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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2010/23                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/034 

Date: 17 September 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  فرج

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدعمحامي 

  أنايس باري شوينار (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا'مم المتحدة  قرار اتخذته("المدعي") ضد  محمد يوسف فرجھذه دعوى رفعھا  .1

، ("الُمدعى عليه")التي ُتعرف أيضاً باسم ا'ونروا  %غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا'دنى

 .إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالةوھو قرار 

 

 Farajة في حكمھا م، رّدت ھذه المحك2012يونيو/حزيران  27في  .2

UNRWA/DT/2012/028 نف ، ثم اسُتئير مستوفية لشروط المقبوليةالدعوى معتبرًة إياھا غ

-Faraj 2013-UNATالحكم أمام محكمة ا'مم المتحدة لIستئناف التي فسخت بموجب حكمھا 

أرِجعت القضية إلى  هيالمحكمة وقررت أّن الدعوى مستوفية لشروط المقبولية، وعلھذه حكم  331

  المحكمة للنطق بحكم في موضوع الدعوى.  

  

 الوقائع 

 

، وّظفت الوكالة المدعي في وظيفة عامل في مجال 1990مارس/آذار  26بأثر يسري من  .3

الرعاية ا+جتماعية في دورا في منطقة الخليل في الضفة الغربية. وبعد أن عمل المدعي في وظيفة 

، ُنقل 1996ومارس/آذار  1993اختصاصي اجتماعي في منطقة الخليل بين أكتوبر/تشرين ا'ول 

إلى وظيفة كاتب بديل في مركز صحي في إدارة الصحة في  1996أبريل/نيسان  1ن اعتباراً م

  الوكالة. 

 

، قبل المدعي تعييناً محدد ا'جل لوظيفة رئيس ا%غاثة 2005نوفمبر/تشرين الثاني  1في  .4

 والخدمات ا+جتماعية في ا%قليم، وكان مركز العمل في القدس.

 
 31د تعيين المدعي لفترة ثIث سنوات حتى ، ُمد2009يناير/كانون الثاني  4في  .5

 . 2011أكتوبر/تشرين ا'ول 
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نائب مارسه ي، كتب المدعي إلى المفوض العام مشتكياً من تحرش 2009مايو/أيار  20في  .6

 مدير عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية. 

 
 ، أرسل المدعي إلى مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة2009يونيو/حزيران  22في  .7

الغربية ملحوظة عّبر فيھا عن اختIفه مع مقترحاتھا بشأن إدارة موظفيه، واقترح خيارين لحل 

 برنامج المرأة في فريقه. ةمشكلة مسؤول

 
إلى المدعي، استفسرت مديرة  2009يونيو/حزيران  22رسالة إليكترونية مؤرخة بموجب  .8

مع إدارة موظفيه، وحثته على عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية عن خطط المدعي للتعامل 

 معالجة الموقف +ستعادة الثقة بينه وبين كبار أعضاء فريقه. 

 
إلى مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة  2009يونيو/حزيران  24بموجب مذكرة مؤرخة  .9

الغربية، رفع المدعي خطة لتحسين إدارة دائرة ا%غاثة والخدمات ا+جتماعية. وبموجب مذكرة 

إلى مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية قّدم المدعي  2009نيو/حزيران يو 28مؤرخة 

 ا%دارة ضمن الدائرة. اقتراحات +ستعادة القيادة والمساعدة على تحسين 

 
، أعلمت مديرة عمليات ا'ونروا في 2009يونيو/حزيران  25بموجب رسالة مؤرخة  .10

 وظيفة باحثة اجتماعية في مركز عمل آخر.  الضفة الغربية مسؤولة برنامج المرأة بنقلھا إلى

 
 ابرنامج المرأة استقالتھ ةمسؤول ت، رفع2009يونيو/حزيران  25بموجب رسالة مؤرخة  .11

 إلى المدعي. 

 
رداً على رسالَتي المدعي  2009يوليو/تموز  1بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

يونيو/حزيران، عّبرت مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية عن  24و 22المؤرختين 

مخاوفھا من عجز المدعي عن ا'خذ بتوجيھاتھا بشأن حل "المشاكل ا%دارية الخطيرة جداً" التي 

 حددتھا له، وطلبت بحث ھذه المسائل معه مرة أخرى. 
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، رفع المدعي "خطة استعادة" إلى مديرة عمليات ا'ونروا في 2009يوليو/تموز  3في  .13

 الضفة الغربية. 

 
إلى المدعي أدرجت مديرة  2009يوليو/تموز  24بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .14

عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية النقاط المتفق عليھا بھدف استعادة الثقة بينھما، وكذلك بين 

 مدعي وكبار ا'عضاء في فريقه.ال

 
، رّد المدعي على مديرة عمليات ا'ونروا 2009يوليو/تموز  31بموجب رسالة مؤرخة  .15

 في الضفة الغربية مشيراً إلى إنجازاته. 

 
أغسطس/آب  12بعد ا+جتماع بين المدعي ومديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية في  .16

أغسطس/آب  14في الضفة الغربية المدعَي رسالة في  ، أعطت مديرة عمليات ا'ونروا2009

 ، وذكرت ما يلي: 2009أكتوبر/تشرين ا'ول  31ُتعلمه فيھا أّن عقده سُينھى اعتباراً من  2009

 
  

أغسطس/آب،  12القصد من ھذه الرسالة ھو تثبيت التفاھم الذي توصلنا إليه في 

وھو أّن عقدك مع ا'ونروا ُسينھى لما فيه مصالحك ومصالح الوكالة، وسيكون 

. وقد عّبرت لي عن رغبتك في 2009أكتوبر/تشرين ا'ول  31ذلك اعتباراً من 

 السعي وراء مصالح أخرى.   

 
نية (غير مؤرخة) إلى نائب المفوض العام، طلب المدعي دعمه بموجب رسالة إليكترو .17

 لتلقي معاملة عادلة من جانب مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية ونائبھا. 
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إلى مديرة الموارد البشرية، اشتكى  2009أغسطس/آب  17بموجب مذكرة مؤرخة  .18

ت ا'ونروا في الضفة الغربية المدعي من قرار إنھاء عقده ومن تھديدات من جھة مديرة عمليا

 ونائب مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية. 

 
إلى مديرة عمليات ا'ونروا في  2009أغسطس/آب  18بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .19

أغسطس/آب  14الضفة الغربية، عّبر المدعي عن عدم موافقته على رسالة إنھاء التعيين المؤرخة 

 ار. وطلب مراجعة قر 2009

 
إلى المفوضة العامة ونائب المفوضة العامة  2009سبتمبر/أيلول  5بموجب مذكرة مؤرخة  .20

طلب المدعي أ) تعليق قرار إنھاء توظيفه، ب) تعليق عملية التوظيف لشغل الوظيفة التي كان 

لغربية يشغلھا، وت) تحقيقاً رسمياً في التھديدات التي تلّقاھا من مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة ا

 29أغسطس/آب ومن نائب مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية في  14و 12في 

 . 2009أغسطس/آب 

 
إلى مدير عمليات ا'ونروا في الضفة  2009سبتمبر/أيلول  9بموجب مذكرة مؤرخة  .21

 الغربية با%نابة، طلب المدعي مراجعة لقرار إنھاء توظيفه لما فيه مصلحة الوكالة. 

 
، كرر المدعي طلبه لمراجعة قرار 2009أكتوبر/تشرين ا'ول  19بموجب مذكرة مؤرخة  .22

 لمدير عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية با%نابة. إنھاء توظيفه 

 
، ّردت مديرة عمليات ا'ونروا في 2009أكتوبر/تشرين ا'ول  22بموجب رسالة مؤرخة  .23

ار وثّبتت قرار إنھاء توظيفه لما فيه مصلحة الضفة الغربية على طلب المدعي لمراجعة القر

 الوكالة؛ كما أعلمته بالمھل الزمنية الواجب اتباعھا لرفع طعن. 

 
إلى مديرة عمليات ا'ونروا في  2009نوفمبر/تشرين الثاني  1بموجب مذكرة مؤرخة  .24

 الضفة الغربية طلب المدعي مرة أخرى مراجعة القرار المطعون فيه. 



                                                                                                                          

                                                                                                                              Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2010/23                                             

                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2014/034                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                               

 

Page 6 of 6 

 
، رّدت مديرة عمليات ا'ونروا في 2009ديسمبر/كانون ا'ول  22خة بموجب رسالة مؤر .25

عيينه قائلة إّن إنھاء ت 2009نوفمبر/تشرين الثاني  1الضفة الغربية على رسالة المدعي المؤرخة 

جاء لما فيه مصلحة الوكالة، وإّنه تم ا+تفاق عليه معه في خIل اجتماع معھا عّبر فيه عن رغبته 

الرسالة ذكرت مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة وفي ت مھنية وشخصية مختلفة. في متابعة مسارا

 الغربية أشياًء من بينھا ما يلي: 

 
  

ھذه الفرصة 'كرر ثانية أّننا اتفقنا على تركك الخدمة بعد مباحثات عدة في  أنتھز

ا'شھر السابقة؛ وبما أّن الوكالة التزمت ببنود اتفاقنا + يمكنني قبول حجتك بأّن 

  القرار كان غير منصف أو غير عادل بأي شكل. 

  

 
ت ا'ونروا في إلى مديرة عمليا 2009ديسمبر/كانون ا'ول  27بموجب مذكرة مؤرخة  .26

الضفة الغربية أنكر المدعي أّنه وافق على ترك الخدمة، واتھم مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة 

 الغربية بتھديده لقبول إنھاء التعيين. 

 

رفع المدعي طعنه إلى  2010يناير/كانون الثاني  13و 5بموجب مذكرتين مؤرختين  .27

أكمل طعنه المرفوع إلى مجلس  2010الثاني  يناير/كانون 24مجلس الطعون المشترك. وفي 

 الطعون المشترك. 

 
 ، رفع الُمدعى عليه رّده إلى المحكمة. 2012مايو/أيار  20في  .28

 
حاً أجراه على رّد الُمدعى ، رفع الُمدعى عليه إلى المحكمة تصحي2012مايو/أيار  28في  .29

 عليه. 
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رّد الُمدعى عليه مع تصحيح  ، رفع المدعي مIحظاته على2012يونيو/حزيران  3في  .30

 إلى المحكمة. 

 
 Faraj، رّدت المحكمة في حكمھا 2012يونيو/حزيران  27في  .31

UNRWA/DT/2012/028 تم استئنافالدعوى باعتبارھا غير مستوفية لشروط المقبولية؛ و 

          ھذا الحكم أمام محكمة ا'مم المتحدة لIستئناف.  

 
 Faraj 2013-UNAT-331فسخت محكمة ا'مم المتحدة لIستئناف في حكمھا رقم  .32

الحكم متقدم الذكر واعتبرت أّن الدعوى مستوفية لشروط  2013يونيو/حزيران  21المؤرخ 

 المقبولية، ثم أرِجعت القضية إلى ھذه المحكمة %صدار قرار في موضوع الدعوى. 

 
 99المحكمة ا'مر رقم  أصدرت 2013أكتوبر/تشرين ا'ول  8في  .33

)UNRWA/DT/2013 وأمرت فيه الُمدعى عليه أن ُيظھر تقارير تقييم أداء المدعي عن (

 . 2008و 2007و 2006السنوات 

 
 102، أصدرت المحكمة ا'مر رقم 2013أكتوبر/تشرين ا'ول  14في  .34

)UNRWA/DT/2013 تأمر فيه الُمدعى عليه بأن ُيظھر تقرير تقييم أداء المدعي عن الفترة (

 . 2007نوفمبر/تشرين الثاني -يناير/كانون الثاني

 
 116، أصدرت المحكمة ا'مر رقم 2013ديسمبر/كانون ا'ول  3في  .35

)UNRWA/DT/2013 تأمر فيه الُمدعى عليه بإظھار سجل مسؤول شؤون الموظفين في (

 2013أكتوبر/تشرين ا'ول  28و السجل الذي أشار إليه في رسالة إليكترونية مؤرخة ا%قليم، وھ

 ).UNRWA/DT/2013( 102رداً على ا'مر رقم 
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 )UNRWA/DT/2014( 45أصدرت المحكمة ا'مر رقم  2014أبريل/نيسان  8في  .36

 31الذي تأمر فيه المدعي أن يرفع مذكرة موجزة تبّين الرواتب التي تسلّمھا بعد ترك الوكالة في 

 حتى تاريخ ا'مر المذكور.  2009أكتوبر/تشرين ا'ول 

 
) UNRWA/DT/2014( 46، أصدرت المحكمة ا'مر رقم 2014أبريل/نيسان  9في  .37

الدعوى في خIل أسبوعين من تسلّم المرافعة  تأمر فيه الُمدعى عليه بأن يرفع رداً يتناول موضوع

 الموجزة للمدعي. 

 
 45امتثل المدعي ا'مر المذكور أعIه رقم  2014أبريل/نيسان  15في  .38

)UNRWA/DT/2014 .( 

 
 رفع الُمدعى عليه رداً في موضوع الدعوى.  2014مايو/أيار  13في  .39

 
رفع المدعي طلباً لتقديم أدلة جديدة وعّدل دعواه ليطلب المزيد  2014سبتمبر/أيلول  4 في .40

 من وسائل ا+نتصاف. 

 
 2014سبتمبر/أيلول  18) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 94بموجب ا'مر رقم  .41

قبلت المحكمة الطلب وأمرت المدعي بأن يرفع فوراً ا'دلة الجديدة وأن ُيعدل دعواه لطلب المزيد 

 ن وسائل ا+نتصاف. م

 
 ). UNRWA/DT/2014( 94امتثل المدعي ا'مر رقم  2014سبتمبر/أيلول  30في  .42

 
  

 حجج المدعي

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .43
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)i(  مة  2009يونيو/حزيران  19حتىIرائعاً" وقُيم بع" ًIأّدى عم

يونيو/حزيران  19 . وفي2008و 2007و 2006في  4/5تفوق 

قّدمت مديرة ا%غاثة والخدمات ا+جتماعية خطاباً طويIً عن  2009

 أدائه المتميز؛ 

)ii(  قام القرار على "أحكام مغرضة" و"أدلة ظرفية"؛ 

)iii(  اتھمته مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية بعيوب عدة في

عمله قبل شھرين فقط من إعطائه رسالة إنھاء الخدمة، وبذلك لم 

 تمنحه أي فرصة لتحسين أدائه؛ 

)iv(  ث ا'خيرة قريبة منIكانت تقارير تقييم أدائه على مدى السنوات الث

يشمل أي من . ولم 2008، وكان آخرھا في ديسمبر/كانون ا'ول 5

يھدف إلى التحسين في ممارسة معينة تقارير تقييم أدائه تعليقاً كتابياً 

+ من مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية و+ من مديرة 

 دائرة ا%غاثة والخدمات ا+جتماعية؛ 

)v(  ف بينه وبين مديرة عمليات ا'ونروا فيIجاء إنھاء تعيينه بسبب خ

ؤولة برنامج المرأة التي اُتھمت بشبھة سوء الضفة الغربية بشأن مس

 سلوك؛ 

)vi(  ھددته مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية واستفزته لكي

يستقيل؛ ولم يقل يوماً إّنه سيستقيل أو إّن نيته كانت متابعة مصالح 

 أخرى؛ 

)vii(  سببت له الطريقة المفاجئة التي أنِھي بھا عقده ضرراً في سمعته

وعندما كان في ا'ردن أعلمت مديرة عمليات الشخصية والمھنية. 

ا'ونروا في الضفة الغربية كبار الموظفين في مكتبه أّنه ترك الوكالة 

 وأّنه نائبه ُعين ليقوم مقامه. 
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 يلتمس المدعي ما يلي:  .44

  

)i(  شھراً؛  12-6بالوضع السابق مدة + تقل عن إعادته إلى وظيفته 

)ii(  عقده؛ التعويض عن السنتين المتبقيتين في 

)iii(  التعويض عن ا'ضرار التي طالت مركزه الشخصي وا+جتماعي

 بسبب القرار وا%نھاء السريع لتعيينه؛ 

)iv(  التعويض عن جميع الوظائف التي خسرھا بسبب توصية غير

 منصفة من مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية؛ 

)v( عن الضرر النفسي الناجم عن ظروف إنھاء عقده،  التعويض

والحصول على رسالة توصية عادلة استناداً إلى أدائه 'كثر من 

 أربع سنوات. 

  

   حجج الُمدعى عليه

 

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .45

  

)i( إنھاء توظيف المدعي حسب ا'صول 'ّن النظام ا'ساسي  أجِري

المفوض العام السلطة %نھاء  يمنح 1.9رقم للموظفين المحليين 

تعيين أي موظف لما فيه مصلحة الوكالة. وبموجب توجيه شؤون 

فُوضت ھذه السلطة  1.4في الفقرة  A/10الموظفين المحليين رقم 

 إلى مديري ا'قاليم؛ 

)ii(  ستئنافIالوكالَة سلطة اجتھادية يمنح فقه محكمة ا'مم المتحدة ل

وا%داري للموظفين وتوجيھات واسعة في تطبيق النظامين ا'ساسي 

 شؤون الموظفين؛ 
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)iii(  إّن فقه المحكمة ا%دارية السابقة ل]مم المتحدة يؤكد المبدأ ا'صيل

وا'ساسي القائل إّنه ينبغي احترام ا+لتزامات سواًء من ا%دارة أو 

 الموظفين؛ 

)iv( كان لديھا  يبّين السجل أّن مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية

أو نحو ذلك مخاوف من إدارة المدعي  2009في يونيو/حزيران 

لموظفيه؛ وبالرغم من جھود الوكالة لمساعدته على استعادة الثقة بين 

 المدعي وكبار موظفيه كانت ھناك قلة في التقدم؛ 

)v( ف لمIبينه وبين مديرة عمليات ا'ونروا  يكن إنھاء التعيين نتيجة لخ

إدارة موظفة كبيرة، بل كان القرار النتيجة بشأن  في الضفة الغربية

 الحتمية عند النظر إلى العيوب ا%دارية الخطيرة لدى المدعي؛

)vi(  أدلة تدعم مزاعم تعرض المدعي ل\كراه مع أّن عبء ا%ثبات يقع +

 عليه؛ 

)vii(  بذلت الوكالة جھوداً لتحسين المدعي؛ 

)viii(  المدعي، و+ يوجد + أساس قانونياً 'سباب ا+نتصاف التي يلتمسھا

 دليل على ضرر أصاب سمعته؛

)ix(  يوجد دليل على أّنه خسر فرص توظيف حتى وإن رفع رسالة +

ترفض إليكترونية من مديرة دائرة ا%غاثة والخدمات ا+جتماعية 

فيھا تزكية المدعي لوظيفة في القطاع الخاص. و+ يوجد دليل على 

 أّن المدعي كان سُيعين في الوظيفة؛ 

)x( +  يوجد أساس للنظر في خسارة الدخل بعد فترة عقده 'ّنه كان يعمل

 بموجب عقد محدد ا'جل + يحمل توقعاً للتجديد.

   

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدعي وأن ترّد الدعوى بكاملھا.  .46
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  ا$عتبارات

 

أّكدت به مديرة الذي  2009أغسطس/آب  14القرار المؤرخ القرار المطعون فيه ھو  .47

أكتوبر/تشرين ا'ول  31للمدعي أّن عقده سُينھى اعتباراً من  عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية

لما فيه مصالحه ومصالح الوكالة. ويطعن المدعي في مقدمات ھذا القرار ويقّدم حجة مفادھا  2009

ليات ا'ونروا في الضفة الغربية أّنه لم يقبل ا+ستقالة َقط، ويقول إّن الخIف بينه وبين مديرة عم

 بشأن مسؤولة برنامج المرأة لم يسّوغ إنھاء عقده لما فيه مصلحة الوكالة. 

  

  قانونية القرار المطعون فيه

   

 مصالح المدعي  . أ

 

المدعي في القضية  المقدمة ا'ولى ھي أّن القرار اُتخذ لما فيه مصالح المدعي. ويحتج .48

فإّن المقدمة ا'ولى غير  الحاضرة أّنه إذا كانت للوكالة السلطة ا+جتھادية %نھاء تعيين موظف

مدعومة بالوقائع. ومن الجلي للمحكمة أّن الموظف وحده يمكنه أن يقرر ماھية مصالحه؛ ولئن كان 

أغسطس/آب" إ+ّ أّنه + يوجد دليل  12التفاھم الذي توصلنا إليه في  القرار المطعون فيه يشير إلى "

 في الملف على ھذا التفاھم. 

 

يعترف المدعي أّنه بحث مع مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية بنود وشروط إنھاء  .49

لكّنه يؤكد أّن القرار المطعون فيه لم يعّبر  2009أغسطس/آب  12التعيين خIل اجتماع ُعقد في 

 عّما تم بحثه. 

 
 12استنتجت مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية بعد ا+جتماع الذي ُعقد في مع ذلك  .50

أّن المدعي قبل ا+ستقالة، مما شجعھا على إتمام القرار المطعون فيه الذي  2009أغسطس/آب 

، 2009أغسطس/آب  18. وُبعيد ھذا، وتحديداً في 2014أغسطس/آب  14أعطي للمدعي في 
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كترونية إلى مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية يطعن بھا في أرسل المدعي رسالة إلي

 القرار. 

 
أمام المحكمة ا_ن مسألة ا'دلة على ا+ستقالة المزعومة، علماً أّن رأي المحكمة في ھذه  .51

أ+ وھي أّنه عندما يطعن الموظف في حقيقة ا+ستقالة فI يكون الدليل على المسألة واضح جداً؛ 

ھذا إ+ّ وثيقة مكتوبة أو على ا'قل شھادة + لبس فيھا. وحتى لو افترضنا أّن المدعي قرار مھم ك

فإّن ھذه ا+ستقالة  2009أغسطس/آب  12وافق شفھياً على ا+ستقالة خIل ا+جتماع المنعقد في 

قام المدعي فور تسلّمه القرار المطعون فيه المقترحة لم تؤّكد كتابياً؛ بل على العكس من ذلك 

وطلب مراجعة له. وعليه، لقد أخطأت مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية عندما بالطعن فيه 

استنتجت أّن المدعي وافق على ا+ستقالة بدون أي عمل واضح من المدعي يفيد بذلك كأن يرفع 

 الوقائع. استقالة كتابية. وبھذا تقرر المحكمة أّن المقدمة ا'ولى للقرار المطعون فيه + تدعمھا 

 
واعتبرت المحكمة أّن إحداھما غير مدعومة بالوقائع،  لى مقدمتينإعندما يستند قرار إداري  .52

فإّن على المحكمة قبل الحكم على القرار بأّنه غير شرعي أن تنظر أيضاً بالمقدمة الثانية، وفيما إن 

 كان صانع القرار سيتخذ القرار نفسه فقط على أساس المقدمة الثانية. 

 

  

 مصالح الوكالة  . ب

 
 المقدمة الثانية في القضية الحاضرة ھي أّن إنھاء تعيين المدعي جاء لما فيه مصالح الوكالة.  .53

  

 على ما يلي:  1.9ينص النظام ا'ساسي للموظفين المحليين رقم  .54

 

  

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

 رأيه، في مصلحة الوكالة.
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 على ما يلي:  3.9ينص النظام ا'ساسي للموظفين المحليين رقم  .55

  

  

ُيعطى الموظف الذي يكون تعيينه المؤقت في صدد ا%نھاء إشعاراً كتابياً بھذا   ) أ(

يوماً، أو ُيعطى أي شعار غيره ينص عليه كتاب  14ا%نھاء + تقل مدته عن 

 تعيينه. 

بد+ً من فترة ا%شعار، يجوز للمفوض العام تفويض دفع تعويض ُيحسب   ) ب(

سيتلقاھا لو كان تاريخ ا%نھاء ھو على أساس الراتب والعIوات التي كان الموظف 

 نھاية فترة ا%شعار. 

 

 على ما يلي:  1.109تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  .56

  

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

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

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

 تابي للتعيين.مسبق في أي وقت قبل التثبيت الك

أداء واجباتھم في خIل فترة إشعار إنھاء التعيين إ+ّ إذا كانوا في إجازة يواصل الموظفون  .2

 أو إن أعفاھم المفوض العام من واجباتھم. مصرح بھا

  

بموجب ھذين النظامين ا'ساسيين للموظفين وبموجب قاعدة النظام ا%داري للموظفين ھذه،  .57

ه السلطة المفوضة إنھاء تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة. وقد يجوز للمفوض العام أو من ل

في مناسبات عّدة بالسلطة ا+جتھادية الواسعة للمفوض اعترفت محكمة ا'مم المتحدة لIستئناف 

 العام في إدارة الموظفين وفي تقييم ما يصب في مصلحة الوكالة. 
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لى المحكمة أن تنظر فيما إن كان لكن عندما يطعن المدعي في أسباب استقالته يجب ع .58

 22صانع القرار قد أخطأ خطأً جلياً. وبد+لة ملف القضية وباعتراف الُمدعى عليه فإّن تاريخ 

كان المرة ا'ولى التي عّبرت فيھا مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية  2009يونيو/حزيران 

ا بعمله وعن عدم رضاھا من إدارته بوضوح في رسالة إليكترونية إلى المدعي عن عدم رضاھ

 لموظفيه. 

 
، وھذا يعني أسابيع قليلة فقط من 2009أغسطس/آب  14كان القرار المطعون فيه مؤرخاً  .59

مسؤول ا'ول. والمسألة التي على المحكمة النظر فيھا ھي: الرئيس الإعIم المدعي بالمخاوف لدى 

لماذا كان ھناك استعجال %نھاء تعيين المدعي من الوكالة؟ أما كان من الممكن إتاحة المزيد من 

 الوقت للمدعي لكي يحّسن إدارته؟ ھل ھدد وجود المدعي في الوكالة مصالح الوكالة تھديداً خاصاً؟ 

 
ھاء ، وتعتبر المحكمة أّن إن1990وّظفت الوكالة المدعي منذ عام في القضية الحاضرة،  .60

 لكل من الموظف والوكالة، مما يوجب على المحكمة تدّبر الوقائع الدقيقة للقضية.  تعيينه مسألة مھمة

 
بموجب أوامر عدة طلبت المحكمة إلى الُمدعى عليه أن ُيظھر تقارير تقييم أداء المدعي  .61

وللفترة  2006، فأظھر الُمدعى عليه فقط تقرير تقييم ا'داء لعام 2008و 2007و 2006ل]عوام 

، ولم ُيقّدم أي تقرير تقييم أداء 2008إلى نوفمبر/تشرين الثاني  2007من نوفمبر/تشرين الثاني 

يم ي. وقد وصف تقرير تق2007إلى نوفمبر/تشرين الثاني  2007للفترة من يناير/كانون الثاني 

لوقت أداَء المدعي الموّقع من مدير عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية في ذلك ا 2006ا'داء لعام 

إلى نوفمبر/تشرين  2007من نوفمبر/تشرين الثاني أّنه "أداء جيد جداً". أّما التقرير الخاص بالفترة 

مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية  2008فقد وّقعته في ديسمبر/كانون ا'ول  2008الثاني 

صف أداء المدعي بأّنه "أداء جيد جداً". التي اتخذت القرار المطعون فيه؛ وفي ذلك التقرير أيضاً وُ 

الفئات المحددة التالية: عIقات العمل، والفعالية في ا%شراف، وتخطيط العمل  وفيما يخص

وتنظيمه، والمھارة في إيجاد الحلول والقدرة على التفاوض فقد تلقى المدعي الحرف "ب" الذي 

لضفة الغربية في تعليقاتھا ما يلي: "تابع مديرة عمليات ا'ونروا في ايعني "جيد جداً". وأضافت 
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العمل على تحقيق المزيد من التحسن في ا%دارة المھنية بين الموظفين بحيث يحصلوا على الدعم 

ليصبحوا مھنيين ومسؤولين؛ وتابع المساھمة لصالح فرق كبار المديرين في مكتب إقليم الضفة 

 الغربية". 

 

، + توجد وثيقة في 2009يونيو/حزيران  22 وحتى 2008بعد نوفمبر/تشرين الثاني  .62

بعمله. ويحتج المدعي بأّن إنھاء تعيينه كان الملف يمكن أن تثبت أّن مشرفة المدعي لم تكن راضية 

برنامج  مسؤولةحالة بشأن  مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربيةبينه وبين  الخIفنتيجة 

المرأة في دائرة ا%غاثة والخدمات ا+جتماعية. ولدعم ھذه الحجة قّدم المدعي مع عريضة الدعوى 

 24و 22مذكرتين موجھتين إلى مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية ومؤرختين 

، وفيھما عّبر عن اختIفه مع مقترحات مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة 2009يونيو/حزيران 

وأّنه رفض بالذات إنھاء عقد مسؤولة برنامج المرأة. وفي  الغربية بشأن التعامل مع إدارة موظفيه

إلى أّن  2009 تموزيوليو/ 1الرد على ذلك، أشارت مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية في 

جداً في لخطيرة رسالَتي المدعي لم تعكسا توجيھاتھا أو تعليماتھا حول كيفية حل المشاكل ا%دارية ا

دائرة ا%غاثة والخدمات ا+جتماعية. وفي ختام ھذه الرسالة ذكرت أّن ھذه المسائل خطيرة 

 وواصلت ا+نعكاس بطريقة سيئة على إدارة الدائرة كلھا. 

 

 

وترى المحكمة فوق ذلك، خIفاً لحجة المدعي، أّن مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة  .63

%نھاء عقد موظفة بل كانت ھناك أيضاً مسائل إدارية عدة لم تكن مديرة الغربية لم تنتقد فقط رفضه 

عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية راضية عنھا. ومن الجلي للمحكمة أّنه منذ التقييم ا'خير 

غيرت مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية رأيھا في أدائه. وعلى  2008للمدعي في عام 

صالح الوكالة إنھاء تعيين المدعي بدون منحه الفرصة للتحسن يما إن اقتضت مالبت ف المحكمة ا_ن

 في مجال ا%دارة.
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إلى مديرة عمليات ا'ونروا  2009يونيو/حزيران  24بموجب مذكرة سبق ذكرھا مؤرخة  .64

 28في الضفة الغربية رفع المدعي خطة لتحسين إدارة دائرته. وبموجب مذكرة مؤرخة 

إلى مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية قّدم المدعي مقترحات  2009يونيو/حزيران 

 1ئرة ا%غاثة والخدمات ا+جتماعية. وفي +ستعادة القيادة والمساعدة على تحسين ا%دارة داخل دا

قالت مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية إّن الخطة لم تكن ما توقعته،  2009يوليو/تموز 

 3موجب مذكرة جديدة أرسلھا إلى مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية في فوّضح المدعي ب

 24إستراتيجيته في "خطة استعادة". وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  2009يوليو/تموز 

النقاط المتفق إلى المدعي ذكرت مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية  2009يوليو/تموز 

وكذلك بين المدعي وكبار أعضاء فريقه؛ ورّد المدعي في رسالة بينھما  عليھا +ستعادة الثقة

على مديرة عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية مشيراً  2009يوليو/تموز  31إليكترونية مؤرخة 

 إلى إنجازاته.

  

، 2009أغسطس/آب  14بعد أسبوعين فقط من الرسالة ا%ليكترونية من المدعي، أي في  .65

 31ليات ا'ونروا في الضفة الغربية المدعَي أّن عقده سُينھى اعتباراً من أعلمت مديرة عم

 .2009أكتوبر/تشرين ا'ول 

 
+ يفسر الُمدعى عليه في رّده على الدعوى لماذا كان ھناك سبب ملزم وعاجل %نھاء تعيين  .66

جه ا+ستعجال المدعي، كما لم يقدم أدلة على أّن مصالح الوكالة تطلبت إنھاء تعيين المدعي على و

بسبب سوء ا%دارة. وترى المحكمة أيضاً أّنه كان ينبغي التطرق إلى  سوء ا%دارة المزعوم للمدعي 

وأّنه كان ينبغي منحه فرصة حقيقية للتحسن. وفي القضية الحاضرة وبا+ستناد  في تقرير تقييم أدائه

ومع بعض المسائل المشار إليھا  ،2008و 2006إلى تقارير تقييم ا'داء الجيدة للمدعي في عام 

، فإّن المحكمة تستنتج عدم إمكانية تسويغ قرار إنھاء تعيين 2009على مدى أشھر قليلة خIل عام 

 لما فيه مصلحة الوكالة.
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لما فيه مصالحه، وب) ا+ستقالة ترى المحكمة أ) عدم وجود أدلة على أّن المدعي أراد   .67

لمدعي لما فيه مصالح الوكالة. تستنتج المحكمة أّن القرار عدم وجود مبرر لقرار إنھاء تعيين ا

المطعون فيه كان غير شرعي وينبغي فسخه 'ّن الوقائع + تدعم المقدمتين ا'ساسيتين للقرار 

 المطعون فيه. 

 
 من النظام ا'ساسي للمحكمة لى ا_تي:  5في الفقرة  10المادة تنص  .68

 
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؛

ي لمدة التعويض، على أ+ّ يتجاوز عادًة ما يعادل الراتب ا'ساسي الصاف  ) ب(

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

   أكبر وعليھا بيان أسباب ذلك القرار.

 
  التعويض 

  

  ا'ضرار المعنوية

 
 إّن فسخ قرار إنھاء تعيين المدعي يعني أّنه ينبغي أن ُيعاد إلى وظيفته بالوضع السابق.  .69

 

من النظام ا'ساسي للمحكمة،  5الفقرة  10%عادة التعيين عمIً بأحكام المادة  ھناك بديل .70

 وھو أن تحدد المحكمة أيضاً مبلغ تعويض يجوز للُمدعى عليه دفعه. 
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وبغية حساب التعويض تكرر المحكمة أّن المعتاد ھو التعويض فقط عن خسارة الرواتب  .71

في القضية الحاضرة، انتھى العقد المحدد ا'جل ا'ساسية الصافية خIل فترة أقصاھا سنتين. و

. واستناداً إلى درجة المدعي وخطوته، ترى المحكمة أّن 2011للمدعي في نوفمبر/تشرين الثاني 

 2011المدعي كان سيتسلم الرواتب ا'ساسية الصافية بعد إنھاء تعيينه حتى نوفمبر/تشرين الثاني 

 ألف دو+ر أميركي.  44بما يساوي نحو 

 
مبلغاً مقداره  2011ذكر المدعي أّنه تسلّم خIل الفترة الممتدة حتى نوفمبر/تشرين الثاني  .72

دو+ر أميركي من جھات توظيف أخرى. وترى المحكمة في عملية تحديد مبلغ التعويض  25,500

وجوب اقتطاع ھذا المبلغ من الراتب الصافي ا'ساسي لسنتين. وعليه، ُيحدد مبلغ التعويض عن 

دو+ر. وإذا زعم المدعي أّنه يجب تعويضه عن خسارة فرص  18,500ار المادية بـا'ضر

التوظيف نتيجة لرفض تزكيته لھذه الوظائف فإّن مبلغ التعويض عن ا'ضرار المادية ھذا يعّوض 

 المدعي عن الفرص الضائعة المزعومة.

 
  ا'ضرار المعنوية 

 
الشخصي وا+جتماعي ويرفع  يطالب المدعي بتعويض عن الضرر الذي أصاب مركزه .73

وثيقة تدعم ھذه المطالبة، كما يطلب المدعي تعويضاً عن ا'ذى النفسي وقد رفع دعماً لذلك تقريراً 

 طبياً ووصفات طبية.

  

+ شك لدى المحكمة في أّن أي موظف أنِھي  بعد النظر في ا'دلة التي رفعھا المدعي، .74

تعيينه مثل المدعي بإشعار قصي بعدما عمل نحو عشرين عاماً لدى الوكالة سيعاني القلق وا%جھاد، 

تقضي المحكمة بأن يتسلّم كما سيشعر شعوراً غامراً بالظلم. وبعد أخذ جميع ا'شياء في ا+عتبار، 

 أميركي تعويضاً عن ا'ضرار المعنوية. دو+ر  5,000المدعي من الوكالة مبلغ 

 
  

  الخ&صة



                                                                                                                          

                                                                                                                              Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2010/23                                             

                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2014/034                                            

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                               

 

Page 20 of 20 

 
 نظراً إلى ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا ما يلي:  .75

  

 فسخ القرار المطعون فيه.  .76

 
أن يدفع إلى  يجوز للُمدعى عليه، بد+ً من إعادة المدعي إلى وظيفته بالوضع السابق، .77

 دو+ر أميركي تعويضاً عن ا'ضرار المادية.  18,500المدعي مبلغ 

 
دو+ر أميركي تعويضاً عن  5,000يؤمر الُمدعى عليه بأن يدفع إلى المدعي مبلغ  .78

    ا'ضرار المعنوية.  

 
 يوماً من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب التنفيذ، 60يجب دفع ھذين المبلغين خIل  .79

وخIل ھذه الفترة، يسري سعر الفائدة المميز ا'ميركي كما ھو في ذلك التاريخ، وإذا لم ُيدفع المبلغ 

 يوماً، فسُتضاف خمسة في المئة إلى سعر الفائدة المميز ا'ميركي حتى يوم الدفع. 60خIل فترة الـ
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     (ُوقـcع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 أكتوبر/تشرين ا'ول 16 بتاريخ

 

  

  2014 أكتوبر/تشرين ا'ول 16 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـcع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


