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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2013/026                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/049 

Date: 2 December 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  شنطي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

    امثل نفسھت ةالمدعي

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا'مم ") ضد قرار اتخذته ة("المدعي أروى موسى محمد شنطي؟؟؟ھا تھذه دعوى رفع .1

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

 .مستشفى قلقيلية إلى مكتب صحة منطقة نابلس، وھو قرار نقلھا من عليه")

  

 الوقائع

 

دخلت المدعي في خدمة الوكالة في وظيفة  1993أكتوبر/تشرين ا'ول  1 اعتباراً من .2

والخطوة  06" في مستشفى قلقيلية بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة على الدرجة Bبة "تكا

. وفي الزمن المتصل بھذه الدعوى كانت المدعية تشغل وظيفة مسؤولة شؤون إدارية على 01

 .في مستشفى قلقيلية 12الدرجة 

 

نتيجة  في انتظاربأجر  أوِقفت المدعية عن العمل إيقافاً  2012ر/شباط فبراي 24اعتباراً من  .3

 تحقيق. 

 
استنتج مدير عمليات ا'ونروا في  2012أكتوبر/تشرين ا'ول  18بموجب رسالة مؤرخة  .4

الضفة الغربية أّن المدعية ستوقف عن العمل إيقافاً بL أجر مدة ثLثة أيام عمل استناداً إلى ا'دلة 

 التي ُجمعت خLل التحقيق. 

 
ا%يقاف عن العمل إيقافاً بL أجر أرسلت المدعية ثLث رسائل إليكترونية منفصلة  بعد .5

 2012نوفمبر/تشرين الثاني  1أكتوبر/تشرين ا'ول و 31أكتوبر/تشرين ا'ول و 30مؤرخة 

 تستفسر فيھا عن التاريخ الذي ستعود فيه إلى عملھا.

 
الموارد البشرية في  ةمسؤول تأعلم 2013يناير/كانون الثاني  22بموجب رسالة مؤرخة  .6

إقليم الضفة الغربية المدعية بنقلھا المؤقت من مستشفى قلقيلية إلى مكتب صحة منطقة نابلس اعتباراً 

 . 2013فبراير/شباط  1من 
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الموارد البشرية  ةإلى مسؤول 2013فبراير/شباط  10مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية  .7

 20دعية إن كان النقل مؤقتاً أم دائماً. وبموجب رسالة مؤرخة في إقليم الضفة الغربية استفسرت الم

أّن النقل كان بالفعل  الموارد البشرية في إقليم الضفة الغربية ةمسؤول تشرح 2013فبراير/شباط 

 دائماً 'ّنه "يلبى الضرورات التشغيلية في برنامج الصحة في منطقة نابلس". 

 
 طلبت المدعية مراجعة لقرار نقلھا لمكتب صحة منطقة نابلس.  2013أبريل/نيسان  16في  .8

 
ا'ونروا للمنازعات  رفعت المدعية دعواھا أمام محكمة 2013يونيو/حزيران  6في  .9

 أرِسلت الدعوى إلى الُمدعى عليه.  2013يونيو/حزيران  12("المحكمة")، وفي 

 
 091لمحكمة ا'مر رقم أصدرت ا 2013سبتمبر/أيلول  17في  .10

)UNRWA/DT/2013 ووافقت فيه على طلب الُمدعى عليه لرفع رد متأخر، وتم تحديد الموعد (

 . 2013سبتمبر/أيلول  20النھائي على أّنه 

 
 ، رفع الُمدعى عليه رده على الدعوى. 2013سبتمبر/أيلول  20في  .11

 
 112أصدرت المحكمة ا'مر رقم  2013نوفمبر/تشرين الثاني  14 في .12

)UNRWA/DT/2013(  حظاتھا على رد الُمدعى عليه.  14منحت فيه المدعيةLيوماً لرفع م 

 
المدعية رفعت  2013نوفمبر/تشرين الثاني  23بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .13

 مLحظاتھا على رد الُمدعى عليه. 

 
 104أصدرت المحكمة ا'مر رقم  2014أكتوبر/تشرين ا'ول  7 في .14

UNRWA/DT/2014) تطلب فيه من الُمدعى عليه تناول مزاعم المدعية 104) ("ا'مر رقم ("

 التي تقول فيھا إّنھا لم تتسلم مكتباً ولم توكل إليھا مھام عمل. 
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، وذكر 104مر رقم رفع الُمدعى عليه رده على ا' 2014أكتوبر/تشرين ا'ول  21في  .15

أّنه نظراً إلى الطبيعة المكتظة لمكتب منطقة نابلس وقلة الموارد في الوكالة لم يتم إعطاء المدعية 

ً مكتب ً أو حاسوب ا  لكّنھا حصلت على كليھما في نھاية المطاف. في البداية  ا

 
 30") المؤرخ 109("ا'مر  )UNRWA/DT/2014( 109بموجب ا'مر رقم  .16

طلبت المحكمة من الُمدعى عليه تزويد المحكمة بشرح مفصل عن  2014'ول أكتوبر/تشرين ا

 "الضرورات التشغيلية" المحددة التي بررت نقل المدعية من قلقيلية إلى نابلس. 

 
 وذكر أنّ  109رفع الُمدعى عليه رده على ا'مر رقم  2014نوفمبر/تشرين الثاني  13في  .17

في مستشفى قلقيلية بسبب انھيار العLقات في يفتھا حاجة ملحة ظھرت إلى نقل المدعية من وظ

الُمدعى عليه أيضاً أّن ھذه العLقات الفاشلة قوضت سLمة المدعية وأمنھا وأعاقت  ذكرالعمل. و

فعالية العمل في المستشفى، كما ذكر أّن الوظيفة الشاغرة كانت مLئمة من حيث درجة المدعية 

 114أصدرت المحكمة ا'مر رقم  2014الثاني نوفمبر/تشرين  16ومسؤولياتھا. وفي 

)UNRWA/DT/2014 ومنحت فيه الوقت للمدعية لرفع جواب على رد الُمدعى عليه على (

 . 109ا'مر رقم 

 
رفعت المدعية ردھا  2014نوفمبر/تشرين الثاني  23بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .18

 . 114على ا'مر رقم 

 
  

  حجج المدعية 

 
 المدعية الحجج التالية:  تقدم .19

  

i(  لقد عوقبت أكثر من مرة على الغلطة ذاتھا، حيث كانت المرة ا'ولى عندما أوقفت عن

، والثانية عندما ُنقلت 2012العمل ثLثة أيام إيقافاً بL أجر في أكتوبر/تشرين ا'ول 

 ؛ 2013في يناير/كانون الثاني إلى نابلس 
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ii( الموارد البشرية في إقليم الضفة الغربية لم  ةومسؤول إّن رئيس برنامج الصحة في ا%قليم

'ّنھما واصL إبقاءھا موقوفة يلتزما بقرار مدير عمليات ا'ونروا في الضفة الغربية 

 عن العمل إيقافاً بأجر؛ 

iii(  6دعواھا، وھو وفي تاريخ رفع  2013مارس/آذار  4ُنقلت إلى منطقة نابلس في 

مكتب أو حاسوب ولم توكل إليھا مھام مرتبطة لم يكن لديھا  2013يونيو/حزيران 

 بالعمل؛ 

iv(  .تسلمت بناًء على طلبھا وصفاً وظيفياً "لكّنه لم ُيطبق" حتى رفعت دعوى أمام المحكمة    

 
 تلتمس المدعية ما يلي:  .20

  

i(  العودة إلى وظيفتھا ا'صلية؛ 

ii( التعويض عن ا'ضرار المعنوية والضرر الذي أصاب سمعتھا؛ و 

iii( ا'شخاص الذين شوھوا سمعتھا.  معاقبة 

  

  حجج الُمدعى عليه

   

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .21

  

i(  كان القرار المطعون فيه ممارسة سليمة للسلطة ا+جتھادية للمفوض العام بموجب النظامين

. ولطالما أكد فقه محكمة ا'مم المتحدة 3.4و 2.1ا'ساسيين للموظفين المحليين رقم 

ھذه السلطة و+ تستطيع المحكمة استبدال حكمھا بقرار ا%دارة في ھذا لLستئناف 

 الصدد؛

ii(  يقع عبء إثبات وجود تحامل أو دوافع غير سليمة على المدعية؛ فقد اُتخذ قرار نقل المدعية

إلٮى مكتب صحة نابلس لما فيه مصلحة الوكالة ولبى الضرورات التشغيلية في دائرة 

ذكرت مسؤولة الموارد البشرية في ا%قليم في رسالتھا الصحة في منطقة نابلس كما 

 ؛ 2013براير/شباط ف 20المؤرخة 
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iii(  ُنقلت المدعية إلى وظيفة ودرجة مشابھتين ذات مسؤوليات تتوافق مع مستواھا

 واختصاصاتھا؛ 

iv(  إّن قرار نقل المدعية من مستشفى قلقيلية إلى مكتب صحة نابلس اُتخذ لما فيه مصلحة

 الوكالة؛ 

v( أجر لم ي Lكن قرار نقل المدعية جزءاً من تدبير تأديبي، فقد نفذ ا%يقاف عن العمل إيقافاً ب

،  في حين ُنفذ نقل المدعية في 2012أكتوبر/تشرين ا'ول  18بموجب رسالة مؤرخة 

 ؛2013فبراير/شباط  20

vi(  ،أو عجزت المدعية عن النھوض بعبء تقديم أدلة ُتظھر أّن دوافع النقل كانت غير سليمة

 أّنه شابته دوافع غير سليمة أو أّنه انتھك إجراءات إجبارية؛ 

vii( لم يكن للمدعية الحق في أن ُتستشار قبل نقلھا؛ و 

viii(  ًنتصاف الذي تطلبه المدعية. + أساس قانونياLل 

  

    

 
يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدعية جملة وتفصيLً وأن ترد الدعوى  .22

 بكاملھا. 

  

  ا$عتبارات

 

الذي ُنقلت بموجبه من  2013يناير/كانون الثاني  22تطعن المدعية في القرار المؤرخ  .23

 وظيفة كاتبة في مستشفى قلقيلية إلى مكتب صحة نابلس.

  

 على ما يلي:  2.1ينص النظام ا'ساسي للموظفين المحليين رقم  .24

 
  



                                                                                                                               Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2013/026                                             

                                                                                                                               Judgment No.: UNRWA/DT/2014/049                                             

                                                                                                                                          

                                                                                                                   

Page 7 of 7 

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

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

 

 على التالي:  3.4ينص النظام ا'ساسي للموظفين المحليين رقم  .25

  

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

 والنزاھة. تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة،

 

استناداً إلى النظامين ا'ساسيين للموظفين المذكورين أعLه، من الجلي أّن للمفوض العام  .26

سلطة نقل موظف إلى أي وظيفة في الوكالة. وعLوة على ذلك، لقد أّكدت محكمة ا'مم المتحدة 

 ي: وأفادت بما يل) 3في الفقرة  Kamunyi, 2012-UNAT-194لLستئناف ھذا (انظر حكمھا 

  

تقضي [محكمة ا'مم المتحدة لLستئناف] 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.
 

لئن كانت للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة إ+ّ أّن ھذه السلطة ليست بL قيود كما قضت  .27

 .)Perez-Soto, 2013-UNAT-329محكمة ا'مم المتحدة لLستئناف (انظر الحكم 

  

لكن عندما تطعن المدعية في شرعية دوافع القرار يجب على المحكمة النظر فيما إن استند  .28

 سليمة أم +.  القرار إلى دوافع غير

 
تحتج المدعية في القضية الحاضرة بأّن القرار لم ُيتخذ لما فيه مصلحة الوكالة بل كان  .29

، 2012أكتوبر/تشرين ا'ول  18]يقاف عن العمل إيقافاً بL أجر اعتباراً من لتدبيراً تأديبياً +حقاً 

 وبذلك عوقبت مرتين عن الحدث نفسه. 
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ناًء على طلب المحكمة بمزاعم وقد ذكر في مرافعات عدة يطعن الُمدعى عليه في ھذه ال .30

الضرورات التشغيلية المحددة المحيطة بنقل المدعية. ويذكر الُمدعى عليه أّن حاجة ملحة ظھرت 

إلى نقل المدعية من مستشفى قلقيلية بسبب انھيار العLقات في العمل مما أدى إلى تقويض سLمة 

 عمل في المستشفى. المدعية وأمنھا وأعاق فعالية ال

 
ما ذكرته  114على ا'مر  2014نوفمبر/تشرين الثاني  23يكرر رد المدعية المؤرخ  .31

توكل إليھا مھام متعلقة بالعمل بعد نقلھا وأّنھا بقيت بL مكتب أو حاسوب لمدة  مسابقاً وھو أّنه ل

ل" وأّن موظفين آخرين لكّن المدعية أقرت "بأّن انھياراً أصاب عLقات العمتفوق أحد عشر شھراً. 

 "عملوا ضدھا مثل العصابة" إ+ّ أّنھا لم تشتكي َقط بشأن سLمتھا وأمنھا كما ذكر الُمدعى عليه. 

 
لدى المعاينة ترى المحكمة أّن المدعية + تطعن طعناً جاداً في أسس النقل التي قدمھا  .32

عون فيه كان تدبيراً تأديبياً ثانياً جاء الُمدعى عليه، كما + تدعم الوقائع زعم المدعية أّن القرار المط

بعد ا%يقاف عن العمل إيقافاً بL أجر، بل كان قرار نقل المدعية بعد ا+نھيار المعترف به في 

للسلطة ا+جتھادية للمفوض العام عمLً بالنظامين ا'ساسيين للموظفين العLقات ممارسة سليمة 

 . 4.3و 2.1المحليين 

 
حتى لو لم ينكر الُمدعى عليه أّن المدعية لم تحصل على مكتب أو حاسوب أو مھام عمل  .33

كافية 'شھر عدة لدى نقلھا إلى نابلس، إ+ّ أّن المحكمة تعتبر ھذا فشLً إدارياً، بيد أّن ھذا الفشل في 

 الة. حد ذاته + يتنافى مع ا+ستنتاج بأّن نقل المدعية كان ضرورياً لما فيه مصلحة الوك

 
 لم تثبت المدعية أّن القرار المطعون فيه كان غير شرعي، وبالتالي يجب رد الدعوى.  .34

 
 الخ&صة 

 
 باعتبار ا'سباب متقدمة الذكر، الدعوى مردودة.  .35
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     (ُوقـ̂ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014ديسمبر/كانون ا'ول  2 بتاريخ

 

  

  2014ديسمبر/كانون ا'ول  2 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ̂ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


