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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/008                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/033 

Date: 13 October 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  عشيش

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا(مم المتحدة 'غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدعمحامي 

  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا(مم  ("المدعي") ضد سمير يوسف سليمان عشيشھذه دعوى رفعھا  .1

المتحدة 'غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق ا(دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا(ونروا ("الُمدعى 

  . إنھاء تعيينه خDل الفترة التجريبيةوھو قرار ، عليه")

  

  الوقائع 

 

افة انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة عامل نظ 2012سبتمبر/أيلول  10 اعتباراً من .2

ا(جل  دفي مخيم البقعة في شمال عمان في ا(ردن بموجب تعيين محد 1والخطوة  01على الدرجة 

 شھراً.  12رھناً بفترة تجريبية مدتھا 

 

أرسل مفتش الصحة العامة لمنطقة شمال عمان رسالة إلى  2012سبتمبر/أيلول  23في  .3

 رئيس منطقة شمال عّمان بشأن ضعف أداء المدعي. 

 
ه مفتش الصحة البيئية لمنطقة شمال وجّ  2012سبتمبر/أيلول  25بموجب رسالة مؤرخة  .4

عمان لفت نظر إلى المدعي بسبب تخلفه عن مراعاة مدونة السلوك و, سيما تخلفه عن اتباع 

 تعليمات مشرفه الرئيسي ومفتش الصحة البيئية لمنطقة شمال عمان. 

 
أوصى رئيس منطقة شمال  2012/أيلول سبتمبر 26بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

 عمان بإنھاء تعيين المدعي. 

 
التقى مسؤول الشؤون ا'دارية في المنطقة مع المدعي في  2012سبتمبر/أيلول  30في  .6

حضور مفتش الصحة العامة لمنطقة شمال عمان والمراقب الرئيسي با'نابة في مكتب صحة البيئة 
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الصحة العامة لمنطقة شمال عمان والمراقب الرئيسي  في مخيم البقعة. وقد نصح كل من مفتش

 با'نابة المدعَي باتباع التعليمات الموجھة إليه من مشرفيه. 

 
أعلم مفتش الصحة العامة  2012أكتوبر/تشرين ا(ول  2بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

 مات مشرفيه. منطقة شمال عمان بتواصل عجز المدعي عن اتباع تعلي لمنطقة شمال عمان رئيسَ 

 
وعمDً بتوصية مفتش الصحة العامة لمنطقة شمال  2012أكتوبر/تشرين ا(ول  3في  .8

 عمان، أوصى رئيس منطقة شمال عمان بإنھاء تعيين المدعي. 

 
أعلم مسؤول الموارد البشرية في  2012أكتوبر/تشرين ا(ول  9بموجب رسالة مؤرخة  .9

 ا فيه مصلحة الوكالة. إقليم ا(ردن المدعَي أّن تعيينه أنِھي لم

 
طلب المدعي مراجعة لقرار إنھاء تعيينه. وبموجب  2012نوفمبر/تشرين الثاني  19في  .10

عمليات ا(ونروا في ا(ردن القرار  ةمدير تثّبت 2012نوفمبر/تشرين الثاني  25رسالة مؤرخة 

 المطعون فيه. 

 
 تسلّمت المحكمة دعوى المدعي.  2013يناير/كانون الثاني  27في  .11

 
 093أصدرت المحكمة ا(مر رقم  2014سبتمبر/أيلول  18في  .12

)UNRWA/DT/2014 عمليات  ةتقديم دليل على تفويض مدير) وطلبت فيه من الُمدعى عليه

 في ا'قليم.  ا(ونروا في ا(ردن سلطة إنھاء تعيين المدعي إلى مسؤول الموارد البشرية

 
 رفع الُمدعى عليه طلب تمديد الوقت ,متثال ا(مر.  2014سبتمبر/أيلول  23في  .13

 
 وافقت المحكمة على طلب الُمدعى عليه.  2014سبتمبر/أيلول  25في  .14
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 093رفع الُمدعى عليه رّده على ا(مر رقم  2014سبتمبر/أيلول  30في  .15

)UNRWA/DT/2014( د الدليل المطلوب. وأعلن عدم مقدرته على إيجا 

 
  

  حجج المدعي

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .16

 

i(  لقد أعلِم بإنھاء تعيينه لكن لم ُيقدم له أي سبب أو مبرر لذلك؛ 

ii(  تحسين أدائه وأّنه اتبع دائماً تعليمات مشرفه المباشر؛ وبصفته موظفاً جديداً دائماً حاول 

iii(  دارة أن تزوده بخطة عمل، لكّنه لم يحصل على تعليمات ولم يتم تنبيھهVكان ينبغي ل

 (خطائه، ولم ُيمنح الفرصة للتحسن. 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:  .17

  

i( فسخ قرار إنھاء التعيين وإعادته إلى وظيفته بالوضع السابق فوراً؛ و 

ii(  .التعويض عن خسارة الدخل من تاريخ إنھاء التعيين حتى تاريخ الحكم 

  

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 
 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .18

  

i( ينبغي منحه ا'ذن للمشاركة في ا'جراءات ورفع رد؛ 
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ii(  ساسي للموظفين المحليين رقم)اُتخذ قرار إنھاء تعيين المدعي حسب ا(صول (ّن النظام ا

 الوكالَة السلطة ا,جتھادية 'نھاء تعيين الموظفين لما فيه مصلحة الوكالة؛ يعطي  1.9

iii(  2012سبتمبر/أيلول  10شھراً تبدأ في  12كان تعيين المدعي خاضعاً لفترة تجريبية من .

ويجوز للوكالة إنھاء ھذا التعيين بمحض اجتھادھا وبدون إشعار وفي أي وقت خDل 

 الفترة التجريبية؛ 

iv(  يقع على المدعي عبء إثبات عدم شرعية إنھاء تعيينه. ويبّين السجل مجموعة من حا,ت

ا'سقاط والفشل من جانب المدعي في اتباع تعليمات مشرفيه؛ وُعقدت اجتماعات مع 

كان أداؤه في العمل دون المدعي ورغم ا'شراف والتوجيه الذي قّدمه مشرفوه 

 المستويات الدنيا المقبولة؛ و

v(  .تجاھل المدعي "خطة العمل" المقدمة له 

 

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .19

  

 ا%عتبارات 

  

  طلب الُمدعى عليه ا'ذن للمشاركة في ا'جراءات ورفع رّد على الدعوى

 

 ) من القواعد ا'جرائية ("القواعد") على اYتي: 1(6تنص المادة  .20

  

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

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

و, يكون الُمدعى عليه، الذي لم يقّدم رداً في خDل المدة . ويجوز رفعه إليكترونياً 

  .تحقاً للمشاركة في ا'جراءات إ,ّ بإذن المحكمة، مسطلوبةالم



                                                                                                                          

                                                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/008                                             

                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2014/33 

                                                                                                                                

                                             

                                                                                                                               

 

Page 6 of 11 

 

 من القواعد على اYتي: 30تنص المادة  .21

  

، 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 

غي تطبيق أي قاعدة عندما تقتضي القواعد ا'جرائية، أو أن يمددھا، أو أن يل

  مصلحة العدل ذلك.

 

 من القواعد على اYتي:  14في مسألة إدارة القضية، تنص المادة  .22

  

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 

  .للبت العادل والسريع في القضية ولتحقيق العدل للطرفينأّنه مDئم 

  

مع أّن المحكمة , تصفح عن تأخر الُمدعى عليه في رفع رّده، إ,ّ أّن المحكمة ترى أّن مما  .23

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

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

 .الدعوى

  

  شرعية القرار

 

, يطعن الُمدعى عليه في أّن مسؤول الموارد البشرية في ا'قليم ھو الذي اتخذ قرار إنھاء  .24

 تعيين المدعي. 
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 على ما يلي:  1.4في الفقرة  A/9/Rev.9ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .25

 
  

ُيصدر مدير الموارد البشرية في حالة موظفي الرئاسة العامة، أو مدير ا'قليم 

المعني في حالة موظفي ا(قاليم، إشعاراً كتابياً بإنھاء التعيين؛ ويجوز لھما تفويض 

  ھذه السلطة. 

 
تھا من ) طلبت المحكمة بمحض مبادرUNRWA/DT/2014( 093بموجب ا(مر رقم  .26

إلى مسؤول  اعمليات ا(ونروا في ا(ردن سلطتھ ةالمُدعى عليه أن ُيظھر دليDً على تفويض مدير

أفاد الُمدعى  093ص إنھاء التعيينات. وفي الرد على ا(مر رقم خالموارد البشرية في ا'قليم فيما ي

 .في ھذا الصدد ردنعمليات ا(ونروا في ا( ةعليه بأّنه غير قادر على إظھار دليل تفويض مدير

 

حيث إّن الظاھر عدم وجود تفويض للسلطة، تجد المحكمة أّن شخصاً غير مصرح له اتخذ  .27

 قرار إنھاء تعيين المدعي؛ وعلى ھذا ا(ساس فھو قرار غير شرعي ويجب فسخه. 

 
  التعويض

 

 
ُيعنى (أ) من النظام ا(ساسي للمحكمة، عندما تأمر المحكمة بفسخ قرار 10بموجب المادة  .28

بإنھاء التعيين فإّنھا تحدد أيضاً مبلغ تعويض يجوز للُمدعى عليه أن يختار دفعه بد,ً من فسخ القرار 

دارة تنفيذ فسخ القرار يجب عليھا أن تعيد المدعي إلى ا'داري المطعون فيه. وإذا اختارت ا'

 وظيفته بالوضع السابق بأثر رجعي. 

 

سخ القرار المطعون فيه تحتاج المحكمة في ھذه من أجل تحديد مبلغ تعويض بديل عن ف .29

 القضية أو,ً إلى النظر فيما إن كان إنھاء التعيين مبرراً من حيث الموضوع. 
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ُعين المدعي في وظيفة عامل نظافة مع فترة تجربة  2012سبتمبر/أيلول  10اعتباراً من  .30

 شھراً.  12مدتھا 

 
  يلي: على ما 1.9ينص النظام ا(ساسي للموظفين رقم  .31

 
يجوز للمفوض العام إنھاء تعيين أي موظف في أي وقت إذا كان ھذا ا'جراء، في 

 رأيه، في مصلحة الوكالة.

  

  

 على ما يلي:  2.4ينص النظام ا(ساسي للموظفين المحليين رقم 

  

 تخضع التعيينات لVتمام الُمرضي لما يقل عن شھر من الخدمة تحت التجربة.

 

 على اYتي:  1.109للموظفين المحليين رقم  ا(ساسيينص النظام  .32

  

إنھاء الخدمة ھو إجراء تنھي به الوكالة تعيين موظف بموجب النظام ا(ساسي للموظفين  .1

، وذلك بإعطاء الموظف إشعاراً كتابياً بإنھاء الخدمة بموجب نظام عمل الموظفين 1.9رقم 

تعيين الموظف خDل التعيين التجريبي من دون إشعار ، شريطًة أّنه يجوز إنھاء 3.9رقم 

 مسبق في أي وقت قبل التثبيت الكتابي للتعيين.

يواصل الموظفون أداء واجباتھم في خDل فترة إشعار إنھاء التعيين إ,ّ إذا كانوا في إجازة  .2

 مصرح بھا أو إن أعفاھم المفوض العام من واجباتھم. 
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النظامين ا(ساسيين والنظام ا'داري أعDه وتوجيه شؤون الموظفين المحليين استناداً إلى  .33

السلطة 'نھاء التعيين في فترة التجربة عمليات ا(ونروا في ا(ردن  ةملك مديرت A/Rev.9رقم 

 بدون إشعار مسبق. 

 

دعي في القضية الحاضرة تجد المحكمة أّن الُمدعى عليه قّدم أدلة واضحة على أّن أداء الم .34

لم يكن ُمرضياً. ويزعم المدعي أّنه اتبع تعليمات مشرفه المباشر دائماً لكّن المحكمة تDحظ لدى 

المدعي موثقة بوضوح. ويبين الملف أّن أداء المدعي ا,طDع على الملف أّن أسباب إنھاء تعيين 

مناسبات عدة. ومن  بقي دون المستويات الدنيا المقبولة رغم توفير مشرفيه التوجيه وا'رشاد له في

 2012سبتمبر/أيلول  23ة لمنطقة شمال عمان أرسل في ا(مثلة على ذلك أّن مفتش الصحة العام

 25رسالة إلى رئيس منطقة شمال عمان عن ضعف أداء المدعي. وبموجب رسالة مؤرخة 

 ذّكر مفتش الصحة البيئية لمنطقة شمال عمان المدعي بعجزه عن اتباع 2012سبتمبر/أيلول 

تعليمات المشرف الرئيسي ومفتش الصحة البيئية لمنطقة شمال عمان. وبموجب رسالة إليكترونية 

التقى مسؤول الشؤون ا'دارية لمنطقة شمال عمان بالمدعي في  2012سبتمبر/أيلول  30مؤرخة 

حضور مفتش الصحة العامة والمراقب الرئيسي با'نابة في مكتب الصحة البيئية في مخيم البقعة 

 2المدعي على اتباع التعليمات التي يعطيھا له مشرفوه. وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة حث ل

أعلم مفتش الصحة العامة لمنطقة شمال عمان رئيَس منطقة شمال  2012أكتوبر/تشرين ا(ول 

 عمان بتواصل عجز المدعي عن التزام تعليمات مشرفيه. 

 
لم ُيعلم بأوجه القصور في أدائه، فإّن الوثائق بناًء على ذلك، وحتى مع زعم المدعي أّنه  .35

الموجودة في الملف تتعارض مع ذلك. وبالفعل يثبت الملف بوضوح المحاو,ت المتكررة من 

 الوكالة 'رشاد المدعي وتوجيھه بدون فائدة. 

 
سبتمبر/أيلول  25يزعم المدعي أّنه لم يتسلم خطة عمل من مشرفيه لكّنه تسلم لفت نظر في  .36

التقى به مشرفوه  2012سبتمبر/أيلول  30يوماً فقط من تعيينه ا(ولي. وفي  15قبل  2012



                                                                                                                          

                                                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/008                                             

                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2014/33 

                                                                                                                                

                                             

                                                                                                                               

 

Page 10 of 11 

وشرحوا أوجه القصور وأعطوه تعليمات حول كيفية أداء العمل بصورة ُمرضية. تجد المحكمة في 

ھذه القضية أّن ھذه التوجيھات الشفھية يمكن أن تعتبر خطة عمل، والمدعي مخطئ في زعمه أّنه لم 

 ى خطة عمل.يحصل عل

 
عندما يزعم أّنه لم يحصل على فرصة للتحسن إلى "عملية فرصة  يشير إذا كان المدعي .37

فتDحظ المحكمة أّن ھذا , ينطبق  A/23في توجيه شؤون الموظفين المحليين المشار إليھا  التحسن"

على أّنه ينطبق فقط على "الموظفين أصحاب  5على المدعي (ّن التوجيه ينص بوضوح في الفقرة 

 العقود محددة ا(جل والعقود غير محددة المدة الذين ُثبتوا في وظائفھم". 

 
ضية؛ ولو أّن تجد المحكمة بناًء على ذلك أّن المدعي عجز عن أداء واجباته بطريقة ُمر .38

,تخذت القرار ھا كما كان ينبغي سمديرة عمليات ا(ونروا في ا(ردن فرضت إنھاء التعيين بنف

نفسه، أ, وھو إنھاء تعيين المدعي. وإذا اختارت الوكالة عدم تنفيذ قرار الفسخ الصادر عن 

 المحكمة فإّن المحكمة تقرر عدم وجوب دفع تعويضات مادية للمدعي. 

 
 لم يطلب المدعي تعويضات عن أضرار معنوية، وبذلك , يوجد ما ُيقال في ھذه المسألة.  .39

 
  

 

  الخ'صة

 
 : ھذا ما يليتأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب  .40

 
)i(  فسخ قرار إنھاء تعيين المدعي؛ 

)ii(  إذا اختار الُمدعى عليه عدم تنفيذ قرار الفسخ، فلن ُيدفع تعويض

 للمدعي؛ و

)iii(  .خرى في ھذه الدعوى مردودة)جميع الدفوع ا 
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     (ُوقـ̂ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 أكتوبر/تشرين ا(ول 13 بتاريخ

 

  

  2014 أكتوبر/تشرين ا(ول 13 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ̂ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


