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  .ريتشرد لوسيك، رئيسا القاضي

ــم      - ١ ــة األم ــى حمكم ــرض عل ــه     يع ــن قدمت ــتئناف) طع ــة االس ــتئناف (حمكم املتحــدة لالس
ــم      الســيدة ــدس بشــأن احلكــم رق ــح بي ، الصــادر عــن  UNRWA/DT/2016/005مــىن ســامي مفل

حمكمة املنازعات التابعة لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسـطينيني يف الشـرق   
يف قضــية بيــدس ضــد املفــوض العــام  ٢٠١٦فربايــر /شــباط ١٠األدىن (األونــروا) يف عمــان يف 

لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن. وقـدمت السـيدة   
املفـــوض العــام لألونـــروا رده يف  ، وقــدم  ٢٠١٦مــارس  /آذار ٨بيــدس طلــب االســـتئناف يف   

  .٢٠١٦مايو /أيار  ١٣
  

  الوقائع واإلجراءات    

ردت حمكمة األونروا للمنازعات دعويني رفعتـهما السـيدة بيـدس للطعـن يف القـرارين        - ٢
) قــرار الوكالــة نقلــها مــن مدرســة نــزال اإلعداديــة األوىل للبنــات (مدرســة نــزال    ١التــاليني: (

اإلعداديــة) إىل مدرســة التــاج اإلعداديــة للبنــات (مدرســة التــاج اإلعداديــة) (القضــية رقــم          
UNRWA/DT/JFO/2014/057) ٢٠١٣ســبتمرب /أيلــول ١) تقيــيم أدائهــا عــن الفتــرة مــن ٢)؛ و 

  ).  UNRWA/DT/JFO/2015/005(القضية رقم  ٢٠١٤أغسطس /آب ٣١إىل 
وقد نقلت الوقائع التالية والتاريخ اإلجرائـي مـن احلكـم الصـادر عـن حمكمـة األونـروا          - ٣

  :  )١(للمنازعات
ــن     ــارا م ــول ٩... اعتب ــة   ، انضــمت ا١٩٩٥ســبتمرب /أيل ــة يف وظيف ــة إىل الوكال ملدعي

  ، يف دمشق بسوريا.  ١، [الدرجة] ٩معلِّمة علوم [من الصنف باء] [يف الرتبة] 
، وافقــت الوكالــة علــى طلــب املدعيــة نقلــها إىل       ٢٠٠٢أغســطس /آب ٣١... يف   

ــة تعمــل يف وظيفــة معلِّمــة      ــت املدعي ــدعوى األوىل، كان ــع] ال األردن. ويف [وقــت رف
يف مدرسـة نـزال اإلعداديـة (...). ويف [وقـت رفـع]       ١٧لدرجـة]  ، [ا١١الرتبة]  [يف

، ١١الــــدعوى الثانيــــة، كانــــت املدعيــــة تعمــــل يف وظيفــــة معلِّمــــة [يف الرتبــــة]        
  يف مدرسة التاج اإلعدادية (...).   ١٨  [الدرجة]

ــزال            ــة ن ــديرة مدرس ــدة ضــد م ــة شــكاوى ع ــهن املدعي ــن بين ــات م ــت معلِّم ... رفع
رة املدرسـة وموقفهـا. وبعـد هـذه الشـكاوى، عقـد رئـيس        اإلعدادية بشأن سلوك مـدي 

ســبتمرب /أيلــول ٢٥املنطقــة ومســؤول التعلــيم باملنطقــة باإلنابــة اجتمــاعني أحــدمها يف  
__________ 

 .٢٧إىل  ٣الفقرات من احلكم املطعون فيه،   )١(  
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مـع مـديرة ومعلمـات مدرسـة      ٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول ٨[اآلخر يف]  و ٢٠١٣
وواصـلت  نزال اإلعداديـة يف حماولـة لتحسـني بيئـة العمـل. بيـد أن الوضـع مل يتحسـن         
  اإلدارة تلقي شكاوى شفهية وكتابية من معلمات مدرسة نزال اإلعدادية.

ــانون األول ١١... يف    ــمرب /كـ ــديرة   ٢٠١٣ديسـ ــد مـ ــكوى ضـ ــة شـ ــت املدعيـ ، رفعـ
  املدرسة إىل مكتب األخالقيات.  

، أعيـد تصـنيف وظيفـة املدعيـة ورفعـت      ٢٠١٤ينـاير  /كانون الثـاين  ١... اعتبارا من   
  درجة الوظيفة.  

، عقد رئيس املنطقة ومسـؤول التعلـيم يف املنطقـة    ٢٠١٤يناير /كانون الثاين ٨... يف   
  باإلنابة اجتماعا آخر مع مديرة ومعلمات مدرسة نزال اإلعدادية.  

، رفعت مـديرة املدرسـة شـكوى ضـد املدعيـة وطلبـت       ٢٠١٤فرباير /شباط ٩... يف   
    حتقيقا يف سلوك املدعية. “املكتب القانوين”أن جيري 

اجتماعـا   ٢٠١٤مـارس  /آذار ٢٠ردا على شـكاوى جديـدة، عقـدت اإلدارة يف    …   
  آخر بني معلمات مدرسة نزال اإلعدادية ومديرا.  

، رفعـت مـديرة املدرسـة شـكاوى إضـافية ضـد       ٢٠١٤مارس /آذار ٢٧و  ٢٤... يف   
  املدعية.  

، رفعــت معلِّمــةٌ يف مدرســة نــزال اإلعداديــة شــكوى   ٢٠١٤مــارس /آذار ٢٧... يف   
  ضد املدعية.  

ــه /حزيـــران ١٩... يف    ــة  ٢٠١٤يونيـ ــة واملدعيـــة يف عمليـ ، شـــاركت مـــديرة املدرسـ
  وساطة، بيد أن الوساطة مل تنجح.  

ــه /حزيــران ٢٤... يف    ــه /متــوز ٨و  ٢٠١٤يوني ، رفعــت مــديرة املدرســة  ٢٠١٤يولي
  م فيها أا [مارست] العقاب البدين.  شكاوى ضد املدعية تزع

... رد رئيس برنـامج التعلـيم يف إقلـيم األردن مـزاعم مـديرة املدرسـة الـيت مفادهـا أن           
ــيم األردن        ــيم يف إقل ــامج التعل ــيس برن ــع رئ ــدين. ومل يرف ــاب الب ــة مارســت العق املدعي
ــيم األردن     ــب إقلــ ــكاوى يف مكتــ ــول الشــ ــة قبــ ــة إىل جلنــ ــديرة املدرســ ــكاوى مــ شــ

  ).  “لجنةال”(
ة هاتفية بنقلها الوشـيك مـن   ، أُعلمت املدعية يف مكامل٢٠١٤سبتمرب /أيلول ٤... يف   

مدرســة نــزال اإلعداديــة وعرضــت عليهــا وظيفتــان شــاغرتان، لكــن املدعيــة رفضــت   
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النقل وأبت االختيار، فأوصى نائـب مـدير عمليـات األونـروا يف األردن بنقـل املدعيـة       
  ة.  إىل مدرسة التاج اإلعدادي

، تلقـــت املدعيـــة التقريـــر اإللكتـــروين لتقيـــيم األداء  ٢٠١٤ســـبتمرب /أيلـــول ٤... يف   
إىل  ٢٠١٣سـبتمرب  /أيلـول  ١ووقَّعته، وهو يشـمل الفتـرة مـن     ٢٠١٤اخلاص ا لعام 

، علمـــا أن املدعيــة أبـــدت اعتراضـــها علــى التقيـــيم علـــى   ٢٠١٤أغســطس  /آب ٣١
  صفحة التوقيع.  

، أُعلمت املدعية كتابيا بقرار نقلـها إىل مدرسـة التـاج    ٢٠١٤سبتمرب /أيلول ٧... يف   
  .  ٢٠١٤سبتمرب /أيلول ٨اإلعدادية اعتبارا من 

، طلبــت املدعيـــة مراجعــة قـــرار نقلــها إىل مدرســـة    ٢٠١٤ســـبتمرب /أيلــول  ٩... يف   
  اإلعدادية.    التاج

، رد مـدير عمليـات األونـروا يف األردن علـى     ٢٠١٤أكتـوبر  /تشـرين األول  ٢... يف   
  طلب املدعية مراجعة القرار وثبت نقلها إىل مدرسة التاج اإلعدادية.  

، طلبـت املدعيـة مراجعـة قـرار تقييمهـا علـى       ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول ٢١... يف   
يف  “والرتاهـة املوقـف  ”بشـأن الكفايـة املسـماة     “ال تلـيب التوقعـات تلبيـة كاملـة    ”أا 

  .  ٢٠١٤التقرير اإللكتروين لتقييم األداء اخلاص ا لعام 
، رد مـدير عمليـات األونـروا يف األردن علـى     ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠... يف   

ــيم األداء [اخلــاص ــا]، وذكــر أن       ــر تقي ــة القــرار اخلــاص بتقري ــة مراجع طلــب املدعي
، وأن سياسـة الوكالـة يف   “قعـات تلبيـة كاملـة   تلـيب التو ”التقدير العام للمدعية هو أا 

ال يلـيب  ”جمال إدارة األداء ال جتيز الطعن إال عندما يكون التقدير العـام للموظـف أنـه    
  .  “التوقعات تلبية كاملة

، أجاز مكتـب إقلـيم األردن إجـراء حتقيـق يف     ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠... يف   
  قاب البدين.  الزعم القائل بأن املدعية [مارست] الع

ــانون األول ٢٨... يف    ــمرب /كـ ــة    ٢٠١٤ديسـ ــام حمكمـ ــوى أمـ ــة دعـ ــت املدعيـ ، رفعـ
  …  األونروا للمنازعات (...) للطعن يف قرار نقلها إىل مدرسة التاج اإلعدادية. 

    …  
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، تسلمت [حمكمـة األونـروا للمنازعـات] دعـوى ثانيـة      ٢٠١٥فرباير /شباط ٣... يف   
 .التقدير املمنـوح هلـا يف التقريـر اإللكتـروين لتقيـيم األداء     من املدعية تطعن مبوجبها يف 

  ...  
فربايــــر /شــــباط ١١) املــــؤرخ UNRWA/DT/2015( ٠١٦... مبوجــــب األمــــر رقــــم   

، وافقت [حمكمة األونروا للمنازعات] على طلب املـدعى عليـه متديـد الوقـت     ٢٠١٥
  .  UNRWA/DT/JFO/2014/057وقبلت مرافعته املتأخرة بشأن القضية رقم 

وقد قامت حمكمة األونروا للمنازعات بدمج الـدعويني اللـتني رفعتـهما السـيدة بيـدس        - ٤
، حيــث ردت الــدعويني. ٢٠١٦فربايــر /شــباط ١٠وبتــت فيهمــا يف حكــم واحــد، صــدر يف  

وخلصــت حمكمــة األونــروا للمنازعــات إىل أن قــرار نقلــها إىل مدرســة التــاج اإلعداديــة اتخــذ  
الب مدرسة نزال اإلعداديـة. وكـان القـرار حصـيفا يف ضـوء بيئـة       ملصلحة كل من الوكالة وط

العمل غري الصحية يف مدرسة نزال اإلعدادية. والحظت حمكمة األونروا للمنازعات أن هنـاك  
ــديرة املدرســة وســائر         ــدس وم ــني الســيدة بي ــة ب ــات القائم ــارا ال ميكــن إصــالحه يف العالق اي

وعا إىل مدرسة أخرى. ومبا أن السيدة بيدس رفضـت  املعلِّمات. وقد انتقلت مديرة املدرسة ط
  االنتقال، قامت الوكالة من جانب واحد بنقلها إىل مدرسة خمتلفة.  

وخلصــت حمكمــة األونــروا للمنازعــات إىل أن الســيدة بيــدس مل تثبــت أن قــرار نقلــها   - ٥
املدرسـة الـيت   كان بدوافع غري سليمة. والحظت حمكمة األونروا للمنازعات أن مـزاعم مـديرة   

ــران       ــد وجهــت يف حزي ــت ق ــدين كان ــاب الب ــدس مبمارســة القع ــا الســيدة بي ــه /امــت فيه يوني
. وقـرر رئـيس   ٢٠١٤سـبتمرب  /، قبل اختاذ قرار نقل السيدة بيدس يف أيلول٢٠١٤يوليه /ومتوز

رر برنامج التعليم يف إقليم األردن عدم التحقيق يف هذه املـزاعم أو عـدم رفعهـا إىل اللجنـة. وقـ     
مكتب إقليم األردن التحقيق مع السـيدة بيـدس قرابـة شـهرين بعـد نقلـها. واسـتنتجت حمكمـة         
األونروا للمنازعات أن من الواضح أن رئيس برنامج التعليم يف إقليم األردن قـام بنقـل السـيدة    
بيدس بسبب فشل عالقة العمل مع مديرة املدرسة، وأنه مل يستند يف ذلك إىل املـزاعم املتعلقـة   

العقاب البدين، اليت كان قد ردهـا باعتبارهـا غـري مدعومـة بأدلـة. وخلصـت حمكمـة األونـروا         ب
للمنازعات إىل أن املفوض العام، عند قراره نقل السيدة بيدس، قـد اسـتخدم سـلطته التقديريـة     

  من النظام األساسي للموظفني احملليني.   ٢-١على حنو سليم مبوجب البند 
، خلصـــت حمكمـــة ٢٠١٤-٢٠١٣وفيمـــا خيـــص تقيـــيم أداء الســـيدة بيـــدس للفتـــرة    - ٦

ــرار إداري قابــل لالســتئناف.         ــرض علــى ق ــروا للمنازعــات إىل أن الســيدة بيــدس مل تعت األون
والحظت حمكمة األونروا للمنازعات أن السـيدة بيـدس حصـلت علـى تقـدير عـام مفـاده أـا         

مـرضٍ. ومل يكـن مبقـدور السـيدة بيـدس االعتـراض       ، وهو تقدير “تليب التوقعات تلبية كاملة”
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على التقدير ألنه قرار إجيايب لصاحلها، وبالتايل مل يؤثر تأثريا مباشرا على شروط تعيينـها. وقـد   
بشـأن كفـاءة    “ال تلـيب التوقعـات تلبيـة كاملـة    ”حصلت السيدة بيدس على تقـدير مفـاده أـا    

ــة ” ــف والرتاه ــدير  “املوق ــى تق ــا حصــلت عل ــا    ، إال أ ــاده أ ــام مف ــة   ”ع ــات تلبي ــيب التوقع تل
. فالتقدير السليب الوحيد الذي حصلت عليه مل يـؤثر علـى أحكـام أو شـروط تعيينـها.      “كاملة

والحظت حمكمة األونروا للمنازعات أا، على إثر تقييم أدائها، منحت عـالوة سـنوية داخـل    
  الرتبة استنادا إىل أدائها املرضي يف العمل.  

  
  املذكرات    

  استئناف السيدة بيدس    
تدعي السيدة بيـدس أن حمكمـة األونـروا للمنازعـات قـد أخطـأت مـن حيـث الوقـائع            - ٧

ومن حيث القانون بعدم النظر يف مذكراا ويف مجيع األدلة املوثّقة. وفيما يتعلق بقـرار نقلـها،   
خـارج سـاعات   مل تراع حمكمة األونروا للمنازعات علـى النحـو الواجـب أـا أُبلغـت بـالقرار       

العمل الرمسية وأنه مل جتر موافاا بأسـباب القـرار أو أسسـه القانونيـة. ومل تـراع احملكمـة أيضـا        
  رسالةً وردت من عدة معلمني إىل الوكالة احتجاجا على هذا القرار.  

ومل تأخـذ حمكمـة األونــروا للمنازعـات يف االعتبــار املـذكرات الــيت قدمتـها املدعيــة يف        - ٨
، واليت أظهرت حتيز الوكالة لصاحل مـديرة املدرسـة، كمـا مل تأخـذ يف     ٢٠١٥رس ما/آذار ٣٠

االعتبار أا مل ترفض االنتقال إىل مدرسة أخرى. ومل تنظر احملكمة أيضا على النحـو الواجـب   
، والــيت تثبــت أن الوكالــة   ٢٠١٥ ديســمرب/كــانون األول ٢١يف املــذكرات الــيت قدمتــها يف   

ابقة ملـدير التعلـيم يف جنـوب عمـان بنقـل مـديرة املدرسـة، ومل تـراع         تلق باال للمشـورة السـ   مل
كون املدعية حملت ظلما املسؤولية عن تدهور األوضاع يف مدرسة نزال اإلعداديـة. وعـالوة   
علــى ذلــك، مل تنظــر احملكمــة يف عــدم قيــام الوكالــة بــالنظر يف املســائل الــيت أثارــا املدعيــة يف   

  ليت رفعتها إىل مكتب األخالقيات.  الشكوى املتعلقة بالتحرش ا
، تـدعي السـيدة بيـدس بـأن حمكمـة      ٢٠١٤-٢٠١٣وفيما يتعلق بتقييم أدائهـا للفتـرة     - ٩

بشـأن   ٢٠١٥ديسـمرب  /كـانون األول  ٢١األونروا للمنازعات مل تنظر يف مذكراا املقدمة يف 
يدس، احتجت بـأن تقـدير   عملية تقييم األداء املعيبة. ويف سياق املذكرات اليت قدمتها السيدة ب

الذي منحته إياها مـديرة املدرسـة مل يكـن مـربرا أو موضـوعيا وأنـه        “املوقف والرتاهة”كفاءة 
عبارة عن إساءة استخدام السلطة. فمديرة املدرسة مل تطلع السيدة بيـدس علـى آراءهـا بشـأن     

ة بيــدس إىل أن أوجــه القصــور يف األداء ومل تعطهــا الفرصــة لتحســني أدائهــا. وأشــارت الســيد 
متميزة وصـاحبة  ”يفيد أا  ٢٠١٥-٢٠١٤التقدير الذي حصلت عليه يف تقييم أدائها للفترة 
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ــاءة     “أفضــل أداء ــديرة املدرســة لكف ــدير م ــدحض تق ــا ي ــف والرتاهــة ”، وهــو م ــرة  “املوق للفت
٢٠١٤-٢٠١٣  .  

وتطلــب الســيدة بيــدس إىل حمكمــة االســتئناف إلغــاء احلكــم كــي تعــاد إىل مدرســتها      - ١٠
األصلية وكـي يسـحب احلكـم مـن ملفهـا الـوظيفي. وتطلـب املدعيـة أيضـا دفـع تعـويض عـن             

  التكاليف املالية اليت تكبدا وعن األضرار املعنوية اليت عانتها.  
  

  رد املفوض العام     

كمــة األونــروا للمنازعــات كانــت صــائبة يف رد الــدعويني  يؤكــد املفــوض العــام أن حم  - ١١
املقدمتني من السيدة بيدس. فلم تثبت السيدة بيـدس أن حمكمـة األونـروا للمنازعـات مل تأخـذ      
يف االعتبار املذكرات الـيت قدمتـها واألدلـة الـيت أوردـا يف القضـيتني. وتـرِد مـذكراا ورسـالة          

  .  احتجاجها على نقلها يف احلكم املعين
ــائج القضــيتني.         - ١٢ ــى نت ــت ســتؤثر عل ــذكراا كان ــدس أيضــا أن م ــت الســيدة بي ومل تثب

فالســلطة التقديريــة حملكمــة األونــروا للمنازعــات تقتصــر علــى تنــاول املــذكرات الــيت تــرى أــا 
صلة باملوضوع فقط. ووافقت احملكمة على مجيع االلتماسات اليت قدمتها السـيدة بيـدس    ذات

  كرات إضافية، وقد كانت الفرصة ساحنة أمامها للدفاع عن قضيتها.  من أجل تقدمي مذ
) ١( ٢ويؤكد املفوض العام أن السيدة بيدس مل حتـدد أسـباب الطعـن املبينـة يف املـادة        - ١٣

من النظام األساسي حملكمـة االسـتئناف. وكانـت العديـد مـن أسـباب االسـتئناف جمـرد تكـرار          
للحجج اليت عرضتها السيدة بيدس على حمكمة األونروا للمنازعات. وال تعدو السـيدة بيـدس   

  كم الصادر وتسعى إىل إعادة الدفاع عن قضيتها.  كوا ختتلف مع احل
  ويطلب املفوض العام إىل حمكمة االستئناف رد االستئناف يف جممله.    - ١٤
  

  االعتبارات اليت متت مراعاا    
يدمج احلكم الصادر عن حمكمة األونروا للمنازعات دعـويني رفعتـهما السـيدة بيـدس       - ١٥

رار الوكالة نقلها من إحدى املـدارس اإلعداديـة إىل أخـرى؛    ) ق١للطعن يف القرارين التاليني: (
  .  ٢٠١٤أغسطس /آب ٣١إىل  ٢٠١٣سبتمرب /أيلول ١) تقييم أدائها عن الفترة من ٢و (
وخبصوص الدعوى األوىل الـيت قدمتـها، خلصـت حمكمـة األونـروا للمنازعـات إىل أن         - ١٦

ه التقديريــة وأن الســيدة بيــدس تعمليــة النقــل ممارســة ســليمة مــن جانــب املفــوض العــام لســلط 
  تثبت أن القرار كان متحيزا أو ناجتاً عن اهلوى أو عن دوافع غري سليمة.   مل
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 ٢-١وعند التوصل إىل ذلك القرار، كانت حمكمة األونـروا للمنازعـات تـدرك البنـد       - ١٧
فـوض  من النظام األساسي للموظفني احملليني، الذي ينص على أن املوظفني خيضعون لسـلطة امل 

العـام الــذي لــه أن ينتــدم للعمـل يف أي مــن أنشــطة األمــم املتحـدة أو مكاتبــها داخــل منطقــة    
  عملياا أو خارجها.  

وكانــت احملكمــة علــى علــم أيضــا باجتــهاد حمكمــة االســتئناف الــذي يؤكــد الســلطة      - ١٨
أنـه كمبـدأ   التقديرية لإلدارة يف تعيني املوظفني ونقلهم وترقيتـهم. وارتـأت حمكمـة االسـتئناف     

عام، لن تتدخل حمكمة األونروا للمنازعات باسـتخفاف، لـدى مراجعتـها لألحكـام القضـائية،      
. ويف قضـية كمـونيي،   )٢(يف ممارسة السلطة اإلدارية التقديرية يف مسائل من قبيل نقل املوظفني

يقــع ضــمن اجتــهاد اإلدارة إعــادة انتــداب املوظــف إىل ”ذكــرت حمكمــة االســتئناف مــا يلــي: 
يفة خمتلفة [بنفس الرتبة]، وتكون إعـادة االنتـداب هـذه قانونيـة إذا كانـت معقولـة يف ظـل        وظ

  .)٣(“الظروف اخلاصة لكل حالة على حدة، وكذلك إن مل تسبب ضررا اقتصاديا للموظف
وقــد نظــرت حمكمــة األونــروا للمنازعــات علــى حنــو واف يف زعــم الســيدة بيــدس أن     - ١٩

عملية النقـل كانـت عبـارة عـن تـدبري تـأدييب مقنـع علـى إثـر ادعـاءات تفيـد ممارسـتها العقـاب              
البدين على الطالب. بيد أا خلصـت إىل أن األدلـة أثبتـت أن رئـيس برنـامج التعلـيم يف إقلـيم        

املـزاعم، قبـل نقلـها، باعتبارهـا ال تسـتند إىل دليـل، ومل يـأذن مكتـب          األردن كان قد رد هذه
إقليم األردن بإجراء حتقيق إال بعد شـهرين تقريبـا مـن إجـراء عمليـة النقـل. وعليـه، اسـتنتجت         
حمكمــة األونــروا للمنازعــات، بشــكل صــحيح يف رأينــا، أن نقــل الســيدة بيــدس كــان مــدفوعا  

  ة، ومل يكن يستند إىل ادعاء العقاب البدين.  بفشل عالقة العمل مع مديرة املدرس
وال يسـتند زعــم السـيدة بيــدس أن حمكمـة األونــروا للمنازعـات مل تنظــر يف مــذكراا       - ٢٠

ويف مجيـع األدلـة املوثقـة إىل أي أسـاس موضـوعي. فحكـم احملكمـة يبـين أـا نظـرت يف مجيـع            
تعاجل كل مـذكرة علـى حـدة مـن      األدلة ذات الصلة باملوضوع. ومل يكن من الضروري هلا أن

  .  )٤(املذكرات اليت قدمتها املدعية
ونرى أن حمكمة األونروا للمنازعـات مل ترتكـب أي خطـأ مـن حيـث القـانون أو مـن حيـث           - ٢١

  الوقائع يف قرارها اعتبار أن قرار املفوض العام نقْل السيدة بيدس ممارسة سليمة لسلطته التقديرية.  
__________ 

، عبـد اهللا ضـد املفـوض العــام لوكالـة األمـم املتحـدة إلغاثــة وتشـغيل الالجـئني الفلسـطينيني يف الشــرق األدىن           )٢(  
 .٥٩، الفقرة UNAT-482-2014احلكم رقم 

 .٣، الفقرة UNAT-194-2012، احلكم رقم قضية كمونيي ضد األمني العام لألمم املتحدة  )٣(  

وغيهـر ضـد   ؛ ٣٨، الفقـرة  UNAT-503-2015، احلكـم رقـم   هيبوورث ضـد األمـني العـام لألمـم املتحـدة     قضية   )٤(  
 .٢٣، الفقرة UNAT-328-2013، احلكم رقم األمني العام لألمم املتحدة
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الــدعوى الثانيــة الــيت قدمتــها الســيدة بيــدس احتجاجــا علــى تقيــيم وقــد ردت احملكمــة   - ٢٢
  أدائها على أا ال تستويف شروط املقبولية.  

ــاده أــا        - ٢٣ ــة تلقــت تقييمــا مف ــى احملكمــة هــو أن املدعي ــدليل املعــروض عل ــيب ”وال ال تل
لتقـدير العـام   يف إطار إحدى الكفاءات الواردة يف تقييم أدائهـا. إال أن ا  “التوقعات تلبية كاملة

. وعلـى إثـر هـذا التقيـيم، منحـت      “تلـيب التوقعـات تلبيـة كاملـة    ”الذي حصلت عليه يفيد أا 
  استنادا إىل أدائها املرضي يف العمل.   ١٨إىل الدرجة  ١٧عالوة سنوية من الدرجة 

واعتــربت حمكمــة األونــروا للمنازعــات أن اختصاصــها يقتصــر علــى االســتماع إىل          - ٢٤
م أـا ال تراعـي شـروط التعـيني     دمـة مـن املـوظفني للطعـن يف قـرارات إداريـة يـزع       الدعاوى املق

. وأحاطت احملكمة علمـا باجتـهاد   )٥(عقد التوظيف، وعلى إصدار أحكام يف تلك الدعاوى أو
حمكمة االستئناف املتسق الـذي مفـاده أن السـمة الرئيسـية ألي قـرار إداري خاضـع للمراجعـة        

ب أن تترتب عليه نتائج قانونية مباشرة متـس أحكـام وشـروط تعـيني     القضائية هي أن القرار جي
أثــر مباشــر يف بنــود تعــيني املوظــف أو عقــد      ”املوظــف؛ فيجــب أن يكــون للقــرار اإلداري    

  .)٦(“توظيفه
وارتأت حمكمة األونروا للمنازعات أن الكفـاءة الوحيـدة يف هـذه القضـية الـيت سـجل         - ٢٥

، “تلـيب التوقعـات تلبيـة كاملـة    ”فيها تقدير سليب مل تنتقص من التقدير العام الـذي مفـاده أـا    
ولذلك فإن تقييم األداء مل يؤثر على أحكام وشـروط عقـد توظيفهـا، ومـن مث ال جيـوز الطعـن       

  إلداري.  يف القرار ا
وال نرى عيبا يف هذا االستدالل. فقد كـان قـرار حمكمـة األونـروا للمنازعـات تطبيقـا         - ٢٦

  صحيحا للقانون ذي الصلة باملوضوع.  
ــروا         - ٢٧ ــدس مل تثبــت أي خطــأ يف حكــم حمكمــة األون ــا ســبق أن الســيدة بي ويســتنتج مم

  للمنازعات.  
  وبذلك يفشل االستئناف.    - ٢٨
  

   

__________ 

ــان      )٥(   ــه، الفقرت ــون في ــم املطع ــد   ٦٥و  ٦٤احلك ــارة إىل البن ــف)  ١-١١، يف معــرض اإلش ــن النظــام  ‘ ١’(أل م
 (أ) من النظام األساسي حملكمة األونروا للمنازعات. ١-٢ احملليني واملادة األساسي للموظفني

، احلكـم  يل ضـد األمـني العـام لألمـم املتحـدة     ، يف معـرض اإلشـارة إىل قضـية    ٦٦احلكم املطعون فيـه، الفقـرة     )٦(  
 .٤٩، الفقرة UNAT-481-2014رقم 
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  احلُكم    
  

  .  UNRWA/DT/2016/005يرد االستئناف ويثبت احلكم رقم   - ٢٩
  

  الصيغة األصلية ذات احلجية: اإلنكليزية  
  يف نيويورك، الواليات املتحدة.   ٢٠١٦أكتوبر /تشرين األول ٢٨حرر يف يوم   

  
  (توقيع)

  القاضي لوسيك، رئيسا

  (توقيع)

  مرييف القاضي

  (توقيع)

  ريكوس القاضي
  

ــاريخ أُدخـــــل يف الســـــجل    ــانون األول ٢٠بتـــ ــورك،  ٢٠١٦ديســـــمرب /كـــ يف نيويـــ
  املتحدة.    الواليات

  
  )توقيع(

   قلمال رئيس لني، ويتشانغ

  

 


