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 لويس ماريا سيمون، رئيسا القاضي  
يُعرض على حمكمة األمم املتحدة لالستتتتتتتتتتتتتتتتئناف  حمكمة االستتتتتتتتتتتتتتتتئناف  استتتتتتتتتتتتتتتتئنافا للحكم رقم  - 1

UNRWA/DT/2015/045 الصتتتتتتتتتتادر عا حمكمة املنازعال التابعة لواالة األمم املتحدة يلاثة و شتتتتتتتتتت يل ،
الالجئني الفلستتتتتتتتتتتتتتتألينيني مل الشتتتتتتتتتتتتتتتر  األدا  املشتتتتتتتتتتتتتتتتار  لي متتا فيمتتا يلي، على التوا ،  حكمتتة األونروا 

الرفاعي ضتتتتتتتد املفوض العام ، مل قضتتتتتتتية 2015آب/ألستتتتتتتألس  10للمنازعال، وباألونروا أو الواالة  مل 
وقد رفعت السيدة عائشة  . 1 األمم املتحدة يلاثة و ش يل الالجئني الفلسألينيني مل الشر  األدالواالة 

املفوض العتتام ردا مل  ، ورفع2015 شتتتتتتتتتتتتتتتريا األو /أاتوبر  8الرفتتاعي أبو حويد دعوا استتتتتتتتتتتتتتتتئنتتاف مل 
 .2015اانون األو /ديسمرب  4
 

 الوقائع واإلجراءات
 : 2 الوقائع التاليةمل يعرتض أي ما الألرفني على  - 2

، وّظفت الواالة املدعية مل وظيفة نائبة عميدة الية 2006 شتتتتتتتتتتتتتتريا األو /أاتوبر  1اعتبارا ما ....  
 مل مراز  دريب رام اهلل للنساء.  15العلوم الرتبوية مل الدرجة 

، أعل مت املدعية با تيارها لوظيفة 200٧اانون األو /ديستتتتتتتتتتتتتتمرب   26 وجب رستتتتتتتتتتتتتتالة م ر ة ....  
 . 16مل الدرجة  “عميدة ومديرة ]مراز  دريب رام اهلل للنساء[ والية العلوم الرتبوية”

 . 1٧، رُفعت درجة وظيفة املدعية  ىل الدرجة 2010حزيران/يونيه  1اعتبارا ما ....  
، أرستتلت رئيستتة  تتعبة التعويا و دمال ايدارة  ىل 2011متوز/يوليه  2٧م ر ة  وجب مذارة ....  

مستتتتتتتتتت و  املوارد البشتتتتتتتتتترية مل ايقليم مل الواالة قايبة نستتتتتتتتتتلا ما أوصتتتتتتتتتتاف وظيفة حملية ملرااز التدريب مل  يع 
الوصتتتتتت   . وأقرل املدعية بتستتتتتتلم نستتتتتتلة ما1٧مل الدرجة  “عميد مراز  دريب/مدير”األقاليم. واانت وظيفة 

 . 2011أيلو /سبتمرب  6الوظيفي مل 
، أوصتتتتت رئيستتتتة 2011 شتتتتريا الثاف/نوفمرب  24 وجب مذارة  ىل مديرة املوارد البشتتتترية م ر ة ....  

 1٧ تتتتتتتتتعبة التعويا و دمال ايدارة برفع درجة وظيفة عميد الية العلوم الرتبوية ومدير مراز  دريب ما الدرجة 
عادة  صتتتتتتتتتتتتتتني  مقرتحة للوظيفة املعادلة وهي وظيفة عميد الية العلوم الرتبوية انستتتتتتتتتتتتتت اما مع   18 ىل الدرجة 

 . 18واآلداب مل األردن  ىل الدرجة 
، أقرل مديرة املوارد البشتتتترية الوصتتتت  الوظيفي لوظيفة عميد 2011 شتتتتريا الثاف/نوفمرب  30مل ....  

يتتب رام اهلل للرجتتا /اليتتة العلوم الرتبويتتة ومراز ملراز  تتدر  18اليتتة العلوم الرتبويتتة ومتتدير مراز  تتدريتتب مل الر بتتة 
 دريب رام اهلل للنستاء/الية العلوم الرتبوية. وأقرل مديرة املوارد البشترية رايا أيضتا الوصت  الوظيفي لوظيفة عميد 

 . 18الية العلوم الرتبوية واآلداب مل األردن مل الدرجة 
، رفعت املدعية ومدير مراز  دريب قلنديا 2014أيار/مايو  1 وجب رستتتتتتتتتتتتتتالة  لكرتونية م ر ة ....  

 . 18 ىل الدرجة  1٧يلبا مشرتاا لرفع درجيت وظيفتي ما ما الدرجة 

__________ 

 اليت استلدمت ا املستأنفة مل استمارة االستئناف ومذارة االستئناف اللتني قدمت ما. “AlRifai”نعتمد الت  ئة   1  
 .10-2احلكم املألعون فيه، الفقرال   2  
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، رفا رئيس مكتب املوارد البشتتتتتتتتتتتتتترية مل 2014أيار/مايو  26 وجب رستتتتتتتتتتتتتتالة  لكرتونية م ر ة ....  
 ايقليم الأللب املشرتك. 

 1٧مراجعة لقرار عدم رفع درجة وظيفت ا ما الدرجة ، يلبت املدعية 2014متوز/يوليه  21مل ....  
 . 18 ىل الدرجة 

، رد مدير عمليال األونروا مل الضتتتفة ال ربية على 2014آب/ألستتتألس  1٩ومل رستتتالة م ر ة  - 3
يلب السيدة الرفاعي  جراء مراجعة للقرار. وذار أن القرار اختذ وفقا للنظامني األساسي وايداري ملوظفي 

ه  ا  ما امللالفال املوضتتتتتتتتتوعية أو ايجرائية، أو الدافع لري املشتتتتتتتتترو  أو  ستتتتتتتتتاءة استتتتتتتتتتعما  الواالة، وأن
 السلألة التقديرية، وأنه لا يُ رّي. وأوضح للسيدة الرفاعي ما يلي: 

يتمثل األستتتتتتا  الذي استتتتتتتند  ليه القرار مل أنا  ال  قومني حاليا تميع الواجبال واملستتتتتت وليال احملددة  
واجب  18. و شتتتتتتتتتتتتمل الوظيفة ما الدرجة 18ما الدرجة  “لية علوم  ربوية/رئيس مراز  دريبعميد ا”لوظيفة 

اي تتتتتتراف على الية العلوم الرتبوية، وهي مستتتتتتتوا أعلى ما التعليم األاادميي ما األ تتتتتتكا  األ را ما التعليم 
والتدريب امل نيني اللذيا  قدم ا الواالة. بيد أن م ام وظيفتا  ومستتتوا املستت وليال اهبا  يا ليستتا نفس امل ام 

د برامد الية العلوم الرتبوية ، ال ستتتتتتتتتتيما وأن اي تتتتتتتتتتراف على أح18ا املستتتتتتتتتت وليال للوظيفة ما الدرجة ومستتتتتتتتتتتو 
يشتتتتتكل جزءا ما واجبا ا نظرا لعدم وجود برنامد ما هذا القبيل مل مراز  دريب رام اهلل للنستتتتتاء. ولئا انُت  ال

 ،“ية/مديرة مراز  دريب رام اهلل للنستتتتتتتتتتاءعميدة الية العلوم الرتبو ”أقر بأن لقبا ميكا أن يكون مل هذه اللحظة 
ال  وااب التألورال. وعلى الرلم ما أنا قمتت مل وقت ما  “عميتدة اليتة العلوم الرتبوية”فإن اي تتتتتتتتتتتتتتتارة  ىل 

باي تتتتتتتتتراف على أحد برامد الية العلوم الرتبوية، فإن احلا  مل يعد اذلا. واما  علمني، بدأل الواالة ابتداء ما 
بايل اء التدرجيي لربنامد الية العلوم الرتبوية مل مراز  دريب رام اهلل للنستتتتتتتتتاء  2011-2010الستتتتتتتتتنة الدراستتتتتتتتتية 

 نفيذا لقرارها بدمد  يع برامد الية العلوم الرتبوية مل موقع واحد. واما  عرفني أيضتتتتتتا، مل يعد برنامد الية العلوم 
. ومل يعد لقبا الوظيفي 2014-2013لدراستتتية الرتبوية يدّر  مل مراز  دريب رام اهلل للنستتتاء منذ بداية الستتتنة ا

ّدف ح  اآلن، فتتإن هتتذا األمر ال يربر مل حتتد ذا تته رفع  يعكس واجبتتا تتا، وعلى الرلم ما أنتته قتتد ال يكون حتتُ
 . 18درجة الوظيفة لتصبح وظيفة ما الدرجة 

أمام  18 ىل الدرجة  1٧واستتتتتتتتتتأنفت الستتتتتتتتتيدة الرفاعي قرار عدم رفع درجة وظيفت ا ما الدرجة  - 4
 حمكمتتة األونروا للمنتتازعتتال. ورّدل حمكمتتة األونروا للمنتتازعتتال دعوا الستتتتتتتتتتتتتتتيتتدة الرفتتاعي مل احلكم رقم

UNRWA/DT/2015/045 و ذ أ ارل حمكمة األونروا للمنازعال  ىل التفسري الذي قدمه مدير عمليال .
را ما الستتتتتتنة الدراستتتتتتية األونروا مل الضتتتتتتفة ال ربية، رأل أن مستتتتتت وليال الستتتتتتيدة الرفاعي ال  شتتتتتتمل، اعتبا

، اي تتتتتتتتراف على وظيفة أستتتتتتتتتاذ ووظيفة أستتتتتتتتتاذ مستتتتتتتتاعد، على  الف نظريها مل مراز 2013-2014
. و رفا حمكمتة األونروا للمنتازعال 18 تدريتب رام اهلل للرجتا ، التذي رفعتت درجتة وظيفتته  ىل التدرجتة 

 ل األ را املتبعة مل التعليم العا .ادعاءال السيدة الرفاعي بوقو  متييز وبعدم امتثا  األنظمة واملمارسا
 

 المذكرات
 االستئناف الذي قدمته السيدة الرفاعي   

ار كبت حمكمة األونروا للمنازعال  ألأ مل الوقائع ألهنا مل  أ ذ مل االعتبار األدلة املتمثلة مل  - 5
الوقائع اليت أضتتتتتترل لقو  الستتتتتتيدة الرفاعي. ومل ندد حمكمة األونروا للمنازعال األدلة اليت استتتتتتتلدمت ا 

دال ما امل هالل واهبربة لتأييد ما أاد ه. وقد أقامت استتتتتتتتتتتنتاجابا على اعتبارال م ستتتتتتتتتتستتتتتتتتتتية وهيكلية ب
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والكفاءة التقنية. وقد اان ما التعستتتتتتتتتتت  االستتتتتتتتتتتتنتا ، على او ما فعلت حمكمة األونروا للمنازعال، أن 
التعليم والتدريب مل اجملالني التقين وامل ين ينألويان على قدر أقل ما املستتتتت ولية مقارنة بكلية العلوم الرتبوية 

واانت الستتتتيدة الرفاعي  قّر دائما باال تالف بني مستتتت وليابا بوصتتتف ا ويربران بالتا  درجة وظيفية أدا. 
عميدة التعليم والتدريب مل اجملالني التقين وامل ين واملستتتتت وليال اهباصتتتتتة بعميد الية العلوم الرتبوية. لري أن 

از اال تالف ال يعين أن  كون املستتتتتتتتتتتتتتت وليتتال أو امل تتارال أو الكفتتاءال أقتل مل اهبتدمتال املقتتدمتة مل مر 
  دريب رام اهلل للرجا  ومراز  دريب رام اهلل للنساء. 

وار كبتتتت حمكمتتتة األونروا للمنتتتازعتتتال  ألتتتأ مل ايجراءال ما النو  التتتذي ي ثر على البتتت مل  - 6
القضتتتتتتتتتتتتتتتية ألهنا مل  أ ذ مل االعتبار عددا ما امللالفال ايجرائية اليت ار كبت ا الواالة،  ا مل ذلا عدم 

اعي بالعملية املزمعة لتصتتتتتتتتتتتتتتتني  الوظائ و وعدم  رايز الواالة  ال على معايري معينة  بالغ الستتتتتتتتتتتتتتتيدة الرف
أدا  ىل استتتتتتتتتبعاد  يع املعايري األ را الواردة مل استتتتتتتتتبيان األونروا بشتتتتتتتتأن  صتتتتتتتتني  الوظائ ، الذي  مما

 ىل رئيستتتتتة  و و  يري لقب ا الوظيفي ما عميدة/رئيستتتتتية“أداة مرجعية ملزمة يدارة املوارد البشتتتتترية”يشتتتتتكل 
 دون   ألارها أو التشاور مع ا.

 ىل  1٧و أللب الستتتتتيدة الرفاعي أن  قضتتتتتي حمكمة االستتتتتتئناف برفع درجة وظيفت ا ما الدرجة  - ٧
 .18الدرجة 

 
 رد المفوض العام   

الستتتتتتئناف ا دعما  4 در  الستتتتتيدة الرفاعي االستتتتتتبيان املتعلل بتصتتتتتني  الوظائ  بوصتتتتتفه املرفل  - 8
بوقو  خمالفال. ويالحظ املفوض العام أن هذه الوثيقة مل  شتتتتتتتتتتكل جزءا ما ستتتتتتتتتت ل القضتتتتتتتتتتية الدعاءابا 

املرفوعة أمام حمكمة األونروا للمنازعال، وأن الستتتتتتيدة الرفاعي مل  أللب ايذن مل قبوعا. ويعرتض املفوض 
 العام على قبوعا ويأللب أن  ُرفا ح   ا املستندة  ىل  لا الوثيقة.

يدة الرفاعي بشتتتتتتتأن وقو  خمالفال  جرائية مزعومة ستتتتتتتابقة لعدم رفع درجة و شتتتتتتتكل ح د الستتتتتتت - ٩
وظيفت ا عناصر جديدة مل  قدم  ىل حمكمة األونروا للمنازعال. وبالتا ، ال ميكا عرض ا للمرة األوىل مل 

 مرحلة االستئناف. وينب ي حملكمة االستئناف أن  قرر أن هذه العناصر مل ح   ا لري مقبولة.
ريا فيما يتعلل باملستتتتتتتتتتتتتائل ايجرائية،  ثري الستتتتتتتتتتتتتيدة الرفاعي مستتتتتتتتتتتتتألة   يري لقب ا الوظيفي ما وأ  - 10

عميدة/مديرة  ىل مديرة. وينب ي أال يستمح بذلا، ألن املستألة مل  ناقأ أمام حمكمة األونروا للمنازعال. 
على علم بلقب ا  ومل هذا الصتتتتتتتتتتتدد، يالحظ املفوض العام أن الستتتتتتتتتتتيدة الرفاعي، و الفا ملا أاد ه، اانت

 الوظيفي اجلديد عند رفع دعواها أمام حمكمة األونروا للمنازعال.
ومل  ر كب حمكمة األونروا للمنازعال أي  ألأ مل الوقائع. و ظل ح ة الستتتتتتتتتتتتتتتيدة الرفاعي بأن  - 11

بعا النتائد الوقائعية اليت استتتتتتتتتتللصتتتتتتتتتت ا حمكمة األونروا للمنازعال بشتتتتتتتتتأن عدم  نفيذ  عادة  صتتتتتتتتتني  
فت ا بستتتتتبب ايصتتتتتالحال اجلارية وا تالف املستتتتت وليال بني وظيفت ا ووظيفة نظريها مل مراز  دريب وظي

رام اهلل للرجتتا  درد ادعتتاء دون دعم بتتأي أدلتتة. وما نتتاحيتتة أ را، استتتتتتتتتتتتتتتتنتتد استتتتتتتتتتتتتتتتنتتتا  حمكمتتة األونروا 
 للمنازعال  ىل األدلة اليت  كلت جزءا ما س ل الدعوا واانت مقبولة.

حمكمتة األونروا للمنتازعتال أي  ألتأ مل ايجراءال ما النو  التذي ي ثر على البت ومل  ر كتب  - 12
مل القضتتتتتتتتتتتتتتية. و  اد الستتتتتتتتتتتتتتيدة الرفاعي أن حمكمة األونروا للمنازعال مل  تناو  عدم قيام الواالة بإبالل ا 
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 ن بالعملية املزمعة يعادة  صتتتتتتتتتتني  الوظائ . و ن اان ذلا يشتتتتتتتتتتكل  ألأ  جرائيا، يقو  املفوض العام 
الستتتيدة الرفاعي مل  ثبت أن عدم النظر مل املستتتألة املزعومة اان ستتتي دي  ىل نتي ة وقائعية خمتلفة وستتتي ري 

املتعلل بش ون  A/2/Rev. 4نتي ة القضية. ومل هذا الصدد، فإن اعتماد السيدة الرفاعي على التوجيه رقم 
اليت  “فئة املوظفني”ستتتتتتتتتتتتتلزم  جراء   يري مل املوظفني احملليني ليس مل حمله، نظرا ألن عدم رفع الدرجة مل ي

  نتمي  لي ا. 
 ىل الدرجة  1٧والتما  الستتتتتيدة الرفاعي أن  رفع حمكمة االستتتتتتئناف درجة وظيفت ا ما الدرجة  - 13
ينألوي على ستتوء ف م، نظرا ألن حمكمة االستتتئناف أوضتتحت أهنا لا لري عملية  صتتني  أو  عادة  18

  صني  ألي وظيفة.
 لب املفوض العام أن  قضي حمكمة االستئناف برد االستئناف مل دمله.ويأل - 14
 

 االعتبارات
ليس االستتئناف مناستبة مالئمة لعرض عناصتر جديدة، مل  كا قد قدمت مل املرحلة االبتدائية،  - 15

الستتتتتئناف الستتتتيدة الرفاعي  استتتتتمارة استتتتتبيان  صتتتتني  الوظائ   قد  4لكي ينظر في ا. ومل يكا املرفل 
ُعرض اتتتدليتتتل على حمكمتتتة األونروا للمنتتتازعتتتال ومل  نتتتاقأ مل املرحلتتتة االبتتتتدائيتتتة احل د املتعلقتتتة بوقو  
خمالفال  جرائية مزعومة ستتتتتتتتتتتتتتتابقة لعدم رفع درجة وظيفة املستتتتتتتتتتتتتتتتأنفة. وبالتا ، فإن الوثيقة واحل د اليت 

 قدمت ما السيدة الرفاعي لري مقبولتني ومل  نظر في ما هذه احملكمة. 
 ،  3 واما ذار مل قضية فوينتيس - 16

فيما يتعلل  عيار املراجعة القضتتائية لقرارال التصتتني ، نالحظ ونقر، ما حيب املبدأ، االجت اد القضتتائي 
 للمحكمة ايدارية ملنظمة العمل الدولية اليت رأل مرارا و كرارا ]:[

]أهنا[ لا لري عملية  صتتتتتتتتني  أو  عادة  صتتتتتتتتني  للوظائ  مل هيكل منظمة ما...، ألن القرارال مل  
هذا اجملا   قع ضتتما نألا  الستتلألة التقديرية للمنظمة وال جيوز  ل اإها  ال ألستتباب حمدودة. وهذا هو 

 صتتتترفت استتتتتنادا  ىل  احلا ، على ستتتتبيل املثا ،  ذا انت كت اعيئال امللتصتتتتة القواعد ايجرائية، أو  ذا
مبدأ  ايئ ما، أو ألفلت بعا الوقائع املادية، أو  وصتتتتتلت  ىل استتتتتتنتا   ايئ بوضتتتتتو  ].[... ومل 
حا  عدم وجود مثل  لا األستتتتتتتتباب، لا نيل احملكمة القضتتتتتتتتية  ىل املنظمة، ولا  ستتتتتتتتتعيا بتقييم ا 

 اهبا  عا  قييم اعيئال امللتصة. 
هذه احملكمة بأن القرار املألعون فيه يتضتتتتما أي  ألأ مل الوقائع أو مل ومل  ُقنع الستتتتيدة الرفاعي  - 1٧

القانون ميكا أن يربر نقضتته. ويفشتتل االستتتئناف ألهنا مل  ثبت، على النحو املأللوب مل النظام األستتاستتي 
حملكمة االستتتتتتتئناف، أن حمكمة املنازعال اختذل قرارا يبدو تالء أنه لري معقو  بستتتتتتبب  ألأ مل الوقائع 

 مل القانون.أو 
وعلى النقيا ما ذلا، نشتتتتتاير حمكمة األونروا للمنازعال رأي ا عندما  لصتتتتتت  ىل أن  عادة  - 18

مل  نفذ بستتتتتتتتتتتتتتتبب  18 صتتتتتتتتتتتتتتتني  وظيفة الستتتتتتتتتتتتتتتيدة الرفاعي مل مراز  دريب رام اهلل للنستتتتتتتتتتتتتتتاء  ىل الدرجة 
__________ 

 .Fuentes v. Secretary-General of the United Nations, Judgment No[، ضتتتتد األمني العام لامم املتحدة فوينتيس]  3  

2011-UNAT-105, para. 26. 
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ز  دريب رام اهلل للنستتتتتتتتاء  ىل ايصتتتتتتتتالحال اجلارية اليت أدل  ىل نقل برنامد الية العلوم الرتبوية التابع ملرا
مراز  دريب رام اهلل للرجا ، األمر الذي أدا بدوره  ىل  ل اء الواجبال اليت اانت مستتتتتتتتتتتتندة ستتتتتتتتتتتتابقا  ىل 
السيدة الرفاعي. ونتي ة لذلا، مل يدّر  برنامد الية العلوم الرتبوية مل مراز  دريب رام اهلل للنساء اعتبارا 

 .2014-2013ما بداية السنة الدراسية 
وما مث، اان اال تالف مل الدرجة بني وظيفة الستتتتتتتتتتتتتيدة الرفاعي ووظيفة نظريها مل مراز  دريب  - 1٩

وظيفة الستتتتتتتتتتتتتتتيدة الرفاعي  ىل رام اهلل للرجا  مربرا، وهو يفستتتتتتتتتتتتتتتر قرار الواالة القاضتتتتتتتتتتتتتتتي بعدم رفع درجة 
 .18 الدرجة

اد عا االستنتاجال اليت استللصت ا و  يد األدلة هذا االستنتا  وليس هناك ما يدعو  ىل االبتع - 20
 حمكمة األونروا للمنازعال ما احلقائل الثابتة، واليت أدل  ىل رد دعوا السيدة الرفاعي.

وناو  الستتتتتتتيدة الرفاعي نويل املراجعة القضتتتتتتتائية  ىل عملية  دارية لتصتتتتتتتني  الوظائ  متوستتتتتتتلة  - 21
 سعى ال يد ل ضما نألا  املراجعة القضائية.خمتل  األسباب التقنية أو التعليمية. لري أن هذا امل

و صتتبح ح د الستتيدة الرفاعي بوقو  خمالفة فيما يتعلل بتصتتني  الواالة لوظيفت ا أو فيما يتعلل  - 22
 راجعة حمكمة األونروا للمنازعال لذلا النشتتتتتتتتا  لري ذال صتتتتتتتتلة مل مواج ة الواقع الذي ال جدا  فيه، 

 بل ا ما واجبال  كل األسا  الختاذ القرار بعدم رفع درجة وظيفت ا.وهو أن الت يري مل م ام ا وما يقا
 وي اَّد احلكم الصادر عا حمكمة األونروا للمنازعال وبالتا  يفشل االستئناف. - 23

  
 الُحكم

 يُرّد االستئناف وي اَّد احلكم الصادر عا حمكمة األونروا للمنازعال. - 24
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