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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/011                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/030 

Date: 29 September 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  حمودة

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيالمدع محامي

   امثل نفسھت ةالمدعي

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا&مم ") ضد ة("المدعي ماجدة محمد إبراھيم حمودةھا تھذه دعوى رفع .1

المتحدة $غاثة وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا&ونروا ("الُمدعى 

عليه")، وھو قرار نقلھا من مدرسة النزھة ا$عدادية الثانية للبنات إلى مدرسة الھاشمي ا$عدادية 

 ا&ولى للبنات. 

  

 الوقائع 

 

"، Bانضمت المدعية إلى الوكالة في وظيفة معلمة " 1981ا&ول أكتوبر/تشرين  15في  .2

وبعد ترقيات متتالية وفي زمن وقائع الدعوى كانت المدعية تشغل وظيفة مديرة مدرسة على 

 .في مدرسة النزھة ا$عدادية الثانية للبنات 19والخطوة  12الدرجة 

 

 مديرة مدرسة الفترة الثانية.  ، رفعت المدعية شكوى ضد2010في نوفمبر/تشرين الثاني  .3

 
، أجرى المسؤول القانوني ا&قدم في مكتب إقليم ا&ردن تحقيقاً 2012يونيو/حزيران  5في  .4

أولياً بعد تلقي شكوى من مديرة مدرسة الفترة الثانية ومساعدة مديرة المدرسة تزعم أّن المدعية 

 . تجاوزات الماليةتورطت في سوء التواصل وال

 
، قّدم المسؤول القانوني ا&قدم في مكتب 2012يوليو/تموز  29ة مؤرخة بموجب رسال .5

 إقليم ا&ردن النتائج التي توصل إليھا ودعى المدعية إلى رفع تعليقاتھا. 

 
تعليقاتھا على المزاعم  ة، رفعت المدعي2012أغسطس/آب  12بموجب رسالة مؤرخة  .6

 . ضدھا المقدمة
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أعلم مسؤول التعليم المدعية أّن الحاجات  2012سبتمبر/أيلول  6بموجب رسالة مؤرخة  .7

سبتمبر/أيلول  8ا$دارية اقتضت نقلھا إلى مدرسة الھاشمي ا$عدادية ا&ولى للبنات اعتباراً من 

2012 . 

 
، أصدر المسؤول القانوني ا&قدم في مكتب 2012سبتمبر/أيلول  9بموجب مذكرة مؤرخة  .8

 مة ضد المدعية.إقليم ا&ردن تقريره بشأن المزاعم المقد

 
إلى رئيس منطقة شمال عمان،  2012أكتوبر/تشرين ا&ول  9بموجب رسالة مؤرخة  .9

، ثّبت رئيس منطقة شمال عمان 2012أكتوبر  15عّبرت المدعية عن اعتراضھا على النقل. وفي 

 قرار نقل المدعية قائMً إّن نقل المدعية جاء لمصلحة العملية التعليمية. 

 
رفعت المدعية طلب مراجعة قرار  2012نوفمبر/تشرين الثاني  4بموجب رسالة مؤرخة  .10

 نقلھا. 

 
، وجه رئيس منطقة شمال عمان لفت نظر إلى 2012نوفمبر/تشرين الثاني  20في  .11

 تجاوزات المالية.المدعية لسوء تواصلھا وال

 
، رّدت مديرة عمليات ا&ونروا في 2013يناير/كانون الثاني  6بموجب رسالة مؤرخة  .12

 ا&ردن على طلب المدعية لمراجعة القرار، وثّبتت النقل. 

 
 رفعت المدعية دعوى إلى المحكمة.  2013فبراير/شباط  25في  .13

 
  

 حجج المدعية

 
 تقّدم المدعية الحجج التالية:  .14
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)i(  لم يبحث مجلس التحقيق في التھم الموجھة إليھا و* سيما مسألة

 الصراخ على مديرة المدرسة ومساعدة مديرة المدرسة؛ 

)ii(  كان النقل تعسفياً ولم تطلب النقل، ولھا الحق في البقاء في مدرستھا

 ا&صلية؛

)iii(  لم تستطع ا$دارة إثبات المزاعم ضدھا ولذلك زعمت أّن النقل كان

 و ؛ة&سباب تعليمي

)iv(  بسبب  2010وزيادة في عام  2007تلقت رسالة تقدير في عام

حسن تواصلھا مع المجتمع المحلي وجھود جمع ا&موال. وقد أثارت 

 الزيادة غيرة مديرة المدرسة. 

  

 
 تلتمس المدعية ما يلي:  .15

  

)i(  أن ُتعاد إلى مدرستھا؛ 

)ii( أن ُتمنح تعويضاً عن المعاناة النفسية؛ و 

)iii(  .رسالة اعتذار 

  

  

  الُمدعى عليهحجج 

 

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .16

  

)i(  ينبغي منحه ا$ذن للمشاركة في ا$جراءات ورفع رد؛ 

)ii(  لنقل الموظفين إلى أي من أنشطة تتمتع الوكالة باجتھاد واسع

 2.1الوكالة. ويعطي النظامان ا&ساسيان للموظفين المحليين رقم 
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السلطة للمفوض العام، وقد أّكد فقه محكمة ا&مم المتحدة  ھذه 3.4و

 لMستئناف ھذه السلطة؛ 

)iii(  لم تكن رسالة لفت النظر الموجھة إلى المدعية موضوع مراجعة

 قرار، وبذلك * تملك المحكمة الو*ية للتحكيم في ھذه المسألة: و

)iv(  كان سبب القرار المطعون فيه ھو الحاجة إلى حل الصراعات

المتواصلة بين المدعية ومديرة المدرسة في النزھة &ّن العMقة 

السلبية أثرت في بيئة مكان العمل. ولم يكن تدبيراً تأديبياً بل تدبيراً 

 إدارياً، وقد ُنقلت المدعية ومديرة المدرسة إلى مدرستين أخريين. 

   

 

 ُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.يلتمس ال .17

  

  ا$عتبارات

  

 المسائل التمھيدية 

 ) من القواعد ا$جرائية ("القواعد") على اVتي: 1(6تنص المادة  .18

  

يوماً تقويمياً من تاريخ تسلّم الُمدعى عليه لعريضة  30قّدم رد الُمدعى عليه في خMل يُ 

الدعوى؛ وُيرفع رد الُمدعى عليه على ھيئة وثيقة أصلية موّقعة مع الوثائق الملحقة به، 

و* يكون الُمدعى عليه، الذي لم يقّدم رداً في خMل المدة . ويجوز رفعه إليكترونياً 

  .بإذن المحكمة ، مستحقاً للمشاركة في ا$جراءات إ*ّ طلوبةالم

 

 من القواعد على اVتي:  30تنص المادة  .19
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، يجوز 4.8و 3.8مع مراعاة النظام ا&ساسي للمحكمة، و* سيما المادتان 

للقاضي الذي ينظر في قضية أن يقّصر المھل الزمنية المحددة في ھذه 

القواعد ا$جرائية، أو أن يمددھا، أو أن يلغي تطبيق أي قاعدة عندما تقتضي 

  مصلحة العدل ذلك.

 

 من القواعد على اVتي:  14مسألة إدارة القضية، تنص المادة في  .20

  

يجوز للمحكمة في أي وقت، إّما بناًء على طلب من أحد الطرفين أو بمبادرة 

تتخذھا من تلقاء نفسھا، أن تصدر أي أمر أو تعطي أي توجيه يظھر للقاضي 

  .ولتحقيق العدل للطرفينأّنه مMئم للبت العادل والسريع في القضية 

 
 

مع أّن المحكمة * تصفح عن تأخر الُمدعى عليه في رفع رّده، إ*ّ أّن المحكمة ترى أّن مما  .21

ً سيكون مMئم والسريع للقضية و$قامة العدل للطرفين أن تقبل تسلّم رد الُمدعى عليه  عادلللبت ال ا

للمشاركة في ا$جراءات ورفع رّده على وعليه، ُيمنح الُمدعى عليه ا$ذن . وإن كان متأخراً 

 .الدعوى

  

  موضوع الدعوى

 

القرار المطعون فيه أمام المحكمة ھو قرار نقل المدعية من مدرسة النزھة ا$عدادية الثانية  .22

للبنات إلى مدرسة الھاشمي ا$عدادية ا&ولى للبنات. وتزعم المدعية أّن النقل كان غير شرعي &ّنھا 

 عني وبذلك كان لھا حق البقاء في مدرستھا ا&صلية. لم تطلب النقل الم

 

 على اVتي: 2.1ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .23
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يخضع الموظفون لسلطة المفوض العام الذي له أن ينتدبھم للعمل في أي من أنشطة 

 الوكالة أو مكاتبھا داخل منطقة عمليات الوكالة أو خارجھا...

 
 ، كان للمفوض العام حق نقلھا إلى مدرسة أخرى.بعكس زعم المدعية  .24

  

تزعم المدعية أيضاً أّن ا&سباب المقدمة للنقل * تبررھا الوقائع &ّن الوكالة لم تستطع إثبات  .25

بأّن الزيادة المزاعم القائلة إّنھا صرخت على مديرة المدرسة ومساعدة مديرة المدرسة، و* المزاعم 

 أثارت غيرة مديرة المدرسة.  2010عام  التي حصلت عليھا المدعية في

 
أّن  2012سبتمبر/أيلول  6رسالة مؤرخة تستحضر المحكمة أّن المدعية أعلِمت بموجب  .26

 9نقلھا جاء بناًء على حاجات تعليمية وإدارية، وأّن المدعية اعترضت بموجب رسالة مؤرخة 

أكتوبر/تشرين  15إليكترونية مؤرخة على النقل. لكن بموجب رسالة  2012أكتوبر/تشرين ا&ول 

، بّين رئيس منطقة شمال عمان أسباب النقل وثّبت القرار. وتنص الرسالة 2012ا&ول 

 كترونية في الجزء ذي الصلة على ما يلي:يا$ل

 
  

أّود التأكيد على أّن قرار النقل جاء لما فيه المصلحة الفضلى للعملية التعليمية في 

جميع الجھود التي بذلھا مكتب التعليم وأنا شخصياً لم يحدث مدرستك السابقة، فرغم 

تعاون بينك وبين زميلتك مديرة المدرسة ا&خرى... بل بالعكس أثرت ھذه العMقة 

وأوّد التأكيد أّنه تم ا&خذ في ا*عتبار أّن سلباً في البيئة المدرسية بد*ً من تحسينھا. 

  ب إضافي [النص منقول]. نقلك إلى مدرستك الحالية لم يسبب لك أي ع

 
 على ما يلي:  3.4ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .27

  

في عملية تعيين الموظفين، ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا*عتبار الواجب لضرورة 

 تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/011                                             

                                                                                                                             Judgment No.: UNRWA/DT/2014/030   

                                

 

Page 8 of 10 

 
أّكدت محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف مراراً في فقھھا سلطة ا$دارة لتعيين الموظفين  لقد .28

-Kamunyi 2012ھا م، فقد قضت محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف في حكونقلھم وترقيتھم

UNAT-194  بما يلي:  3في الفقرة 

  

ادة انتداب تقضي [محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف] أّن من ضمن اجتھاد ا$دارة إع

الموظف إلى وظيفة مختلفة على المستوى نفسه، وتكون إعادة ا*نتداب ھذه قانونية إذا 

كانت معقولة في ظل الظروف الخاصة لكل حالة على حدة، وكذلك إن لم تسبب ضرراً 

  اقتصادياً للموظف.

  

 

ھا، يجب عندما يطعن موظف في الدوافع المعلنة لقرار ما ويزعم أّن الدوافع الحقيقة غير .29

على المحكمة أو*ً أن ترى إن كانت الدوافع المعلنة للقرار مدعومة بالوقائع أم * وفيما إن كانت 

 ھذه الدوافع بحد ذاتھا تستطيع تبرير القرار المطعون فيه. 

 

شكوى ضد  2010يطعن الطرفان في أّن المدعية رفعت في نوفمبر/تشرين الثاني  * .30

زميلتھا مديرة المدرسة، وأّن مديرة المدرسة ومساعدة مديرة المدرسة اشتكيتا رسمياً في عام 

. وقد أجرى المسؤول القانوني ا&قدم تجاوزات ماليةمن أّن المدعية ارتكبت سوء تواصل و 2012

، ووجد التحقيق 2012يونيو/حزيران  5ا&ردن  تحقيقاً أولياً في سلوك المدعية في في مكتب إقليم 

 ، بل تلقت المدعية رسالة لفت نظر. إمكانية اتھام المدعية بسوء السلوك لكن لم يتم فرض أي تدبير

 
للمحكمة أّن السلوك العدائي المتبادل بين مديرتي المدرستين اللتين اشتكتا رسمياً على جلي  .31

بعضھما بعضاً أدى إلى انھيار يتعذر إصMحه في عMقتھما. وقد أشار رئيس منطقة شمال عمان 

ولم البيئة المدرسية إلى أّن قلة التعاون بين المدعية ومديرة المدرسة أّثرت سلباً في  إشارة صحيحة

أّن قرار تساعد على إيجاد مكان عمل صحي. ولم تعاِن المدعية ضرراً اقتصادياً، وترى المحكمة 
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الوكالة كان حكيماً في ضوء بيئة العمل غير الصحية. وكان القرار استخداماً سليماً للسلطة 

 للمفوض العام. ا*جتھادية الواسعة 

 
حيث إّن ھذه ھي المسألة الوحيدة أمام المحكمة، وحيث إّن المحكمة * تجد أساساً قانونياً في  .32

 ھذا الصدد، يجب رّد الدعوى. 

 
   الخ&صة

 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .33

  الدعوى مردودة.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     (ُوقـ]ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 سبتمبر/أيلول 29 بتاريخ
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  2014سبتمبر/أيلول  29 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ]ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


