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  مقدمة

 

وكالة ا'مم  ضد قرار اتخذته("المدعية") الباز سعيد رفعتھا لينا عبد القادر  ھذه دعوى .1

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

وھو قرار عدم تثبيتھا في وظيفة معلمة وانتدابھا إلى وظيفتھا السابقة وھي وظيفة آذنة ، عليه")

 مدرسة.

  

  الوقائع

 

وظفت الوكالة المدعية في وظيفة "بوابة/منظفة" بنظام  1999يوليو/تموز  13 اعتباراً من .2

 المياومة في عيادة مخيم الزرقاء في ا'ردن.

  

ُعرض على المدعية تعيين محدد ا'جل في وظيفة   2000مايو/أيار  1اعتباراً من  .3

 . 01والخطوة  1A"بوابة/منظفة" على المستوى 

 
ُعرض على المدعية تعيين مؤقت غير محدد المدة  2012يناير/كانون الثاني  1من اعتباراً  .4

 . 13والخطوة  01وظيفة "آذنة مدرسة" على الدرجة في 

 
وظيفة "معلمة" في مدرسة لانُتدبت المدعية  2012يوليو/تموز  17بموجب رسالة مؤرخة  .5

. ونتيجة لھذا 2012آب /أغسطس 23من  الطالبية ا%عدادية الثانية للبنات على أن يبدأ ذلك اعتباراً 

شھراً، وُشرح  12"، ووضعت تحت فترة تجربة مدتھا 08/09النقل، ُرقيت المدعية إلى "الدرجة 

 لھا ما يلي: 
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بعد ا%تمام الُمرضي لفترة التجربة سُينظر في أمر تثبيتك في وظيفتك الجديدة، وإ+ّ 

  فسوف تخفض رتبتك إلى وظيفتك السابقة. 

 
قيم مشرف اللغة ا%نجليزية أداء المدعية في الغرفة  2012نوفمبر/تشرين الثاني  14في  .6

الصفية وقال إّن المدعية واجھت مشاكل خطيرة في إدارة الغرفة الصفية وإّن إنتاجھا كان دون 

 التوقع المرغوب بكثير.

  

قييم ثMثة من قُيمت المدعية باستخدام تقرير تقييم ا'داء، وتم ت 2013سبتمبر/أيلول  5في  .7

ا'ھداف الستة المترتبة على المدعية على أّنھا "تلبي التوقعات تلبية كاملة"، بيد أّن ا'ھداف الثMثة 

الجوھرية المرتبطة بـ"تقديم الخدمة" و"المعرفة وا+بتكار" قُيمت على أّنھا "فرصة للتحسن"؛ وقُيم 

 كاملة". ا'داء العام للمدعية على أّنه "يلبي التوقعات تلبية 

 
أعلِمت المدعية أّن مشرفيھا أفادوا أّن أداءھا كان غير  2013سبتمبر/أيلول  15في  .8

أغسطس/آب  23ُمرٍض، وبذلك تقرر تمديد الفترة التجريبية ثMثة أشھر إضافية اعتباراً من 

2013 . 

 
قُيمت المدعية في غرفتھا الصفية، وأشار المقيم أّن المدعية  2013سبتمبر/أيلول  16في  .9

لم تكن ناجحة في تحقيق أھداف الدرس ولم تكن قادرة على ضبط الطالبات. ويظھر توقيع المدعية 

  على نموذج التقييم.  

 
اللغة ا%نجليزية في منطقة الزرقاء  اختصاصيراقب  2013أكتوبر/تشرين ا'ول  10في  .10

أداء المدعية في الغرفة الصفية وذكر أّن التخطيط وإدارة الغرفة الصفية لدى المدعية ضعيفان وأّنه 

وذكر اختصاصي اللغة ا%نجليزية أيضاً أّن كانت لديھا مشاكل في ا%مMء ومشاكل في القواعد. 

 + يظھر توقيع المدعية على نموذج التقييم. موقف المدعية وتقبلھا للتوجيه كان سيئاً، و
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تمت مراقبة المدعية مرة أخرى في غرفتھا الصفية،  2013أكتوبر/تشرين ا'ول  13في  .11

وأشار المقّيم أن المدعية واجھت مشاكل خطيرة في ضبط طالباتھا ولجأت إلى التحدث باللغة 

 نموذج التقييم.  العربية في حصة لغة إنجليزية، و+ يظھر توقيع المدعي على

 
من مسؤول إدارة الحياة الوظيفية  2013نوفمبر/تشرين الثاني  13بموجب رسالة مؤرخة  .12

في الموارد البشرية في إقليم ا'ردن، أعلِمت المدعية أّنه بسبب أدائھا غير الُمرضي في الفترة 

وھي وظيفة آذنة مدرسة في إلى وظيفتھا السابقة التجريبية لم يتم تثبيتھا في وظيفتھا وأعيد انتدابھا 

 مدرسة عوجان ا%عدادية المختلطة. 

 
رفعت المدعية طلب مراجعة قرار؛ وبموجب رسالة  2013ديسمبر/كانون ا'ول  23في  .13

وثّبت قرار رد مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن با%نابة  2013ديسمبر/كانون ا'ول  29مؤرخة 

 ادة انتدابھا لوظيفتھا السابقة. التدريس وإع عدم تثبيت المدعية في وظيفة

 
رفعت المدعية دعوى أمام محكمة ا'ونروا للمنازعات  2014فبراير/شباط  26في  .14

 ("المحكمة")، وأرِسلت الدعوى إلى الُمدعى عليه في اليوم نفسه. 

 
 رفع الُمدعى عليه رده على الدعوى.  2014مارس/آذار  28في  .15

 
) UNRWA/DT/2015( 036المحكمة ا'مر رقم أصدرت  2015أبريل/نيسان  1في  .16

") تطلب فيه من الطرفين تقديم مرافعات تشرح التباينات المحيطة بالتقييم 036("ا'مر رقم 

 . 2012ديسمبر/كانون ا'ول  5المزعوم الذي أجِري في 

 
رفع الُمدعى عليه طلب تمديد للوقت وطلب ا%ذن لتقديم مرافعته  2015أبريل/نيسان  3في  .17

 . 2015أبريل/نيسان  17 في
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") قبلت المحكمة 039) ("ا'مر رقم UNRWA/DT/2015( 039بموجب ا'مر رقم  .18

 طلب الُمدعى عليه لتمديد الوقت. 

 
كتبت المدعية إلى قلم المحكمة تطلب من المحكمة توفير  2015أبريل/نيسان  13في  .19

 . 039وا'مر رقم  036ترجمة عربية لUمر رقم 

 
وذكر أّن مكتب  036رفع الُمدعى عليه رده على ا'مر رقم  2015أبريل/نيسان  17في  .20

من مشرف  2012ديسمبر/كانون ا'ول  5للتقرير المؤرخ إقليم ا'ردن أّكد أّن التاريخ المزعوم 

 5اللغة ا%نجليزية كان خطأً كتابياً، وأّكد صحة قول المدعية إّنھا كانت في إجازة َمرضية في 

 5وأّن التاريخ الفعلي للتقييم الذي أجراه مشرف اللغة ا%نجليزية كان  2012بر/كانون ا'ول ديسم

أرسلت المحكمة رد الُمدعى عليه إلى  2015أبريل/نيسان  19. وفي 2011ديسمبر/كانون ا'ول 

 المدعية. 

 
رفعت المدعية تقريراً طبياً ينصح فيه الطبيب الذي أعد التقرير  036رداً على ا'مر رقم  .21

. 2012نوفمبر/تشرين الثاني  20المدعيَة با+ستراحة في البيت مدة ثMثة أسابيع ابتداًء من 

وأرسلت المحكمة مرافعة المدعية إلى الُمدعى عليه، وقد حررت المحكمة التقرير الطبي توخياً 

 حفظ الخصوصية. ل

 
 أرسلت المحكمة ا'مرين المترجمين إلى المدعية.  2015أبريل/نيسان  23في  .22

 
أبريل/نيسان  29طلبت المدعية ا%ذن لرفع مMحظات. وفي  2015أبريل/نيسان  28في  .23

 أرِسل الطلب إلى الُمدعى عليه. 2015

 
  

  ةحجج المدعي
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 تقدم المدعية الحجج التالية: .24

  

i. ؛ 2013"تلبي التوقعات تلبية كاملة" في عام  قُيمت على أّنھا 

ii.  ل الفترة التجريبية وكان أداؤھاMأخِضعت لعمليات مراقبة في الغرفة الصفية مرات عدة خ

 جيداً خMل ھذه الزيارات؛ 

iii.  تم تثبيتھا في وظيفة معلمة بموجب تعيين محدد ا'جل؛ 

iv.  كانت لمديرة المدرسة مشكلة شخصية معھا وكانت تزور الغرفة الصفية يومياً وبدون

إشعار بھدف ا%شارة إلى عيوب المدعية في التدريس. وتعرضت المدعية للتحامل من 

 خMل التقييمات التي أجرتھا مديرة المدرسة؛ 

v.  على قبول تقارير كان التھديد بإرجاعھا إلى وظيفة آذنة مدرسة مستمراً ولذلك أجِبرت

المMحظات بدون التعبير عن رأيھا، ولم توقع تقريرھا السنوي بسبب "أعذار من 

 مشرفھا"؛

vi.    ل الزيارة المزعومة التي أجراھا مشرف اللغة ا%نجليزية فيMكانت في إجازة َمرضية خ

 ؛2012ديسمبر/كانون ا'ول  5

vii. رية ترتبط بالتدريس، ولم يعطھا لم تقدم مديرة المدرسة للمدعية أي نصائح فنية أو إدا

 مشرف اللغة ا%نجليزية فرصة %نھاء درسھا أو مناقشة انتقاداته السلبية معھا؛ 

viii.  كانت مستعدة لتحسين أدائھا بحضور دورات تدريبية؛ 

ix. كان لقرار إعادتھا إلى وظيفة آذنة مدرسة آثار نفسية ضارة على صحتھا؛ و 

x.  وا+كتئاب النفسي. تسبب القرار في معاناة أمھا ا%حباط 

 

 

 تلتمس المدعية أن ُتعاد إلى وظيفة معلمة.   .25

  

  حجج الُمدعى عليه
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 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .26

  

i. اُتخذ قرار عدم تثبيت المدعية في وظيفتھا حسب ا'صول؛ و 

ii.  .نتصاف الذي تطلبه المدعيةMأساس قانونياً ل + 

  

يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدعية جملة وتفصيMً وأن ترد الدعوى  .27

 بكاملھا. 

  

 ا$عتبارات

 
ينة طلب طلبت المدعية ا%ذن لرفع مMحظات. ولدى معا 2015أبريل/نيسان  28في  .28

 المدعية.المدعية تجد المحكمة أّن المرافعة أياً كانت لن تغير نتيجة القضية، وبذلك ترفض طلب 

  

تطعن المدعية في قرار عدم تثبيتھا في  2014فبراير/شباط  26في الدعوى المرفوعة في  .29

 ھا إلى وظيفة آذنة مدرسة. لوظيفة معلمة ونق

 
انُتدبت المدعية في وظيفة "معلمة" في مدرسة  2012أغسطس/آب  23اعتباراً من  .30

وبموجب رسالة  شھراً.  12ة مدتھا ووضعت تحت فترة تجريبي الطالبية ا%عدادية الثانية للبنات

من مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية في  2013نوفمبر/تشرين الثاني  13مؤرخة 

إقليم ا'ردن، أعلِمت المدعية أّنه بسبب أدائھا غير الُمرضي في الفترة التجريبية لم يتم تثبيتھا في 

ة وھي وظيفة آذنة مدرسة في مدرسة عوجان ا%عدادية وظيفتھا وأعيد انتدابھا إلى وظيفتھا السابق

وتحتج المدعية بأّن أداءھا كان ُمرضياً وأّن مديرة المدرسة كانت لديھا مشكلة شخصية  المختلطة.

 معھا وأّنھا تعرضت للتحامل في التقييمات التي أجرتھا مديرة المدرسة.  
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وا%صدارات ا%دارية ا'خرى نورد فيما يلي النظامين ا'ساسي وا%داري الساريين  .31

 على ما يلي: 2.4السارية، حيث ينص النظام ا'ساسي للموظفين المحليين رقم 

 
  

  تخضع التعيينات ل^تمام الُمرضي لما يقل عن شھر من الخدمة تحت التجربة.

  

 
 على ا_تي: VIIفي الجزء  A/4من توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  3تنص المادة  .32

  

  

 من فترة التجربةالغرض . 3
  

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

التي ُيع̀ين فيھا أو ُيعاد انتدابه إليھا، وذلك بھدف تحديد كفاية موقفه فيما يخص مقاييس 

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

)i( التعيين؛ 

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

  

 

 على ما يلي:  VIIالجزء  4من توجيه شؤون الموظفين رقم  1.9تنص المادة  .33

  

تتمثل المقاربة المتبعة في إرساء المدد التجريبية ا'ولية، كما ھي مبينة في توجيه 

شؤون الموظفين ھذا، في توفير فترة كافية من حيث الطول ليتسنى إجراء تقييم 
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سليم 'داء الموظف بھدف البت فيما إن كان على مستوى كاٍف لتلبية متطلبات 

  الوظيفة أم +.[...]

 

 على ما يلي في الجزء ذي الصلة: A/4من توجيه شؤون الموظفين رقم  10تنص المادة  .34

  

في العادة تخضع الخدمة التجريبية، سواًء كانت مرتبطة بتعيين جديد أو نقل أو 

التسجيل في نموذج التقرير الدوري الساري على فئة الموظفين ترقية، للتقييم و

المعنية. ويجب على المسؤولين الذين فّوضت إليھم سلطة تثبيت التجربة أو عدم 

تثبيتھا أن يضمنوا أّن ا%جراءات المتعلقة بتسجيل الخدمة وتقييمھا بواسطة نموذج 

روحة بوضوح وموّقعة التقرير الدوري امُتثلت حسب ا'صول، وأّن قراراتھم مش

  ومؤرخة في سجMت شؤون الموظفين المMئمة.

 
إن برر أداء المدعية قراَر عدم تثبيت تعيينھا في ھذه النقطة يجب على المحكمة أن تنظر  .35

في وظيفة معلمة أم +. وحتى لو كانت للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في تقييم أداء الموظفين 

واحترام القواعد ا%جرائية، ويجب أ+ّ يكون قرارھا إ+ّ أّنه يجب على ا%دارة التصرف بحسن نية 

ل تتعارض مع ا%دارة السليمة. وتستحضر المحكمة ما قضت به تعسفياً أو أن تكون دوافعه عوام

محكمة ا'مم المتحدة لMستئناف، وھو أن ھناك قرينة السMمة ا%دارية للقرارات. وفي القضية 

 الحاضرة يقع على المدعية عبء إثبات أن المشرفين ارتكبوا خطأً جلياً في تقييم أدائھا.

  

الطالبية الثانية للبنات خضع أداؤھا  تدّرس فيھا في مدرسةخMل الفترة التي كانت المدعية  .36

في الغرفة الصفية مراراً للمراقبة والتقييم على يد مشرف اللغة ا%نجليزية واختصاصي اللغة 

ا%نجليزية. وبخMف حجة المدعية أّن أداءھا كان جيداً خMل ھذه الزيارات فإّن الوثائق الواردة في 

لة أداء المدعية الذي كان بعيداً عن أن يكون أداًء وافياً؛ ومن ا'مثلة على الملف جلية في بيان حا
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أّن المدعية لم تكن قادرة  2012نوفمبر/تشرين الثاني  14ذلك أّن مشرف اللغة ا%نجليزية أشار في 

 على ضبط الصف وأّن إنتاج المدعية كان أقل بكثير من التوقعات المرغوبة. 

 
قُيمت المدعية باستخدام تقرير تقييم ا'داء، وتلقت المدعية  2013سبتمبر/أيلول  5في  .37

تقييماً مفاده أّنھا "تلبي التوقعات تلبية كاملة" في مجا+ت "الموقف والنزاھة" و"العMقات" و"القيادة 

وا%دارة"؛  بيد أّنه في ا'ھداف الثMثة الجوھرية المرتبطة بـ"تقديم الخدمة" و"المعرفة وا+بتكار" 

 تقييماً مفاده "فرصة للتحسن"؛ وقُيم ا'داء العام للمدعية على أّنه "يلبي التوقعات تلبية كاملة".  تقلت

 
 

علم مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية في أ 2013سبتمبر/أيلول  15في  .38

مديد الفترة أّن مشرفيھا أفادوا أّن أداءھا كان غير ُمرٍض، وبذلك تقرر ت المدعيةَ إقليم ا'ردن 

 %عطائھا فرصة لتحسن أدائھا.  التجريبية ثMثة أشھر إضافية

 

أكتوبر/تشرين  10و 2013سبتمبر/أيلول  16بعد تمديد الفترة التجريبية قُيمت المدعية في  .39

وتلقت في كل مرة تقييماً ضعيفاً. وقد ارتبطت  2013أكتوبر/تشرين ا'ول  13و 2013ا'ول 

عيوب المدعية بضعف إدارة الغرفة الصفية، وضعف التخطيط، ومشاكل في قواعد اللغة ا%نجليزية 

وا%مMء. ورغم التقييمات العديدة لم يتحسن أداء المدعية َقط طوال الفترة التجريبية البالغة مدتھا 

 ھراً. ش 15

 
استناداً إلى ا'دلة في الملف، وبخMف حجة المدعية، لم يكن أداؤھا جيداً خMل الفترة  .40

 التجريبية. 

 
تحتج المدعية بوجود مشكلة شخصية لدى مديرة المدرسة تجاھھا وأّنھا كانت دائماً تھددھا  .41

مدعية أي برھان على ھذه . ولم تقدم الوظيفة آذنة مدرسة ما لم تقبل تقييماتھا السلبيةبإعادتھا إلى 

التھديدات وتMحظ المحكمة أّن مديرة المدرسة لم تكن المقّيمة خMل الزيارات الصفية، بل كانت 
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مديرة المدرسة الرئيسة المباشرة للمدعية في تقرير تقييم ا'داء الذي تلقت فيه المدعية تقييماً مفاده 

في التقييم الذي لى احتمال تعرض المدعية للتحامل أّنھا "تلبي التوقعات". و+ ترى المحكمة سبيMً إ

أجرته مديرة المدرسة وُوصفت فيه بأّنھا "تلبي التوقعات" ناھيك عن تمديد الفترة التجريبية 

 %عطائھا الوقت للتحسن. 

 
ة استناداً إلى ا'دلة في الملف تقضي المحكمة بأّن قرار عدم تثبيت المدعية في وظيفة معلم .42

انت دوافعه كتعسفياً أو مزاجياً أو وانتدابھا إلى وظيفتھا السابقة، وھي وظيفة آذنة مدرسة، لم يكن 

التحامل أو عناصر خارجة عن الموضوع أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. ولم تقدم 

كانت دوافعه عوامل  كان تعسفياً أوأي دليل مقنع أو غير مقنع لدعم الحجج القائلة إّن القرار المدعية 

تتعارض مع ا%دارة السليمة؛ وقد أظھر سجل أداء المدعية الموثق حسب ا'صول أّن أداءھا لم يكن 

 ت نظرھا إلى عيوبھا. ففي مستوى كاٍف لتلبية متطلبات وظيفتھا رغم ل

 
  

 الخ&صة

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

  

 الدعوى مردودة بكاملھا. 

 

   

  

     (ُوقـbع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 أبريل/نيسان 29 بتاريخ
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 2015أبريل/نيسان  29 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـbع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


