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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/020                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/035 

Date: 16 October 2014 

Original:           English 
 

 

  حضرة القاضية بانة َبرازي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  بركات

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدعمحامي 

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) -نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا&مم  ("المدعي") ضد نضال عبد الرحمن بركاتھذه دعوى رفعھا  .1

المتحدة $غاثة وتشغيل -جئي فلسطين في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا&ونروا ("الُمدعى 

إدراجه في القائمة القصيرة لوظيفة مسؤول طبي أقدم ونقله من عيادة عدم وھو قرار ، عليه")

  . النزھة إلى عيادة البقعة الرئيسية

  

  الوقائع 

 

ُعرضت على المدعي وظيفة وقبلھا، وھي وظيفة مسؤول  2004سطس/آب أغ 25في  .2

 .1والخطوة  14" في عيادة مدينة إربد بموجب تعيين محدد ا&جل على الدرجة Bطبي "

  

 ُعين على سبيل الترقية هأعلِم المدعي أنّ  2008سبتمبر/أيلول  15مؤرخة  بموجب رسالة .3

 " في عيادة جرش بناًء على طلبه. Aفي وظيفة مسؤول طبي " 15على الدرجة 

 
 ُنقل المدعي إلى عيادة النزھة بناًء على طلبه.  2011فبراير/شباط  1اعتباراً من  .4

 
نشرت الوكالة داخلياً وخارجياً إعMن شاغر لوظيفة مسؤول  2012يوليو/تموز  15في  .5

 طبي أقدم. 

 
 ما يلي: شملت المؤھMت ا&ساسية الخبرة للوظيفة، حسب إعMن الشاغر،  .6

 
  المؤھ!ت الدنيا

  

شھادة طبية من جامعة معترف بھا بما في ذلك الخضوع لتدريب - يقل عن اثني عشر 

  شھراً. 
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  تصريح حكومي ساري المفعول لممارسة الطب في البلد الذي يوجد فيه مركز العمل. 

  

 رضية، على أن تكون ثMثعلى ا&قل خمس سنوات من الخبرة المھنية العملية المُ 

  الصحة العامة وُيفضل أن تكون مع الوكالة.  تمنھا مع خدما

  

  والعربية محادثة وكتابة. إجادة اللغتين ا$نجليزية 

  

  [منقول] مؤھل مرغوب

  

  شھادة عليا أو دبلوما في الصحة العامة أو مجا-ت أخرى ذات صلة.  

  

 
مراجعتھا كل من طلباً للوظيفة بما فيھا طلب المدعي، وقد اشترك في  46تلقت الوكالة  .7

دائرة الصحة ودائرة الموارد البشرية مع مقارنتھا بمتطلبات الوظيفة والكفايات المحددة في الوصف 

 الوظيفي وإعMن الشاغر.

  

في القائمة القصيرة ودعوا إلى امتحان كتابي؛ وُدعي  31أدِرج  46من بين الطلبات الـ .8

و أكثر في ا-متحان إلى مقابلة شخصية. في المئة أ 50جميع المرشحين الذين أحرزوا عMمة 

 في المئة من مئة فلم ُيدرج في القائمة القصيرة.  40وحيث إّن المدعي سجل عMمة 

 
 10قابل فريق استقدام عشرة مرشحين. وفي  2012نوفمبر/تشرين الثاني  26و 25في  .9

ول انون ا&ديسمبر/ك 12أصدر الفريق توصياته الكتابية. وفي  2012ديسمبر/كانون ا&ول 

وافق مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن على توصيات الفريق، وتم تعيين أحد المرشحين  2012

 في وظيفة المسؤول الطبي ا&قدم. 

 
أرسل رئيس برنامج  2013يناير/كانون الثاني  7بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .10

للعديد من الصحة في ا$قليم إلى رئيس المنطقة وآخرين قائمة من ترقيات وتنقMت مقترحة 
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اً لوظائف المسؤول الطبي ا&قدم رخ" استناداً إلى ا-ختيارات التي أجريت مؤAالطبيين "المسؤولين 

وورد في الرسالة ا$لكترونية الشرح التالي: "يوصي برنامج الصحة سؤول الطبي. ووظائف الم

بھذا المقترح لما فيه مصلحة العمل، وھو مقترح تم تنسيقه وبحثه مع مسؤولي الصحة في المناطق 

" في عيادة Aالنقل المقترح للمدعي من وظيفة المسؤول الطبي "المعنيين". وذكرت ھذه القائمة 

 في عيادة البقعة الرئيسة.  "Aوظيفة المسؤول الطبي " النزھة إلى

 
إلى مسؤول خدمات  2013يناير/كانون الثاني  13بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .11

الموظفين، شرح رئيس برنامج الصحة في ا$قليم السبب المنطقي لحا-ت النقل المقترحة وذكر ما 

 يلي في حالة نقل المدعي: 

 
ھذا النقل والتناوب يھدفان إلى تلبية مصلحة العمل والتأقلم مع  الرجاء المMحظة أنّ 

للموارد  ةمتطلبات إصMح الصحة وتحقيق ا-ستخدام الفعال للقدرات المتوفر

البشرية في مراكز الصحة ھذه. وُيعد نقل الدكتور بركات على وجه الخصوص 

ه ھاتفياً، كما زار جزءاً من ھذه العملية، وقد بحثُت المبرر المنطقي لھذه النقل مع

مسؤول الصحة في المنطقة العيادة وبحث ھذا النقل مع الدكتور بركات وأّن ھذا 

  النقل جاء لتحقيق المصلحة الفضلى لدائرة الصحة/الوكالة.  

  

  ھذا النقل - يؤدي إلى مشقة على الدكتور بركات [منقول]. 

  

 
 

أرِسلت الترقيات  2013ي يناير/كانون الثان 22بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة   .12

والتنقMت المقترحة للمسؤولين الطبيين إلى العديد من المراكز الصحية بما فيھا مركز عمل المدعي 

 في عيادة النزھة. 

 

 ، بدأ المدعي أداء واجباته في عيادة البقعة الرئيسية. 2013فبراير/شباط  1في  .13
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في إلى مدير عمليات ا&ونروا  2013 فبراير/شباط 24رونية مؤرخة تبموجب رسالة إليك .14

ة مسؤول طبي أقدم فا&ردن طلب المدعي مراجعة لقرار عدم إدراجه في القائمة القصيرة لوظي

 وقرار نقله من عيادة النزھة إلى عيادة البقعة الرئيسية. 

 
، رّد مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن 2013مارس/آذار  20بموجب رسالة مؤرخة   .15

 المدعي لمراجعة القرار، وذكر ما يلي:على طلب 

 
  

  [...]  

  

لقد راجع المعنيون كلھم حالتك بدقة، وقد استنتجُت أّن الظروف المحيطة وا&سباب 

تبرر قرار رئيس برنامج الصحة في ا$قليم القاضي بنقلك من عيادة النزھة إلى 

إلى المقابلة لوظيفة عيادة البقعة الرئيسية لما فيه مصلحة الوكالة. وأّما عدم دعوتك 

فيؤسفني إعMمك أّنك لم تنجح في ا-متحان الكتابي وبناًء على   "Aمسؤول طبي "

  ذلك لم تتم دعوتك إلى المقابلة. 

  

استناداً إلى ما تقّدم أستنتج أّن قرار نقلك وعدم دعوتك إلى المقابلة لوظيفة مسؤول 

عوامل خارجة عن الموضوع، " لم يكن تعسفياً ولم تكن دوافعه التحامل أو Aطبي "

  وكان منسجماً مع النظامين ا&ساسي وا$داري للموظفين وينبغي أن يبقى قائماً.

  

في القرارات المبينة أعMه. والرجاء الرجوع إلى النظام ا&ساسي  يحق لك الطعن

أو يمكنك  111وقاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين  11للموظفين المحليين 

ا-تصال بقلم محكمة ا&ونروا للمنازعات للحصول على معلومات حول الخطوات 

  ذا رغبت في ذلك. [...]إالتالية للشروع في ا]لية الرسمية لتسوية المنازعات 

    

 
 رفع المدعي دعوى إلى المحكمة.  2013مايو/أيار  16في   .16
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رفع الُمدعى عليه طلب تمديد الوقت لرفع رد على الدعوى،  2013يونيو/حزيران  20في  .17

وذكر أّنه لم يكن في موقف يتيح له امتثال المھلة الزمنية لرفع رد بسبب غياب ملف المركز 

 تقرير الفريق. الرسمي للمدعي و

 
 

رفع الُمدعى عليه طلباً تكميلياً لتمديد الوقت لرفع رد على  2013يوليو/تموز  24في  .18

أكتوبر/تشرين ا&ول  3) المؤرخ UNRWA/DT/2013( 098الدعوى. وبموجب ا&مر رقم 

وافقت المحكمة على طلب المدعي لرفع رد متأخر وأمرت الُمدعى عليه برفع الرد في  2013

 خمسة أيام تقويمية من تاريخ ا&مر.خMل 

  

 ، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى. 2013أكتوبر/تشرين ا&ول  4في  .19

 
 101أصدرت المحكمة ا&مر رقم  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  1في  .20

)UNRWA/DT/2014 تطلب فيه من الُمدعى عليه إظھار الدليل على طلب المدعي للنقل من (

 عيادة النزھة. 

 
 101رفع الُمدعى عليه إجابته على ا&مر رقم  2014أكتوبر/تشرين ا&ول  2في  .21

)UNRWA/DT/2014 على طلب المدعي المؤرخ ًM2011يناير/كانون الثاني  12) وأظھر دلي 

 ؛ وتMحظ المحكمة أّن عيادة النزھة في عّمان. للنقل إلى عّمان

 
 حجج المدعي

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .22

  

)i(  كان أداؤه في ا-متحان ممتازاً لوظيفة مسؤول طبي أقدم على

، بيد أّن ورقة إجابته ُصححت بصورة متحاملة لضمان 16الدرجة 
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رسوبه. ومن الواضح أّن العMقات الشخصية لعبت دوراً في وضع 

 عMمات ا-متحان الكتابي؛ 

)ii(    ًكان النقل مسيئاً وتعسفياً ومدبراً والمقصود منه أن يكون تدبيرا

 تأديبياً؛ 

)iii(  كان النقل إلى عيادة البقعة الرئيسية بعيداً جداً عن منزله وشّكل مشقة

 مالية له و&طفاله الخمسة؛ 

)iv( لم يوافق على النقل؛ و 

)v(  .من الواضح أّن الواسطة الشخصية لعبت دوراً في ا-متحان الكتابي 

 

 
 يلتمس المدعي من المحكمة أن تأمر بما يلي:    .23

  

)i(  عن ا&ضرار المعنوية  1دينار أردني 100,000التعويض بمبلغ

التي تكبدھا عندما ُنقل من وظيفة مدير في عيادة النزھة إلى مسؤول 

 طبي ثاٍن في عيادة البقعة الرئيسية؛ 

)ii(  إعادته إلى وظيفة مدير في عيادة النزھة؛ 

)iii(  لقاء نفقات  2دينار أردني 3000بقيمة تعويض مالي إضافي

 المواصMت &طفاله الخمسة؛ 

)iv(  ل رفعه إلى الدرجةMبعد إعادة  16التعويض المعنوي من خ

تصحيح ورقة ا-متحان وإعادة وضع عMمتھا ومقارنتھا بأوراق 

 ؛ 16المرشحين الذين اختيروا لوظيفة الدرجة 

)v( ئم ضد رئيس برنامج الصحة في اMقليم بسبب إساءة اتخاذ إجراء م$

 استعمال السلطة وا-نتقام؛ و

)vi(   .ئم ضد رئيس منطقة شمال عمانMاتخاذ إجراء م 

                                      
1
  دو-ر أميركي.  141,022التحويل التقريبي ھو  

2
  دو-راً أميركياً.  4,231التحويل التقريبي ھو  
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  حجج الُمدعى عليه 

  

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .24

  

)i(  وعاد-ً؛ ًMأعطي ترشح المدعي اعتباراً كام  

)ii(  أجريت عملية إعداد القائمة القصيرة لوظيفة المسؤول الطبي ا&قدم

 مع مراعاة النظام ا&ساسي للموظفين والتوجيھات؛ 

)iii(  أجِري نقل المدعي حسب ا&صول ومع مراعاة النظام ا&ساسي

 للموظفين في الوكالة؛ و

)iv(  .نتصاف الذي ينشده المدعيMأساس ل - 

 

 
 المحكمة الدعوى.  يلتمس الُمدعى عليه أن ترد .25

  

 ا+عتبارات

  

  ھل أجِريت عملية إعداد القائمة القصيرة حسب ا&صول؟ 

 

من المھم تدبر ا$طار القانوني وا$داري الساري في القضية الحاضرة، حيث ينص النظام  .26

 على ما يلي:  3.4ا&ساسي للموظفين المحليين رقم 

  

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

 تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة
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، ينص توجيه شؤون الموظفين 3.4لغاية تنفيذ النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .27

 على ا]تي:  PD/A/4/Part II/Rev.7المحليين رقم

  

  تقييم الطلبات

  

انقضاء تاريخ ا$غMق للتقدم إلى وظيفة شاغرة، يراجع مدير ا-ستقدام  . بعد35

الطلبات، ويصدر قائمة طويلة من المتقدمين الذين يستوفون جميع متطلبات الوظيفة 

  كما ھي موضحة في الوصف الوظيفي وإعMن الشاغر أو أغلبھا. 

  

 قصيرةقائمة الال. يقرر المدير صاحب التعيين با-شتراك مع مدير ا-ستقدام 36

عبر نظام ا-ستقدام ا$ليكتروني. وفي حالة الوظائف الخاصة بالبرامج أو الوظائف 

في إدارة الدعم في ا$قليم، على مدير ا$قليم ضمان التنسيق المMئم مع البرنامج 

  المعني أو مع إدارة الدعم المعنية.

 

اتخاذ القرارات بشأن التعيينات، جتھاد واسع في توّد المحكمة التذكير بأّن للمفوض العام ا .28

سلطة  9في الفقرة  A/4كما أّن المفوض العام فّوض بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

 فما دون إلى مديري ا&قاليم بشأن الوظائف كّل في إقليمه.  17تعيين الموظفين على الدرجة 

 

قرار الُمدعى عليه عند مراجعة ھذه القرارات، - يتمثل دور المحكمة في استبدال قرارھا ب .29

فيما يخص نتيجة عملية ا-ختيار للوظيفة، أي أّنه - يعود إلى المحكمة أن تقّيم صفات المرشحين 

للوظيفة المعنية من حيث أّيھم كان ا&نسب لشغلھا، بيد أّن اجتھاد الُمدعى عليه ليس مطلقاً، وستنظر 

وا$داري للموظفين وفي ا$صدارات المحكمة إن اُتبع ا$جراء، المبين في النظامين ا&ساسي 

اعتباراً منصفاً وكافياً أم في عملية ا-ختيار ا&خرى ذات الصلة، أم -، وفيما إن أعِطي الموظف 

، Abbasi 2011-UNAT-112-. وكما قضت محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف في حكمھا رقم 

 :   26في الفقرة 
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بالو-ية لفسخ القرارات ا$دارية المعنية تتمتع محكمة ا&مم المتحدة للمنازعات 

باختيار الموظفين على أسس معينة، حيث يجوز فسخ قرار عدم اختيار موظف ما 

في الظروف التي لم يتلّق فيھا اعتباراً منصفاً وكافياً، أو إن كان ھناك أي نوع من 

 لم ُتتبع.التمييز أو التحيز ضد الموظف، أو أّن إجراءات اختيار الموظفين السليمة 

 
يوليو/تموز  28إلى  15ُنشر داخلياً وخارجياً إعMن شاغر لوظيفة مسؤول طبي أقدم من  .30

مستوفين لمعظم المتطلبات أو  31الذين تقدموا للوظيفة اعُتبر  41. ومن بين المرشحين الـ2012

مرشحاً  18 أخذ 31كلھا، وأدِرجوا في قائمة قصيرة وُدعوا إلى أخذ امتحان. ومن بين المرشحين الـ

بمن فيھم المدعي ا-متحان، وقد أحرز ما مجموعه تسعة مرشحين بمن فيھم المدعي عMمة دون 

 50في المئة؛ ولم ُيدَع إلى المقابلة الشخصية إ-ّ المرشحون العشرة الذين أحرزوا عMمة تفوق  49

 في المئة.

  

القوة ونقاط الضعف لدى كل  بعد المقابMت قّدم الفريق تقرير استقدام حدد فيه وقيم مواطن .31

من المرشحين العشرة الذين جرت مقابلتھم. ومن بين العشرة وجد الفريق أربعة مرشحين 

"مMئمين" وصنفھم بصفة "الخيار ا&ول، الخيار الثاني، الخيار الثالث، الخيار الرابع". وقد وّقع 

وھو  –حبة السلطة للتعيين ھا إلى الجھة صاوجميع أعضاء الفريق استنتاجاته وتوصياته ثم أحال

لكي يتخذ القرار. وتجد المحكمة إذ تتدبر السجل أّن ھدف  –مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن 

الوكالة من ا-ستقدام لھذه الوظيفة كان تأمين أعلى معايير الفعالية والكفاءة والنزاھة، ويدل السجل 

عن الوظيفة بشأن ا$عMن  A/4ن رقم على أّن الوكالة امتثلت توجيه شؤون الموظفين المحليي

 وإعداد قائمة قصيرة من المرشحين. 

 
 ھل كان قرار عدم إدراج المدعي في القائمة القصيرة متحيزاً؟ 

 
عندما يزعم المدعي أّن ممارسة السلطة ا-جتھادية للُمدعى عليه كانت اعتباطية أو  .32

 أ، أو كان دافعھا التحامل أو عوامل خارجة عن الموضوع، أو اعتراھا خلل إجرائي أو خطمزاجية

في القانون، فإّنه يتحّمل عبء إثبات التحامل ويجب عليه تقديم دليل مقنع على أّن قرار الُمدعى عليه 
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-Rolland 2011-UNATكان مشوباً. وكما قضت محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف في حكمھا 

 :26، وتحديداً الفقرة 122

  

ھناك دائماً قرينة مفادھا أّن ا&عمال الرسمية أّدَيت بصورة سليمة، وتسّمى ھذه 

القرينة قرينة السMمة، لكّنھا قرينة قابلة للدحض، وإذا استطاعت ا$دارة أن ُتظھر 

ينة أّن ترشيح المستأنفة أعِطَي اعتباراً كامMً ومنصفاً، فإّن القر ولو بالحد ادنى

تبقى قائمة. وبعدئٍذ ينتقل عبء ا$ثبات إلى المستأنفة التي يجب أن تبّين بدليل 

  .(التشديد ُمضاف) واضح ومقنع أّنھا ُحرمت من فرصة عادلة للترقية

 

المدعي أّن قرار الُمدعى عليه عدم إدراجه في القائمة القصيرة قام على المحاباة،  يزعم .33

وقّدم المدعي على وجه الخصوص مزاعم بشأن نقص مؤھMت وخبرات بعض المرشحين الذين 

أخذوا ا-متحان وأدِرجوا في القائمة القصيرة. وزعم أّن أحد المرشحين الموصى بھم كان من خارج 

مرشحاً آخر اُتھم بالتحرش الجنسي وكان خاضعاً لتحقيق، وأّن أجوبة [المدعي] عن  الوكالة، وأنّ 

أسئلة ا-متحان كان "من بين ا&فضل" وأّن أحد المرشحين أكمل ا-متحان في نصف ساعة &ّنه 

أخِبر بأّنه سُيختار للوظيفة. وزعم المدعي أّن رئيس برنامج الصحة في ا$قليم واصل النظر في 

تحان المدعي خMل ا-متحان لكي يستطيع التعرف على الورقة -حقاً وليضع لھا عMمة ورقه ام

 في المئة.  50دون الـ

 

تجد المحكمة أّن من غير المMئم أن يذكر المدعي مرشحين آخرين با-سم وأن يخوض في  .34

افاً في ترشحھم للوظيفة ناھيك عن تھم التحرش الجنسي المزعومة والتحقيق مع أفراد ليسوا أطر

دعواه وغير مطلعين على ھذه ا$جراءات القضائية. والمدعي طبيب ويجب حتماً أّن يعرف مسألة 

وليس خبرة أطراف آخرين أو ملفاتھم السرية، كما أّن موضوع ھذه القضية ھو طلبه للوظيفة 

 المدعي عجز عن إحراز عMمة أيضاً أنّ بوضوح وُيظھر السجل الشخصية أو سلوكھم المزعوم. 

النجاح في ا-متحان وبذلك لم ُيدرج في قائمة التصفية. و- تؤدي ا$نجازات ا&كاديمية وحدھا حتماً 

      إلى أداء جيد في ا-متحان.   
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زعم المدعي أّن أحد المرشحين كان من خارج الوكالة فھو زعم ُيرد عليه بأّن إعMن  أّما .35

الشاغر يشير إلى أّن "إعMن الشاغر ھذا مفتوح للمرشحين الداخليين والخارجيين"، و- يوجد خلل 

 إجرائي في فتح الوظيفة أمام مرشحين خارجيين. 

 
دن ومدير الموارد البشرية في إقليم ا&ردن يزعم المدعي أّن مدير عمليات ا&ونروا في ا&ر .36

لم يتطرقا إلى مخاوفه في رّدھما على طلب مراجعة القرار. ولدى تدّبر السجل تجد المحكمة أّن 

مدير عمليات ا&ونروا في ا&ردن قّدم للمدعي في رده شرحاً واضحاً لسبب عدم اختياره في القائمة 

 ذا الحكم. من ھ 15القصيرة كما ھو مبين في الفقرة 

 
أّن الوكالة راعت النظامين ا&ساسي وا$داري لة في الملف تؤكد دتجد المحكمة أّن ا& .37

للموظفين المحليين وا$جراءات السارية في اختيار الموظفين في القضية الحاضرة، و- يوجد في 

السجل ما يبين أّن المدعي لم ُيمنح اعتباراً عاد-ً وكافياً. وتجد المحكمة أيضاً أّن المدعي عجز عن 

على عدم امتثال الوكالة للنظامين ا&ساسي وا$داري  –نع مقنع أو غير مق –تقديم أي دليل 

 للموظفين وتوجيھات شؤون الموظفين في عملية ا-ختيار أو على أي خلل أو تحيز أو تحامل من

 جانب الوكالة عندما لم ُتدرج المدعي في القائمة القصيرة لوظيفة مسؤول طبي أقدم. 

 
  

 لمدعي قراراً اُتخذ حسب ا&صول؟ ھل كان قرار الُمدعى عليه القاضي بنقل ا

 
 على ا]تي:  2.1ينص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم  .38

  

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

دمة للموظفين المنتدبين &داء أي من أنشطة الوكالة أو وضع شروط خاصة للخ

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 اعتيادياً.   
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 على ما يلي:  3.4ص النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم ين .39

  

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

  تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

 

("التعميم") المعني  J/30/2012با$ضافة إلى ذلك يرد في تعميم مكتب إقليم ا&ردن رقم  .40

 بالنقل ما يلي:

  

يملك المفوض العام أو  2.1.بموجب النظام ا&ساسي للموظفين المحليين رقم 1

السلطة الكاملة لنقل أي موظف لخدمة المصلحة الفضلى للوكالة.  ممثله المنتدب

وفي مكتب إقليم ا&ردن تم تفويض سلطة الموافقة على نقل أي موظف إلى مسؤول 

  البشرية في ا$قليم. الموارد

  

*  *  *  

  

نقل الموظف لتحقيق أعلى درجات الفعالية ب.يمكن $دارة إقليم ا&ردن المبادرة 3

  والفاعلية في إدارة القوى العاملة في الوكالة...

*  *  *  

  

  أنماط النقل: 

  

يستطيع رئيس المنطقة أو رئيس شعبة التعليم  النقل لما فيه مصلحة الوكالة: 10

أو رؤساء الدوائر المعني والتدريب الفني والتقني بالتشاور مع رئيس برنامج 

 حسبإلى أي وظيفة مMئمة في أقاليم العمليات  ينموظفالطلب نقل المعنيين 

حاجات الوكالة. ويرفع المديرون المعنيون أي طلب من ھذا القبيل إلى مسؤول 
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وإصدار الموافقة النھائية بموجب المبادئ  -ستعراضه رد البشرية في ا$قليمالموا

  نة في ھذا التعميم.المبيّ 

   

  

مع علم المحكمة بالسلطة ا-جتھادية الواسعة للمفوض العام في تطبيق النظامين ا&ساسي  .41

ولن تتدخل ت مطلقة سلي السلطة وا$داري للموظفين في الوكالة، إ-ّ أّن المحكمة أيضاً تعي أّن ھذه

، أو إن كانت دوافعه التحامل أو عوامل مزاجياً اً أو فيھا إ-ّ إذا كان القرار المطعون فيه تعسفي

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

 

 Kamunyi 2012-UNAT-194نصت محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف في حكمھا  .42

 : 3على ا]تي في الفقرة 

 
تقضي [محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف] أّنه يقع ضمن اجتھاد ا$دارة إعادة انتداب 

الموظف إلى وظيفة مختلفة على المستوى 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.

 

ر السجل من المھم ا$شارة إلى أّن المدعي ُنقل إلى وظيفة على الدرجة ذاتھا وأّن لدى تدب .43

الوظيفة شملت مسؤوليات توافق مستواه وكفاءته ومھاراته. وكما جاء في الرسالة ا$لكترونية 

التي ستقتبسھا من رئيس برنامج الصحة في ا$قليم  2013يناير/كانون الثاني  13المؤرخة 

 خرى: المحكمة مرة أ

  

الرجاء المMحظة أّن ھذا النقل والتناوب يھدفان إلى تلبية مصلحة العمل والتأقلم مع 

للموارد  ةمتطلبات إصMح الصحة وتحقيق ا-ستخدام الفعال للقدرات المتوفر

البشرية في مراكز الصحة ھذه. وُيعد نقل الدكتور بركات على وجه الخصوص 

مبرر المنطقي لھذه النقل معه ھاتفياً، كما زار جزءاً من ھذه العملية، وقد بحثُت ال
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مسؤول الصحة في المنطقة العيادة وبحث ھذا النقل مع الدكتور بركات وأّن ھذا 

  النقل جاء لتحقيق المصلحة الفضلى لدائرة الصحة/الوكالة.  

  

  ھذا النقل - يؤدي إلى مشقة على الدكتور بركات [منقول].

 

ما تقّدم من الجلي أّن نقل المدعي ھدف إلى التأقلم مع متطلبات ا$صMح في  استناداً إلى .44

دائرة الصحة وبذلك كان لما فيه مصلحة الوكالة. ويزعم المدعي أيضاً أّن النقل كان إجراًء تأديبياً 

 &ّنه انتقل "من كونه مدير عيادة إلى عيادة - أشغل فيھا منصب مدير..."، بيد أّن ھذا الزعم في

تدل على أّن نقل المدعي كان من وظيفة  11&ّن قائمة النقل الموجودة في الملحق غير محله 

" في عيادة البقعة A" مسؤول عن عيادة النزھة إلى وظيفة مسؤول طبي "َ Aمسؤول طبي "َ 

 ُخفضت رتبته". وقد يشعر المدعي أّن Aالرئيسية، بيد أّن المدعي بقي في منصب مسؤول طبي "َ 

 م يعد "مسؤو-ً" لكّنه عجز عن تقديم أي دليل على أّن النقل تسبب له في انخفاض في الراتب. &ّنه ل

  

  ھل كان قرار الُمدعى عليه القاضي بنقل المدعي متحيزاً؟ 

 

المدعي أّن نقله كان ُمسيئاً ولم ُينجز لما فيه مصلحة العمل أو الوكالة. ويدل السجل  يزعم .45

على أّن المدعي لم ُيستھدف بل يدل على أّن ستة مسؤولين طبيين آخرين ُنقلوا في الوقت نفسه الذي 

الخدمة في  ، فعندما دخل سلكُنقل فيه المدعي، بل لم تكن ھذه المرة ا&ولى التي ُينقل فيھا المدعي

كان مركز عمله  2004في أغسطس/آب  14" على الدرجة Bالوكالة في وظيفة مسؤول طبي "َ 

في سبتمبر/أيلول  15" على الدرجة Aھو عيادة مدينة إربد. وبعد الترقية إلى مسؤول طبي "َ 

ُنقل إلى عيادة النزھة.  2011فبراير/شباط  1ُنقل المدعي إلى عيادة مخيم جرش؛ وفي  2008

" حسب حاجات Aلة إّنما ھي برھان للمحكمة على أّنه ليس من النادر نقل مسؤول طبي "َ دا& هذھو

     الوكالة. 

 

، طلب المدعي النقل من جرش إلى عّمان، 15عMوة على ذلك، وحسب الوارد في الملحق  .46

ن وھو طلب وافق عليه وصرح به رئيس برنامج الصحة في ا$قليم نفسه الذي يتھمه المدعي ا]
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با-نتقام وا$ساءة. وعجز المدعي أيضاً عن تقديم أدلة على ا$ساءة أو ا-نتقام في القضية الحاضرة؛ 

أدلة وثائقية أو  –وُيذّكر أّنه لكي تنظر المحكمة في أي زعم من أي من الطرفين يجب تقديم أدلة 

 شھادة أو غير ذلك. 

 
") من الزمMء إذا 20أّنه مستعد لتقديم أسماء الكثير ("- يقل عددھم عن يزعم المدعي  .47

كانت ھناك حاجة إلى شھادتھم $ثبات الدكتاتورية التي ينتھجھا رئيس برنامج الصحة في ا$قليم في 

اتخاذ القرارات، وأضاف قائMً " إّنھم يخشون فقدان وظائفھم ولذلك يلتزمون الصمت". وُيذّكر 

ه طعن في قرار الُمدعى عليه القاضي بنقله، وبذلك يترتب عليه عبء ا$ثبات بتقديم أدلة المدعي أنّ 

تدعم مزاعم ا$ساءة وا-نتقام والتحيز. وليست المحكمة ملزمة باستدعاء شھود أو أخذ شھادات 

 " زميMً أن تساعد20بموجب النظامين ا&ساسي وا$داري للموظفين. وكيف &سماء "ما - يقل عن 

 المحكمة في البت إن كان قرار نقل المدعي ُمسيئاً أم -؟ 

 
يزعم المدعي أّنه لم يوافق على النقل. وصحيح أّنه - يوجد دليل على موافقته إ-ّ أّن  .48

حقاً أو استحقاقاً بل ھو حق لcدارة  تتود تذكير المدعي أّن موافقة الموظف على النقل ليسالمحكمة 

 إذا اقتضت مصلحة الوكالة ذلك.  –وا$داري للموظفين بموجب النظامين ا&ساسي  –

 
يزعم المدعي أّنه عانى مشقة معنوية (الضرر الذي أصاب سمعته) والمشقة المالية  أخيراً  .49

 13الناجمة عن نقله. وذكر رئيس برنامج الصحة في ا$قليم في رسالته ا$ليكترونية المؤرخة 

أعMه "أّن ھذا النقل - يؤدي إلى  43و 11الُمشار إليھا في الفقرتين  2013يناير/كانون الثاني 

لى الدكتور بركات". وإذا كان قول رئيس برنامج الصحة في ا$قليم خاطئاً كما يزعم مشقة ع

تقديم دليل يدحض قول رئيس برنامج الصحة في ا$قليم. ويؤكد السجل المدعي فتتوقع المحكمة منه 

ة في وظيف 15أّن المدعي عندما ُنقل من عيادة النزھة إلى عيادة البقعة الرئيسة فإّنه احتفظ بدرجة 

" ولم يؤثر النقل في حقوقه التعاقدية و- في شروط توظيفه و- في راتبه. أّما Aمسؤول طبي "َ 

فلم  ةدينار أردني في السنة لقاء المواصMت &طفاله الخمس 3000المشقة المالية المتمثلة في دفع 

لعامة أو الزعم غير يقدم المدعي دليMً لدعم ھذا الزعم. وُيذّكر المدعي مرة أخرى أّن مجرد ا$فادة ا

مقنعاً أو  –زعم المدعي أّن سمعته تضررت فھو لم يقدم دليMً  صالمدعوم - تشكل أدلة. وفيما يخ

 على مزاعم الضرر المعنوي والمشقة المالية أو التحيز أو التعسف من جانب الوكالة.  –غير مقنع 
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امج الصحة في ا$قليم وبالنسبة إلى طلب المدعي $جراءات مMئمة ُتتخذ ضد رئيس برن .50

ورئيس منطقة شمال عمان بسبب ارتكابھما سوء سلوك مزعوم، تود المحكمة ا-ستشھاد بفقه 

 :Aboud 2010-UNAT-100محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف في حكمھا 

 
  

توجيه تھم تأديبية ضد الموظف إّنما ھو حق للمنظمة  ھناك مبدأ عام يقضي بأنّ 

من الناحية القانونية إجبار ا$دارة على اتخاذ إجراء تأديبي نفسھا؛ ومن المستحيل 

  3ضد طرف آخر.

 
إذا كان المدعي يلتمس إجراء تحقيق في سوء السلوك المزعوم لزمMئه فقد أشارت محكمة  .51

ا&مم المتحدة لMستئناف أيضاً إلى أّنه "في غالبية القضايا فإن عدم إجراء تحقيق مطلوب في سوء 

سلوك مزعوم لن يؤثر مباشرة في حقوق الُمطالب &ّن ا$جراء التأديبي المحتمل سُيعنى بحقوق 

. Nwuke 2010-UNAT-099الموظف المتھم". حكم محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف رقم 

فإن ھذه النتيجة أو ا$جراء التأديبي وعليه؛ حتى لو طلب الموظف تحقيقاً في سوء سلوك مزعوم 

المحتمل سُيتخذ ضد رئيس برنامج الصحة في ا$قليم أو ضد رئيس منطقة شمال عّمان وليس ضد 

 ھذا الطلب في حقوق المدعي وھو طلب ترفضه المحكمة.  حيل أن يؤثرالمدعي. وبھذا يست

  

       ھل ھناك أساس قانوني &سباب ا-نتصاف التي يطلبھا المدعي؟ 

 

لقد عجز المدعي عن إثبات وجود أي ضرر مالي أو انتھاك إجرائي أو تحيز أو ضرر  .52

معنوي فيما يخص نقله، ولذلك - يوجد أمام المحكمة أساس لمنحه تعويضاً وفقاً لما قضت به 

 James ، وAntaki 2010-UNAT-095محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف في أحكامھا 

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

 . Ibrahim UNDT/2011/115في حكمھا 

                                      
3
الصادر عن المحكمة ا$دارية لdمم  Fayacheفي قضية  1085تقتبس محكمة ا&مم المتحدة لMستئناف في ھذا الصدد من الحكم رقم  

  المتحدة السابقة. 
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حيث إّن المحكمة قضت بأّن قرار عدم إدراج المدعي في القائمة القصيرة لوظيفة مسؤول  .53

طبي أقدم ومن ثم نقله إلى عيادة أخرى كان قراراً متخذاً حسب ا&صول ولم يعتريه خطأ في 

القانون أو خلل إجرائي أو تحيز، فإّنھا تقضي بعدم وجود أساس - في الواقع و- في القانون 

 -نتصاف التي يلتمسھا المدعي. &سباب ا

 
  

 الخ!صة

 
 

 نظراً إلى ا&سباب المتقدمة، الدعوى مردودة.  .54

  

  

  

  

     (ُوقـeع) 

  بانة َبرازي ةالقاضي

  2014 أكتوبر/تشرين ا&ول 16 بتاريخ

 

  

  2014 أكتوبر/تشرين ا&ول 16 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـeع)   

 المحكمة، عّمان.لوري مكناب، رئيسة قلم 

 


