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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/GFO/2013/036                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/018 

Date: 29 June 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  عبيد

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيالمدعمحامي 

   امثل نفسھت ةالمدعي

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) آنا سيغال
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا)مم المتحدة ") ضد ة("المدعي عبيد نادين رمضانھا تھذه دعوى رفع .1

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

  بسبب ا)داء غير المرضي.إنھاء تعيينھا وھو قرار 

  

 الوقائع 

 

وّظفت الوكالة المدعية بصفة متعاقدة مستقلة بموجب  2009أبريل/نيسان  20اعتباراً من  .2

 في فرع السيدة زينب في سوريا. قروض عقد مياومة في وظيفة مساعدة 

  

بموجب عقد محدد  قروضُعينت المدعية في وظيفة مساعدة  2010نيسان أبريل/ 5في  .3

 لمدة ثKث سنوات.  09بدوام كامل على الدرجة  "Xا)جل من الفئة "

 
قُبل طلب المدعية للنقل من دائرة التمويل الصغير في سوريا إلى دائرة التمويل الصغير في  .4

 بK تغيير في الدرجة أو الخطوة.  2011أغسطس/آب  1غزة اعتباراً من 

 
ي تقرير تقييم ا)داء قُيم أداء المدعية على أّنه غير ُمرٍض ف 2012يونيو/حزيران  12في  .5

. ووّقعت المدعية تقرير ا)داء 2012مايو/أيار  1إلى  2011مايو/أيار  1الدوري عن الفترة من 

 . 2012يونيو/حزيران  18الدوري في 

 
يونيو/حزيران  12بموجب مذكرة إلى رئيس برنامج التمويل الصغير في ا&قليم مؤرخة  .6

 ن أداء المدعية: إلى ما يلي بشأ، أشار مدير فرع غزة 2012
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لقد قُيمت عموماً على أّنھا موظفة تبقي الحد ا)دنى من الفعالية في البرنامج بالمقارنة 

مع زمKئھا في الفرع. ولذلك أوصي بالتعاون مع مشرف القروض في المنطقة في 

 الفرع باتخاذ إجراءات ضدھا )ّنھا + تحسن من عملھا. 

 
وّجه مشرف القروض في المنطقة لفت نظر إلى المدعية  2012يونيو/حزيران  13 في .7

 بسبب أدائھا.

  

، وّجه مدير فرع غزة إلى المدعية لفت نظر ذكر فيه 2012ديسمبر/كانون ا)ول  5في  .8

"المطلوب منك بذل أفضل ما لديك لتحسين إنتاجيتك وفعاليتك لتفادي المزيد من جملة أمور منھا: 

  (التشديد في ا)صل).  ات التأديبية التي سُتتخذ ضدك"ا&جراء

 

أثناء أحد ا+جتماعات، تم ا+تفاق على خطة تدريبية  2012ديسمبر/كانون ا)ول  20في  .9

ع غزة ومشرف القروض في رفومدير تغطي فترة ثKثة أشھر بين المدعية ومدير عمليات ا+ئتمان 

 المنطقة. 

 
قُيم أداء المدعية على أّنه غير مرٍض في تقرير ا)داء  2013أبريل/نيسان  23 في .10

 . 2013أبريل/نيسان  28الدوري، ووقعت المدعية تقرير تقيم ا)داء الدوري في 

 
أنھى مدير عمليات ا)ونروا في غزة تعيين  2013مايو/أيار  29بموجب رسالة مؤرخة  .11

بسبب ا)داء  1.9المدعية لما فيه مصلحة الوكالة بموجب النظام ا)ساسي للموظفين المحليين رقم 

 . 2013مايو/أيار  30غير الُمرضي. وانفكت المدعية من خدمة الوكالة اعتباراً من 

 
، طلبت المدعية مراجعة لقرار إنھاء تعيينھا، ورّدت نائبة 2013ران يونيو/حزي 11في  .12

ولم تجد أساساً لتغيير القرار المؤرخ  2013يوليو/تموز  23المفوض العام بموجب رسالة مؤرخة 

 . 2013مايو/أيار  29
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 ، رفعت المدعية الدعوى الحاضرة. 2013سبتمبر/أيلول  25في  .13

 
 رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى.  ،2013أكتوبر/تشرين ا)ول  25في  .14

 
  

   حجج المدعية

 
 تقّدم المدعية الحجج التالية:  .15

  

i(  القرار المطعون فيه تعسفي؛ 

ii(  لم ُتقيم المنطقة التي كانت تعمل فيھا، كما أّن الموظف الذي كان يعمل في المنطقة ذاتھا لم

المدعية بطلبات عدة للنقل يحقق أي إنجازات لكّنه ُنقل إلى منطقة أخرى. وقد تقدمت 

 لكّنھا لم ُتنقل؛ 

iii(  فاً كثيراً عنKأجِبرت على ا+نتقال إلى غزة حيث تختلف ظروف المعيشة والعمل اخت

 سوريا؛ 

iv(  لم ُيقارن تقرير أدائھا الدوري في غزة بنظيره في سوريا؛ 

v(  كانت أيام الغياب مبررة وكانت ھناك أخطاء في الحساب، ومرت في فترة حمل صعبة

  وعانت القلق )ّن عائلتھا كانت ما تزال تعيش في سوريا؛ 

 

 تلتمس المدعية ما يلي:  .16

  

i(  العودة إلى الوكالة؛ أو 

ii(  .التعويض المالي 

  



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                            Case No.: UNRWA/DT/GFO/2013/036                                             

                                                                                                                            Judgment No.: UNRWA/DT/2014/018                                       

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                               

 

Page 5 of 5 

 

 حجج الُمدعى عليه

 

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية: .17

  

i( قرار إنھاء تعيين المدعية حسب ا)صول واستند إلى العيوب المرتبطة با)داء العام  اُتخذ

الُمرضي رغم أّن الوكالة استخدمت  ىواصلت تقديم أداء يدنو عن المستوللمدعية، فقد 

 عملية فرصة التحسن. 

ii(  الة الخاص بإنھاء التعيينات تتمتع الوك 1.9بموجب النظام ا)ساسي للموظفين المحليين رقم

باجتھاد واسع &نھاء تعيين الموظف لما فيه مصلحة الوكالة. وتتيح ھذه السلطة 

ندما يكون أداء الموظف غير ُمرٍض، وقد ا+جتھادية للوكالة إنھاء تعيين الموظف ع

عجزت المدعية عن تقديم أي دليل على دافع غير سليم، ويقع عليھا عبء إثبات أّن 

 . القرار المطعون فيه غير قانوني

  

  يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.

  

  ا$عتبارات 

  

دعية بسبب يين الم+ نزاع بين الطرفين في أّن مدير عمليات ا)ونروا في غزة أنھى تع .18

الذي  1.9رضي، واستند ھذا القرار إلى النظام ا)ساسي للموظفين المحليين رقم ا)داء غير المُ 

يجوز للمفوض العام إنھاء تعيين أي موظف في أي وقت إذا كان ھذا ا&جراء، في ينص على أّنه: "

 ."رأيه، في مصلحة الوكالة
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قُيمت المدعية مرتين على أّنھا "موظفة ذات أداء غير ُمرٍض"،  2013و 2012في عام  .19

و+ تطعن المدعية في موضوع ھذه التقييمات بل تكتفي بشرح الصعوبات التي واجھتھا بسبب 

 مغادرتھا سوريا وبسبب حملھا.

  

تود المحكمة التركيز على مسألة ھي أّنه حتى لو أخذت الوكالة في ا+عتبار المشاكل  .20

تقييمات متتالية على مدى سنتين مفادھا الشخصية للموظفين فK ينبغي لھذه المشاكل أن تؤدي إلى 

 1دورة تقييم ا)داء للفترة من  أّن ا)داء ليس ُمرضياً. وفي ھذه القضية بالذات، وبالنسبة إلى

، فقد 2012يونيو/حزيران  18التي تسلمتھا المدعية في  2012مايو/أيار  1إلى  2011مايو/أيار 

تم تحديد مجموعة واسعة من العيوب في أدائھا وقُيمت على أّنھا موظفة + يمكن ا+عتماد عليھا. 

  ٍض. وبصورة عامة قُيمت على أّنھا موظفة ذات أداء غير ُمر

 

 ديسمبر/كانون ا)ول 15بعد فترة من إجازات ا)مومة وا&جازات السنوية، أطلِقت في  .21

لمدة  2012ديسمبر/كانون ا)ول  20عملية فرصة تحسن رسمية قبلتھا المدعية في  2012

ت اجتماعات شھرية منتظمة بين ي. وفي خKل ھذه الفترة أجر2013مارس/آذار  20تنقضي في 

ا، وتلقت المدعية أثناء ھذه ا+جتماعات التوجيه والمشورة الفنية حول طريقة المدعية ومشرفيھ

تحسين ا)وجه غير الُمرضية في أدائھا. وفوق ذلك، رافق مشرف المدعية المباشر المدعية في 

زيارات ميدانية لتدريبھا ومساعدتھا ومدھا بالدعم والتوجيه الفنيين ا&ضافيين. ومع ذلك قُيمت 

على أّنھا غير ُمرضية وأّنھا "موظفة  2013أبريل/نيسان  28تقرير ا)داء المؤرخ المدعية في 

 تفتقر إلى الرغبة في العمل".  ةغير كفؤ

 
+ شك لدى المحكمة في أّن مصلحة الوكالة بررت القرار المطعون فيه، وقد عجزت  .22

زعمت أّنه كان ينبغي للوكالة نقلھا  المدعية عن تقديم أي دليل على دافع غير سليم لھذا القرار. وإذا

كما فعلت مع موظفين آخرين في أوضاع مشابھة إلى منطقة أخرى، فK يوجد قانون يفرض ھذا 

ا+لتزام على الوكالة، كما أّن تقييمات أدائھا أقصت ھذا الخيار. ولم تقّدم المدعية أي دليل لھذه 
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ت بطريقة مختلفة عن باقي الموظفين الذين كان المحكمة لدعم الحجة القائلة إّنھا اسُتھدفت وعومل

 أداؤھم غير ُمرٍض. 

 
أّن قرار إنھاء تعيينھا كان غير شرعي. وتجد المحكمة إذ يلزم مما تقّدم أّن المدعية لم تثبت  .23

قررت ذلك أّن طلب المدعية للعودة إلى الوكالة أو التعويض المالي إّنما ھو طلب + أساس له + في 

   القانون.  الواقع و+ في

   الخ&صة

 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .24

  

  الدعوى مردودة.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     (ُوقـZع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 يونيو/حزيران 29 بتاريخ
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  2014يونيو/حزيران  29 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـZع)   

 المحكمة، عّمان.لوري مكناب، رئيسة قلم 

 


