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  مقدمة

 

ضد قرار اتخذته وكالة ا#مم المتحدة ("المدعي")  محمد مصطفى عبد � ھذه دعوى رفعھا .1

ا#ونروا ("الُمدعى التي تعرف أيضاً باسم !غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا#دنى، 

بنقله من وظيفته معلماً في مدرسة إربد ا!عدادية الثانية للذكور إلى القاضي قرار العليه")، وھو 

ا!عدادية ا#ولى للذكور الحصن  موظيفة معلم على الدرجة نفسھا والخطوة نفسھا في مدرسة مخي

 .في منطقة إربد في ا#ردن

  

  الوقائع

 

بدأ المدعي عمله مع الُمدعى عليه في وظيفة معلم على  ،1992سبتمبر/أيلول  17في  .2

في منطقة إربد في ا#ردن. وفي الوقت المتعلق بالوقائع، كان المدعي يشغل  1والخطوة  6الدرجة 

في مدرسة إربد ا!عدادية الثانية للذكور، وھو اJن  12والخطوة  10وظيفة معلم على الدرجة 

في مدرسة مخيم الحصن ا!عدادية ا#ولى  13لخطوة وا 10يشغل وظيفة معلم على الدرجة 

 للذكور. 

 

، رفع مدير مدرسة إربد ا!عدادية الثانية 2011أغسطس/آب  27بموجب مذكرة مؤرخة  .3

 24و 23ُيزعم أّنھا وقعت في  أحداثشكوى إلى مكتب مسؤول المنطقة ضد المدعي بشأن  للذكور

بعد اجتماع مع الھيئة التدريسية (بمن  المدعي، ، فقد زعم مدير المدرسة أنّ 2011 أغسطس/آب

بشأن ا!جازة وتوزيع الحصص بين مدرسي اللغة  2011أغسطس/آب  23في فيھم المدعي) 

ب الطاولة للتعبير عن عدم اتفاقه مع المدير. رَ العربية في مدرسة إربد ا!عدادية الثانية للذكور، ضَ 

العمل ا#خف المكون نصاب  وُعرض عليه، وھ ماوزعم مدير المدرسة أيضاً أّن المدعي رفض 

 ، وأّن المدعي زعم أّنه كان بحاجة إلى إجازة أكبر #ّنه كان يعمل بجد كبير. حصة 25من 
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مسؤول و، اجتمع المدعي، ومسؤول التعليم في منطقة إربد، 2011سبتمبر/أيلول  5في  .4

الشكوى على مسمع المدعي الذي أنكر فحواھا . وُتليت درسةمنطقة إربد لمناقشة شكوى مدير الم

 رفض وقال إّنه سيفعل ذلك في البيت. كتابة رّده  إليهشفھياً، وعندما ُطلب 

 
، عمليات ا#ونروا في ا#ردن ةإلى مدير 2011سبتمبر/أيلول  7بموجب رسالة مؤرخة  .5

خص الشكوى التي ي" ودّقتھا فيما يوأثار المدعي مخاوف بشأن حيادية إجراءات "التحقيق الشف

 4المزعوم ھو ا+جتماع الُمشار إليه في الفقرة  ي"ورفعھا مدير المدرسة، علماً أّن "التحقيق الشف

 أعRه. 

 
، شرح مسؤول منطقة إربد 2011سبتمبر/أيلول  7بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

مسؤول التعليم في شّكل وللمستشار القانوني للوكالة في إقليم ا#ردن ("المستشار القانوني") أّنه 

، وكان الغرض 2011سبتمبر/أيلول  5منطقة إربد لجنة تقصي حقائق بعد التحدث إلى المدعي في 

، 2011سبتمبر/أيلول  7من تشكيل لجنة تقصي الحقائق النظر في شكوى مدير المدرسة. وفي 

نة تقصي الحقائق من ، وتكّونت لجالتقت لجنة تقصي الحقائق بعدد من المعلمين وأِخذت إفادات

ين محليين. وقد اختتم مسؤول منطقة إربد رسالته بتوصية مفادھا أن تشّكل الوكالة "مجلس موظفَ 

تحقيق" لمعالجة شكوى مدير المدرسة وأن تنقل المدعي إلى وظيفة شاغرة في مدرسة وقاص في 

 . انتظار نتيجة التحقيق

 
على مسؤول منطقة إربد، وأوضح بأّنه  ، رد المستشار القانوني2011سبتمبر/أيلول  8في  .7

 بما يلي:  هسوء سلوك، واختتم ردّ لم يقع استناداً إلى المقابRت التي أجرتھا لجنة تقصي الحقائق 

 
  

+ نرى أّن ھذه مسألة للتحقيق، بل نرى أّنھا مسألة تقع ضمن سلطتك ا+جتھادية 

أعلى ’لتأمين موظف ما لتعالجھا بصفتك مديراً...وإذا شعرت بأّن ا#فضل ھو نقل 

بموجب أحكام النظام ا#ساسي للموظفين  ‘مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة

، فإّن من ضمن اجتھادك ا!داري الحكم فيما إن كان ھذا الوضع 3.4المحليين رقم 

  نقRً يقوم على ھذه ا+عتبارات.  يقتضي



   Case No.: UNRWA/DT/JFO/2012/14  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2013/037/Corr.01  

 

 

Page 4 of 25 

 
، أعلم مسؤول منطقة إربد المدعي ما 2011سبتمبر/أيلول  12بموجب مذكرة مؤرخة  .8

 يلي: 

  

كما أنت واعي [النص منقول] تماماً، لقد جرى تسلّم شكوى من مشرفك في 

الذي  وفيھا أشار إلى أّن موقفك وسلوكك تجاھه أثناء ا+جتماع، 2011.8.27

  موضع انتقاد.  كانا 2011.8.23حضره معلمو المدرسة كافة في 

  

جلية إلى أّن العRقة بينك وبين مدير المدرسة  ويشير موضوع الشكوى إشارةً 

  في مستوى ا#داء المتوقع منك. سلباً تأثرت سلباً، وأّنھا تبعاً لذلك ستؤّثر 

  

في الذي ينص على ما يلي: " 3.4عمRً بالنظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم 

ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا+عتبار الواجب لضرورة عملية تعيين الموظفين، 

عRقة العمل  ، ونظراً إلى"أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة ن [منقول]أم

ھا أعRه وا+حتمال الكبير لنشوب التي نتجت عن الحادثة المشار إليغير الصحية 

لشاغر الوحيد ا#قرب فقد تقرر نقلك من وظيفتك الحالية إلى اع في المدرسة. اصر

المتوافر في مدرسة مخيم الحصن ا!عدادية ا#ولى للذكور (وھي الوظيفة رقم 

 .2011.9.13) اعتباراً من يوم الثRثاء الموافق 52381/1101

  

  . كآمل أّن ھذا النقل سيكون لما فيه مصلحة عمل

  

 ،عمليات ا#ونروا في ا#ردن ةإلى مدير 2011سبتمبر/أيلول  20بموجب رسالة مؤرخة  .9

نقله إلى مدرسة مخيم الحصن ا!عدادية ا#ولى للذكور، وأشار إلى ما قرار اعترض المدعي على 

 يلي: 
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تعسفي. فھذا القرار  ھو إجراء 2011سبتمبر/أيلول  12 ا!جراء المتخذ بحقي في

 صراعا+عتباطّي + يستند إ+ّ +دعاءات مدير المدرسة ضدي، ويلّمح إلى وجود 

مع مدير المدرسة على نحو أّثر في أدائي وھذا التلميح عاٍر عن الصحة وغير 

عادل متحامل. والصحيح أّن صراعي المشروع مع مدير المدرسة حول عدالة 

  وشفافية توزيع نصاب الحصص...

  

لقد تم خرق حقوقي القانونية خRل مراحل التحقيق غير الناضج، فلم تتح لي 

الفرصة [غير مقروء] لتقديم إفادتي الخطية وا!د+ء بتصريحات خطيرة، كما 

  ُحرمت من تحقيق شفاف يستند [غير مقروء]. 

 

طلب  لمدعي إلى مديرة عمليات ا#ونروا، رفع ا2011أكتوبر/تشرين ا#ول  10في  .10

 . بشأن قرار نقله إلى مدرسة مخيم الحصن ا!عدادية ا#ولى للذكور عة إداريةمراج

 

، ردت مديرة عمليات ا#ونروا في 2011أكتوبر/تشرين ا#ول  12رسالة مؤرخة بموجب  .11

 ا#ردن على المدعي كما يلي:

 
  

المخاوف التي تطرقت بعد مراجعة شكاواك ومخاوفك مراجعًة دقيقة، وأعني بھا الشكاوى و

  إليھا في الرسائل المعنية، أود أن أشير إلى ما يلي رداً عليھا: 

  

أّما مسألة نقلك، فقد لُفت نظري إلى وجود صراع بينك وبين مدير  •

. مدرستك السابقة، أ+ وھي مدرسة إربد ا!عدادية الثانية للذكور

وقد خلق ھذا الصراع جواً غير صحي في المدرسة انتقص من 

أّن قرار نقلك اُتخذ من الجلّي لبيئة التعليمية في المدرسة؛ وعليه؛ ا

لما فيه مصلحة الوكالة بموجب النظام ا#ساسي للموظفين المحليين 
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لتحاشي أي تصعيد للصراع بينك وبين مدير  3.4ورقم  2.1رقم 

 . المدرسة

داخل منطقة إربد لتفادي وقوعك في روعي في النقل أن يكون  •

 مشقة نتيجة له. 

أّما طلبك لتشكيل مجلس تحقيق للنظر في قضيتك مع مدير  •

المدرسة السابقة، فقد راجع مكتبنا القانوني بدقة طلبك على ضوء 

إفادتك، وإفادة مدير المدرسة، وإفادات الشھود اJخرين، وتوصل 

 فضي إلى أدلة جديدة. إلى استنتاج مفاده أّن المجلس ما كان لي

  

بأّن قرار نقلك كان منسجماً والنظامين ا#ساسي وا!داري  ؤكدأبناًء على ما تقّدم، 

  للموظفين، وينبغي أن يبقى قائماً. 

   

 
إلى مسؤول المنطقة، استفسر  2011أكتوبر/تشرين ا#ول  17بموجب رسالة مؤرخة  .12

فيما إن كان "فنياً، أم إدارياً، أم تأديبياً".  وجه الخصوص؛ استفسرعن طبيعة النقل، وعلى المدعي 

واستفسر أيضاً عن مدة الوقت الذي كان ُينتظر منه قضاؤه في المدرسة الجديدة، وفيما إن كان 

 في مدرسة إربد ا!عدادية الثانية للذكور في المستقبل.  تبر مؤھRً للنظر في إعادة انتدابهسُيع

 

، رّد مسؤول منطقة إربد على 2011ين ا#ول أكتوبر/تشر 20بموجب رسالة مؤرخة  .13

وقال إّن "ا!نصاف،  ،2011أكتوبر/تشرين ا#ول  12المدعي، ولفت نظره إلى الرسالة المؤرخة 

والتساوق، والشفافية" ستوّجه أي قرار مستقبلي بشأن طلب المدعي للنقل إلى مدرسة إربد ا!عدادية 

 الثانية للذكور. 

 
   1، وافقت الوكالة على المشاركة في وساطة رسمية.2011الثاني نوفمبر/تشرين  22في  .14

                                      
1
خدمات الوساطة فريق ليكترونية من ا!رسالة التRحظ المحكمة عدم وجود طلب رسمي من أي من الطرفين للوساطة، و+ يوجد سوى  

، عندما 2.10المادة  4.11ق على الوساطة. وبموجب النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم ففي الوكالة مفادھا أّن مسؤول منطقة إربد وا
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وفقاً لرسالة إليكترونية من فريق خدمات الوساطة، جرت محاولة وساطة بين المدعي  .15

 ، لكّنھا لم تكن ناجحة. 2011ديسمبر/كانون ا#ول  18والُمدعى عليه في 

 
       2، رفع المدعي دعواه. 2012مارس/آذار  12في  .16

 
 ، رفع الُمدعى عليه رّده. 2012أكتوبر/تشرين ا#ول  12في  .17

 
، طلب المدعي ا!ذن 2012أكتوبر/تشرين ا#ول  18بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .18

 23رفع مRحظات على رد الُمدعى عليه، وأعِطي المدعي مھلة زمنية حتى لمن المحكمة 

 لرفع مRحظاته.  2012أكتوبر/تشرين ا#ول 

 
نفسه، استفسرت المحكمة من الُمدعى عليه فيما إن أجِري تحقيق في القضية، وإن  في اليوم .19

 . 2012أكتوبر/تشرين ا#ول  19بحلول  نسخةً دون المدعي كان الحال كذلك، فليقّدم إلى المحكمة 

 
، أعلم الُمدعى عليه 2012أكتوبر/تشرين ا#ول  19بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .20

المحكمة أّنه لم ُيجَر أي تحقيق، وأّن ا#مر اقتصر على إجراء الوكالة لمراجعة أولية (لجنة تقصي 

الحقائق) وأخذ إفادات، وبما أّن لجنة تقصي الحقائق لم تكشف عن وقوع سوء سلوك، لم تنتقل 

ا!فادات التي  دون المدعيلة إلى مرحلة تحقيق رسمي. وقد رفع الُمدعى عليه إلى المحكمة الوكا

 أخذتھا لجنة تقصي الحقائق، علماً أن جميع ا!فادات كانت باللغة العربية. 

 
رسالة إليكترونية إلى المحكمة في ، طلب المدعي 2012أكتوبر/تشرين ا#ول  22في  .21

نجليزية إلى العربية، كما طلب "ترجمة ملف التحقيق" بما في ذلك ترجمة رد الُمدعى عليه من ا!

                                                                                                               
ي إلى الوساطة، عليھما إبRغ رئيسة قلم المحكمة فوراً وكتابياً، ولم ُيعلم أي من الطرفين المحكمة بذلك، وعليه؛ تخلف يقرر الطرفان السع

  الطرفان عن اتباع النظام ا#ساسي للموظفين المذكور.  
2
بأّن الدعوى مستوفية لشروط  3.3دة في الما 4.11بما أّن محاولة الوساطة باءت بالفشل، يقضي النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم  

  . 2011ديسمبر/كانون ا#ول  18يوماً تقويمياً من انھيار الوساطة في  90المقبولية #ّنھا ُرفعت بعد 
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. وأخيراً، طلب المدعي تمديد المھلة الزمنية لرفع 3إفادات الشھود التي أخذتھا لجنة تقصي الحقائق

 مRحظاته على رد الُمدعى عليه.

 
ائق #ي المدعي أّنھا + تترجم أي وثأعلمت المحكمة  ،2012أكتوبر/تشرين ا#ول  23في  .22

وافقت المحكمة على طلب المدعي لتمديد المھلة الزمنية . و4من الطرفين، ورفضت طلبه للترجمة

أكتوبر/تشرين ا#ول  30حتى لرفع مRحظاته على رد الُمدعى عليه، ومددت الموعد النھائي 

2012 . 

 
من القواعد  2.23، طلب المدعي بموجب المادة 2012أكتوبر/تشرين ا#ول  25في  .23

 َبرازي عن قضيته.  لجنة العدل الداخلي القاضيةَ  أن تنحيا!جرائية لمحكمة ا#ونروا للمنازعات 

 
لجنة تقصي الحقائق ، طلب المدعي نسخة من تقرير 2012أكتوبر/تشرين ا#ول  30في  .24

ّدم إليه إفادات الذي ُرفع إلى مسؤول التعليم في منطقة إربد، كما طلب المدعي إلى المحكمة أن تق

 الشھود غير المحررة. 

 
أرسلت رئيسة قلم المحكمة طلَب المدعي لتنحية ، 2012أكتوبر/تشرين ا#ول  31في  .25

ُيتخذ أي  نالقاضية إلى لجنة العدل الداخلي، وأعلمت المحكمة المدعَي أّنھا أرسلت الطلب وأّنه ل

 في قضيته حتى صدور قرار من لجنة العدل الداخلي. جديد إجراء 

 
إصدار أمر بتنحية القاضية، وأعيد ، رفضت لجنة العدل الداخلي 2013مايو/أيار  7في  .26

 فتح القضية. 

 
، طلب المدعي ثانية من المحكمة أمر الُمدعى عليه بأن ُيظھر 2013مايو/أيار  25في  .27

 تقرير التحقيق. 

 

                                      
3
باللغة العربية، وعليه؛ تستطيع المحكمة ا+ستد+ل بأّن المدعي كان  تRحظ المحكمة أّن إفادات الشھود التي أخذتھا لجنة تقصي الحقائق 

   يطلب إلى المحكمة ترجمة إفادات الشھود من العربية إلى ا!نجليزية. 
4
أّنھا + تترجم الوثائق عند طلب أي من الطرفين للترجمة، لكّنھا عندما تترجم الوثائق لRستخدام الداخلي الخاص بھا، إلى المحكمة  تشير 

  إلى الطرفين.   "المجاملة المھنيةفستقدم "نسخاً من باب 
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أعِطي المدعي محاضر ، 2013مايو/أيار  29المؤرخ  040ا#مر رقم  بموجب .28

، وأعِطي ا!ذن لرفع 2011أغسطس/آب  24و 23في ا+جتماعين اللذين عقدھما مدير المدرسة 

 . 2013يونيو/حزيران  5في موعد أقصاه مRحظات على رد الُمدعى عليه 

 
 2الُمدعى عليه، وفي ، رفع المدعي مRحظات على رد 2013يونيو/حزيران  5في  .29

إلى  المھنية المجاملة، رفعت المحكمة نسخة من الترجمة ا!نجليزية من باب 2013يوليو/تموز 

 الطرفين. 

 
طلب المدعي إلى المحكمة أن تقّدم إليه الترجمات ا!نجليزية ، 2013يونيو/حزيران  9في  .30

  . 2011سبتمبر/أيلول  7!فادات الشھود التي أخذتھا لجنة تقصي الحقائق باللغة العربية في 

 
المھنية نسخاً من الترجمات  المجاملة، أرسلت المحكمة من باب 2013يوليو/تموز  25في  .31

 7مقابRت التي عقدتھا لجنة تقصي الحقائق مع الشھود في ا!نجليزية لشكوى مدير المدرسة ولل

التي أعّدتھا لرفع مRحظات على الترجمة ا!نجليزية وطلب المدعي ا!ذن . 2011سبتمبر/أيلول 

، وحددت موعداً 2013يوليو/تموز  28!فادات الشھود، ومنحته المحكمة ا!ذن لذلك في المحكمة 

 . 2013أغسطس/آب  1لرفع الوثيقة ھو نھائياً 

 
نسخاً إلى الطرفين  المھنية المجاملة، أرسلت المحكمة من باب 2013تموز يوليو/ 31في  .32

مع مدير المدرسة  عقدھما اللذين ا+جتماعينمن الترجمة ا!نجليزية التي أعدتھا المحكمة لمحاضر 

 . 2011 /آبأغسطس 24و 23في  الھيئة التدريسية

 
مRحظاته على الترجمة ا!نجليزية التي أعدتھا ، رفع المدعي 2013طس/آب أغس 1في  .33

 د التي أخذتھا لجنة تقصي الحقائق، ولم يكن في مRحظاته شيء وثيق الصلةالمحكمة !فادات الشھو

 بموضوع الدعوى.

 
  حجج المدعي
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 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .34

  

)i(  بين المدعي،  2011ل سبتمبر/أيلو 5ارتقى ا+جتماع الذي ُعقد في

ومسؤول منطقة إربد، ومسؤول التعليم في منطقة إربد إلى درجة 

تحقيق في شكوى مدير المدرسة، ولم يكن التحقيق محايداً وأجِري 

 بطريقة غير سليمة؛

)ii(  إّن مسؤول منطقة إربد ومسؤول التعليم في منطقة إربد استخدما

تج عنھا فرصًة لمعاقبة شكوى مدير المدرسة والتحقيَق الذي ن

 المدعي على خRفات واختRفات سابقة معه؛

)iii( وكان مشوباً ارتقى قرار نقل المدعي إلى درجة ا!جراء التأديبي ،

باعتبارات + صلة لھا بالموضوع، وكان قاسياً بصورة غير مبررة، 

 ومھيناً؛

)iv(  ُيدرج النظامان ا#ساسي وا!داري للموظفين المحليين النقَل ضمن +

 لعقوبات التأديبية المتاحة للوكالة؛ا

)v(  لم يكن المدعي انتقادياً في سلوكه وموقفه تجاه مدير المدرسة في

كذلك فإّن مدير المدرسة ، وحتى لو كان 2011أغسطس/آب  23

ملزم بتحّمل بعض المسؤولية عن إرساء عRقات عمل جيدة 

 وتطويرھا؛

)vi( قة المدعي بمدير المدرسة غير صحية، وحRتى لو كانت لم تكن ع

 كذلك، فھي لم تؤّثر في أداء المدعي في العمل، وھو أداء بقي جيداً. 

    

 يلتمس المدعي من المحكمة أن تأمر بما يلي: .35

  

)i( تعليق قرار النقل، وإعادته إلى مدرسته ا#صلية بالوضع السابق؛ 

)ii( بشأن قرار النقل،  إتاحة المجال للمدعي للوصول إلى ملف القضية

 قرار نقله؛ شطبو
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)iii( ا+ستماع إلى عدد من الشھود والشھود الخبراء؛ 

)iv(  ئماً لمدير المدرسة أن يطلب إلىRالتحقيق للبت فيما إن كان م

 المدعي تدريس اللغة العربية لطRب الصف العاشر؛

)v(  نتيجة لقرار الوكالة؛تكّبدھا التعويض عن النفقات المالية التي 

)vi( ن ا#ذى النفسي الدفع إلى المدعي ما يعادل راتب سنتين لتعويضه ع

 وا#ضرار المعنوية التي تؤّثر في سمعته وكرامته نتيجة لنقله؛

)vii(  التعويض عن ا#ثر النفسي الذي أحدثه قرار الوكالة في عائلة

 المدعي و+ سيما ابنه الذي ُنقل إلى مدرسة جديدة؛ و

)viii(  في القضية وُوجد أّنه انتھك "معايير السلوك  انخرطإحالة كل من

المحددة في الفصل ا#ول من النظام ا#ساسي للموظفين المحليين" 

 إلى المفوض العام.

  

  حجج الُمدعى عليه

   

 يحتج الُمدعى عليه باJتي: .36

  

)i( لم يكن قرار نقل المدعي إجراًء تأديبياً؛ و 

)ii(  .اُتخذ قرار نقل المدعي حسب ا#صول 

  

 من المحكمة رّد الدعوى بكاملھا. الُمدعى عليهيلتمس  .37

  

  ا$عتبارات

  

  المسائل التمھيدية

  

  طلب تعجيل النظر في القضية
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تعجيل النظر في دعواه. وبموجب ا#مر رقم ، طلب المدعي 2012مايو/أيار  20في  .38

010 )UNRWA/DT/2012(  رفضت المحكمة طلب المدعي 2012مايو/أيار  24المؤرخ ،

لم يقّدم أي دليل جديد على أّن القرار المطعون فيه غير قانوني في الظاھر، ولم يذكر  #ّن المدعي

أي ظرف يجعل الحالة ملّحة، ولم ُيثبت أّنه سيعاني ضرراً يتعذر إصRحه إذا لم ُيعّجل في النظر 

 في الدعوى.

  

  طلب منع الُمدعى عليه من المشاركة في ا!جراءات

 

ى عليه المدعي طلباً يلتمس فيه أن تمنع المحكمة الُمدع ، رفع2012يوليو/تموز  15في  .39

من المشاركة في ا!جراءات وعدم قبول رّده على الدعوى #ّنه رفعه بعد انقضاء المھلة الزمنية ولم 

  يطلب تمديد الوقت لفعل ذلك. 

 

، طلب 2012أكتوبر/تشرين ا#ول  12في رّد الُمدعى عليه على الدعوى، وھو مؤرخ  .40

المحكمة للمشاركة في ا!جراءات. في المستھل، تRحظ المحكمة عدم وجود حكم محدد  ا!ذن من

من القواعد ا!جرائية يجيز لمدٍع تقديم طلب لمنع الُمدعى عليه من المشاركة في  6بموجب المادة 

ا!جراءات، بل تتمتع المحكمة بالسلطة لمنع الُمدعى عليه من ذلك، ويجوز لھا فعل ذلك بدون طلب 

 ن مدٍع.م

 

السلطة لتقصير ب من القواعد ا!جرائية، تتمتع المحكمة 30عRوة على ذلك، بموجب المادة  .41

المھل الزمنية المفروضة بفعل القواعد ا!جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة !لغاء أي قاعدة 

إصدار  قاضيمن القواعد ا!جرائية، يجوز لل 14عندما تقتضي مصلحة العدل ذلك. وبموجب المادة 

أي أمر، أو إعطاء أي توجيه، يظھر أّنه مRئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل 

         للطرفين.
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 رفع طلب لتمديد الوقت لرفع رّده عنتخلف الُمدعى عليه  تصفح عنمع أّن المحكمة +  .42

أّن المحكمة + ترى كيف يتأتى تحقيق  إ+ّ يوماً،  30البالغة على الدعوى قبل انقضاء المھلة الزمنية 

العدل إذا أدلت بحكمھا في موضوع الدعوى بدون أن تكون أمامھا مرافعات الطرفين، أو إن اقتصر 

وقد أشارت محكمة ا#مم المتحدة لRستئناف في حكمھا رقم نظرھا على المسائل ا!جرائية. 

Bertucci 2011-UNAT-121  قاٍض والحق في الدفاع أمام إلى أّن مبدأ احترام الحق في

من ا!عRن العالمي لحقوق ا!نسان.  8الحصول على انتصاف ناجع مسألة تعترف بھا المادة 

ويكمن في ھذا ا+عتراف أمر ضمني وھو أّنه ينبغي للمحكمة ممارسة اجتھادھا بحذر فيما يخص 

ا المحكمة السلطة لفعل منع طرف من المشاركة في ا!جراءات حتى في الحا+ت التي قد تملك فيھ

للبت العادل والسريع ذلك. وتقرر المحكمة أّن مما سيخدم مصالح العدل، ومما سيكون مRئماً 

من الطرفين بغية ا!د+ء بحكم عادل وشامل يحقق  السرد الكامل للقضيةأن تتسلّم المحكمة  للقضية

 . على أساس إجرائيالعدل للطرفين ولنظام إقامة العدل عموماً بد+ً من إقصاء طرف 

 
، دأبت على النظر في 2011عRوة على ما سبق، منذ نشأة المحكمة في يونيو/حزيران  .43

عدد كبير من القضايا المتأخرة المتراكمة، وعلى استعراض القضايا والبت فيھا قضية تلو ا#خرى 

دور استعراض  ولم يأتِ وفقاً للتسلسل الزمني عموماً لتاريخ رفع الدعاوى مع استثناءات قليلة. 

قضية المدعي، وعليه؛ لم يعاِن المدعي أي ضرر من تأخر الُمدعى عليه في رفع رّده على 

 الدعوى.

 
  

  طلبات إضافية من المدعي

 
، طلب المدعي إلى المحكمة أن تأمر الُمدعى عليه بأن ُيظھر 2013مايو/أيار  25في  .44

أكتوبر/تشرين ا#ول  18في الُمدعى عليه  سألتإلى أّنھا تقرير التحقيق. وتود المحكمة أن تشير 

فيما إن كان ھناك تحقيق، لكّن الُمدعى عليه بّين في رسالة إليكترونية في اليوم التالي أّنه لم  2012
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وقد  2012.5أكتوبر/تشرين ا#ول  23يتم إجراء تحقيق، وھذه واقعة أعلِم بھا المدعي كتابياً في 

 23للمدعي في حول المقابRت وإفادات الشھود ربية ُكشفت الوثائق المكتوبة باللغة الع

بعد طمس أسماء الشھود والموظفين +عتبارات تتعلق بالخصوصية،  2012أكتوبر/تشرين ا#ول 

، وُمنح 2013يوليو/تموز  25وأعِطيت الترجمات ا!نجليزية التي أعّدتھا المحكمة إلى الطرفين في 

 ة ا!نجليزية التي قّدمتھا المحكمة. المدعي ا!ذن لرفع مRحظاته على الترجم

  

  رّد الُمدعى عليه ىمRحظات المدعي عل

 

حول  06/2010العام إلى الموظفين رقم  التعميمَ لم يتبع المدرسة مدير يزعم المدعي أّن  .45

وإساءة استخدام السلطة ("التعميم")،  –بما في ذلك التحرش الجنسي  –حظر التمييز والتحرش 

ولئن احتج المدعي احتجاجاً "وھو التعميم الذي تندرج ا+تھامات المنسوبة إلي ضمن نطاقه". 

صحيحاً بالقول إّن التعميم جزء من بنود عقده، إ+ّ أّن من الجلي أن المدعي لم يفھم السياسة المتبعة 

 ي: من التعميم تنص على ما يل 14#ّن الفقرة 

  

  

ينبغي لaفراد الذين يظنون أّنھم ضحايا لسلوك محظور التعامل مع المشكلة في 

   اختيار العملية غير الرسمية أو الرسمية... أسرع وقت ممكن، ويجوز للمشتكي

  

ليختار  –ى المدعي إلليس أي مدير المدرسة، و –تRحظ المحكمة أّن ا#مر يعود إلى المشتكي 

وبصرف النظر عن  .بموجب التعميم، ھذا إذا اختار ذلك أصRً  ا الشكوىالطريقة التي يعالج بھ

ة أّن مشرَفي مكيفية تفسير مدير المدرسة لموضوع الشكوى التي قّدمھا ضد المدعي، تRحظ المحك

التقيا المدعي بصورة غير رسمية بشأن شكوى مدير المدرسة في  لمدير المدرسة 6المستوى ا#ول

                                      
5
 المحكمة أّنه وإن لم يكن في ا#مر تحقيق بحد ذاته، إ+ّ أّن لجنة تقصي الحقائق التي شّكلتھا الوكالة التقت وقابلت عدداً من الشھود تRحظ 
. واستناداً إلى المقابRت التي عقدتھا لجنة تقصي الحقائق، لم تجد الوكالة أي ا يتصل بالشكوى التي رفعھا مدير المدرسة ضد المدعيمفي

  سلوك قد وقع، وعليه؛ لم تنتقل إلى التحقيق الرسمي أو إلى المزيد من ا+ستقصاء في المسألة.  سوء
6
شاغلي الوظيفة" على "الضبط ا!شرافي على عمل (ب) المعنونة 7مدير مدرسة في ا#ونروا في الفقرة وظيفة ينص الوصف الوظيفي ل 

  :اJتي
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اُتبعت إجراءات العملية غير الرسمية المبينة في الفقرتين  وبناًء على ذلك، .2011سبتمبر/أيلول  5

  من التعميم.  18و 17

 

 7يطعن المدعي في محتوى الرسالة ا!ليكترونية التي أرسلھا مسؤول منطقة إربد في  .46

وعلى وجه الخصوص رفض  ،7إلى مديرة عمليات ا#ونروا في ا#ردن 2011سبتمبر/أيلول 

(المدعي) ا!جابة عن أسئلة لجنة تقصي الحقائق ورفض ا!د+ء بأي إفادة إلى مسؤول منطقة إربد 

قصي ت. وتRحظ المحكمة أّن المدعي أدلى فعRً بإفادة أمام لجنة 2011سبتمبر/أيلول  5في 

، بل طلب المدعي إلى لجنة يهالحقائق، بيد أّنه لم يرد رّداً جوھرياً على ا#سئلة التي ُطرحت عل

  8تقصي الحقائق تركه حتى صدور قرار مديرة عمليات ا#ونروا في ا#ردن.

 

وفقاً لaدلة، رفض المدعي، أثناء اجتماع غير رسمي بين مسؤول التعليم في منطقة إربد  .47

وفقاً ومسؤول منطقة إربد، أن يكتب رّده على المزاعم، ويؤّكد المدعي ھذا في عريضة الدعوى. و

 6لسجل، أعِطي المدعي بعد ذلك اليوَم التالي لكتابة رّده، لكن + يوجد في ملف القضية رّد مؤرخ ل

وما يوجد في الملف رسالة من المدعي إلى مديرة عمليات ا#ونروا في  2011.9سبتمبر/أيلول 

، و+ ية للذكوروعليھا ختم مدرسة إربد ا!عدادية الثان 2011سبتمبر/أيلول  7ا#ردن تحمل تاريخ 

بل ترّكز حصراً على ا+جتماع مدير المدرسة  زعم) رداً على 6تحتوي ھذه الرسالة (وھي الملحق 

بين المدعي ومسؤول التعليم في منطقة إربد ومسؤول منطقة  2011سبتمبر/أيلول  5الذي ُعقد في 

لجنة بقوله "أكتب بصراحة إلى وفي عريضة الدعوى، يفّسر المدعي الغرض من الرسالة . إربد

 [تقصي الحقائق] أنني أعتبر مسؤول المنطقة ومسؤول التعليم عدوين...". 

 

                                                                                                               
، عبر مسؤول التعليم في المنطقة وبالتنسيق مع مكتب في ا!قليم يتولى نائب رئيس البرنامج أو رئيس البرنامج

  مسؤول المنطقة، ا!شراَف على العمل ومراجعته باستمرار لضمان تحقيق ا#ھداف. 
  

رفا وعليه؛ بما أّن مسؤول التعليم في المنطقة ومكتب مسؤول المنطقة يشرفان على عمل مدير المدرسة ويراجعانه، فھما فعRً يعتبران ُمش
  المستوى ا#ول له.  

    
7
سبتمبر/أيلول من مسؤول منطقة إربد كانت موجھة إلى المستشار القانوني، بيد أّن  7تRحظ المحكمة أّن الرسالة ا!ليكترونية المؤرخة  

  نسخة أرسلت إلى مديرة عمليات ا#ونروا في ا#ردن من بين آخرين أيضاً. 
8
ھذه الرسالة، وفي اليوم نفسه، طلب المدعي تشكيل لجنة من الموظفين الدوليين للقدوم ومقابلته ھو ومعلمين آخرين فيما يخص شكوى  في 

  مدير المدرسة. 
9
  يلتمس المدعي أن تجد المحكمة أّن الموعد النھائي الذي حدده مسؤول المنطقة، وھو يوم واحد، كان أقصر من الRزم.  
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دعى عليه يؤّكد فيھا أّن الوكالة تخلفت عن كتب المدعي صفحات في مRحظاته على رد المُ  .48

خلية اتباع دليل إجراءات التحقيقات بشأن سوء السلوك الصادر عن إدارة خدمات الرقابة الدا

("الدليل")، ويلتمس المدعي أن ُيعتبر الدليل أحد بنود عقده، بيد أّن المحكمة + تملك الو+ية لتحويل 

وثيقة أصدرتھا إحدى إدارات الوكالة حول الممارسات الفضلى وإعطائھا السلطة القانونية للنظامين 

تطرق المحكمة إلى ا#ساسي وا!داري للموظفين أو أي إصدارات إدارية أخرى. وعليه؛ لن ت

 الدليل.  حجيةتأكيدات المدعي ومطالبه بشأن 

 
إّنه يشكك المدعي أيضاً في قدرة مسؤول منطقة إربد على اتخاذ قرار مثل النقل، ويقول  .49

ا!داري الصادر عن رئيس برنامج التعليم في مخالفة لما يشير إليه المدعي على أّنه "التعميم 

 UNRWA,EDU Depart Ref:DTA/122ة تحمل عنوان ا#ردن"، علماً أّن ھذه الوثيق

. وتشير المحكمة إلى أّن ھذه الوثيقة، شأنھا شأن الدليل، ليست 2012أبريل/نيسان  1ومؤرخة 

أّن "التعميم" الذي جزءاً من ا!طار التنظيمي وليس لھا بالتالي أثر قانوني، كما تRحظ المحكمة 

 ، أي أّنه بعد تاريخ القرار الذي يطعن فيه. 2012يسان أبريل/ن 1يعتمد عليه المدعي يحمل تاريخ 

 
  يقّدم المدعي حجة مفادھا أّن المدرسة التي ُنقل إليھا لم تكن الشاغر ا#قرب، ويقول المدعي .50

ض رئيس المنطقة لمديرة ي"ألتمس من المحكمة أن تجد أّن ھذه التوصية ما جاءت إ+ في إطار تحر

العمليات ضدي، ومجددا مدفوعا بالتحامل وتضارب المصالح"، وستتطرق المحكمة إلى ھذه الحجة 

 أدناه.  

 
 

ّن المدعي + يملك حق إجبار ا!دارة على إجراء إيطعن المدعي في قول الُمدعى عليه  .51

ن. وستتطرق المحكمة إلى ھذه تحقيق إ+ّ إذا كان ھذا الحق ممنوحاً في النظام ا!داري للموظفي

 الحجة أدناه. 

  

  

  

  المسائل الرئيسية
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  ھل كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بنقل المدعي، إجراًء تأديبياً؟ 

 

يزعم المدعي أّنه ُنقل بسبب مزاعم سوء سلوك قّدمھا ضده مدير المدرسة، وأّن قرار  .52

 الُمدعى عليه القاضي بنقله يشكل إجراًء تأديبياً مستتراً. 

 

لنبدأ بتدّبر ا!طار القانوني وا!داري الضابط لcجراءات التأديبية في الوكالة، حيث ينص  .53

 تي: على اJ 2.10النظام ا#ساسي للموظفين 

 
  

يجوز للمفوض العام فرض إجراءات تأديبية على الموظفين الذين يرتكبون سوء 
 سلوك.

  

 

 
 على اJتي: 1.4في الفقرة  A/10ينص توجيه شؤون الموظفين رقم  .54

  

ستـُفرض ا!جراءات التأديبية عادة عند ارتكاب سوء السلوك المتعمد، أو السلوك 

غير المسؤول، أو ا!خفاق المتعمد في تأدية المھام الموكلة، أو ا!خفاق في تنفيذ 

   تعليمات محددة. 

 

 على ما يلي:  1في الفقرة  1.110تنص قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم  .55

 

من اللوم  2.10تتألف ا!جراءات التأديبية بموجب النظام ا#ساسي للموظفين رقم 

الكتابي، أو ا!يقاف عن العمل دون أجر، أو خفض الرتبة، أو إنھاء الخدمة بسبب 

 ...سوء السلوك
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في اليوم ا#ول من عمل مدير المدرسة في مدرسة إربد ا!عدادية الثانية  ،لسجلل وفقاً  .56

مدير المدرسة اجتماعاً لمناقشة مواضيع مع ھيئته التدريسية مثل ا!جازة وتوزيع  عقدللذكور، 

الحصص. ويشير السجل أيضاً إلى أّن مدير المدرسة زعم أّن المدعي عّبر عن عدم رضاه وضرب 

. وبدون الخوض في ببساطة عّبر شفھياً عن عدم رضاه هالطاولة، بيد أّن المدعي ينكر ھذا ويزعم أنّ 

المزاعم من أي من الجھتين، يكفي أن تشير المحكمة إلى أّنھا عندما تدّبرت السجل وجدت  تفاصيل

أّن العRقة بين المدعي ومدير المدرسة كانت متوترة، وقد أّكد المدعي ھذا عندما اعترف برسالته 

 بقوله: "والصحيح أنّ إلى مديرة عمليات ا#ونروا في ا#ردن  2011سبتمبر/أيلول  20المؤرخة 

". وتRحظ المشروع مع مدير المدرسة حول عدالة وشفافية توزيع نصاب الحصص 10صراعي

المحكمة أّن المدعي يتفق مع رأي الُمدعى عليه من حيث وجود خRف بين المدعي وبين مدير 

 المدرسة.

 

 صحيحاً بقوله بعدم وجود النقل بين العقوبات التأديبية المتاحة للوكالةيحتج المدعي احتجاجاً  .57

داري للموظفين؛ وفي ھذه المسألة أيضاً، يبدو أّن موقف المدعي ھو نفسه في النظامين ا#ساسي وا!

موقف الُمدعى عليه، أ+ وھو أّن النقل ليس مشمو+ً ضمن ا!جراءات التأديبية، فلماذا يعتبر المدعي 

ً تأديبي إجراءً  النقلَ  شير مسؤول منطقة إربد ، ي2011سبتمبر/أيلول  12؟ في مذكرة مؤرخة اً مستتر ا

بين المدعي ومدير المدرسة. و+  –بل إلى "عRقة غير صحية"  –إلى وجود عRقة سلبية  طفق

ء سلوك، أو سلوكاً متعمداً أو غير مسؤول، أو أّنه تخلف وسيزعم الُمدعى عليه أّن المدعي ارتكب 

محددة، وھي أمور من شأنھا عن أداء واجبات ُعھد إليه بھا، أو تخلف عن أداء تعليمات عمداً 

. وتRحظ 3.4فرض إجراء تأديبي، بل تم النقل بموجب النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم 

المحكمة أّن المدعي في مRحظاته على رد الُمدعى عليه يشكك في سلطة مسؤول منطقة إربد على 

 8مسؤول منطقة إربد في اتخاذ قرار النقل، وتذّكر المحكمة بأّن المستشار القانوني أخبر 

ا!داري" الذي يتمتع به الحكم فيما إن كان الوضع  بأّنه من ضمن "ا+جتھاد 2011سبتمبر/أيلول 

تھتدي  المحكمة فيما يخص نقل الموظفين، إ+ّ أنّ  سياسة شاملة يكن في الوكالةيقتضي نقRً. ولئن لم 

                                      
10

المدعي في ھذه الترجمة في مRحظاته على رّد الُمدعى عليه، وقد طعن  وضعھاھي الترجمة التي  Conflictكمة أّن كلمة تRحظ المح 
لع لغوي المحكمة على الترجمة ا!نجليزية واستنتج أّن الُمدعى عليه ترجم فعRً ، ثم اطّ 2013يونيو/حزيران  5الُمدعى عليه التي رفعھا في 

  .  Disputeاطئة، وأّن الترجمة الصحيحة ھي النص ا#صلي ترجمة خ
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)حول نظام ST/AI/2010/3المتحدة رقم (بالتعليمات ا!دارية الصادرة عن ا#مانة العامة لaمم 

  )، ويرد فيھا ما يلي: 2010أبريل/نيسان  21( 5.2اختيار الموظفين، وتحديداً الفقرة 

  

يحتفظ رؤساء ا!دارات/المكاتب بالسلطة لنقل الموظفين ضمن إداراتھم أو مكاتبھم، 

ر، وإلى إلى وحدة أخرى من ا!دارة نفسھا في موقع آخويشمل ذلك أن يكون النقل 

شواغر وظيفية على المستوى ذاته بدون ا!عRن عن الشاغر الوظيفي، وبدون أن 

  تجري ھيئة استعراض مركزية المزيد من ا+ستعراض.  

    

سبتمبر/أيلول  12تود المحكمة الخوض أكثر في بحث رسالة مسؤول منطقة إربد المؤرخة  .58

لسلبية المدعي، فھي تشير إلى أّن العRقة ا ، وذلك #ّن الرسالة تحوي إشارة مبھمة إلى أداء2011

بين المدعي ومدير المدرسة "ستؤّثر سلباً في مستوى ا#داء المتوقع منك". ويبدو أّن مسؤول منطقة 

إشارة مسؤول  إربد يتكھن بأّن الخRف قد يؤّثر في أداء المدعي في المستقبل، وترى المحكمة أنّ 

 عدم، فقد استند نقل المدعي إلى + يسندھا دليلغير +ئقة و مدعيمنطقة إربد إلى ا#داء المستقبلي لل

غير وتجد المحكمة أّنه من على عRقة عمل جيدة مع مدير المدرسة وليس إلى أدائه.  هحفاظ

وذلك لعدم وجود سجل يبين أّن أداء  ممكنا!نصاف ا+فتراض أّن أداء المدعي سيتأثر بأي صراع 

 المدعي كان يعاني. 

 

(بدون حساب الوثائق صفحات عشر وھو  ا#قصىحد الفي عريضة الدعوى، التي تتجاوز  .59

ملحقاً. وكتب  25صفحة مطبوعة (في النسخة العربية) با!ضافة إلى  21الداعمة)، رفع المدعي 

وعن سياسة التعليم في ، 11المدعي عن جملة أمور من بينھا أشياء عن معلمين آخرين أو ضدھم

المعلمين، وا!شراف على الصفوف، ونصاب اللغة العربية، والمحسوبية،  الوكالة، وتناوب

، وأّنه شعر با!ھانة #ّنه اضطر إلى 12قصور بعض المعلمين، والمدير السابق لمدرستهوكفاءة/

لمقابلة مسؤول منطقة إربد. وفي المRحق، رفع المدعي جملة مواد من  ا+نتظار في مكتب السكرتير

، وطلب الوظيفة الذي قّدمه في ديسمبر/كانون 1998م، ورسالة تزكية من عام دواالبينھا سجRت 

                                      
11

  ضة الدعوى التي رفعھا المدعي. يمرة في عر 32ُيذكر معلم التربية البدنية  
12

  مرة في عريضة الدعوى.  14يرد ذكر ھذا المدير السابق  
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إلى وظيفة مدير مدرسة في منطقتي عّمان والزرقاء، وھذه كلّھا مسائل لھا صلة  2011ا#ول 

 قليلة، ھذا إذا كان لھا صلة أصRً، بموضوع الدعوى، أ+ وھو قرار نقله المطعون فيه. 

 
صيل غير ذات الصلة، يبدو جلياً من سجل القضية أّن المدعي، رغم ھذا الفيض من التفا .60

الذي كان يعرف مدير المدرسة عندما كانا معلمين في الماضي، كان على خRف شديد مع مدير 

منذ اليوم ا#ول بعينه. ومن الجلي أيضاً أّن  صصالمدرسة الجديد حول ا!جازة ونصاب الح

 الواقع،في  13.أن تكون كذلك استحالمتناغم في المدرسة وعRقتھما لم تكن مساعدة على إيجاد جو 

 كان إبقاء المدعي ومدير المدرسة في المدرسة نفسھا أمراً يتعذر الدفاع عنه. 

 
المحكمة أّن الُمدعى عليه تصرف لما فيه مصلحة الوكالة وبما يخدم المدرسة وطRبھا  ترى .61

نقل تفسيراً خاطئاً أو عندما نقل المدعي إلى مدرسة أخرى. وتعتقد المحكمة أّن المدعي فّسر ال

بيد أّن نقل المدعي ليس عقوبة، وتود  ؛افترض خطأً أّن النقل كان إجراًء تأديبياً لسوء السلوك

منه، وھي  1.9وتحديداً الفقرة  ،A/10المحكمة ا!شارة إلى توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

        تنص على ما يلي: 

  

  

خفض الرتبة ھو نقل موظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى أقل درجة، ويمكن أن 

يحدث ھذا إّما بسبب نقص في أداء الموظف، أو أن يكون إجراًء تأديبياً. وينبغي 

خفض الرتبة أن يشمل خسارة في الراتب، لكن يمكن أن ُتخفّض تلك الخسارة إلى ل

  الحد ا#دنى حسب ا+جتھاد.

 
يشير السجل إلى أّن النقل لم يؤّثر في الحقوق التعاقدية للمدعي، أو في شروط توظيفه، أو  .62

وبغية تفادي أي مشقة غير مبررة للمدعي، كان النقل إلى مدرسة في راتبه. وعRوة على ذلك، 

 منطقة إربد ذاتھا. أخرى في 

 

                                      
13

عن ا#فراد في مدرسته القديمة إلى أّن المدعي لم يكن على صراع مع  ع، تشير الطريقة غير المھنية التي يتحدث فيھا المدعيقفي الوا 
  مدير مدرسته فحسب، بل كان على عRقة عمل غير صحية مع زمRء آخرين. 
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 نظراً إلى ما تقّدم، تجد المحكمة أّن نقل المدعي لم يكن إجراًء تأديبياً.  .63

 
 كان قرار الُمدعى عليه، القاضي بنقل المدعي، قراراً اُتخذ حسب ا#صول؟  ھل 

 
 على اJتي:  2.1ينص النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم  .64

  

يخضع الموظفون لسلطة المفوض العام الذي له أن ينتدبھم للعمل في أي من أنشطة 

. ويجوز للمفوض العام الوكالة أو مكاتبھا داخل منطقة عمليات الوكالة أو خارجھا

#داء أي من أنشطة الوكالة أو  نتدبينالموضع شروط خاصة للخدمة للموظفين 

للعمل في أي من مكاتبھا خارج منطقة عملياتھا. ويكون الموظفون مسؤولين أمام 

المفوض العام في ممارسة وظائفھم، ويكون الموظفون أيضاً طوال الوقت [منقول] 

ً تحت تصرف المفوض العام الذي سيحدد أسبوع عمل اعتيادي   .   ا

  

 على اJتي:  3.4نص النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم ما يخص قرارات النقل، يفي .65

  

في عملية تعيين الموظفين، ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا+عتبار الواجب لضرورة 

  .تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة

 

ا!داري مع تذّكر السلطة ا+جتھادية الواسعة للمفوض العام في تطبيق النظامين ا#ساسي و .66

فيھا  للموظفين، تعي المحكمة أيضاً أّن ھذه السلطة ا+جتھادية ليست بR قيود، ولن تتدخل المحكمة

القرار المطعون فيه اعتباطياً أو مبنياً على الھوى، أو كانت دوافعه التحامل أو عناصر إ+ّ إذا كان 

 أخرى خارجة عن الموضوع، أو إن اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. 

 

دراسة السجل، تRحظ المحكمة ما يلي: استفسرت الوكالة عن الوقائع حسب ا#صول،  عند .67

وأّن  وقابلت شھوداً بمن فيھم المدعي، ومدير المدرسة، ووجدت عدم ثبوت وقوع سوء سلوك

المسألة خRف بين المدعي ومدير المدرسة. وقلقت الوكالة بصورة مبررة على تأمين بيئة خالية من 
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. في تلك المدارس ي فلسطين الذين يدرسون في مدارسھا، وكذلك للھيئة التدريسيةالتوتر لRجئ

بين المدعي ومدير المدرسة بسرعة  الوكالة إلى معالجة ھذا الخRف اJخذ بالتشكلواحتاجت 

، 3.4، وذلك بما يراعي أحكام النظام ا#ساسي للموظفين المحليين رقم فاقموإنصاف ومنعه من الت

". وقد راعت الوكالة أن تنقل المدعي إلى لى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھةتأمين أعأي "

وظيفة شاغرة ضمن المنطقة المحلية ذاتھا للحد من أي إزعاج له، ولم يتكّبد المدعي أي خسارة 

 للدرجة أو الراتب. 

 
ت من الخلل من بحا+يزعم المدعي أّن الدافع وراء نقله ھو التحيز، وأّنه كان نقRً مشوباً  .68

 –. وُيذّكر المدعي أّنه لتنظر المحكمة في أي زعم من الطرفين يجب تقديم بينة جانب الُمدعى عليه

فقه وثائقية، أو شھادة، أو غيرھا. أّما مجرد العبارات العامة فھي غير كافية، وفي ھذا تتبع المحكمة 

، ومقتضاه أّنه عندما يزعم مدٍع زعاتمحكمة ا#مم المتحدة لRستئناف ومحكمة ا#مم المتحدة للمنا

وجود تحيز أو دافع آخر غير سليم ضده، يقع عليه عبء تقديم "دليل كاٍف" لُيثبت الزعم (انظر 

Parker 2010-UNAT-012 وSimmons UNDT/2011/085( ،ًوكما أشيَر سلفا .

 20اعترف المدعي بوجود خRف بينه وبين مدير المدرسة، وكتب في رسالته المؤرخة 

صراعي إلى مديرة عمليات ا#ونروا في ا#ردن يقول: "الصحيح أّن  2011سبتمبر/أيلول 

بيد أّن  (التشديد مضاف). "حول عدالة وشفافية توزيع نصاب الحصص المشروع مع مدير المدرسة

سوى مجرد إفادات على أّن قرار الُمدعى عليه بنقله إلى مدرسة  عن تقديم أي دليلالمدعي عجز 

، أو ن أي خسارة مالية، كان مشوباً بالتحيزوأخرى، في منطقة إربد نفسھا وعلى المستوى نفسه وبد

 كانت دوافعه عوامل خارجة عن الموضوع، أو شابه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. 

 
أخرى كان أقسى من الRزم ويلتمس تعويضاً عن النفقات عي بأّن نقله إلى مدرسة يحتج المد .69

المالية التي تكّبدھا نتيجة لنقله، وكذلك تعويضاً عن ا#ثر النفسي في عائلته خاصة ابنه الذي ُنقل إلى 

التي  ةمع ذلك، لم يقّدم المدعي أي دليل على ا!جھاد المزعوم أو النفقات المالي 14مدرسة أخرى. 

إلى إفادات  التوصل إلى نتيجة با+ستنادوُيذّكر المدعي أّن المحكمة + تستطيع  يزعم أّنه تكّبدھا؛

 عامة من الطرفين، والمقصود بذلك مزاعم غير مثبتة، #ّنھا + تشّكل أدلة إثباتية. 

                                      
14

ر يتRحظ المحكمة أّن المدعي تقّدم إلى وظيفة مدير مدرسة في منطقتي عّمان والزرقاء، وھما + تقعان في منطقة إربد، وھما أبعد بكث 
  يدّرس فيھا حالياً. المدرسة التي  من
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أّما طلب المدعي لجعل شھود عدة وشھود خبراء يشھدون، ُيذّكر المدعي أّن النظامين  .70

وينص النظام  ؛ين + يلزمان المحكمة بعقد جلسة أو استدعاء شھودا#ساسي وا!داري للموظف

، على أّنه "يجوز للقاضي المكلف بالنظر في 1.11، المادة 4.11ا#ساسي للموظفين المحليين رقم 

قضية أن يعقد جلسة استماع شفھية"، بيد أّن ھذا ليس شرطاً. وقد شمل المدعي قائمة من الشھود، 

الشھود، بيد أّن المدعي عجز عن بيان الكيفية التي ستساعد بھا ھذه ا!فادات وأشار إلى ما سيقوله 

قانونية أم +. ومن ھؤ+ء غير المحكمة في الحكم فيما إن كان قرار نقل المدعي اُتخذ بصورة 

ع المدعي على يد مدير المدرسة السابق، يالشھود: "خبير خطوط" ليكشف التزوير المزعوم لتوق

ووزعھا على الطلبة، وجميع  كتب من الصف العاشرالومعلم وأمين مستودع ليشھدا أّنه تسلّم 

 10ّن مدير المدرسة مدح المدعي علناً في أالمعلمين الثمانية الذين ذكر أسماءھم ليشھدوا 

شھادة المحكمَة في الحكم فيما إن كان و+ ترى المحكمة كيف ستساعد ھذه ال .2011 سبتمبر/أيلول

+ تفّند ا#دلة الواردة في سجل ، كما أّن الشھادة قانونية أم +غير قرار نقل المدعي اُتخذ بصورة 

كان قراراً إدارياً القضية، وھي تشير إلى وجود عRقة عمل غير صحية، وأّن قرار نقل المدعي 

قراراً تأديبياً مستتراً، وعليه؛ ترفض المحكمة طلب  صرفاً و+ يدعم حجة المدعي بأّن النقل كان

 المدعي ولن تستمع لشھود أو خبراء شھود. 

 

فيما يتعلق بطلب المدعي من المحكمة أن تشّكل مجلس تحقيق للتحقيق في جميع الشھود،  .71

. وإذا كان تRحظ المحكمة أّّنه ليس من و+يتھا تشكيل مجلس تحقيق للتحقيق في موظفي ا#ونروا

تجري الوكالة تحقيقاً، فقد قضت محكمة ا#مم المتحدة لRستئناف في حكمھا المدعي يطلب أن 

Nwuke 2010-UNAT-099  بما يلي:  30في الفقرة 

 
  

يتمتع الموظف بحق إجبار ا!دارة على إجراء تحقيق إ+ّ إذا كان + 

  النظامان ا#ساسي وا!داري للموظفين يمنحان مثل ھذا الحق. 
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ضرر مالي، أو انتھاكات إجرائية، أو إجھاد، ي أّن المدعي عجز عن إثبات تعرضه #بما  .72

أو ضرر معنوي فيما يخص نقله، فR يبقى أمام المحكمة أساس لمنحه تعويضاً، وھذا ما قضت به 

 James ، وAntaki 2010-UNAT-095محكمة ا#مم المتحدة لRستئناف في أحكامھا 

2010-UNAT-009و ،Zhouk 2012-UNAT-224  ومحكمة ا#مم المتحدة للمنازعات ،

 . Ibrahim UNDT/2011/115في حكمھا 

 

أخيراً، تبقى المحكمة مھتدية بفقه محكمة ا#مم المتحدة لRستئناف الوارد في حكمھا  .73

Kamunyi, 2012-UNAT-194 :وفيه قضت بما يلي ، 

 
لمستوى ظيفة مختلفة على ا...يقع ضمن اجتھاد ا!دارة إعادة انتداب الموظف إلى و

نفسه، وتكون إعادة ا+نتداب ھذه قانونية إذا كانت معقولة في ظل الظروف 

  الخاصة لكل حالة على حدة، وكذلك إن لم تسبب ضرراً اقتصادياً للموظف. 

 

 
تقرر المحكمة أّّن قرار الُمدعى عليه، القاضي بنقل المدعي، لم يكن إجراًء تأديبياً وأّن النقل  .74

 أجِري حسب ا#صول. 

  

  

  الخ&صة

 

 نظراً إلى ا#سباب المذكورة أعRه، الدعوى مردودة.  .75
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     (ُوقـeع) 

  رازي القاضية بانة بَ 

  2013 تشرين ا#ول/أكتوبر 22 بتاريخ

 

  

  2013أكتوبر/تشرين ا#ول  22 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـeع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


