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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Cases Nos.: UNRWA/DT/JFO/2013/050 

                          UNRWA/DT/JFO/2014/006                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/053 

Date: 10 December 2014 

Original:           English 
 

 

  كوزان فرانسواجان  حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

 

  

  مصلح

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا(مم المتحدة 'غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  أحمد محمود البھادلة

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

ورقم  UNRWA/DT/JFO/2013/050ھذا حكم موحد في القضيتين رقم  .1

UNRWA/DT/JFO/2014/006  المرفوعتين من محمد مصلح ("المدعي"). وبعد ا,ط>ع

سائل القانونية والوقائعية المشتركة والع>قة المتداخلة بينھما قررت معلى الدعويين وم>حظة ال

 محكمة ا(ونروا للمنازعات أّن من الم>ئم البت في القضيتين في حكم واحد. 

 

وكالة ا(مم المتحدة 'غاثة وتشغيل ,جئي ارين اتخذتھما رفع المدعي دعويين ضد قر .2

، وھما قرارا تمديد مدة فلسطين في الشرق ا(دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا(ونروا ("الُمدعى عليه")

 فترته التجريبية ستة أشھر، ومن ثم قرار عدم تثبيت تعيينه. 

 
  

  الوقائع 

 

مختبر على  يالمدعي في وظيفة فن وظفت الوكالة 2012أغسطس/آب  1اعتباراً من  .3

في مركز صحة إربد بموجب تعيين محدد ا(جل خاضع لفترة تجريبية مدتھا  1والخطوة  7الدرجة 

 .شھراً  12

 

وفي تقرير مؤرخ  .2013يناير/كانون الثاني  6مركز صحة إربد في  زار مشرف المدعي .4

 ة غير الُمرضية من أداء المدعي: أشار المشرف إلى ا(وجه التالي 2013يناير/كانون الثاني  7

 
  

)i(  فحص عدم قدرة المدعي على إكمال اختبارات أساسية مخبرية مثل

 ؛خضاب الدم
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)ii( مقياس  عدم قدرة المدعي على تشغيل معدات مخبرية أساسية مثل

 ؛ الطيف الضوئي

)iii( عدم إلمام المدعي بأسماء أدوات وأجھزة المختبر وأوصافھا؛ و 

)iv( ج تقرير مخبري سابق من عداد عدم قدرة المدعي على استخرا

 . Sysmex الخ>يا

    

 
وأّنه أعيد  ذكر التقرير أيضاً أّن المدعي تلقى في السابق تدريباً وھو على رأس وظيفته   .5

تدريبه بعدما تجلت عيوبه، كما أسدي إليه النصح بأن "ينعش معرفته الفنية" بالرجوع إلى الدليل 

 المتوفر في المختبر. 

 

 2013يوليو/تموز  23بموجب رسالة إليكترونية إلى مسؤول الصحة في المنطقة تاريخھا  .6

 أوجز المسؤول الطبي ا(قدم في مركز صحة مدينة إربد أداء المدعي في العمل وسلوكه كما يلي:

 
  

)i(  ما زال يفتقر إلى الكفاية الفنية بعد تدريبه وإعادة تدريبه، وھذا ما

 ات في ا'قليم؛ أّكده مسؤول خدمات المختبر

)ii( يتكرر وصوله إلى العمل متأخراً؛ و 

)iii(  ع>قاته سيئة مع زم>ئه ويجري مكالمات ھاتفية شخصية طويلة

 خ>ل ساعات العمل.  

 
مرر المسؤول الطبي ا(قدم ھذه الرسالة ا'ليكترونية في اليوم نفسه إلى معاون إدارة ا(داء  .7

"Bيد الفترة التجريبية للمدعي ستة أشھر اخرى." مشيراً إلى أّن العيوب المذكورة تبرر تمد 
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إلى مسؤول إدارة الحياة  2013يوليو/تموز  23بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

طلب معاون إدارة ا(داء الوظيفية في الموارد البشرية وعم>ً بتوصية مسؤول الصحة في المنطقة 

 الموافقة على تمديد الفترة التجريبية للمدعي ستة أشھر بسبب ا(داء غير الُمرضي. 

 
وافق  2013يوليو/تموز  24بموجب رسالة إليكترونية إلى معاون إدارة ا(داء مؤرخة  .9

 إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية على تمديد الفترة التجريبية للمدعي.   مسؤول

 
أعلم مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في  2013يوليو/تموز  24بموجب رسالة مؤرخة  .10

 الموارد البشرية المدعَي بقرار تمديد فترته التجريبية ستة أشھر أخرى بسبب أدائه غير الُمرضي. 

 
وجه مسؤول خدمات المختبرات في ا'قليم إلى المدعي  2013ر/أيلول سبتمب 11في  .11

 رسالة لفت نظر بسبب أدائه السيء. 

 
طلب المدعي مراجعة لقرار مسؤول  2013سبتمبر/أيلول  24بموجب رسالة مؤرخة  .12

 إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية القاضي بتمديد مدة فترته التجريبية. وطلب المدعي أيضاً 

 مراجعة لقرار مسؤول خدمات المختبرات توجيه رسالة لفت نظر إليه. 

 
 وفي الرد على طلب مراجعة ھذين القرارين أعلمت مديرة عمليات ا(ونروا في ا(ردن .13

 با'نابة المدعَي أّنھا لم تجد وقائع جديدة تبرر تغيير القرارين. 

 
ديسمبر/كانون  31ن الثاني إلى يناير/كانو 1في التقرير الدوري لVداء عن الفترة من  .14

ا(ول أّن المدعي ما زال بحاجة إلى تحسين أدائه في المسؤول ذكر الرئيس  2013ا(ول 

الفحوصات المخبرية وقّيم أداء المدعي على أّنه ", يلبي التوقعات تلبية وافية". وعلّق المسؤول 

 الطبي ا(قدم بالقول إّن المدعي كان دون المستوى المتوقع. 

 
رفع المدعي دعوى بشأن قرار تمديد فترته التجريبية  2013ديسمبر/كانون ا(ول  2في  .15

 لمدة ستة أشھر. 
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بغية الحصول على رأي ثاٍن بشأن كفايات المدعي، أوصى مسؤول الصحة في المنطقة بأن  .16

مج ُتشكل لجنة لمراجعة أداء المدعي وإعاده تقييم أدائه. ووافق على التوصية كل من رئيس برنا

الصحة في ا'قليم ورئيس المنطقة ورئيس مكتب الموارد البشرية في ا'قليم، ومن ثم تشكلت لجنة 

تتألف من ممثلين عن دائرة الصحة ودائرة الموارد البشرية ورئاسة خدمات المختبرات ولجنة 

 الخدمات. 

 
قر إلى خلصت اللجنة إلى أّن المدعي افت 2014يناير/كانون الثاني  28في تقرير مؤرخ  .17

كان مقصراً في المھارات الفنية وبذلك رفعت توصية مفادھا عدم استمرار خدمة المعرفة النظرية و

 المدعي في وظيفة فني مختبر. 

 
رفع رئيس برنامج الصحة  2014يناير/كانون الثاني  29بموجب مذكرة داخلية مؤرخة  .18

'قليم موصياً بعدم تثبيت المدعي في في ا'قليم تقرير اللجنة إلى رئيس مكتب الموارد البشرية في ا

 وظيفته. 

 
أعلم مدير عمليات ا(ونروا في  2014يناير/كانون الثاني  30بموجب رسالة مؤرخة  .19

ا(ردن المدعي أّنه لن ُيثبت في وظيفته بسبب أدائه غير الُمرضي وأّن تعيينه مع الوكالة سينتھي 

 . 2014فبراير/شباط  1اعتباراً من 

 
رفع المدعي طلب مراجعة قرار إزاء قرار الوكالة عدم تثبت  2014فبراير/شباط  11 في .20

 تعيينه. 

 
رفع الُمدعى عليه طلب تمديد الوقت لرفع رد على الدعوى  2014فبراير/شباط  20في  .21

 24ورفع المدعي رداً على طلب تمديد الوقت في  ؛المتعلقة بقرار تمديد الفترة التجريبية للمدعي

 033وذكر أّنه يعترض على الطلب. وبموجب ا(مر رقم  2014فبراير/شباط 

)UNRWA/DT/2014 قبلت المحكمة طلب الُمدعى عليه لتمديد  2014مارس/آذار  4) المؤرخ
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مارس/آذار  6الوقت وأمرت الُمدعى عليه برفع رد في موعد أقصاه نھاية يوم العمل الموافق 

2014. 

 
 دعوى بشأن قرار عدم تثبيت تعيينه. رفع المدعي  2014مارس/آذار  11في  .22

 
رداً على الدعوى ا(ولى التي رفعھا المدعي،  2014مارس/آذار  6رفع الُمدعى عليه في  .23

 . 2014مارس/آذار  13ورفع رده على الدعوى الثانية للمدعي في 

 
  حجج المدعي

 
 تالية بشأن قرار تمديد فترته التجريبية: يقدم المدعي الحجج ال .24

  

)i(  إّنه يلبي متطلبات الوظيفة ويمتلك الكفايات المطلوبة؛ 

)ii(  قام القرار على أسباب خاطئة؛ 

)iii(  كان أساس تمديد فترته التجريبية ھو الخ>ف الشخصي بينه وبين

 مشرفه؛ و

)iv(  .كان القرار تعسفياً وأساء مشرفه استعمال السلطة 

 

        

 
 وفيما يتعلق بقرار عدم تثبيت تعيينه يقدم المدعي الحجج التالية:  .25

  

)i(  كان القرار مسيئاً وأضر بحقوق العمل الخاصة به؛ 

)ii(  ّنه لم يتم) انتھك القرار جميع قوانين العمل الدولية المعترف بھا

 إعطاء إشعار بالقرار؛ 

)iii( قام القرار على أسباب ملفقة؛ و 
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)iv(  ًّنه انتالقرار باطل قانونا) .ھك بنود عقده 

  

 

يلتمس المدعي فسخ القرارين ويطلب التعويض عن الضرر النفسي والمعنوي. وإذا لم ُيَعد  .26

إلى وظيفته بالوضع السابق يلتمس المدعي أن ُيدفع إليه راتب الفترة المتبقية من عقده البالغة مدته 

 ث>ث سنوات. 

  

  حجج الُمدعى عليه

 

الفترة التجريبية للمدعي ومن ثم قرار عدم  الُمدعى عليه الحجج التالية بشأن قرار تمديد يقدم .27

 تثبيت تعيين المدعي: 

  

)i(  للوكالة والمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في تطبيق النظامين

 ا(ساسي وا'داري للموظفين؛ 

)ii( ّن السجل يظھر أّن المدعي كانت  اُتخذ) القراران حسب ا(صول

لديه عيوب بصفته فني مختبر، وھناك أدلة مثبتة على ا(داء غير 

 الُمرضي الذي قدمه المدعي؛ 

)iii(  دارت قبل القرارين مشاورات مع دائرة الموارد البشرية؛ 

)iv( داء عن الفترة من  قّيمVيناير/كانون الثاني  1التقرير الدوري ل

أداء المدعي على أّنه  2013ديسمبر/كانون ا(ول  31إلى  2013

", يلبي التوقعات تلبية وافية"، وقد ُشكلت لجنة لمراجعة وتقييم أداء 

 المدعي، وخلصت إلى أّن المعرفة النظرية للمدعي لم تكن ُمرضية؛ 

)v( لمدعي الفرصة للتحسن لكّنه فشل؛ أعطت الوكالة ا 
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)vi(  داء الُمرضي في خ>ل الفترة التجريبية شرط سابق لتثبيت)ا

 التعيين؛ 

)vii(  عجز المدعي عن رفع أدلة على أّن القرار لم يكن ممارسة سليمة

 للسلطة ا,جتھادية الواسعة التي تتمتع بھا الوكالة؛ و

)viii(  الذي يلتمسه المدعي. , أساس قانونياً ل>نتصاف 

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعويين بكاملھما.   .28

  

 ا$عتبارات

  

  النطاق

 

لم يطعن في أي  هصحيح أّن المدعي طلب مراجعة لقرار توجيه رسالة لفت نظر إليه إ,ّ أنّ  .29

 من الدعويين في ھذا القرار؛ وبذلك لن تتناول المحكمة ھذه المسألة في الحكم. 

  

وفي مسألة زعم المدعي أّنه تعرض 'ساءة استعمال السلطة على يد مشرفه ترى المحكمة  .30

أّن المدعي لم يقدم َقط أي شكوى رسمية في ھذا وبالتالي لم يتم إجراء تحقيق؛ وفي غياب الشكوى 

 الرسمية والتحقيق , يمكن للمحكمة تناول أي من المسائل المتعلقة بھذا الزعم في الدعوى. 

 
صر نطاق الحكم على البت في شرعية قرار تمديد الفترة التجريبية للمدعي لمدة ستة يقت .31

 أشھر وقرار عدم تثبيت تعيينه. 

 

  

  تمديد الفترة التجريبية 
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الذي اتخذه رئيس مكتب الموارد  2012يوليو/تموز  24للبت في س>مة القرار المؤرخ   .32

ما إن كانت الوقائع تبرر قرار تمديد الفترة التجريبية البشرية في ا'قليم يلزم المحكمة أو,ً النظر في

 للمدعي.

  

لدى تدبر ا'طار القانوني وا'داري في ھذه القضية ت>حظ المحكمة أّن النظام ا(ساسي  .33

 ينص على ما يلي:  2.4للموظفين المحليين رقم 

 

  

  .يبيةلتجراتخضع التعيينات ل\تمام الُمرضي لما يقل عن شھر من الخدمة 

 
في الجزء ذي الصلة على ما  PD A/4/Part VII/Rev.7ينص توجيه شؤون الموظفين  .34

   يلي:

  

  
 الغرض من فترة التجربة. 3

  
إّن الغرض من فترة التجربة ھو سبر أغوار ا(داء العام للموظف وإمكانيته في الوظيفة 

وذلك بھدف تحديد كفاية موقفه فيما يخص مقاييس  التي ُيعي[ن فيھا أو ُيعاد انتدابه إليھا،

  أداء معيارية معينة. ويخضع الموظفون للتجربة في حا,ت: 

)i( التعيين؛ 

)ii( .إعادة ا,نتداب أو النقل بترقية أو بدونھا 

  

*  *  *  

  

  تمديد الُمدد التجريبية اولية. . 9
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ا(ولية، كما ھي مبينة في توجيه تتمثل المقاربة المتبعة في إرساء المدد التجريبية  1.9

شؤون الموظفين ھذا، في توفير فترة كافية من حيث الطول ليتسنى إجراء تقييم سليم 

(داء الموظف بھدف البت فيما إن كان على مستوى كاٍف لتلبية متطلبات الوظيفة أم 

ا ,؛ وبذلك , ينبغي عادة أن يكون من الضروري تمديد فترة تجربة أولية، لكن إذ

اقتضت الضرورة ذلك فلن تتجاوز فترة التجربة ا'جمالية المتواصلة مدة ثمانية عشر 

  شھراً تحت أي ظروف.   

  

***  

إذا ُمددت فترة تجربة أولية سواًء لحا,ت التعيين الجديدة أو حا,ت النقل أو  2.9

ن يكون ذلك الترقية، يجب إب>غ الموظف كتابياً بھذا التمديد وا(سباب الداعية له على أ

  قبل انقضاء المدة التجريبية ا(ولية. 

   

 

على  4كان المدعي يعرف جيداً أّنه كان تحت التجربة، حيث ينص كتاب تعيينه في الفقرة  .35

 ما يلي: 

  

تسري من   اثني عشر شھراً تجريبية مدتھا  لخدمةيخضع ھذا التعيين 

ويجوز أن تنھيه الوكالة وفق تقديرھا الوحيد وب> إشعار في أي وقت  ،01/80/2012

خ>ل ھذه الفترة التجريبية، وستثّبت الوكالة ھذا التعيين خطياً إذا كان أداؤك في العمل 

  (التشديد في ا(صل) خ>ل ھذه الفترة التجريبية ُمرضياً.

  

رة الموظفين وأّن من واجبھا كمة أّن للوكالة سلطة اجتھادية واسعة في إداتستحضر المح .36

قبل تثبيت موظف في وظيفة أن تحكم إن كان الموظف م>ئماً للوظيفة أم ,؛ وكما تقدم الذكر فإّن 

 شرط لتثبيت التعيين. الخدمة التجريبية الُمرضية 
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الملف أّن قرار تمديد التعيين التجريبي للمدعي قام على عيوب المدعي، تبين السج>ت في  .37

ھذه العيوب حسب ا(صول وارتبطت بالكفاية الفنية العامة بصفته فني مختبر وكذلك  وقد ُوثقت

بموقفه مع زم>ئه ومشرفيه وعم>ئه. وفي القضية الحاضرة أشار تقرير الزيارة ا'شرافية المؤرخ 

ية إلى أّن ا(داء الفني للمدعي لم ُيعتبر ُمرضياً وأّنه قد أجِريت عمل 2013يناير/كانون الثاني  7

 2013يوليو/تموز  23إعادة تدريب تصحيحية للمدعي. ھذا وتشير الرسالة ا'ليكترونية المؤرخة 

 من المسؤول الطبي ا(قدم إلى أّنه رغم التدريب المتكرر ما زال المدعي يفتقر إلى الكفاية الفنية. 

 
واصل تقديم  من الجلي للمحكمة أّن الوكالة بذلت جھوداً لمساعدة المدعي على التحسن لكّنه .38

أداء يدنو عن المستوى الُمرضي وعجز عن تلبية متطلبات الوظيفة خ>ل الفترة التجريبية ا(ولية؛ 

وبھذا , شك لدى المحكمة في أّن قرار تمديد الفترة التجريبية للمدعي ستة أشھر إضافية بعد ا(شھر 

 ا(ولية كان قراراً م>ئماً بغية منحه فرصة التحسن.  12الـ

 
  

  عدم تثبيت التعيين 

 
 31إلى  2013يناير/كانون الثاني  1في التقرير الدوري (داء المدعي عن الفترة من   .39

ا(ول أّن المدعي ما زال بحاجة إلى التحسن في المسؤول ذكر الرئيس  2013ديسمبر/كانون ا(ول 

تم تقييم أداء المدعي مجال ا,ستخدام الم>ئم لمعدات المختبر وفي إجراء الفحوصات المخبرية، وقد 

على أّنه ", يلبي التوقعات تلبية وافية" . وعلق المسؤول الطبي ا(قدم بالقول إّن أداء المدعي كان 

دون المستوى المتوقع وذكر أّن المدعي حصل على رسالتي لفت نظر إحداھما بسبب تأخره في 

د المسؤول الطبي ا(قدم أّن موقف القدوم إلى العمل، والثانية بسبب أدائه الفني الضعيف؛ كما أفا

المدعي تجاه العم>ء وزم>ئه كان دون "مستوى ا(ونروا" وأّنه "افتقر إلى روح الفريق". ووقع 

، في حين 2014يناير/كانون الثاني  16المشرف ا(ول للمدعي على التقرير الدوري لVداء في 

 .2013ديسمبر/كانون الثاني  23وقع المسؤول الطبي ا(قدم التقرير الدوري لVداء في 
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وفوق ذلك ُشكلت لجنة لمراجعة أداء المدعي وإعادة تقييمه واستنتجت في تقريرھا المؤرخ  .40

أّنھا , تستطيع التوصية بأن يواصل المدعي الخدمة في وظيفة فني  2014يناير/كانون الثاني  28

 مختبر. 

 
اج الذي توصلت إليه اللجنة التي راجعت مع ا(خذ با,عتبار التقرير الدوري لVداء وا,ستنت .41

أداء المدعي وأعادت تقييمه، يتجلى للمحكمة أّن أداء المدعي لم يتحسن كثيراً على ا(قل في 

 الشھرين ا(خيرين من تمديد الفترة التجريبية. 

 
كان المدعي يزعم أّن القرارين قاما على أكاذيب وأسباب ملفقة إ,ّ أّن المحكمة ترى أّن  لئن .42

شھراً من الخدمة مع الوكالة، وأّن  18ملف القضية يظھر أّن أداء المدعي لم يكن ُمرضياً خ>ل 

 المدعي عجز عن تقديم أدلة تثبت العكس. 

 
العمل الدولية المعترف بھا" (ّنه لم يصدر  أّما زعم المدعي أّن القرار انتھك "جميع قوانين .43

إشعار بالقرار، فت>حظ المحكمة أّن ا,ستشھاد بـ"جميع قوانين العمل الدولية المعترف بھا" فھو زعم 

التنظيمي للوكالة وكتاب أعم من أن تتناوله المحكمة. وفوق ذلك تذّكر المحكمة المدعي أّن ا'طار 

تعيين الموظف وفقاً ,جتھادھا على أّنه يجوز للوكالة إنھاء  تعيين المدعي ينصان نصاً صريحاً 

 وحدھا وبدون إشعار في أي وقت خ>ل الفترة التجريبية. 

 
 وفي شأن زعم المدعي أّن القرارين انتھكا عقده وا'طار التنظيمي للوكالة، ت>حظ المحكمة .44

وكتاب تعيين المدعي تعتبر  A/4/Part VIIأّنه بموجب توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

الخدمة التجريبية الُمرضية شرطاً لتثبيت التعيين. وقد كان القرار ا(ولي بتمديد الفترة التجريبية 

للمدعي والقرار ال>حق القاضي بعدم تثبيت تعيينه مراعيين لكتاب تعيين المدعي ول\طار التنظيمي 

 في الوكالة. 
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ع المتطلبات وأّنه سار في عملية استقدام ناجحة فت>حظ أّما زعم المدعي بأّنه امتلك جمي .45

المحكمة أّن ھذه أمور مھمة لكّنھا تبقى خطوات تمھيدية في عملية التثبيت في الوظيفة، حيث ينبغي 

 من أجل التثبيت في الوظيفة. أن يكون ا(داء على ا(قل ُمرضياً 

 
، وبالتالي ن فيھما كانا غير قانونيينم مما سبق أّن المدعي لم يثبت أّن القرارين المطعوزيل .46

     يجب رفض طلبه للعودة إلى الوظيفة ورفض طلب التعويض. 

 
  

  الخ*صة

 
 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .47

  

 الدعويان مردودتان. 

  

  

  

  

     (ُوقـbع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

   2014 ديسمبر/كانون ا(ول 10 بتاريخ

 

  

  2014ديسمبر/كانون ا(ول  10 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـbع)   
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  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


