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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2013/047                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/008/Corr.01 

Date: 17 February 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  سعيد

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

ا'مم المتحدة وكالة  ااتخذتھ ات("المدعي") ضد قرار وسام جريس سعيدھذه دعوى رفعھا  .1

، %غاثة وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا'ونروا ("الُمدعى عليه")

) توجيه الموظفين 2) الموافقة على تسلسل سير عمل جديد للشعبة المالية، 1وھذه القرارات ھي: 

 تحسنإلى عملية فرصة  إحالة المدعي) 3في الدائرة المالية بعدم تلقي توجيھات من المدعي، 

 . رسمية

  

 الوقائع

 

انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة مسؤول تمويل  2005سبتمبر/أيلول  14اعتباراً من  .2

  في دائرة المشاريع الصغيرة والتمويل الصغير 1والخطوة  18صغير وحسابات على الدرجة 

ُرقي إلى وظيفة رئيس الشؤون  2009سبتمبر/أيلول  1واعتباراً من  .بموجب تعيين محدد ا'جل

 . 4والخطوة  20المالية على الدرجة 

 

عمليات التمويل  ةرئيس ت، أعلم2012مايو/أيار  1بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .3

وتحسنه وتطوره الصغير المدعَي أّن عملية فرصة تحسن غير رسمية أطلِقت بھدف مراقبة أدائه 

 أداء وظائفه.  في

 
يم أداؤه العام على قُ  2012ديسمبر/كانون ا'ول  19في تقرير تقييم أداء المدعي المؤرخ  .4

 التوقعات".  يقصر في تلبيةأّنه "

 
، أوصى مدير دائرة التمويل الصغير بتمديد عقد 2012ديسمبر/كانون ا'ول  19في  .5

 المدعي ستة أشھر بھدف إعطاء المدعي "وقتاً إضافياً لتحسين أدائه". 

 
عبر المدعي عن اختNفه مع تقييم  2012ديسمبر/كانون ا'ول  21بموجب مذكرة مؤرخة  .6

 أدائه ورفض توقيع تقرير تقييم أدائه. 
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أجِري تقييم مؤقت مع المدعي بھدف مراجعة أدائه خNل الربع  2013مايو/أيار  17في  .7

أمثلة عدة من والنظر في شأن تمديد آخر لعقده. وشمل تقرير التقييم المؤقت  2013ا'ول من عام 

 تدني أداء المدعي. 

 
 ةرئيس تإلى دائرة شؤون الموظفين طلب 2013مايو/أيار  17بموجب مذكرة مؤرخة  .8

ديسمبر/كانون ا'ول  31يات التمويل الصغير تجديد عقد المدعي ستة أشھر أخرى، أي حتى عمل

2013 .    

 
 . 2013يونيو/حزيران  21يونيو/حزيران إلى  3أخذ المدعي إجازة َمرضية من  .9

 
عمليات التمويل  ةرئيس توافق 2013يونيو/حزيران  7بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .10

 الصغير على تسلسل جديد للعمل في الشعبة المالية. 

 
 عاد المدعي إلى العمل بعد إجازته الَمرضية. 2013يونيو/حزيران  24في  .11

 
إلى مدير دائرة التمويل  2013يونيو/حزيران  24بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

قبول المھام الموكلة إليه في التسلسل  الصغير مع نسخة إلى مديرة الموارد البشرية رفض المدعي

الجديد لسير العمل، وطلب إجراء تحقيق بشأن التسلسل الجديد لسير العمل في الشعبة المالية وطلب 

 ا%جازة في انتظار التحقيق. 

 
كان المدعي في إجازة وعاد  2013أغسطس/آب  30إلى  2013يونيو/حزيران  26من  .13

 . 2013سبتمبر/أيلول  2إلى العمل في 

 
رد الموظف المسؤول عن دائرة الموارد  2013سبتمبر/أيلول  3بموجب رسالة مؤرخة  .14

بين الموظف  . وفي الرسالة2013يونيو/حزيران  24البشرية على رسالة المدعي المؤرخة 

أداء المدعي مما أدعى إلى إعادة توزيع الواجبات لتلبية  المسؤول عن دائرة الموارد البشرية تدني
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التشغيلية للدائرة، كما لم يجد سبباً %جراء تحقيق وشجع المدعي على استغNل فرصة  الحاجات

 تحسين أدائه من خNل عملية فرصة التحسن. 

 
ُدعي المدعي إلى اجتماع من  2013سبتمبر/أيلول  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .15

فتم ترتيب اجتماع آخر  أجل إطNق عملية فرصة تحسن رسمية لكّن المدعي لم يحضر ا*جتماع،

 رفض المدعي حضوره.  2013سبتمبر/أيلول  5لُيعقد في 

 
أعلم الموظف المسؤول عن  2013سبتمبر/أيلول  6بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .16

وشجع المدعي أّن عملية فرصة تحسن رسمية أطلِقت في اليوم نفسه دائرة الموارد البشرية المدعَي 

 على المشاركة بإيجابية في عملية فرصة التحسن. 

 
مدير دائرة التمويل الصغير  ادع 2013سبتمبر/أيلول  6بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .17

ة غالمدعَي إلى بحث ما يتعلق بفرصة التحسن من الخطة وا'ھداف والنتائج المراد تحقيقھا وصي

 ض المدعي الحضور. رفع التقارير والخطوط الزمنية. ورف

 
أعلم مدير دائرة التمويل الصغير  2013سبتمبر/أيلول  6بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .18

ً أّن فرصة التحسن ستمضي قُدمالمدعي  ورفع إليه نسخة موقعة من خطة العمل الخاصة بفرصة  ا

بشأن أھداف التحسن الرسمية. وُطلب من المدعي رفع تقرير شھري قصير بشأن التقدم الذي يحققه 

 الخطة. 

 
ُدعي المدعي إلى ا*جتماع  2013سبتمبر/أيلول  11بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .19

عمليات التمويل الصغير المزمع عقده في  ةالمشترك ا'ول مع مدير دائرة التمويل الصغير ورئيس

  ذكير المدعيلبحث التقدم الذي يحرزه في تحقيق أھداف الخطة، كما تم ت 2013سبتمبر/أيلول  13

أّن رفضه لحضور ا*جتماع سُيعتبر عNمة على رفضه المتواصل للمشاركة في عملية فرصة 

 التحسن. 

 
عمليات  ة) قرار رئيس1طلب المدعي مراجعة لكل من  2013سبتمبر/أيلول  19في  .20

عمليات  ةتوجيھات رئيس) 2تمويل لالتمويل الصغير الموافقة على تسلسل عمل جديد لشعبة ا
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) قرار الموظف 3ويل الصغير إلى الموظفين في الدائرة المالية بعدم أخذ تعليمات من المدعي، والتم

 المسؤول عن دائرة الموارد البشرية بأن يحيله إلى عملية فرصة تحسن رسمية. 

 
ردت نائبة المفوض العام على  2013أكتوبر/تشرين ا'ول  24بموجب رسالة مؤرخة  .21

 طلب المدعي، وتنص الرسالة في الجزء ذي الصلة على ما يلي: 

 
  

) ...i ل عملية فرصةNإّن المخاوف بشأن مستوى أدائك موثقة جيداً ومثبتة من خ (

 6ة تحسن رسمية في تحسن غير رسمية أدلت نتيجتھا إلى الشروع في عملية فرص

) ... أطلِقت عملية فرصة التحسن لمنحك الفرصة لتحسين ii( 2013سبتمبر/أيلول 

أو )...لم ُتنتھك حقوقك بأي خلل جوھري أو إجرائي أو بدافع غير سليم iii(أدائك العام 

   ا*جتھاد في عملية إعادة ھيكلة دائرة التمويل الصغير. بإساءة استعمال 

 
رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا'ونروا للمنازعات  2013نوفمبر/تشرين الثاني  26في   .22

 ("المحكمة"). 

 

 ، رفع الُمدعى عليه دره على الدعوى. 2013ديسمبر/كانون ا'ول  24في  .23

 
  

  حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .24

  

i( ف ما أخبرNعمليات التمويل الصغير فإّن مھامه بصفته رئيس الشؤون  ةه به رئيستبخ

المالية أوكلت إلى موظفين آخرين بصورة دائمة وذلك ليس فقط خNل غيابه المؤقت 

 في إجازة ُمرضية؛ 
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ii(  التسلسل الجديد لسير العمل ليس مجرد إعادة توزيع لوظائفه بل ھيكل عمل جديد يضع

إشراف موظَفين آخرين أحدھما على ) تحت 20المدعي (وھو موظف على الدرجة 

 . 12واXخر على الدرجة  18الدرجة 

iii(  مبتدئ * الوظائف الموكلة إلى المدعي في التسلسل الجديد لسير العمل ھي وظائف موظف

 MBAسنة من الخبرة وشھادتيه  32تتناسب مع مركزه رئيساً للشؤون المالية "مع 

 "؛ ACPAو

iv( ن غير رسمية قبل إحالته إلى عملية فرصة تحسن لم تتم إحالته إلى عملية فرصة تحس

 رسمية؛ و

v(  كان مشرفوه غير صادقين معه بشأن إعادة ھيكلية الدائرة وبشن دوره الجديد. وكان

 التسلسل الجديد لسير العمل طريقة لدفعه إلى المغادرة. 

    

 يلتمس المدعي ما يلي: .25

  

i( النقل إلى وظيفة متناسبة خارج الدائرة المالية؛ و 

ii( ته وا%جھاد الذي عاناه. ممنحه تعويضاً عن الضرر الذي أصاب كرا 

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .26

 

i(  عناصر الدعوى المتعلقة بالتسلسل الجديد لسير العمل والتعليمات المرتبطة به إلى موظفي

رات ليس قرارات إدارية الدائرة المالية ليست مستوفية لشروط المقبولية 'ّن ھذه القرا

 قابلة للطعن؛ 

ii(  إّن إعادة تنظيم الوظائف والمسؤوليات في الدائرة المالية لم تصل حد إعادة الھيكلية، كما

  ؛أّنھا تغيرات أجريت لما فيه مصلحة الوكالة

iii( لم يؤثر التسلسل الجديد لسير العمل على بنود توظيف المدعي أو حقوقه؛ 
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iv(  ُوموظف آخر  18ضع تحت إشراف موظف على الدرجة * أساس لحجة المدعي بأّنه و

 ؛12على الدرجة 

v(  عنصر الدعوى المرتبط بالتسلسل الجديد لسير العمل ممنوع بفعل الحاجز الزمني، فقد أبلِغ

أغسطس/آب  6وكان بذلك أمامه حتى  2013يونيو/حزيران  7المدعي بھذا القرار في 

 19لب مراجعة القرار في لرفع طلب مراجعة القرار، لكّن المدعي ط 2013

 . 2013سبتمبر/أيلول 

vi(  أنِجزت عملية فرصة التحسن حسب ا'صول بموجب سياسة إدارة ا'داء، واستند قرار

الشروع في عملية فرصة تحسن رسمية إلى ا*ستنتاجات التي تشكلت حسب ا'صول 

 ومفادھا أّن أداء المدعي كان أقل من المستوى المقبول؛ 

vii(  مايو/أيار  1أّنه أحيل إلى عملية فرصة تحسن غير رسمية اعتباراً من أعلِم المدعي

، ولم يتحسن أداؤه خNل العملية غير الرسمية ثم أحيل إلى عملية فرصة التحسن 2012

 ؛ و2013سبتمبر/أيلول  6الرسمية في 

viii( .أساس قانونياً لوسائل ا*نتصاف التي يلتمسھا المدعي * 

  

    

 رد المحكمة الدعوى.يلتمس الُمدعى عليه أن ت .27

  

  ا$عتبارات

  

عمليات التمويل  ة) قرار رئيس1يطعن المدعي في ثNثة قرارات مختلفة في دعواه ھي  .28

 ة) توجيھات رئيس2الصغير القاضي بالموافقة على تسلسل سير عمل جديد للشعبة المالية، 

) 3عمليات التمويل الصغير إلى الموظفين في الدائرة المالية بعدم تلقي توجيھات من المدعي، 

قرار إحالة المدعي إلى عملية فرصة تحسن رسمية، وھو قرار اتخذه الموظف المسؤول عن 

 وستراجع المحكمة كل قرار بصورة منفصلة.  دائرة الموارد البشرية.

 

 ن تنظر في مقبولية الدعوى. يجب على المحكمة في المستھل أ .29
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 في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  2.111 تنص قاعة النظام ا%داري للموظفين المحليين .30

 
  

على الموظف الذي يرغب في الطعن رسمياً في قرار إداري بزعم  .1

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا'ساسي 

وا%داري للموظفين وجميع ا%صدارات ا%دارية ذات الصلة، وذلك 

اتباع الخطوة (أ)،  1.11بموجب النظام ا'ساسي للموظفين رقم 

  إلى: كتابي لمراجعة القرار طلب ا'ولى وھي رفع

مدير المكتب ا%قليمي ل\ونروا المسؤول عن المكتب ا%قليمي،  (أ)

  ...وذلك في حالة أن يكون الموظف موظفاً في أحد المكاتب ا%قليمية

  

* * *  

  

يوماً تقويمياً من التاريخ الذي  60يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خNل .3

  إشعاراً بالقرار ا%داري الذي سيطعن فيه.يتسلّم فيه الموظف 

 

* يجوز لمحكمة بأّنه "من النظام ا'ساسي للمحكمة نصاً صريحاً  3الفقرة  8تنص المادة  .31

المنازعات تعليق المواعيد النھائية السارية على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد النھائية، أو 

 تمديدھا".

 

 Ajdini et alلقد نصت محكمة ا'مم المتحدة لNستئناف ضمن فقھھا في حكمھا رقم  .32

2011-UNAT-108  :على ما يلي 

 
* تكون الدعوى مقبولة إ*ّ إذا رفع الموظف القرار ا%داري المطعون فيه للتقييم 

  ا%داري أو*ً، وكانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد النھائية المحددة.
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عمليات التمويل الصغير القاضي بالموافقة على  ةول المطعون فيه ھو قرار رئيسالقرار ا' .33

ُشمل في الرسالة ا%ليكترونية  وتNحظ المحكمة أّن المدعي .تسلسل جديد لسير العمل للشعبة المالية

 19التي اُتخذ القرار بموجبھا بيد أّنه طلب مراجعة للقرار في  2013يونيو/حزيران  7المؤرخة 

، وبذلك يكون طلب المدعي لمراجعة القرار ممنوعاً بفعل الحاجز الزمني 'ّنه 2013بر/أيلول سبتم

التقويمية ا%جبارية التي تفرضھا قاعدة النظام ا%داري للموظفين  60ُرفع بعد انقضاء ا'يام الـ

لمراجعة . وحيث إّن المحكمة * تملك الو*ية %لغاء أو تمديد الموعد النھائي 2.111المحليين 

من نظامھا ا'ساسي فإّن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية  3الفقرة  8القرار بموجب المادة 

 فيما يتصل بھذا القرار.

  

عمليات التمويل الصغير إلى الموظفين في الدائرة المالية  ةالقرار الثاني ھو توجيھات رئيس .34

بيد  2013سبتمبر/أيلول  2القرار اُتخذ في  بعدم تلقي توجيھات من المدعي. ويزعم المدعي أّن ھذا

عمليات  ةرئيس تالذي بموجبه أقر 2013يونيو/حزيران  7أّن ا'دلة تظھر أّن القرار المؤرخ 

التمويل الصغير التسلسل الجديد لسير العمل للشعبة المالية بّين نقل العديد من مسؤوليات المدعي 

ريضة الدعوى أّنه "أصبح واضحاً [من الرسالة إلى موظفين آخرين، بل إّن المدعي أقر في ع

] أّن واجبات جديدة وأقل أوكلت [إليه]". وتظھر 2013يونيو/حزيران  7ا%ليكترونية المؤرخة 

 2013يونيو/حزيران  24مدير التمويل الصغير أرسل رسالة إليكترونية بتاريخ ا'دلة أيضاً أّن 

اليوم نفسه، رد المدعي على مدير التمويل الصغير  إلى المدعي بشأن التوزيع الجديد للمھام. وفي

 رافضاَ للمشاركة في التسلسل الجديد لسير العمل. 

 
 2حتى لو افترضنا أّن رئيسة عمليات التمويل الصغير أعلمت المدعي شفھياً في  .35

أّنھا أعطت تعليمات إلى الموظفين في الدائرة المالية بعدم اتباع تعليمات  2013سبتمبر/أيلول 

، بل ھو نتيجة للتوزيع الجديد 2013يونيو  7المدعي فإّن ھذا فقط تأكيد على القرار ا'ولي المؤرخ 

* يعيد فتح المھلة الزمنية لطلب  2013سبتمبر/أيلول  2ام. وبذلك فإّن القرار المزعوم المؤرخ للمھ

. وبذلك * يكون ھذا العنصر من الدعوى 2013يونيو/حزيران  7مراجعة القرار ا'ولي المؤرخ 

     مستوفياً لشروط المقبولية.  
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عن دائرة الموارد البشرية بإحالة القرار الثالث المطعون فيه ھو قرار الموظف المسؤول  .36

ويجب على المحكمة النظر إن كان ھذا قراراً إدارياً يمكن  المدعي إلى عملية فرصة تحسن رسمية.

 الطعن فيه أمام المحكمة. 

 
محكمة، تتمتع المحكمة بالو*ية لNستماع لمن النظام ا'ساسي ل 1الفقرة  2بموجب المادة  .37

للطعن "في قرار إداري ُيزعم أّنه * يراعي بنود التعيين أو عقد  إلى الدعاوى التي يرفعھا فرد

 التوظيف" وتختص بإصدار ا'حكام فيھا.

 
، الذي Obino 2014-UNAT-405قضت محكمة ا'مم المتحدة لNستئناف في حكمھا  .38

 بما يلي:، Andati-Amwayi 2010-UNAT-058تقتبس فيه من الحكم 

 
  

ية ذات انطباق عام، وتسعى إلى تشجيع التنفيذ الفعال قد تكون القرارات ا%دار [...]

للغايات، والسياسات، وا'ھداف ا%دارية، ورغم أّن تنفيذ القرار قد يفرض بعض 

المتطلبات ليمارس الموظف حقوقه، إ*ّ أّن القرار * يؤثر بالضرورة في بنود تعيينه 

  أو عقد توظيفه.

  

على طبيعة القرار، وا%طار القانوني الذي اُتخذ سيعتمد إّن ما يشكل قراراً إدارياً  ...

  (التشديد ُمضاف).  بموجبه، وتبعات القرار

 
-Wasserstrom 2014ذكرت محكمة ا'مم المتحدة لNستئناف أيضاً في حكمھا  .39

UNAT-457  ھي أّنه يجب على أّن الميزة الرئيسية للقرار ا%داري الخاضع للمراجعة القضائية

 تؤثر في بنود أو شروط التعيين".‘ ] تبعات قانونية مباشرةأن ينتج [’القرار 

 
على المحكمة النظر إذا كان قرار إحالة المدعي إلى عملية فرصة تحسن رسمية بموجب  .40

 1المعني بإدارة ا'داء الساري اعتباراً من  PD/A/23توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

كان مراعياً لبنود تعيينه أو عقد توظيفه. وبموجب ھذا التوجيه تعتبر عملية  2012أبريل/نيسان 
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من  38فرصة التحسن عملية %دارة تدني ا'داء تقدم فرصة للموظف لتحسين أدائه. وتنص الفقرة 

على أّن عمليات تحسين إدارة ا'داء ھي لفائدة الموظف، وھي  PD/A/23توجيه شؤون الموظفين 

ظف فرصة للتحسن والمساھمة بصورة منتجة في مخرجات الوكالة". وينص مصممة لمنح المو

على أّنه إذا رفض الموظف  40و 38في الفقرتين  PD/A/23توجيه شؤون الموظفين المحليين 

 هيجوز لرئيس الدائرة التوصية بإبعاد المشاركة في عملية فرصة التحسن و* سيما العملية الرسمية

 عن المھام".

 
ّن إطNق عملية فرصة تحسن رسمية مع المدعي ليس قراراً إدارياً يؤثر في أ ترى المحكمة .41

، بل ھو قرار متوسط يعطي الفرصة للموظف لتحسين مستوى أدائه، وبذلك * بنود أو شروط تعيينه

يستطيع المدعي الطعن في ھذا القرار المتوسط مباشرة أمام المحكمة، وليست دعواه مستوفية 

 ي ھذا الصدد. لشروط المقبولية ف

 
 ينتج عّما تقّدم أعNه أّن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية.  .42

  

  خ&صةلا

 

 
 على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  تأسيساً  .43

  

   . الدعوى مردودة

  

 

  

     (ُوقـaع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 فبراير/شباط 17 بتاريخ

 



                                                                                                                               Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2013/047                                             

                                                                                                                             Judgment No.: UNRWA/DT/2015/008/Corr.01  

   

 

Page 12 of 12 

  

 2015فبراير/شباط  17 بتاريخ أدِخَل في السجل

 

  

  

     (ُوقـaع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


