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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2012/015                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/023 

Date: 11 August 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  المشني

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا'مم  ("المدعي") ضد يوسف إبراھيم علي المشنيھذه دعوى رفعھا  .1

المتحدة %غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا'ونروا ("الُمدعى 

إلى  15وھو قرار نقله من وظيفة نائب عميد مركز تدريب وادي السير على الدرجة ، عليه")

  مع حماية الدرجة والراتب. 13وظيفة اختصاصي تعليم على الدرجة 

  

 الوقائع 

 

، دخل المدعي في خدمة ا'ونروا بموجب تعيين 1983ديسمبر/كانون ا'ول  1اعتباراً من  .2

في مركز تدريب عمان  1والخطوة  10مؤقت غير محدد المدة في وظيفة مدرب فني على الدرجة 

نائب عميد مركز تدريب وادي  ُنقل المدعي إلى وظيفة 2005أغسطس/آب  14في ا'ردن. وفي 

 .7والخطوة  15على الدرجة  يرالس

 

ه الموظف المسؤول عن دائرة الموارد البشرية في إقليم جّ و، 2010يوليو/تموز  18في  .3

 لوم كتابي بسبب إھماله الجسيم.  ةإلى المدعي رسالا'ردن 

 
في  "2عKمة "في ا'ردن  عميد مركز تدريب وادي السيرمنح  2011يوليو/تموز  28في  .4

التقرير الدوري الخاص به، وھذا يعني "موظفاً يظھر الحد ا'دنى من الفعالية". وفي اليوم نفسه وّقع 

 المدعي التقرير الدوري وأضاف أّنه + يقبل التقييم وأّن طعناً سوف ُيرفع. 

 
، لفت مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في 2011أغسطس/آب  17بموجب رسالة مؤرخة  .5

ة انتباه المدعي إلى بعض ا'وجه في أدائه احتاجت إلى تحسين كما ورد في التقرير الموارد البشري

 الدوري الخاص به. 
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إلى رئيس شعبة التعليم والتدريب الفني  2011أغسطس/آب  28بموجب رسالة مؤرخة  .6

عميد مركز تدريب والمھني اعترض المدعي على تقييمه وطعن فيه زاعماً أّن التقييم الذي رفعه 

 عميد مركز تدريب وادي السيرقام على مسائل شخصية وليس على أدائه. وقّدم  ي السيرواد

  تعليقاته إلى رئيس شعبة التعليم والتدريب الفني والمھني فيما يخص شكوى المدعي.  

 
عميد مركز تدريب وادي ، أرسل 2011سبتمبر/أيلول  8بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

 . تدريب وادي السيربينھم المدعي "ھيكل تنظيم مقترح" لمركز زمKء عدم من  إلى السير

 
أرسل المدعي رسالة إلى رئيس شعبة التعليم والتدريب الفني  2011سبتمبر/أيلول  12في  .8

المقترحة لمركز تدريب وادي والمھني يشكو فيھا من التغيير في لقبه الوظيفي في إعادة الھيكلة 

 السير. 

 
إلى مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن،  2011سبتمبر/أيلول  18بموجب رسالة مؤرخة  .9

 DP TC"إلى "DP & TC CH INSTطلب المدعي مراجعة قرار تغيير مسماه الوظيفي من "

TRD .ولم يرد مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن على طلب المدعي ،" 

 

ومسؤول  ،لتعليم والتدريب الفني والمھنياجتمع رئيس شعبة ا 2011سبتمبر/أيلول  21في  .10

 . 2011يوليو/تموز  28لبحث عKمة ا'داء التي أعطيت للمدعي في  ا+ستقدام والمدعي

 

وثقت المداو+ت التي دارت في ا+جتماع؛  2011سبتمبر/أيلول  21أعدت مذكرة مؤرخة  .11

دعي] وموقفه ... + يKئمان [..] واستنتج رئيس شعبة التعليم والتدريب الفني والمھني أّن "أداء [الم

". عميد مركز تدريب وادي السيرو+ يمتثKن [...] المتطلبات المنتظرة من وظيفة مثل نائب 

 وأوصيا بنقل المدعي إلى وظيفة ذات متطلبات أدنى.
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مسؤولة الموارد البشرية في إقليم  تردّ  2011سبتمبر/أيلول  26بموجب رسالة مؤرخة  .12

التي يطعن بھا في عKمة أدائه،  2011أغسطس/آب  28لمدعي المؤرخة ا'ردن على شكوى ا

 وأيدت العKمة التي أعطاھا المشرف 'داء المدعي. 

 
، أعلم مدير عمليات ا'ونروا في 2011نوفمبر/تشرين الثاني  3بموجب رسالة مؤرخة  .13

اختصاصي تعليم على  ا'ردن المدعي أّن قراراً اُتخذ لما فيه مصلحة الوكالة مفاده نقله إلى وظيفة

 . 2011نوفمبر/تشرين الثاني  13مع حماية الدرجة والراتب اعتباراً من  13الدرجة 

 
رفع المدعي إلى مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن  2011نوفمبر/تشرين الثاني  22في  .14

جة مع حماية الدر 13طلباً كتابياً لمراجعة قرار نقله إلى وظيفة اختصاصي تعليم على الدرجة 

 . 2011نوفمبر/تشرين الثاني  13والراتب اعتباراً من 

 
 رفع المدعي دعوى إلى المحكمة.  2012مارس/آذار  13في  .15

 
رفع المدعي طلباً لمنع الُمدعى عليه من رفع رد ومن المشاركة  2012يوليو/تموز  22في  .16

 في ا%جراءات 'ّن الُمدعى عليه لم يكن قد رفع رداً على الدعوى.

 
  قدم المدعي طلباً لرفع أدلة تكميلية لدعم دعواه.   2012أكتوبر/تشرين ا'ول  2 في .17

 
أكتوبر/تشرين ا'ول  8المؤرخ  )UNRWA/DT/2012( 048بموجب ا'مر رقم  .18

 وافقت المحكمة على طلب المدعي لرفع أدلة تكميلية.  2012

 
ب فيه ا%ذن رفع الُمدعى عليه رده على الدعوى، وطل 2013يونيو/حزيران  6في  .19

 للمشاركة في ا%جراءات ورفع رّد على الدعوى.

 
  

 حجج المدعي 
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 يقدم المدعي الحجج التالية: .20

  

i(  المرتبط ببيئة العمل في الوكالة. ورغم الشكاوى  6/2010لم تتبع الوكالة التعميم العام رقم

 العدة لم ُتبذل محاولة للتعامل مع وضعه؛ 

ii( نقله "معيب باعتبارات شخصية وتحيز وأخطاء إجرائية"" [النص منقول]؛  قرار 

iii(  القرار المطعون فيه ھو عقوبة تأديبية مستترة ولم يتم اتباع ا%جراءات القانونية لفرض ھذه

 العقوبة؛ 

iv(  لم ُيتخذ القرار لما فيه مصلحة الوكالة؛ 

v( لى ا+ستقالة عبر التقاعد حاول رئيس شعبة التعليم والتدريب الفني والتقني إجباره ع

 الطوعي المبكر مرات عدة؛ 

vi(  حث مشرفه مرؤوسيه على عدم التعامل معه؛ 

vii(  .لم تتبع حماية الدرجة والراتب 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:   .21

  

i(  إذا قررت المحكمة عقد جلسة استماع شفھية، يلتمس من المحكمة ا+ستماع إلى شھود؛ 

ii(  إلغاء قرار النقل وإعادته إلى وظيفته بالوضع السابق؛ 

iii(  التعويض عن "ا'ذى النفسي والمعنوي والعائلي وا+جتماعي" الذي عاناه بسبب النقل؛ 

iv(  التعويض عن الخسائر المالية الناجمة عن خفض راتبه و"عدم ا+لتزام بمسألة حماية

 الراتب". 

  

  حجج الُمدعى عليه

   

 الحجج التالية:يقّدم الُمدعى عليه  .22
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i(  كان القرار المطعون فيه ممارسة سليمة للسلطة ا+جتھادية الواسعة للمفوض العام بموجب

، وقد أّكد فقه محكمة ا'مم 3.4و 2.1النظامين ا'ساسيين للموظفين المحليين رقم 

المتحدة لKستئناف ھذه السلطة و+ تستطيع المحكمة استبدال حكمھا بقرار ا%دارة في 

 الصدد؛ ھذا 

ii(  كان قرار نقل المدعي إلى وظيفة اختصاصي تعليم سليماً واستند إلى السجل المثبت 'دائه

 الضعيف وسوء عKقاته مع مشرفه؛ 

iii(  مة " عميد مركز تدريب وادي السيرقّيمKاعناھم" و2أداء المدعي على أّنه يستحق ع 

عوامل اعُتبرت  وأشار إلى عيوب المدعي في ،"موظف يظھر الحد ا'دنى من الفعالية

"مھمة على نحو خاص" 'داء واجباته. وأوصى رئيس شعبة التعليم والتدريب الفني 

 والمھني ومسؤول ا+ستقدام بنقل المدعي؛ 

iv(  لم يعاِن المدعي أي خسارة مالية بسبب النقل 'ّنه منح حماية في الدرجة والراتب على

 ؛ 15الدرجة 

v(  مستترة 'ّنه لم تكن ضد المدعي أي تھم تأديبية لم يكن قرار نقل المدعي عقوبة تأديبية

 قائمة؛ 

vi(  تستوفي شكاوى المدعي ضد مشرفه شروط المقبولية 'ّن المزاعم غير مدعومة بأدلة +

. ع المدعي ا%جراءات المتاحة "للتحقيق في مزاعم السلوك المحظور"بتمقنعة ولم ي

لم يطلب المدعي مراجعة لقرار رئيس شعبة التعليم والتدريب الفني  وعKوة على ذلك،

 ؛ عميد مركز تدريب وادي السيروالمھني القاضي بعدم التحقيق في شكاواه العدة ضد 

vii(  .فاً لقول المدعي، لم يكن له الحق في أن ُيستشار قبل أن تقرر الوكالة نقلهKخ 

   

 يلتمس الُمدعى عليه:  .23

  

i(  أن ُيمنح ا%ذن للمشاركة في ا%جراءات ورفع رّد على الدعوى؛ 

ii(  .ورّد الدعوى بكاملھا ًKرفض دفوع المدعي جملة وتفصي 
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  ا%عتبارات

  

  المسائل التمھيدية

  

  طلب المدعي لمنع الُمدعى عليه من رفع رد من المشاركة في ا%جراءات

  

 
 القواعد") على ما يلي:) من القواعد ا%جرائية للمحكمة ("1(6تنص المادة  .24

  

يوماً تقويمياً من تاريخ تسلّم الُمدعى عليه  30ُيقّدم رد الُمدعى عليه في خKل  

لعريضة الدعوى؛ وُيرفع رد الُمدعى عليه على ھيئة وثيقة أصلية موّقعة مع الوثائق 

الذي لم يقّدم رداً في  و+ يكون الُمدعى عليه،. الملحقة به، ويجوز رفعه إليكترونياً 

  .، مستحقاً للمشاركة في ا%جراءات إ+ّ بإذن المحكمةطلوبةخKل المدة الم

 

 من القواعد على ما يلي:  30تنص المادة  .25

 

، يجوز 4.8و 3.8مع مراعاة النظام ا'ساسي للمحكمة، و+ سيما المادتان 

في ھذه للقاضي الذي ينظر في قضية أن يقّصر المھل الزمنية المحددة 

القواعد ا%جرائية، أو أن يمددھا، أو أن يلغي تطبيق أي قاعدة عندما تقتضي 

  مصلحة العدل ذلك.

 

 من القواعد على اZتي: 14في مسألة إدارة القضية، تنص المادة  .26
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يجوز للمحكمة في أي وقت، إّما بناًء على طلب من أحد الطرفين أو بمبادرة 

أن تصدر أي أمر أو تعطي أي توجيه يظھر للقاضي  تتخذھا من تلقاء نفسھا،

  .أّنه مKئم للبت العادل والسريع في القضية ولتحقيق العدل للطرفين

 

مع أّن المحكمة + تصفح عن تأخر الُمدعى عليه في رفع رّده، إ+ّ أّن المحكمة ترى أّن مما  .27

ً سيكون مKئم ين أن تقبل تسلّم رد الُمدعى عليه والسريع للقضية و%قامة العدل للطرف عادلللبت ال ا

وعليه، ُيمنح الُمدعى عليه ا%ذن للمشاركة في ا%جراءات ورفع رّده على . وإن كان متأخراً 

  .الدعوى

  

  طلب المدعي لجلسة استماع

 

علماً بالطلب الذي أورده المدعي في دعواه لKستماع إلى شھادات شھود عن  تحيط المحكمة .28

وعدم شرعية القرار المطعون فيه. وقد نظرت المحكمة في ا'دلة الموجودة  "بيئة العمل القاھرة"

في ملف القضية وترى عدم ضرورة ھذه الشھادات بسبب وجود أدلة كافية في الملف تمكن المحكمة 

من البت في القضية. والوقائع الرئيسة إّما غير مطعون فيھا أو مدعومة با'دلة التي ُيعتد بھا؛ وبذلك 

 محكمة عدم الحاجة إلى عقد جلسة استماع شفھية وعدم الحاجة إلى ا+ستماع إلى أي شھود. تقرر ال

  

  موضوع الدعوى

 

الذي بموجبه نقله مدير  2011نوفمبر/تشرين الثاني  3يطعن المدعي في القرار المؤرخ  .29

وادي عميد مركز تدريب عمليات ا'ونروا في ا'ردن لما فيه مصلحة الوكالة من وظيفة نائب 

مع حماية الدرجة والراتب  15إلى وظيفية اختصاصي تعليم على الدرجة  15على الدرجة  السير

 .2011نوفمبر/تشرين الثاني  13اعتباراً من 

  

 يحتج المدعي بأّن القرار المطعون فيه غير قانوني 'ّنه اُتخذ بدون اتباع ا%جراء السليم.  .30
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 على ما يلي:  2.1رقم  ينص النظام ا'ساسي للموظفين المحليين .31

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

 الوكالة أو مكاتبھا داخل منطقة عمليات الوكالة أو خارجھا...

 
 على ما يلي: 3.4ينص النظام ا'ساسي للموظفين المحليين رقم  .32

  

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

 تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

  

 

واضح من النظامين ا'ساسيين المقتبسين أعKه أّن للمفوض العام سلطة إعادة انتداب  .33

أّكدت محكمة ا'مم المتحدة لKستئناف مراراً في فقھھا الموظفين إلى أي وظيفة في الوكالة، وقد 

 ) ھذه السلطة ل]دارة:3في الفقرة  Kamunyi 2012-UNAT-194 (الحكم

  

ضمن اجتھاد ا%دارة إعادة انتداب تقضي [محكمة ا'مم المتحدة لKستئناف] أّن من 

وتكون إعادة ا+نتداب ھذه قانونية إذا  الموظف إلى وظيفة مختلفة على المستوى نفسه،

كانت معقولة في ظل الظروف الخاصة لكل حالة على حدة، وكذلك إن لم تسبب ضرراً 

  اقتصادياً للموظف.

 

 

بخKف حجة المدعي، + يوجد نظام أساسي أو إداري يلزم الوكالة باستشارة الموظف قبل  .34

 الوكالة.رى لما فيه مصلحة خاتخذا قرار بنقله إلى وظيفة أ
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إذا كانت للمفوض العام ھذه السلطة ا+جتھادية الواسعة، فقد قررت محكمة ا'مم المتحدة  .35

-Perez-Soto, 2013لKستئناف أّن ھذه السلطة ليس بK قيود كما جاء في حكمھا رقم 

UNAT-329: 

  

يخضع الموظفون لسلطة (ت) على ما يلي: "2.1ينص النظام ا'ساسي للموظفين 

  مم المتحدة أو مكاتبھا. ..."أنشطة ا' إلى أي منالذي له أن ينتدبھم  العاما'مين 

  

(ت) ا'مين العام سلطات اجتھادية واسعة 2.1وبھذا يعطي النظام ا'ساسي للموظفين 

فيما يتعلق بتنظيم العمل. من الراسخ أّنه رغم سعة ا+جتھاد الذي يمنحه ھذه النظام 

ود، ويمكن الطعن فيه على أساس أّن القرار كان تعسفياً أو ا'ساسي إ+ّ أّنه ليس بK قي

  ة سوء. أو أّنه قام على دوافع غير سليمة أو على نياُتخذ بانتھاك ا%جراءات ا%لزامية 

  

 
في القضية الحاضرة يحتج المدعي أّن القرار لم ُيتخذ لما فيه مصلحة الوكالة بل اُتخذ بسبب  .36

د مركز تدريب وادي السير الذي أراد له أن يترك المركز. محض التحريض من قبل مشرفه عمي

وحتى لو كانت مراجعة المحكمة محدودة وأّنھا + تستطيع استبدال حكمھا بقرار الوكالة، إ+ّ أّن 

 عليھا النظر فيما إن قام القرار على دوافع غير سليمة. 

 

 3الرسالة المؤرخة لقد حدد مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن دوافع القرار في  .37

 التي تنص على جملة امور من بينھا: 2011نوفمبر/تشرين الثاني 

 
لقد أفاد مشرفوك مؤخراً أّنك لم تعد مرتاحاً وتبدو غير سعيد في وظيفتك الحالية وظيفة 

نائب عميد مركز تدريب وادي السير. ويبدو أّن عدم الراحة وعدم السعادة أثرا في 

Kقاتك مع زمKئك في مركز تدريب وادي السير. وكما تعلم فقد تم توثيق ھذه أدائك وع

  المKحظات في التقرير السنوي 'دائك الذي رفضت التوقيع عليه. 
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[...] يھمني جداً رفاه موظفينا. وبعد استعراض دقيق لھذه المسألة قررت نقلك إلى 

لراتب مع حماية الدرجة وا 13على الدرجة  53070/0108وظيفة اختصاصي تعليم 

نحو فرصة جديدة وحافلة يھدف إلى إحداث تغيير إيجابي  فقي... وھذا النقل ا'

  بالتحديات يمكن للوكالة فيھا ا+ستفادة بفعالية من كفايتك وخبرتك. 

  

  

 
تKحظ المحكمة من الرسالة أعKه أّن الدوافع الرسمية للقرار ھي عدم سعادة المدعي في   .38

أدائه. وبذلك اقتضت مصلحة المدعي ومصلحة الوكالة نقله إلى وظيفة وظيفته، وأّن ھذا أثر في 

 أخرى. 

 

والدافع ا'ول ھو زعم  تدرس المحكمة وقائع القضية فيما يخص الدوافع وراء النقل؛ .39

الُمدعى عليه أّن المدعي كان غير سعيد في وظيفته. ولدى استحضار كلمات المدعي التي أوردھا 

على مسائل  2010يوليو/تموز  8في عريضة الدعوى يؤكد المدعي أّن خKفه مع مشرفه بدأ في 

من المدعي إلى مدير  2011سبتمبر/أيلول  18مالية في كلية وادي السير. وفي الرسالة المؤرخة 

طلب مراجعة لقرار مشرفه القاضي بتغيير مسماه الوظيفي وذلك أّن عمليات ا'ونروا في ا'ردن 

ي وقد أصبحت لت"ھذا أثر في نفسيتي وجعلني محبطاً وعصبياً وحزيناً، بل أثر في عKقاتي مع عائ

... "ولتخفيف ھذا الموقف النفسي بدأت أخذ جلسات عKج  وتتسم بقلة الصبر توترةردود أفعالي م

نفسي على أمل استعادة جزء من صحتي النفسية" ... "كل ما حدث سيؤثر حتماً في أداء عملي 

 وسيؤدي إلى انعدام الثقة بيني وبين العميد". 

 
ھذه ترى المحكمة أّن مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن لم يخطئ في اعتقاده لدى تسلّمه  .40

وأّن مصلحته الفضلى اقتضت نقله. وعليه، فإّن الدافع الرسالة أّن المدعي لم يكن سعيداً في وظيفته 

 ا'ول للقرار يستند إلى اعترافات المدعي نفسه. 
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الدافع الثاني وراء النقل ھو أّن مصلحة الوكالة اقتضت ھذا النقل. وجلي من الوثائق  .41

المدعي أّن الخKفات بين عميد مركز تدريب وادي السير ونائبه، الموجودة في الملف و+ سيما إفادة 

وفي ھذا النوع من  أي المدعي،  أثرت سلباً في أداء المدعي وبالتالي في فعالية مركز التدريب.

المواقف ترى المحكمة أّن مصلحة الوكالة ومن واجب مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن نزع فتيل 

 مدعي بدون أي ضرر اقتصادي كان قراراً حكيماً في ھذه الحالة. ھذا الصراع، وأّن نقل ال

 
يزعم المدعي أّن القرار المطعون فيه في الواقع عقوبة تأديبية، بيد أّن المحكمة + تتفق مع  .42

ھذه الحجة، فكما تقّدم الذكر بررت مصلحة الوكالة ومصلحة المدعي ھذا القرار، كما لم توجه تھم 

 يمكن اعتبار القرار المطعون فيه تدبيراً تأديبياً.  إلى المدعي، وبذلك +

 
تقضي المحكمة بأّن قرار مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن مبني على أسس قوية ويخلو  .43

 ذلك فإّن طلب المدعي لفسخ النقل وإعادته إلى وظيفته والتعويض طلب مردود. من ا'خطاء؛ وب

 
 الخ'صة

 
 تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  تأسيساً على ما تقّدم، .44

 
  

  الدعوى مردودة. 

  

  

  

  

     (ُوقـ̂ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 أغسطس/آب 11 بتاريخ
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  2014أغسطس/آب  11 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ̂ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


