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__________________________  
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  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) 

  

  محامي الُمدعى عليه:
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 مقدمة

") ضد قرار اتخذته وكالة ا%مم ة("المدعي سيرين محمد سليم صالحھا تھذه دعوى رفع .1

المتحدة #غاثة وتشغيل -جئي فلسطين في الشرق ا%دنى، التي ُتعرف أيضاً باسم ا%ونروا 

بإنھاء تعيينھا وخفض رتبتھا ونقلھا من وظيفة مساعدة ("الُمدعى عليه")؛ وھو القرار القاضي 

على  إلى وظيفة مساعدة شؤون سفرفي دائرة خدمات الرقابة الداخلية  11على الدرجة  "Aإدارية "

  . في دائرة الخدمات ا#دارية  9الدرجة 

  الوقائع

، انضمت المدعية إلى الوكالة في وظيفة كاتبة في 2003يوليو/تموز  1بأثر يسري من  .2

بموجب تعيين محدد  5مركز صحي، وذلك في المركز الصحي في حي ا%مير حسن على الدرجة 

في  2013فبراير/شباط  1اعتباراً من المدعية لنقل والترقية، ُعينت حا-ت عدة من اا%جل. وبعد 

في الرئاسة العامة في دائرة خدمات الرقابة الداخلية  11على الدرجة " Aوظيفة مساعدة إدارية "

 .اثني عشر شھراً  رھناً بفترة تجريبية مدتھالMونروا في عّمان 

التابعة لدائرة خدمات الرقابة  شعبة التحقيق، التقت رئيسة 2013أغسطس/آب  15في  .3

ملحقين بتقرير تقييم  شعبة التحقيقتقرير تقييم أدائھا. وأرفقت رئيسة الداخلية مع المدعية لمناقشة 

ا%داء ھما الملحق أ والملحق ب؛ أّما الملحق أ فيقدم موجزاً لMداء غير الُمرضي للمدعية، وأّما 

التي تمت عبر البريد ا#ليكتروني بين المدعية من المراسPت  ةالملحق ب فھو عبارة عن نسخ

 والدائرة بشأن أدائھا. 

ملفات من كمبيوتر العمل  شعبة التحقيقفي وقت -حق من ذلك اليوم، استخرجت رئيسة  .4

 الخاص بالمدعية، وذلك في حضور المدعية. 

إلى مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية  2013أغسطس/آب  18مذكرة مؤرخة  بموجب .5

تفاصيل عن حا-ت عدة من  شعبة التحقيقورئيسة شعبة خدمات الموارد البشرية، قّدمت رئيسة 

 ا%داء غير الُمرضي الذي قّدمته المدعية، وأوصت "بعدم مواصلة تكليفھا". 
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، 2013أغسطس/آب  21موارد البشرية مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية إلى مديرة ال .6

 . شعبة التحقيقاشتكت المدعية من التحرش وإساءة استخدام السلطة من جانب رئيسة 

، قُيم أداء 2013أغسطس/آب  29المؤرخ  2013لعام تقرير تقييم أداء المدعية في  .7

 اء غير ُمرٍض". دالمدعية على أّنه "أ

بمسؤولة الموارد البشرية المعنية بخدمات  ، التقت المدعية2013أغسطس/آب  29في  .8

المعنية بسياسات الموارد البشرية، وذلك بغية مناقشة  لكبيرةا، وبالمسؤولة شؤون الموظفين المحليين

ومفادھا إنھاء تعيينھا خPل فترتھا التجريبية بسبب أدائھا غير  شعبة التحقيقتوصية رئيسة 

 رسل إليھا خطياً. الُمرضي. وأعلِمت المدعية أّن القرار سيُ 

، التقى جمع من موظفي الموارد البشرية وأعضاء اتحاد 2013سبتمبر/أيلول  1في  .9

الموظفين المحليين لمناقشة قضية المدعية. وفي وقت -حق من ذلك اليوم، حضرت المدعية جلسة 

 نسخة من تقرير تقييم أدائھا وطلبت الفرصة للرد عليه رداً خطياً.  امتابعة تلقت فيھ

إلى مسؤولة الموارد البشرية  2013سبتمبر/أيلول  11موجب رسالة إليكترونية مؤرخة ب .10

، رّدت المدعية خطياً على مPحظات مشرفتھا على المعنية بخدمات شؤون الموظفين المحليين

 أدائھا. 

إلى نائبة المفوض العام،  2013أكتوبر/تشرين ا%ول  9مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية  .11

عن دائرة الموارد البشرية، طلبت المدعية الموارد البشرية، وإلى الموظف المسؤول  وإلى مديرة

مراجعة للقرار القاضي بخفض رتبتھا وبنقلھا، وكذلك طلبت مراجعة لعجز الوكالة عن تزويدھا 

 بنسخة خطية للقرار. 

 ، أبلغت رئيسةُ 2013أكتوبر/تشرين ا%ول  17بموجب رسالة إلى المدعية تحمل تاريخ  .12

شعبة خدمات الموارد البشرية المدعيَة بالقرارات القاضية بخفض رتبة المدعية ونقلھا من وظيفتھا 

في دائرة خدمات  11" على الدرجة Aالحالية خPل الفترة التجريبية من وظيفة مساعدة إدارية "

 رية.في دائرة الخدمات ا#دا  9مساعدة شؤون سفر على الدرجة  الرقابة الداخلية إلى وظيفة
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، رّدت مديرة الموارد البشرية على 2013أكتوبر/تشرين ا%ول  27بموجب رسالة مؤرخة  .13

وإساءة استخدام السلطة، وھي الشكوى التي رفعتھا ضد  التحرشالمدعية من التي رفعتھا شكوى ال

 استخراجالقاضي ب شعبة التحقيق؛ وتوصلت إلى نتيجة مفادھا أّن قرار رئيسة شعبة التحقيقرئيسة 

ملفات التحقيق من كمبيوتر المدعية كان ممارسة سليمة لسلطتھا ا-جتھادية، وخP من التحرش ومن 

 إساءة استخدام السلطة. 

، رّدت نائبة المفوض العام على 2013 ديسمبر/كانون ا%ول 5مؤرخة بموجب رسالة  .14

تًة القرار المطعون فيه.  Yطلب المدعية لمراجعة القرار مثب 

 ، رفعت المدعية دعواھا إلى المحكمة. 2014فبراير/شباط  9ي ف .15

  

 حجج المدعية

 تقّدم المدعية الحجج التالية: .16

i(  القرارات تعسفية ولم تكن دوافعھا "مھنيتھا"؛ 

ii(  من أداء المدعية ھو العمل مع المحقق  شعبة التحقيقكان سبب معظم شكاوى رئيسة

 في دائرة خدمات الرقابة الداخلية؛ كبيرال

iii(  ملفات من كمبيوتر  استخرجتسلطتھا عندما استخدام  شعبة التحقيقأساءت رئيسة

 المدعية؛

iv(  المدعية وخفض رتبتھا %ّنھا - تستند إلى النظامين ا%ساسي عدم قانونية قرارات نقل

 وا#داري للموظفين في الوكالة؛

v(  ًوھو ثالث أيام عيد 2013أكتوبر/تشرين ا%ول  17في  أرِسل القرار إليھا عمدا ،

 ا%ضحى، وھو يوم يقدسه المسلمون، وكان الھدف إفساد العيد عليھا؛ و

vi(  طلبت أن تعود إلى وظيفتھا السابقة، وھي وظيفة مساِعدة موارد بشرية، لكّنھا أخبِرت

الوظيفة، طلبت عندما أعلِن عن  2014بأّن الوظيفة ُشغلت. وفي يناير/كانون الثاني 
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رئيسة شعبة خدمات شؤون الموظفين أعلمتھا أّن درجة  مرة أخرى أن ُتنقل لكنّ 

 . 10إلى الدرجة  9الوظيفة ُرفعت من الدرجة 

  

 تلتمس المدعية ما يلي:  .17

i(  ؛ 11الحفاظ على مركزھا وراتبھا على الدرجة 

ii(  20من اعتباراً  9والدرجة  11منحھا تعويضاً عن الفرق في الرواتب بين الدرجة 

 حتى تاريخ صدور الحكم؛ و 2013أكتوبر/تشرين ا%ول 

iii(  .التعويض عن ا%ثر النفسي السلبي الذي عانته نتيجة للقرار 

  

  حجج الُمدعى عليه

     

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .18

i(  إّن قرار خفض رتبة المدعية ونقلھا اُتخذ حسب ا%صول، فقد ُعينت المدعية في وظيفة

التابعة لدائرة خدمات الرقابة  شعبة التحقيقفي  11على الدرجة  "Aمساعدة إدارية "

 الداخلية رھناً بفترة تجريبية مدتھا سنة واحدة؛ 

ii(  يقع عبء إثبات وجود تحامل أو دافع غير سليم على المدعية؛ 

iii(  ا%داء غير الُمرضي الذي قّدمته المدعية؛كانت ھناك أدلة ُمثبتة على 

iv( تأمين أعلى معايير الفعالية، واُتخذ للسلطة لقرار نقل المدعية ممارسة سليمة  شّكل

 ؛ و3.4و 2.1بموجب النظامين ا%ساسيين للموظفين المحليين رقم 

v(  ًالمدعية %سباب ا-نتصاف التي تلتمسھا- أساس قانونيا . 
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 يلتمس الُمدعى عليه أن ترّد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .19

  

 ا$عتبارات 

في دائرة  11قرارات إنھاء تعيينھا وخفض رتبتھا ونقلھا من الدرجة في طعن المدعية ت .20

في دائرة الخدمات العامة.  9خدمات الرقابة الداخلية إلى وظيفة مساعدة شؤون سفر على الدرجة 

أّن سبب القرارات كان ضعف أداء المدعية، وأّنھا اُتخذت بما ويقّدم الُمدعى عليه حجة مفادھا 

ي النظامين ا%ساسي وا#داري للموظفين، وذلك %ّن قرار نقل المدعية وخفض رتبتھا حدث يراع

 خPل الفترة التجريبية. 

 على ا[تي:  2.4ينص النظام ا%ساسي للموظفين المحليين رقم  .21

  

  تخضع التعيينات ل^تمام الُمرضي لما يقل عن شھر من الخدمة تحت التجربة. 

 

في الجزء ذي الصلة على ما  PD A/Part VII/Rev.7الموظفين  ينص توجيه شؤون .22
 يلي: 

  
  

  . الغرض من التجربة 3
  

إّن الغرض من فترة التجربة ھو سبر أغوار ا%داء العام للموظف وإمكانيته في الوظيفة 

التي ُيعي_ن فيھا أو ُيعاد انتدابه إليھا، وذلك بھدف تحديد كفاية موقفه فيما يخص مقاييس 

  معيارية معينة. ويخضع الموظفون للتجربة في حا-ت: أداء 

)i( التعيين؛ 

*            *            *  
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. في جميع الظروف، تعتبر الفترة التجريبية الُمرضية شرطاً لتثبيت 11
  التعيين والنقل والترقية.

  
بP إشعار خPل الفترة التجريبية أو خPل أي تمديد  ن. يجوز إنھاء التعيي12
  لھا. 

 إنھاء التعيين

ترفض المدعية الشرح الذي قّدمه الُمدعى عليه، وھو أّن تعيينھا أنِھي بسبب أدائھا غير  .23

. شعبة التحقيقتھما رئيسة الُمرضي، وتزعم أّنھا ضحية تحرش وإساءة استخدام سلطة ارتكب

الوثائق الواردة في الملف وستقرر إن كان الدافع وراء القرار المطعون ا[ن وستستعرض المحكمة 

 فيه أداء المدعية أو غير ذلك. 

 شعبة التحقيق، اجتمعت المدعية بمشرفتھا المباشرة رئيسة 2013أغسطس/آب  15في  .24

ء ملحقين بتقرير تقييم أدا شعبة التحقيقبھدف مناقشة تقرير تقييم أداء المدعية؛ وأرفقت رئيسة 

المدعية. ويقّدم الملحق أ موجزاً لMداء غير الُمرضي للمدعية، وأّما الملحق ب فيحتوي نسخة من 

أغسطس/آب  18مذكرة مؤرخة  وبموجب المراسPت بين المدعية ومشرفتھا بشأن أداء المدعية.

 إلى مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية ورئيسة شعبة خدمات الموارد البشرية، قّدمت 2013

تفاصيل حا-ت عدة من ا%داء غير الُمرضي الذي قّدمته المدعية، كما أرفقت  شعبة التحقيقرئيسة 

ملحقين ھما الملحق أ و ب بصفة أدلة. واستناداً إلى ھذه الوثائق، كانت أفظع الحا-ت أّن المدعية 

قابة الداخلية وضعت في آلة التمزيق أدلة ذات طبيعة حساسة جداً من أحد ملفات دائرة خدمات الر

 كان المفترض أن تحافظ عليه. 

وعلى تقرير تقييم ا%داء، رفعت  شعبة التحقيقرداً على الملحقين المقدمين من رئيسة  .25

مPحظاتھا التي تعترف فيھا أّنھا مزقت ا%دلة لكّنھا تؤّكد أّن  2013سبتمبر/أيلول  11المدعية في 

وُتذّكر المحكمة أّن على المدعية عبء تعيينھا أنِھي ليس بسبب أدائھا بل بناًء على دوافع أخرى. 

ير سليمة؛ ولئن كانت المدعية تقّدم بعض التوضيح %سباب إثبات أّن تعيينھا أنِھي بناًء على دوافع غ

ارتكاب ا%خطاء إ-ّ أّنھا - تطعن في الواقعة التي مفادھا أّنھا ارتكبت أخطاًء كثيرة كانت لھا 

عواقب مھمة. وھي أيضاً تزعم أّنھا كانت ضحية إساءة استخدام السلطة على يد رئيسة شعبة 
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ملفات من  شعبة التحقيقعندما استخرجت رئيسة  2013أغسطس/آب  15في  التحقيق خاصةً 

 كمبيوتر المدعية. 

أرسلت المدعية إلى مديرة الموارد البشرية شكوى رسمية  ،2013أغسطس/آب  21في  .26

 27بدعوى التحرش وإساءة استخدام السلطة. وبموجب رسالة مؤرخة  شعبة التحقيقضد رئيسة 

وارد البشرية على الشكوى ووجدت عدم وقوع ، رّدت مديرة الم2013أكتوبر/تشرين ا%ول 

تاريخ المدعية من تمزيق ة، وتتفق المحكمة مع ھذا %ّنه استناداً إلى طلتحرش أو إساءة استخدام للس

أن تتخذ إجراءات احترازية لتحمي  شعبة التحقيقا%دلة بالخطأ كان من المعقول بالنسبة إلى رئيسة 

وتعيد المحكمة إلى الذاكرة أّن للوكالة ات الرقابة الداخلية. على وجه ا-ستعجال ملفات دائرة خدم

حق ملكية على معدات المكاتب وعلى الُمنتج الذي يقّدمه الموظف؛ وعليه، - ُتعد محتويات 

في أي  ا-ستحواذ عليھاكومبيوترات المكاتب ملكية خاصة للموظف، إّنما ھي ملكية الوكالة ويجوز 

   وقت. 

 شعبة التحقيقريضة الدعوى أّن صعوبات العمل بينھا وبين رئيسة تزعم المدعية في ع .27

بدأت بعد قدوم محقق جديد؛ بل تصف المدعية في عريضة الدعوى بعض المناقشات غير الPئقة 

حكمة أّن ھذه المسألة - صلة لھا بالقضية محضورھا. وتPحظ الفي التي ُيزعم أّنھا دارت 

أي دليل لدعم زعمھا أّن المحقق الجديد أّثر في القرارات  الحاضرة، كما أّن المدعية لم تقّدم

 المطعون فيھا. 

واسعة في تقييم أداء الموظفين في خPل فتراتھم التجريبية، لّما كانت للوكالة سلطة اجتھادية  .28

تقرر المحكمة أّن المدعية عجزت عن تقديم أي دليل على أّن أداءھا قُيم بصورة خاطئة؛ بل إّن 

 السجل جلّي جداً في بيانه أّن المدعية أّدت عملھا باتساق بصورة غير ُمرضية. 

  

 خفض الرتبة، والنقل

. وُتذّكر 9إلى الدرجة  11في قرار خفض رتبتھا ونقلھا من الدرجة  تطعن المدعية أيضاً   .29

المحكمة أّن المدعية تلقت ترقية عندما انضمت إلى دائرة خدمات الرقابة الداخلية، وُوضعت تحت 
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تعيين المدعية أنِھي خPل فترتھا التجريبية بسبب ا%داء غير فترة تجريبية مدتھا سنة، بيد أّن 

و- تستطيع المدعية الشكوى من أّن  ؛9ت رتبتھا ثم ُنقلت وأعيدت إلى الدرجة الُمرضي، ثم ُخفض

قبل ترقيتھا. و- شك  9وظيفة على الدرجة  %ّنھا كانت في 9الوكالة عينتھا في وظيفة على الدرجة 

لدى المحكمة في أّن إنھاء تعيين بعد الترقية خPل الفترة التجريبية - يعطي الموظف الحق في 

ظ على الدرجة التي تأتت من الترقية؛ وإذا كانت المدعية تزعم أّنھا كانت مستحقة للعودة إلى الحفا

، فإّن المحكمة تPحظ أّن 9وظيفتھا السابقة، أ- وھي وظيفة مساِعدة موارد بشرية على الدرجة 

  . 10%ّن درجة الوظيفة ارتفعت إلى الدرجة  مستحيPً كان إجراء نقل من ھذا القبيل 

لى ذلك، لم ُتثبت المدعية وجود أي خلل في قرار إنھاء وظيفتھا وخفض رتبتھا اًء عبن .30

 في دائرة الخدمات العامة.  9في دائرة خدمات الرقابة الداخلية إلى الدرجة  11ونقلھا من الدرجة 

 الخ&صة

 تأسيساً على ما تقّدم، تقضي المحكمة بموجب ھذا بما يلي:  .31

  

 الدعوى مردودة. 

  

_______________________________  
  
  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  
  . 2015 شباط/فبراير 10بتاريخ 

  

  
  
  
  

  .2015فبراير/شباط  10بتاريخ أدِخل في السجل 
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_______________________________  

  
  للمنازعات، عّمان مكناب، رئيسة قلم محكمة ا%ونروالوري 

  

  


