوع، و

 

على ا"قل كانت ھناك مناقشات  2006قّدم الُمدعى عليه أدلة كافية ليبين أّنه منذ عام  .61

، وكان ذلك نتيجة إعادة الھيكلة دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعيةمستمرة بشأن إعادة ھيكلة 

استدامة التغيير العامة في الوكالة من خ�ل إص�حات التطوير التنظيمي ومن خ�ل مبادرة 

وتحويل تركيزھا نحو التخفيف من الفقر. وليس من الضروري للمحكمة في ھذا الحكم أن تراجع 

بالتفصيل تاريخ ھذه ا ص�حات وتفصيلھا كما ھي مبينة في عدد من التقارير الواردة في ملف 

وت�حظ  في جلسة ا(ستماع. الشھادة التي أدلت بھا نائبة المفوض العام السيدة إليسفي القضية و

ُنقلوا في نھاية المطاف  دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعيةالمحكمة أّن عدداً من الموظفين من 

من الدائرة، وھذا يدعم ا(ستنتاج القائل إّن ھناك حاجة حقيقية إلى مقاربة جديدة ومھارات جديدة 

 في الدائرة. 

 

كانت  دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعيةة المستمرة لالمحكمة مطمئنة إلى أّن إعادة الھيكل .62

به الوكالة.  عتممارسة صادقة وأّن قرار إجراء ھذا ا ص�ح وقع ضمن الحق ا داري الذي تتم

وكان الدافع وراء أھداف السياسات في ا ص�ح ھو رؤية تشمل تحويل التركيز إلى التخفيف من 

 الفقر. 
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رئيسة شعبة الخدمات ا(جتماعية، واعتبار المدعية موظفة فائضة ھل اُتخذ قرار إلغاء وظيفة   . ب

 جراءات والبروتوكو(ت المتبعة امؤقتاً، بمراعاة النظامين ا"ساسي وا داري للموظفين و

   في الوكالة؟   

 

ما ھو قرار لم واعتبارھا موظفة فائضة مؤقتاً إنّ  اتحتج المدعية بأّن قرار إلغاء وظيفتھ   .63

. وعلى وجه الخصوص، في الوكالة النظامين ا"ساسي وا داري وغيرھما من ا صداراتيتبع 

إّنه ينبغي قبل اتخاذ قرار أن تجري شعبة التعويض وخدمات ا دارة "مراجعة إدارية"، قالت 

ّنه كان ينبغي أن تراجع اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية القرار. لكّن المحكمة ستبحث أو(ً إو

 . A/9/Rev.9 إن ظھر الفائض الوظيفي ضمن معنى توجيه شؤون الموظفين رقم فيما

 

  

الث�ث التي قد ينشأ  الحا(ت A/9/Rev.9من توجيه شؤون الموظفين  1.15تبين الفقرة  .64

وھناك  يت.غ، وفي الحالة الماثلة أمامنا قالت الوكالة إّن وظيفة المدعية ألفيھا الفائض الوظيفي

ِم�ك أّولھما أّن الوظيفة ُحذفت بالكامل من  1.1.15لكلمة "ا قصاء" في الفقرة تفسيران ممكنان 

لكي توظف أحداً فيھا؛ والتفسير  دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعيةولم تعد متوفرة ل الموظفين

أقِصيت تاركًة وظيفة شاغرة ُينتظر تعريف الثاني ھو أّن وظيفة رئيسة شعبة الخدمات ا(جتماعية 

" أو وصف وظيفي لھا. وتجد المحكمة أّن وظيفة رئيسة شعبة الخدمات ا(جتماعية "أقِصيت

"ألغِيت" ضمن المعنى الثاني، وأّنه شريطة اتباع ا جراءات السليمة فقد أدى قرار إلغاء الوظيفة 

 . A/9/Rev.92من توجيه شؤون الموظفين  1.15إلى خلق فائض وظيفي ضمن معنى الفقرة 

  

  ا دارية / تحليل الوظيفة المراجعة

 

                                      
2
تجد المحكمة أّنه في الزمن الذي اعُتبرت فيه المدعية موظفة فائضة مؤقتاً لم يتم إجراء إعادة تصنيف لوظيفتھا وذلك "ّن التغييرات  

 س.المقترحة وأي تغيير مرتبط بھيكل دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية لم تكن أعطيت الصفة الرسمية أو النھائية على حد قول السيدة إلي
 عادة كتابة الوصف الوظيفي إ(ّ أّنه ( يوجد دليل على أّن وصفاً وظيفياً جديداً أِقر رسمياً. وعليه؛ لم تتم إعادة  خططأّنه كانت ھناك ومع 

  .A/9/Rev.9من توجيه شؤون الموظفين  2.1.15تصنيف الوظيفة ضمن معنى الفقرة 
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استمعت المحكمة إلى شھادة السيدة ھندم رئيسة شعبة التعويض وخدمات ا دارة، وقالت  .65

فيھا إّن ھدف تحليل الوظيفة ھو تحديد ما يفعله شاغل الوظيفة فع�ً ومقارنته بالوصف الوظيفي، 

قل. وقالت إّن شعبتھا ( وقد يؤدي ھذا إلى إعادة تصنيف الوظيفة إلى درجة مختلفة أعلى أو أ

ّن الشعبة قد تقول إّنه تنبغي إعادة تصنيف الوظيفة أو استخدامھا في إتتعامل مع الفائض الوظيفي، و

؛ وقالت إّنه ( مكان آخر لكّنھا ( تقدم توصيات حول إن كان ينبغي اعتبار الوظيفة فائضة أم (

أن تجري شعبة التعويض وخدمات ا دارة فائضة إ(ّ بعد  الوظائفينبغي للمديرين أن يعتبروا 

 مراجعة. 

 

، دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعيةولدى سؤال السيدة ھندم عن مراجعة الوظائف داخل  .66

وھي المراجعة التي أجرتھا شعبة التعويض وخدمات ا دارة، قالت إّنه في ذلك الوقت "كان ينبغي 

دائرة ا غاثة والخدمات ا ستراتيجية الجديدة لإجراء مراجعة ھيكيلية" تأخذ في الحسبان 

، لكن "في غياب المراجعة الھيكلية لم نستطع فعل شيء غير تحليل الوظيفة وھذا ما أعلِم ا(جتماعية

 به". 

 

سأل محامي الُمدعى عليه السيدَة ھندم إن أمكن اعتبار وظيفة ما فائضة استناداً إلى مراجعة  .67

وإّن ذلك حدث سابقاً في دوائر أخرى لكّنھا أضافت بالقول "ما يحدث  خارجية، فقالت إّن ذلك ممكن

في العادة أّن المراجعة يجريھا المستشار ثم ندخل نحن في الصورة، ونراجع توصيات المستشار." 

 وأّكدت للقاضي أّن ھذا لم يحدث في حالة المدعية. 

 

إّنه ينبغي إجراء ادتھا القائلة عن إفما ُيعّبر وُسئلت إن كان في ا طار التنظيمي للوكالة  .68

مراجعة ھيكلية قبل اعتبار وظيفة وظيفًة فائضة، فأجابت بالقول "(، لكّن ھذه عملية نتبعھا منذ 

ينبغي لbدارة بھا زمن طويل." وأشارت إلى قالب ُوضع قبل سنة ونصف لكي يحدد الطريقة التي 

 سلطة المديرين  لغاء الوظائف بموجبعن إجراء مراجعة من ھذا القبيل. وُسئلت السيدة ھندم 

إ(ّ و( يستطيعون ذلك فائضة  اعتبار وظيفة وظيفةً فقالت: "( ينبغي لھم  15التوجيه التنظيمي رقم 

ً بعد أن نجري مراجعة." وفي مرحلة (حق من ا د(ء با"دلة أصرت على أّن فريقھا لم يجِر  ا
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دائرة م يستطيعوا إ(ّ أن يجروا تحلي�ً للوظائف في مراجعة ھيكلية، وأّنه في غياب ھذه المراجعة ل

 . ا غاثة والخدمات ا(جتماعية

 

ولدى ا"سئلة المحلة من محامي الُمدعى عليه، لم تستطع السيدة ھندم أو الدكتور مراد  .69

أي إصدار إداري يوجب إكمال مراجعة تحديد نظام أساسي أو قاعدة من قواعد النظام ا داري أو 

قبل إمكانية إلغاء وظيفة أو اعتبارھا فائضة، بيد أّنه واضح من شھادة ھيكلية و/أو تحليل وظيفة 

قرار إلغاء وظيفة  السيدة ھندم أّن الممارسة الراسخة في الوكالة ھي فعل ذلك. وتجد المحكمة أنّ 

إجراء مراجعة أو(ً ية موظفة فائضة مؤقتاً بدون رئيسة شعبة الخدمات ا(جتماعية واعتبار المدع

وتحليل وظيفة خالف ا جراء لكّنه لم يكن غير قانوني، والسؤال الباقي ھو سبب مخالفته ھيكلية 

ا جراء. ونظراً إلى تخلف السيدة مايرز عن الحضور بصفة شاھدة ( تستطيع المحكمة المضي 

 العاً فيھا مباشرة. أكثر في ھذه المسألة مع الشخص الذي كان ض

 

الرئيسية من المذكرة التي أرسلتھا شعبة التعويض وخدمات ا دارة إلى إحدى التوصيات  .70

كانت إجراء تحليل قائم على  2012يناير/كانون الثاني  17مديرة الموارد البشرية المؤرخة 

ھا بالمقارنة مع النظرة ھا الموظفون أو افتقروا إليكالكفايات لمعرفة المھارات القابلة للنقل التي مل

المستقبلية في الدائرة والمجموعات المھارية المتوقعة. وكان لمثل ھذا العمل أن يساعد الوكالة في 

البت بصورة قطعية إن كانت المدعية تستطيع أن تؤدي الدور الجديد بوسائل منھا توفير تدريب 

، أمكن لذلك العمل أن ه ( تستطيع ذلكوفي حال التوصل إلى نتيجة مفادھا أنّ  .إضافي إذا لزم ا"مر

 يساعد الوكالة في إيجاد وظيفة بديلة م�ئمة لھا. 

 

، وجب على المنخرطين في دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعيةلتنفيذ رؤية إعادة ھيكلة  .71

اتباع اYليات وا جراءات في الوكالة "ّنھا مصممة لضمان س�مة اتخاذ القرارات وفعالية العملية 

وربما تطلب التحول الذي طرأ على الموضوع تقديم الخدمات والرعاية الرشيدة لfموال العامة. 

طلّبِه مجموعة مھارات مختلفة، إ(ّ أّن قرار تَ  دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعيةالذي تركز عليه 

، ودرجة تلبية الموظفين الموجودين ھذه الصفات، إّنما ھي مسألة تتعلق بالممارسة أم ( ذلك فع�ً 

. من جانب الذين ائتمنتھم الوكالة على توفير التوجيه الضروري السليمة للمھارة والحكم المھنيين
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لة بد(ً من أن يمنحوا ومع احترام جميع المديرين الكبار، ينبغي لھم احترام ا جراءات في الوكا

ا جرائية التي وضعت لحماية النزاھة  الضمانات الوقائيةأنفسھم حق اتخاذ قرارات با(لتفاف على 

وس�مة اتخاذ القرارات، وھذا ( يؤثر فقط في رفاه الموظفين فقط بل في فعالية تقديم الخدمات في 

 الوكالة.

 

   إلغاء الوظيفة –اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية 

 

احتجت المدعية بأّنه كان ينبغي رفع قرار إلغاء وظيفة رئيسة شعبة الخدمات ا(جتماعية  .72

واعتبارھا موظفة فائضة مؤقتاً إلى اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية لكي تراجعه وتقدم توصيتھا. 

من التوجيه  5الفقرة  وتشمل مسؤولياُت اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية كما ھي مبينة في

كبار الموظفين تقديم توصيات إلى المفوض العام بشأن تعيين وعدم تمديد تعيينات  20التنظيمي 

أي مسائل أخرى تتعلق بالموارد البشرية وفقاً لما يراه فما فوق و" 18المحليين أصحاب الدرجة 

مة ترى عدم حدوث انتھاك المفوض العام أو مدير الموارد البشرية م�ئماً." ولئن كانت المحك

"ّن رفع توصيات حول إلغاء الوظائف التي يشغلھا كبار الموظفين  20ه التنظيمي رقم للتوجي

المحليين ليس من المسؤوليات الصريحة للجنة ا(ستشارية للموارد البشرية، إ(ّ أّنه كان من المعقول 

تملة إحالة المسألة إلى اللجنة "ّن المدعية كانت على ھرم ا"قدمية، وكذلك بسبب العواقب المح

ً لقرار إلغاء وظيفتھا على حياتھا المھنية مع الوكالة، وأيض "ّن إص�ح دائرة ا غاثة والخدمات  ا

 ا(جتماعية وتوجھھا المستقبلي لم ُيقّرا رسمياً أو ُيعطيا الشكل النھائي. 

  

          ھل كان القرار ا"ولي القاضي باعتبار المدعية موظفة فائضة قراراً عاد(ً؟   . ت

  

ت المدعية بأّن المقومات ا"ساسية لبرنامج الخدمات ا(جتماعية ستكون نفسھا بنسبة احتج .73

%، مما كان يعني أّن وظيفة رئيسة شعبة الخدمات ا(جتماعية احتاجت إلى إعادة كتابة وليس 75

 5.15ا لغاء. وھذه الحجة بالذات من ا"سباب التي تجعل النھوض با(لتزام، الوارد بموجب الفقرة 

القاضي ببذل كل جھد معقول  يجاد وظيفة بديلة للموظف  A/9/rev.9ن توجيه شؤون الموظفين م

التشاور مع الموظفة المتضررة ومع ممثل اتحاد الموظفين المحليين. ولو بالضرورة الفائض، يشمل 
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المساعدة من بحث المسألة وا(نخراط في عملية إيجاد حل فّعالة، وطلب الطرفين أّن ھذا تم لمّكن 

 حسب ا(قتضاء من أصحاب الخبرة ذات الصلة في تحليل الوظائف وتقييم الوظائف.

  

دائرة المعنيين بإعادة ھيكلة المحكمة قلقة من قلة ا"دلة التي تثبت أّن الموظفين الكبار  .74

زام الوارد بموجب المبادئ العامة لقانون التوظيف، تنفذوا ا(ل ا غاثة والخدمات ا(جتماعية

لمقصود بذلك ھو ا(لتزام القاضي بإجراء عملية تشاورية سليمة. وعلى وجه الخصوص، ت�حظ وا

؛ وتقبل المحكمة ا"دلة المقدمة في ھذا الشأن من 20المحكمة أّن المدعية كانت رئيسة على الدرجة 

في  رئيس برنامج ا غاثة والخدمات ا(جتماعيةالمدعية وشاھديھا مھا رنتيسي التي كانت آنذاك 

والدكتور مراد ممثل اتحاد الموظفين المحليين، وھي ا"دلة على قلة التشاور السليم مع  إقليم ا"ردن

، أعلِمت المدعية أّنھا ستصبح موظفة فائضة. 2011أغسطس/آب  10الرؤساء ومع ا(تحاد. وفي 

 10في ‘ استدامة التغيير’وفي جلسة ا(ستماع أشارت المدعية إلى أّنه منذ توزيع تقرير 

دائرة عندما اجتمعت مع السيدة مايرز، صمتت  2011أغسطس/آب  10حتى  2011فبراير/شباط 

  تماماً من حيث التشاور مع المدعية.  ا غاثة والخدمات ا(جتماعية

    

وفوق كل شيء، يجب أن تكون عملية الفائض الوظيفي شفافة لدرء أي شبھة تحيز ويجب  .75

ويجب أيضاً أن تكون القرارات بشأن حا(ت إجراؤھا بطريقة داعمة وجامعة ومع تشاور سليم. 

الفائض الوظيفي وعواقبھا على ا"فراد عادلة ويجب أن تظھر بالدليل أّنھا عادلة، فھذا سيخفف 

"فراد المعرضين لخطر فقدان وظائفھم، علماً أّن المبادئ متقدمة الذكر متسقة تماماً الكرب على ا

السليم مع المتأثرين مباشرة . ونظراً إلى أّن التشاور A/9/Rev.9مع توجيه شؤون الموظفين رقم 

ة بعملية الفائض الوظيفي يعد من أركان الممارسة المستنيرة في ع�قات التوظيف، فإّن عجز الوكال

المدعية من أّن دوافع غير سليمة قد تفسر التقصير في عرض وظيفة بديلة يدعم قلق عن فعل ھذا 

عليھا. ولئن كانت المحكمة تقبل منطق السيدة مايرز والسيدة موسى وھو أّن تمديد عقد المدعية 

ظيفة، إ(ّ لث�ث سنوات سيجافي الممارسة ا دارية الرشيدة بالنظر إلى احتمال عدم الحاجة إلى الو

عندما كان القرار متخذاً أص�ً  2011حتى أغسطس/آب أّن ھذا ليس عذراً لقلة التشاور السليم 

 وكانت رسالة الفائض الوظيفي قد صيغت. 
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الوكالة جھداً معقو(ً لتجد للمدعية وظيفة بديلة قبل قرار عدم تجديد عقدھا بسبب  ھل بذلت  . ث

 الفائض الوظيفي؟

  

 يجبنصاً واضحاً على أّنه " A/9/Rev.9توجيه شؤون الموظفين  من 5.15تنص الفقرة  .76

ض". بذل جھد معقول خ�ل فترة الفائض الوظيفي المؤقتة  يجاد وظيفة م�ئمة للموظف الفائ

ذل جھد من ھذا القبيل؛ في حين يقول الُمدعى عليه بدون إظھار الدليل بوتحتج المدعية بأّنه لم يُ 

الداعم المطلوب إّن جھداً معقو(ً ُبذل لكن نظراً إلى الصفات الفريدة للمدعية تعذّر إيجاد شواغر 

ا(نتباه إلى عدد من الشواغر التي اعتبرت نفسھا مؤھلة لھا بديلة. وقد لفتت المدعية في مرافعاتھا 

نائب رئيس برنامج ا غاثة والخدمات مناسبة؛ وحددت وظائف بعينھا ھي رئيس و بصورة

  . ، ووظيفة نائب رئيس البرنامج في الضفة الغربيةا(جتماعية في إقليم ا"ردن

  

ت ، حددت دائرة الموارد البشرية إحدى عشرة وظيفة لبّ 2012فبراير/شباط  22في  .77

 وھي:المدعية متطلباتھا إما كلياً أو جزئياً، 

  

  : كلياً وظائف اعتبرت الموارد البشرية أّن المدعية تلبي متطلباتھا 

  

نائب رئيس برنامج ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في إقليم ا"ردن على الدرجة   ) أ(

 ؛ 18

نائب رئيس برنامج ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في إقليم الضفة الغربية   ) ب(

 ؛18على الدرجة 

برنامج دعم مجتمع القروض الصغيرة في دائرة ا غاثة  اختصاصي  ) ت(

 ؛17والخدمات ا(جتماعية في الرئاسة العامة في عمان على الدرجة 

في دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في الرئاسة  (FA)مدير مشروع   ) ث(

 ؛ و17العامة في عمان على الدرجة 

دمات ا(جتماعية في في دائرة ا غاثة والخ WCYP اختصاصي تنمية اجتماعية  ) ج(

 . 17الرئاسة العامة في عمان على الدرجة 
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  :جزئياً وظائف اعتبرت الموارد البشرية أّن المدعية تلبي متطلباتھا 

  

 ؛20رئيس منطقة في ا"ردن على الدرجة   ) أ(

 ؛18على الدرجة  TDSE رئيس وحدة  ) ب(

 ؛18وحدة ا"بحاث والتطوير في الرئاسة العامة في عمان على الدرجة  رئيس  ) ت(

 ؛17عميد مركز تدريب في ا"ردن على الدرجة   ) ث(

 ؛ و17عميد مركز تدريب في لبنان على الدرجة   ) ج(

 .17رئيس شعبة ا دارة والدعم ا داري في غزة على الدرجة   ) ح(

 

أّن على  A/9/Rev.9ين من توجيه شؤون الموظف 5.15تفيد القراءة الحرفية للفقرة  .78

الموظف الفائض، ويجب أن ُيبذل الجھد  توظيفالوكالة واجب اتخاذ خطوات معقولة  عادة 

الوكالة. وھذا الواجب مبين أيضاً في كلمات الرسالة  بواسطةعن الموظف و بالنيابةالمعقول 

اد وظيفة بديلة "سُتبذل جھود معقولة  يجإلى المدعية وجاء فيھا  2011أغسطس/آب  22المؤرخة 

." وصحيح أّن المدعية ُشجعت على التقدم إلى وظائف شاغرة م�ئمة تتناسب مع مؤھ�تك وخبرتك

إ(ّ أّن ذلك ( ينفي الواجب ا"ساسي المترتب على الوكالة  يجاد وظيفة بديلة م�ئمة؛ وقد أثارت 

 ، وفي جلسة ا(ستماع.ا"وامر، وفي جلسة مناقشة القضيةالمحكمة باستمرار ھذه المسألة في 

  

نظراً إلى أھمية ھذه المسألة في ا جراءات القضائية وشح ا"دلة التي قّدمھا الُمدعى عليه  .79

 25) المؤرخ 2013( 27جھوداً معقولة ُبذلت، أمرت المحكمة بموجب ا"مر ليبين أّن 

لتحديد وظيفة  تلتي ُبذلا محاو(تالُمدعى عليه بأن يقدم "بياناً مفص�ً لجميع ال 2013أبريل/نيسان 

 10م�ئمة وعرضھا على المدعية مع تقديم التواريخ ودقائق كافية." وجاء رد الُمدعى عليه في 

ومفاده أّنه وضع بين يدي المحكمة سلفاً ا"دلة المتوفرة على جھود تحديد وظيفة  2013مايو/أيار 

    والملحق به.  2012رين الثاني نوفمبر/تش 1ي رّده الموحد على الدعوى المؤرخ فم�ئمة، وذلك 
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راقبت  2011أغسطس/آب  10رد الُمدعى عليه أّنه بدءاً من تذكر الفقرات ذات الصلة في  .80

قاطبة، لكن نظراً إلى المركز شعبة خدمات شؤون الموظفين المحلين الوظائف الكبيرة في الوكالة 

الكبير للمدعية ومھاراتھا المتخصصة جداً لم يكن ممكناً تحديد وظيفة بديلة. والدليل الرئيسي 

والصفحتان ھو وثيقة من ثماني صفحات.  –دعى عليه من رد المُ  25وھو الملحق  –المعتمد عليه 

 31ول "ھكذا الوضع في ا"وليان عبارة عن قوائم من الوظائف الشاغرة مع شروحات تق

و(  ،على التوالي "2011ديسمبر/كانون ا"ول  31" و"ھكذا الوضع في 2011أغسطس/آب 

 �حقة. وتقدم الصفحات اليوجد دليل على أّن القائمتين أرسلتا أو تم تبادلھما بين أي من الموظفين

 1في البشرية  من الوثيقة أدلة على رسائل إليكترونية أرِسلت بين موظفي دائرة الموارد

في خانة الموضوع مع إرفاق ويظھر اسم المدعية  2012فبراير/شباط  8و 2012فبراير/شباط 

 9ي الشواغر. وتشمل الصفحتان ا"خيرتان رسالة إليكترونية أرسلتھا السيدة حاج خليل في قائمتَ 

كيفية مضاھاة  ي الشواغر لتشمل عموداً جديداً يبينتطلب تعديل إحدى قائمتَ  2012/شباط فبراير

التي  –وتظھر الصفحة ا"خيرة من الملحق  مؤھ�ت المدعية بالمقارنة مع متطلبات كل وظيفة.

قائمة من الشواغر بما فيھا الشواغر ا حدى عشرة التي  –ھا التركيز في جلسة ا(ستماع يانصب عل

إّما كلياً أو جزئياً كما ھو  قيمت دائرة الموارد البشرية المدعية إزاءھا من حيث أّنھا تلبي متطلباتھا

 أع�ه.  77مبين في الفقرة 

 

في المرافعات الكتابية وفي خ�ل جلسة  25بسبب اعتماد الُمدعى عليه على الملحق  .81

ا(ستماع وفي المرافعات الختامية في جلسة ا(ستماع ستدلي المحكمة ببعض التعليقات حول الوثائق 

مدة ستة  2011أغسطس/آب  22عية موظفة فائضة مؤقتاً في المقدمة في الملحق. لقد اعُتبرت المد

؛ وإن تقديم أحد من داخل الوكالة لقائمتين عامتين من الشواغر 2012فبراير/شباط  23أشھر حتى 

ليس دلي�ً على جھود معقولة ُبذلت  يجاد  2011ديسمبر/كانون ا"ول  31أغسطس/آب و 31في 

د دليل على أي دراسة فعلية أو تدبر فعلي لھاتين القائمتين وظيفة بديلة م�ئمة للمدعية، و( يوج

ولم وھو الشھر ا"خير من فترة الفائض الوظيفي الخاصة المدعية.  2012حتى مطلع فبراير/شباط 

بعدما  2012فبراير/شباط  9ُتعقد مقارنة بين مؤھ�ت المدعية والوظائف الشاغرة المتاحة إ(ّ مع 

ى اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية توصي فيھا بعدم تجديد عقد رفعت السيدة موسى مادة إل

المدعية. وتجد المحكمة أّنه مع أّن السيدة حاج خليل وغيرھا نفذوا الواجب الذي تفرضه إجراءات 
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الوكالة من حيث ا بقاء على قائمة من جميع الوظائف التي قد تعتبر شاغرة وتحديد ما يناسب 

. و( توجد إشارة إلى يفترة الفائض الوظيف ھذا ُنفذ في مرحلة متأخرة جداً من المدعية منھا، إ(ّ أنّ 

أّن الوكالة بعد تحديد شواغر م�ئمة أعطت ا(عتبار المطلوب منھا إعطاؤه في إجراء محاو(ت 

 المدعية.  توظيفحسنة النية لترى إمكانية إعادة 

 

المسألة قيد البت اYن ھي فيما إن كانت الشروحات التالية التي قّدمھا الُمدعى عليه تشرح  .82

 بصورة ُمرضية ھذه ا سقاطات: 

  

 أّن المدعية لم تتقدم إلى الوظائف؛  ) أ(

 أّن المدعية لم تكن مؤھلة؛   ) ب(

قامت على أساس الجدارة بعد مقابلة  التوظيفأّن التعيينات المتعلقة بإعادة   ) ت(

 تنافسية؛

ع طذاتياً للمكاتب ا قليمية للوكالة لم تست مستقلةأّنه نظراً إلى الطبيعة ال  ) ث(

 أن تقصدھا وأن تقترح نقل المدعية لملء وظيفة شاغرة في ا قليم؛الرئاسة العامة 

أّنه نظراً إلى الطبيعة المتخصصة لوظيفتھا وأقدمية درجتھا تعذر إيجاد وظيفة   ) ج(

 مناسبة. 

 

قدم تلي الذي أخِرج من وظيفتهائي ما يضع العبء على الموظف ( يوجد في ا طار ا جر .83

وظيفة شاغرة و( سيما "ّن قوائم الشواغر ( توزع بين أولئك المحالين إلى الفائض الوظيفي. إلى 

على الوكالة  قطعياً واجباً بوضوح  A/9/Rev.9 وكما تقدم الذكر، يضع توجيه شؤون الموظفين

لة م�ئمة. ومن ا"فعال التي تستطيع الوكالة اتخاذھا للنھوض بھذا لبذل جھود  يجاد وظيفة بدي

الواجب مشاركة الموظف في ھذه القوائم، وترتيب ا(جتماعات من أجل بحث الشواغر التي قد 

يكون مھتماً بھا، ومناقشة مؤھ�ت الموظف ومناقشة أي ثغرات في المؤھ�ت أو الخبرة أو 

يؤھله للوظيفة التي نالت اھتمامه، وكذلك التدبر بجدية في توفير  المھارات أو الكفايات مما قد (

من توجيه شؤون الموظفين رقم  5.15تدريب لسد ھذه الثغرات كما ھو مطلوب في الفقرة 
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A/9/Rev.9 والبحث مع الدوائر ذات الصلة الطالبة للتعيين اھتماَم الموظف في الوظائف ،

 لية استقدام تنافسية.إّما بنقله أو بخوضه عم وترشحه الممكن

  

رئيس برنامج ا غاثة والخدمات ا(جتماعية  وظيفةبلقد عّبرت المدعية عن اھتمام واضح  .84

، وقد نائب رئيس برنامج ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في إقليم ا"ردن ووظيفة في إقليم ا"ردن

مراد في شھادته إّن السيدة  سيدوقال النقل اتحاد الموظفين المحليين ھذا إلى كبار المديرين.  

ساندرا ميتشل رئيسة طاقم الموظفين قالت إّن الوظيفتين متاحتين "ي شخص يريد التقدم لھما. 

من شخص ُيتوقع أّن لديه فھم أفضل  مستنكفةونظراً إلى أقدميتھا في الوكالة كانت ھذه ملحوظة 

سوأ من ذلك الرد الذي جاء من وا" للواجب الُملقى على الوكالة في مسألة الفائض الوظيفي.

؛ فبدون حتى ا(جتماع 2012مارس/آذار  12السيدة موسى بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

، نجد أّن أرفع مسؤولة مع المدعية لبحث مؤھ�تھا ومھاراتھا وتاريخھا إزاء ھاتين الوظيفتين

توظيف ممكن من  موارد بشرية في الوكالة رفضت بصورة فعالة واستباقية وموجزة أي طلب

المدعية لھاتين الوظيفتين. وأصبح رد السيدة ميتشل الذي لم يكن كافياً أجوفاً أكثر بقول السيدة 

موسى إّن المدعية لم تكن مؤھلة. وصحيح أّنه ليس من وظائف المحكمة تحديد من ھو م�ئم 

دعية في دائرة ا غاثة لوظائف معينة ومن ھو غير م�ئم، إ(ّ أّنه تجب ا شارة إلى أّن نظير الم

رئيس برنامج ا غاثة والخدمات والخدمات ا(جتماعية، وھو رئيس ا غاثة، ُنقل إلى وظيفة 

التي وفقاً لشھادة المدعية والسدة  –مرؤوسة المدعية  ُعينت؛ وأيضاَ ا(جتماعية في إقليم ا"ردن

رئيس برنامج ا غاثة نائب في وظيفة  –رنتيسي لم يكن لديھا خبرة إشرافية في الوكالة 

وإن كانت المرشحة المفضلة الثانية المعينة من خ�ل  والخدمات ا(جتماعية في إقليم ا"ردن

 عملية استقدام تنافسية. 

 

وفقاً لشھادة السيدة حاج خليل، راقبت دائرة الموارد البشرية وأبقت قائمة من وظائف  .85

ما إن كانت مناسبة "ي من ھذه الوظائف. شاغرة داخل الرئاسة العامة بغرض تقييم المدعية في

ظائف الشاغرة خارج الرئاسة العامة التي على حد قولھا وأرادت التفريق بين ھذه الوظائف والو

كانت ُتراقب في حالة كان الموظف راغباً في التقدم إليھا "لكي نعرف عن وجود الشاغر". وقالت 

لكّن الموارد البشرية فعلت ذلك على أي حال.  إّنه "ليس إلزامياً" البحث خارج الرئاسة العامة
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دائرة الموارد البشرية في الرئاسة العامة ( تستطيع أمر ا"قاليم بأخذ موظف. وعندما ّن أوشھدت 

ضغطھا القاضي في ھذه المسألة قالت إّن الرئاسة العامة تستطيع إبداء اقتراحات لfقاليم لكن 

إّما من الموظف أو من الدائرة أو ا دارة صاحبة التعيين. ولم  لفعل ذلك ھناك حاجة إلى طلبٍ 

تكن السيدة حاج خليل متأكدة فيما إن كان الموظفون يعرفون أّن ھذا ھو وضع الموارد البشرية 

الموارد البشرية أي اتصال مع مكتب  لم ُتجرِ في الرئاسة العامة؛ كما أّكدت أّنه في حالة المدعية 

رئيس برنامج ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في إقليم اھتمام المدعية في وظيفة إقليم ا"ردن بشأن 

أو فيما يتعلق  رئيس برنامج ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في إقليم ا"ردنووظيفة نائب  ا"ردن

بشأن الشواغر ا"خرى التي حددتھا الموارد البشرية. وعندما سأل القاضي السيدَة إقليم آخر بأي 

 18ليل عن صاحب الكلمة ا"خيرة بشأن تعيين الموظفين في الوكالة خاصة على الدرجة حاج خ

فما فوق قالت ھو المفوض العام. ولدى سؤال القاضي السيدَة حاج خليل فيما إن كانت ھناك 

سياسة تمنع التوجه إلى ا قليم لبحث حالة موظف فائض أفادت بعدم وجود سياسة من ھذا القبيل، 

ة أن تكون الوظيفة ذات درجة أقل من وظيفة الموظف الفائض ُيفضل أن تأتي لكن في حال

المبادرة من الموظف. وعندما سألت المدعيُة إن أمكن اعتبار المراس�ت من اتحاد الموظفين 

 مع دائرة الموارد البشرية، قالت إن ذلك ممكن. مبادرةالموارد البشرية مديرة المحليين إلى 

  

حاج خليل عن حالة موظفين آخرين ُنقلوا بين الرئاسة العامة وا قليم جوبت السيدة استُ  .86

برنامج ا غاثة والخدمات ا(جتماعية في  ةرئيسوبالعكس خاصة السيدة رنتيسي التي كانت سابقاً 

ثم ُنقلت إلى الرئاسة العامة، وأيضاً الرئيس السابق لbغاثة في دائرة ا غاثة  إقليم ا"ردن

اعية الذي ُنقل لسد مكان السيدة رنتيسي مع ا(حتفاظ بالوظيفة في الرئاسة والخدمات ا(جتم

العامة، وموظف أصغر ُنقل من دائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعية إلى مكتب إقليم ا"ردن مع 

حماية الدرجة. وقالت السيدة حاج خليل إّنه في ھذه الحا(ت جاءت المبادرة إّما من الموظف 

 قليم. المعني أو من ا 

 

( تقبل المحكمة الدليل على وجود ھذا الحاجز المزعوم بين الرئاسة العامة وا قليم؛  .87

والظاھر أّن المديرين يعتمدون على ھذا الفصل في محاولة منھم لتحويل ا(نتباه عن التحليل 

�ھما جزء السليم  خفاقاتھم ا دارية. وليس ا قليم بأي حال ھيئة منفصلة عن الرئاسة العامة، فك
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ھو المفوض العام. من الجلي أّنه كان  ا"ول التنفيذي مسؤولھامن الوكالة التي ھي ھيئة واحدة 

في الزمن المتعلق بالوقائع شواغر في مكتب إقليم ا"ردن ومكتب إقليم الضفة الغربية؛ وبخ�ف 

، لم ُتبذل محاولة A/9/Rev.9من توجيه شؤون الموظفين المحليين  5.15نصوص الفقرة 

سليمة للنظر في توظيف المدعية في أي من الشواغر التي حددتھا دائرة الموارد البشرية (انظر 

 ). 77الفقرة 

 

سليماً لحجة الُمدعى عليه القائلة إّنه كان ينبغي إخضاع المدعية لمقابلة تنافسية،  ( أساس .88

ملية تشاورية سليمة بغرض ا(تفاق فقد كان ھناك إخفاق واضح من جانب الوكالة في إجراء ع

 عملعامل بھا مع حالة الفائض الوظيفي. ومن الممارسة الحميدة في مجال التعلى العملية التي يُ 

البحث مع الموظف وا(تفاق مع ممثلي ا(تحادات وكبار المديرين على التسلسل الذي ستمf به 

الذي أخِرج  كان ينبغي إعطاء موظف الوظائف. ومن ا"مثلة على المسائل الممكن بحثھا ھي إن

اعتباراً مسبقاً "ي وظيفة م�ئمة سواء على الدرجة نفسھا أو على  20على الدرجة  من وظيفته

الموظفين ذوي الدرجات  توظيفأقل بدرجة أو اثنتين قبل إعطاء ا(عتبار إلى إعادة درجة 

ن الفائضين معلومات كافية ا"دنى. وعندما تقديم عرض الوظيفة البديلة، ينبغي إعطاء الموظفي

وفرصة كافية لطرح ا"سئلة والمشاركة في المباحثات، وأن ُيعطوا الوقت (تخاذ قرار إما بقبول 

 العرض البديل أم (.

 

إّن احتمال عدم وجود وظيفة بديلة م�ئمة لھا الدرجة وا"جر نفسيھما، أو أّنھا فعلياً ستعني  .89

كافياً يبرر التقصير في بحث الوظيفة مع الموظف  خفض الرتبة، فليس ھذا بحد ذاته سبباً 

ّن ھناك دائماً خطر شعور الموظف الذي ُتعرض عليه أقل درجة أالفائض. ومع ا(عتراف 

با ھانة إ(ّ أّن ذلك ليس بسبب أو عذر لعدم بحث ھذا ا(حتمال مع الموظف. ونظراً إلى شح 

لب على الموظفين الذين سُيعتبرون فائضين الوظائف الم�ئمة داخل الوكالة وخارجھا، فقد يغ

قل مع حماية الراتب؛ ويعود قرار قبول أوبالتالي عاطلين عن العمل أن يفضلوا وظيفة بدرجة 

عرض من ھذا القبيل أو رفضه إلى الموظف وليس إلى المدير المعني. وفي ھذا القضية، حددت 

املة ووظائف لبت متطلباتھا جزئياً، لكن لم الموارد البشرية وظائف لبت المدعية متطلباتھا تلبية ك
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ُيعرض أي منھا عليھا، ولم يناقش شيء معھا. والحجج التي قدمھا الدكتور مراد ممثُل اتحاد 

 من جھة السيدة موسى.    ُنبذت فوراً الموظفين المحليين بالنيابة عنھا 

 

  

اري للموظفين ھل كان عدم تجديد عقد المدعية منسجماً مع النظامين ا"ساسي وا د  . ج

 وا صدارات ا"خرى؟ 

  

  عدم تجديد العقد محدد ا"جل –اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية 

 

على أّّن اللجنة ا(ستشارية للموارد  20(ث) من التوجيه التنظيمي رقم 5المادة  تنص .90

البشرية ترفع توصيات إلى المفوض العام حول مقترحات تتعلق بعدم تمديد التعيينات محددة 

فما فوق. وكانت المدعية موظفة محلية على الدرجة  18على الدرجة ا"جل للموظفين المحليين 

 الم�ئم إحالة عدم التمديد المقترح إلى اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية. وذلك كان من  20

  

اللجنة ا(ستشارية ، وھو توجيه عمل 20ومن "المبادئ" المبينة في التوجيه التنظيمي رقم  .91

مراجعة ومشورة للموارد البشرية، ھو أن على اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية أن تقدم "

  ..."للمفوض العام بشأن مسائل معينة في الموارد البشرية ينمتجردتين وشفافت

 

ما ھو المعنى السليم الذي ُيعطى لمبدأ التجرد والشفافية؟ بما أّن المفوض العام باعتباره  .92

ضمان حسن التدبير وعن فھو في نھاية المطاف مسؤول عن  المسؤول التنفيذي ا"ول للوكالة

توصيات فُحصت وقُيمت بطريقة موضوعية ومتجردة بالكامل.  ، ويلزمه أن يتلقىا دارة السليمة

، يجب أن تكون أي مادة يقدمھا مدير الموارد البشرية أو من ينوب عنه مادة شاملة وبناًء على ذلك

ومثال ذلك عدم  –بصورة كافية، وأن تكون كذلك متوازنة وأ(ّ تقدم فقط تبرير ا دارة لعمل ما 

bجراء الذي لبل يجب أن تشمل أيضاً موجزاً  –الفائض الوظيفي  تجديد عقد محدد ا"جل بسبب

ولكي تستطيع بما ينسجم بالكامل مع ا جراءات النافذة والمتطلبات القانونية.  اتخذه صانع القرار

ة وشفافة، فإّن من حقھا أن داللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية تنفيذ مھمتھا وتقديم مراجعة متجر
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قدمھا الموظف المتأثر. وبخ�ف ذلك، ستتحول اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية  إفاداتتعلم بأي 

المتطلبات وا(لتزامات الملقاة ب ا ضرارإلى منتدى يشّرع القرارات ا دارية ب� نقد، وھذا من شأنه 

عة بالمشورة بعد إجراء مراج ممسؤولية تزويد المفوض العا على ھيئة رفيعة المستوى ُعھدت إليھا

 شفافة ومتجردة. 

 

لجنة ا(ستشارية للموارد البشرية ت�حظ المحكمة بقلق عدم تقديم معلومات أو شروحات ل .93

في مسألة سبب عدم اعتبار المدعية م�ئمة "ي من الشواغر التي حددتھا الموارد البشرية؛ وليس 

ير التي أدت إلى القرار القصد إغراق اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية بتقارير ومفصلة والحذاف

بل يجب أن تتسلّم دقائق كافية تتعدى مجرد قول مدير الموارد البشرية بأّن ا جراءات السليمة قد 

 اُتبعت. 

 

بما أّن نائب المفوض العام ھو الذي يترأس اجتماعات اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية،  .94

أبداً أن ينخرط نائب المفوض العام في القرارات فمن ا"ھمية القصوى كمبدأ عام أّن من غير ال�ئق 

التي ُتتخذ على مستوى أقل، وذلك "ّن ھذا الفعل يفسد نزاھة المراجعة المتجردة والشفافة التي تعتبر 

. وفي القضية الحاضرة، حضرت السيدة من المبادئ التوجيھية للجنة ا(ستشارية للموارد البشرية

ين المحليين لمناقشة قرار إلغاء وظيفة المدعية وأرسلت رسالة إليس اجتماعاً مع اتحاد الموظف

إليكترونية تشرح التبرير المنطقي وراءه. ويبدو أّن نائبة المفوض العام كانت تترأس ھيئة ُعھدت 

 تإليھا مسؤولية تنفيذ مراجعة متجردة لقرار عدم تمديد عقد المدعية، ولكن في الوقت نفسه كان

القرار الذي أدى إلى عدم تمديد العقد، وھو بالفعل قرار إلغاء وظيفة منخرطة في شرح وتبرير 

. وإّن من شأن ھذا ا(نخراط أن يؤدي إلى تصور معقول لدى رئيسة شعبة الخدمات ا(جتماعية

للخطر بسبب  اضالموظف المعني بأّن تجرد اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية ونزاھتھا تعرّ 

  رئيسة اللجنة ا(ستشارية للموارد البشرية في القرار الخاضع للمراجعة. ا(نخراط السابق من جانب

 

   ھل اسُتخدمت عملية إعادة الھيكلة على أّنھا فرصة  نھاء عقد المدعية؟  . ح
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للتخلص من موظف  يم وإعادة ھيكلة مكان العمل على أّنھا آليةعادة تنظإ( ينبغي استخدام  .95

في مكان العمل حسب رأي المديرين المعنيين. أّما المسائل المرتبطة بسلوك  لم يُعد وجوده مرغوباً 

فرد أو أدائه، يجب التعامل معھا من خ�ل ا جراءات الداخلية الم�ئمة وليس باستخدام إعادة ال

 الھيكلة بقصد إخراجه من الوظيفة. 

 

ة ا غاثة والخدمات دائرلئن كانت المحكمة تجد أّنه أجِريت عملية إعادة ھيكلة حقيقية ل .96

كما ورد في التحليل في الفرع السابق، إ(ّ أّن الوكالة قّصرت في جھودھا الرامية إلى  ا(جتماعية

رغم التغييرات  هإيجاد وظيفة أخرى للمدعية. وقد أّكدت السيدة حاج خليل في جلسة ا(ستماع أنّ 

مدعية ھي الموظفة الوحيدة من ، كانت الدائرة ا غاثة والخدمات ا(جتماعيةالتي أجريت على 

 الدائرة التي فقدت وظيفتھا في الوكالة. 

 

زعمت المدعية أّن السيدة حاج خليل أعلمتھا أّن السيدة مايرز لم تكن تريدھا في الدائرة في  .97

رت أّنھا قالت ھذا وھي ك، لكّن السيدة حاج خليل أن2012يناير/كانون الثاني  30اجتماع دار في 

قول السيدة حاج خليل لھذا ( قبل المحكمة ھذا الدليل غير المطعون فيه. بيد أّن عدم تحت الَقسم، وت

يعني أّن ھذا الشعور غير صحيح، فقد كانت السيدة مايرز شخصية أساسية في ا"حداث التي تشملھا 

الجھود التي بذلتھا المحكمة لجعل السيدة مايرز تدلي  50و 49ھذه القضية. وورد في الفقرتين 

 اھدتھا في جلسة ا(ستماع وإحباط ھذه الجھود. بش

 

في غياب شھادة السيدة مايرز أعيقت قدرة الُمدعى عليه في الطعن بفعالية في ا(ستد(ل  .98

دائرة ا غاثة والخدمات لالمعقول الذي يمكن استخ�صه، وھو أّن عملية إعادة الھيكلة المستمرة 

 خراج المدعية من الوكالة. لكن، مع ا"خذ الكامل في الحسبان لجميع  فرصةً اسُتخدمت  ا(جتماعية

ا"دلة الوثائقية والشفھية والتفسيرات والتبريرات غير الُمرضية التي قّدمھا الُمدعى عليه، ( يبقى 

 سيلًة لعدم( مفر منه ھو أّن عملية إعادة الھيكلة المستمرة اسُتخدمت والذي ستد(ل ا(للمحكمة إ(ّ 

تمديد تعيين المدعية؛ ناھيك عن أّن الفشل الذريع للمديرين الكبار في ضمان ا(تباع السليم 

لbجراءات في الوكالة، والرفض الذي ( يمكن تفسيره لعرض وظيفة بديلة على المدعية رغم 

 إّنما يد(ن على دافع خفي وليس على دافع حميد. التقييم الجيدة "دائھا، 
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 الخ,صة

 

مدعية قضيتين تزعم فيھما وقوع انتھاك لعقد توظيفھا مع الوكالة. وكان القرار رفعت ال .99

الوظيفة التي شغلتھا، والثاني ھو قرار عدم تمديد تعيينھا محدد ا"جل. وقد ا"ول ھو قرار إلغاء 

 قاوم الُمدعى عليه الدعوَيين بقوله إّن وظيفة المدعية ألِغيت نتيجة عملية إعادة ھيكلة شرعية وإنّ 

"ّن جميع (جتھاد الوكالة قرار عدم تمديد تعيينھا بسبب الفائض الوظيفي كان ممارسة سليمة 

الجھود المعقولة ُبذلت  يجاد وظيفة بديلة م�ئمة لھا. ومع أّن رسالة الفائض الوظيفي المؤقت تشير 

لتجديد، إ(ّ لمل توقعاً من كتاب تعيين المدعية، وھي الفقرة التي تقول إّن وظيفتھا ( تح 8إلى الفقرة 

أّن ھذا ( يغير واقعة أّن الُمدعى عليه لم يقل خ�ل ا جراءات القضائية إّنه ينبغي رّد قضية 

مفادھا لتجديد؛ بل على العكس من ذلك، كانت ھناك حجة متسقة لالمدعية "ّن تعيينھا لم يحمل توقعاً 

أّنه كانت ھناك عملية إعادة ھيكلة حقيقية وأّن التعيين أنِھي "ّنھم لم يستطيعوا أن يجدوا وظيفة بديلة 

عملھا مع الوكالة. أو(ً، تقرر للمدعية، أي أّنھم لو استطاعوا إيجاد وظيفة لھا (ستمرت في 

إعادة الھيكلة المستمرة المحكمة أّن الُمدعى عليه استخدم الفرصة الممنوحة من خ�ل عملية 

للتخلص من المدعية. ثانياً، تقرر المحكمة أّن توظيف المدعية أنِھي "ّن الوكالة قّصرت في واجبھا 

المعقولة  يجاد وظيفة بديلة للمدعية؛ ولو أّنھم بذلوا ھذه الجھود  محاو(تالمتمثل في بذل جميع ال

مة أن تنظر وفقاً لfدلة في السبب الحقيقي لبقيت المدعية موظفة. وبناًء على ذلك، على المحك

أّن الم�بسات في مجموعھا تدعم النتيجة القائلة إّن ھذه (نتھاء ع�قة التوظيف؛ وتستنتج المحكمة 

 حالة إنھاء خدمات. 

  

  مسائل أخرى

  

  ا عاقة
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مة % والناج18تطالب المدعية بتعويض عن ا عاقة الجسدية والعقلية الدائمة البالغة نسبھا  .100

ترتبط بالوظيفة نتيجة لعملھا في الوكالة، وكذلك بسبب العملية المؤلمة التي أدت عن معاناة أمراض 

 إلى فقدان وظيفتھا. 

 

قال الُمدعى عليه إّن مسألة منح المدعية تعويضات  "025في "المرافعة بشأن ا"مر رقم  .101

عن ا"ضرار بناًء على الحا(ت الطبية التي تزعمھا "إّنما ھي مسألة تقع خارج اختصاص 

المدعية عجزت عن أن تستنفد أو(ً العملية ا دارية ذات الصلة، وھي عملية رفع  المحكمة" "نّ 

المعنية  4.106ي للموظفين المحليين رقم مطالبة طبية حسب نصوص قاعدة النظام ا دار

وتنص قاعدة النظام ا داري  بالتعويض عن الوفاة أو ا صابة أو المرض المنسوبة إلى الخدمة.

على وجوب رفع مطالبات التعويض عن المرض في خ�ل شھرين  4.106للموظفين المحليين رقم 

ستثنائية أن يقبل النظر في مطالبة من بدء المرض "شريطة أّنه يجوز للمفوض العام في ظروف ا

 قُدمت في تاريخ متأخر." 

 

تتفق المحكمة مع الُمدعى عليه، فالمطالبة الموضوعة أمام المحكمة بشأن ا صابة الناتجة  .102

عن الخدمة إّنما ھي مطالبة سابقة "وانھا؛ وُتنصح المدعية برفع طلب رسمي بموجب ا جراءات 

 السارية.

 

  

  شھادة الخدمة

 

قالت إّنھا تستحق  )2013( 064رداً على ا"مر المدعية الم�حظات التي رفعتھا  في .103

بموجب قوانين الوكالة شھادة خدمة تبين تفاصيل وافية عن سجل عملھا. وقالت: "ُحرمت المدعية 

لطبيعة  ركوأعِطيت شھادة تشير فقط إلى مدة الخدمة ومسمى وظيفتھا، ولم يرد ذ من ھذا الحق

 دة عملھا وسلوكھا الرسمي."واجباتھا وجو
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 12، وا"مر رقم (UNRWA/DT/2013) 064في الرد على ا"مر رقم  .104

(UNRWA/DT/2014) ، ًقدم الُمدعى عليه حجة صحيحة مفادھا أّن ھذه المطالبة لم تكن جزءا

ومكتب من القرارين المطعون فيھما، وقال "المدعية مدعوة إلى أن تطلب من دائرة الموارد البشرية 

قليم ا"ردن شھادة خدمة جديدة تشمل ا شارة إلى جودة عملھا." وتشجع المحكمة المدعية بأن تقبل إ

 ھذه الدعوة إن كانت ما تزال غير راضية عن شھادة الخدمة التي أعِطيت لھا. 

 

  

 ا3نتصاف

 

 مة على اYتي: كمن النظام ا"ساسي للمح 10من المادة  5تنص الفقرة  .105

  

يجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر بتنفيذ أحد ا جراءين التاليين أو كليھما باعتبار ذلك 

  جزءاً من حكمھا: 

  

فسخ القرار ا داري المطعون فيه أو ا"مر بتنفيذ أداء معين، شريطة أّن   ) أ(

على محكمة المنازعات، في الحا(ت التي يتعلق فيھا القرار المطعون فيه بالتعيين، 

أو إنھاء الخدمة، أن تحدد أيضاً مبلغ تعويض يجوز للُمدعى عليه أن  أو الترقية،

يختار دفعه بد(ً من فسخ القرار ا داري المطعون فيه أو تنفيذ ا"داء المعين 

 المأمور به، وذلك رھناً بالفقرة الفرعية (ب) من ھذه الفقرة؛

 

في لمدة التعويض، على أ(ّ يتجاوز عادًة ما يعادل الراتب ا"ساسي الصا  ) ب(

سنتين للمدعي. لكن يجوز لمحكمة المنازعات في حا(ت استثنائية أن تأمر بدفع 

  تعويض أكبر وعليھا بيان أسباب ذلك القرار.  

 



                                                                                                                 Case No.: UNRWA/DT/HQA/2012/008 

                                                                                                                                                UNRWA/DT/HQA/2012/044                                             

                                                                                                                 Judgment No.:         UNRWA/DT/2014/009 

 

Page 47 of 52 

يمنع النظام ا"ساسي للمحكمة على وجه التحديد منح أضرار اتعاظية أو عقابية، كما يحّد  .106

 تين إ(ّ إذا كانت القضية استثنائية. التعويض المالي وغير المالي بحد أعلى مقداره راتب سن

 

من الفقه الراسخ لكل من محكمة المنازعات ومحكمة ا(ستئناف أّنه فور إصدار المحكمة  .107

حكماً يحّمل المسؤولية القانونية للُمدعى عليه، فإّن المبدأ الساري في تحديد استحقاق التعويض 

يه لو روعي ا(لتزام التعاقدي، ھذا بقدر يقضي بإعادة المدعي في الوضع نفسه الذي كان سيكون ف

-Warren 2010-UNATما يمكن للمال تحقيق ذلك (حكم محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف رقم 

)؛ كما ( يمكن منح تعويض في حال عدم معاناة ضرر. وعليه؛ يترتب على المدعين أن يثبتوا 059

 Sinaمم المتحدة ل�ستئناف في الحكم أّن انتھاكات العقد تسببت في خسارة أو ضرر (محكمة ا"

2010-UNAT-094  والحكمAntaki 2010-UNAT-095.( 

 

"ّن الوكالة لم التعيين محدد ا"جل للمدعية قراراً معيباً إجرائياً لقد كان قرار عدم تمديد  .108

جھد معقول  يجاد وظيفة ضي بذل تقتلتزم سياستھا في مجال الفائض الوظيفي، وھي سياسة ت

للموظف الفائض. وتجد المحكمة أّن قرار عدم تمديد التعيين محدد ا"جل للمدعية بسبب  م�ئمة

الفائض الوظيفي، وكذلك التقصير في عرض وظيفة بديلة عليھا في ظروف القضية، يرقى إلى 

 إنھاء لتعيينھا؛ وعليه، تفسخ المحكمة القرار. 

 

مة ملزمة ك، فإّن المح108و 99رتين إلى النتيجة التي توصلت إليھا المحكمة في الفقنظراً  .109

من النظام ا"ساسي للمحكمة بأن تحدد مبلغ تعويض يجوز للُمدعى عليه دفعه  10بموجب المادة 

لثمانية عشر بد(ً من فسخ القرار. وتحدد المحكمة ھذا المبلغ على أّنه الراتب الصافي ا"ساسي 

 شھراً. 

 

 ا"ضرار المعنوية

 

ا عانت من درجة القرارين المعنيين عليھا كان "ھائ�ً"، وقالت إّنھ قالت المدعية إّن تأثير .110

عالية من ا جھاد، وُشخصت على أّن لديھا اضطراب اكتئابي كبير، وأّنھا شعرت بالتمييز ضدھا. 
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وقالت في شھادتھا إّن سمعتھا عانت عندما أرسل موظفون في الوكالة مراس�ت إلى اتحاد 

. وبقيت المدعية ب� عمل فترة 18ّنھا ليست مؤھلة للوظائف على الدرجة الموظفين المحليين تفيد بأ

طويلة من الزمن قّدرتھا على أّنھا سنة وسبعة أشھر. ورغم أّن الوكالة كلفتھا بمھمتين قصيرتي 

ا"جل إ(ّ أّن فقدان الدخل سبب لھا صعوبة كبيرة ( سيما أّنھا والدة وحيدة، ومثال ذلك أّن ابنتھا 

 رسوم الدراسية.اللى البقاء في المنزل فص�ً دراسياً كام�ً "ّنھا لم تستطع دفع اضطرت إ

 

ھناك مسألة مبدأ مفادھا أّن المحكمة ترى أّن التعويض عن ا"ضرار غير المالية ينبغي    .111

أن يكون على ھيئة مبلغ إجمالي ( أن يقوم على أساس الراتب ا"ساسي الصافي، ففي المحصلة 

مة درجة الضرر الذي تعرض له الفرد ومن ثم تحدد مقدار التعويض بناًء على ذلك، تقّيم المحك

علماً أّن ھذه العملية ( ترتبط بمركز الفرد أو أقدميته، وبذلك ( ينبغي أن يرتبط التعويض بما 

ّيم يكسبه الفرد أو بمنزلته بل بالكرب الفعلي والضرر المعنوي اللذين عاناھما الفرد. والواجب أن ُتق

كل قضية بناًء على وقائعھا وعلى السمات الفريدة التي يمتاز بھا الفرد عن غيره، وعلى الطريقة 

التي عومل بھا، وعلى ا"ثر الذي أحدثته تلك الطريقة في الفرد المعني (انظر على سبيل المثال 

 Warrenو Solanki 2010-UNAT-044أحكام محكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف ذات ا"رقام 

2010-UNAT-059 وIanelli 2010-UNAT-093 وZhouk (2012-UNAT-224) .

ويؤدي اتباع مقاربة قائمة على مبادئ إلى الحد من خطر جعل التعويضات غير متناسبة مع 

 ا"ضرار. 

 

، UNRWA/DT/2013/022تعتمد المحكمة المبادئ التي وضعتھا في الحكم رقم  .112

ه المبادئ على أّن تقييم مسألة منح تعويضات عن الضرر منه؛ وتقوم ھذ 84وتحديداً في الفقرة 

  المعنوي أو عدم منحھا ينبغي أن يأخذ الخطوات التالية: 

 

 

 

 ينبغي التوصل إلى نتيجة بشأن معاناة المدعي، أو عدم معاناته، ھذا الضرر فع�ً.   . أ
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 إذا لم يعاِن ھذا الضرر ف� أساس للحكم بالتعويض عنه.   . ب

 

إذا عانى ھذا الضرر، فسيكون من المھم للمحكمة أن تضع تحديداً وقائعياً لمستوى الضرر   . ت

مع تذّكر أّن مشاعر ا(نزعاج، وا جھاد، والقلق، والضرر النفسي وجميع المقومات التي 

تشّكل فرادى أو متراكمة ما ُيشار إليه بمصطلح "أضرار معنوية" تتراوح في درجة شّدتھا. 

السلسلة يكمن مستوى أدنى من الشّدة، وفي طرفھا اYخر يمكن مستوى كبير في أحد طرفي 

من الشدة، وبين ھذين النقيضين القصويين يكمن مستوى م�ئم، والمحكمة مؤتمنة حسب 

ا"صول "داء مھمة تحديد ھذا المستوى بعدما رأت أو استمعت للشخص الذي قّدم ا"دلة 

 ووصف مشاعره وحالته العاطفية. 

أن تطمئن المحكمة إلى أّن الضرر الموصوف يمكن نسبه إلى الفعل الذي أقدم عليه يجب   . ث

 الُمدعى عليه. 

 

في الحا(ت التي يكون فيھا الفعل غير الشرعي مرتكباً بصورة كيدية، أو كان مستبداً وب�    . ج

إبداء ا(عتبار الواجب للمخاوف الشرعية لدى الموظف ومشاعره، ف� بد أّنه فاقم مشاعر 

 الكرب وسيؤدي بناًء على ذلك إلى تعويض أكبر. 

 

على المحكمة أن تأخذ في الحسبان أّن التقييم الذي جرى التوصل إليه ينبغي أن يكون   . ح

م�ئماً للضرر المتكبد، فمنح مبلغ تافه سيؤدي إلى انعدام الثقة في السياسة المكونة "ساس 

أحكام التعويضات ھذه، وإلى مثل ذلك سيؤدي منح تعويض مفرط؛ وبناًء على ذلك؛ على 

 مبدأ الم�ئمة والتناسب.  المحكمة أن تتذكر

 

أخيراً، سُتذّكر المحكمة نفسھا بأّنھا ( تملك ص�حية منح أضرار اتعاظية أو عقابية، وأّن    . خ

 ما ستمنحه يجب أن يكون تعويضياً بالفعل.
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كان متوسط مبلغ التعويض عن الضرر غير المالي في ا"حكام النھائية لمحكمة ا"مم  .113

إلى  2009يوليو/تموز  1حكمة ا"مم المتحدة ل�ستئناف في الفترة من المتحدة للمنازعات وم

من الوثيقة  147دو(ر أميركي (انظر الفقرة  17,000ھو  2012ديسمبر/كانون ا"ول  31

A/68/346 23، وھي تقرير ا"مين العام عن إقامة العدل في ا"مم المتحدة المؤرخ 

دو(ر أميركي نقطة مرجعية  17,000بلغ الـ). وبناًء على ذلك، يشّكل م2013أغسطس/آب 

مفيدة عند تقييم التعويض عن الضرر غير المالي مع ا"خذ في الحسبان، بطبيعة الحال، أّن 

 الظروف في أي قضية بعينھا قد تسّوغ منح تعويض أكثر أو أقل من ذلك.

 

مع أخذ ا"دلة في ا(عتبار، تجد المحكمة أّن عدم تمديد تعيين المدعية والطريقة التي ُنفذ بھا  .114

 دو(ر أميركي.  12,000إجھاداً كبيراً تمنحھا المحكمة مقابله سّببا للمدعية 

 

 الحكم

 

تربح المدعية في قضيتھا القائلة إّن قرار المُدعى عليه القاضي بعدم تمديد عقدھا بسبب  .115

 ائض الوظيفي قرار غير شرعي. الف

  

 يؤمر بما يلي:  

 

إّن قرار عدم تمديد التعيين محدد ا"جل للمدعية بسبب الفائض الوظيفي، وكذلك التقصير  .116

 في عرض وظيفة بديلة عليھا في ظروف القضية، يرقى إلى إنھاء لتعيينھا. وتفسخ المحكمة القرار.

  

للُمدعى عليه بد(ً من إعادة المدعية إلى وظيفتھا أن يدفع إليھا الراتب ا"ساسي  يجوز .117

 الصافي لثمانية عشر شھراً. 

 
دو(ر أميركي تعويضاً عن  12,000يؤمر الُمدعى عليه بأن يدفع إلى المدعية مبلغ  .118

 ا"ضرار المعنوية. 
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يوماً من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب  60خ�ل ُتدفع المبالغ متقدمة الذكر في  .119

التنفيذ، وخ�ل ھذه المدة يسري سعر الفائدة الرئيسي ا"ميركي كما ھو محدد في ذلك التاريخ. وإذا 

، فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر المحددة يوماً  60خ�ل مدة الـفي لم ُيدفع المبلغ 

 .تى تاريخ الدفعلرئيسي ا"ميركي حالفائدة ا
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     (ُوقـiع) 

  القاضي غ�م ميران

  2014مارس/آذار  31  بتاريخ

 

  

  2014مارس/آذار  31 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـiع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


