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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/HQA/2014/013                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/030 

Date: 21 May 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  مصري

  

  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

 

 وكالة ا'مم المتحدةاتخذته  ("المدعي") ضد قرار فؤاد سليم مصريھذه دعوى رفعھا  .1

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

إلغاء الوظيفة التي كان يشغلھا، وھي وظيفة مساعد مترجم/مترجم شفھي، ونقله إلى وھو قرار 

 . دائرة التعليم

  

 الوقائع

 

لة في وظيفة مساعد انضم المدعي إلى الوكا 2012فبراير/شباط  19اعتباراً من  .2

في محكمة ا'ونروا للمنازعات ("المحكمة")، وُعين المدعي  15على الدرجة  مترجم/مترجم شفھي

، وخضع التعيين لفترة 2012ديسمبر/كانون ا'ول  31بموجب تعيين محدد ا'جل ينقضي في 

 أشھر. 6تجريبية مدتھا 

 

أعلِم المدعي أّن تعيينه ُثّبت، وفي  2012أكتوبر/تشرين ا'ول  14رسالة مؤرخة  بموجب .3

 31ُمدد تعيين المدعي لفترة أخرى مدتھا سنة تنقضي في  2012ديسمبر/كانون ا'ول  31

 . 2013ديسمبر/كانون ا'ول 

 
كررت القاضية  2013فبراير/شباط  3بموجب رسالة إليكترونية أرِسلت إلى المدعي في  .4

محكمة ما أخبرته به شفھياً في السابق: وھو أّنه ينبغي للمدعي ا+نتباه أكثر لعمله في الالمتفرغة 

 وتحسين جودة ترجماته. 

 
أرسلت رئيسة شعبة التعويض وخدمات ا%دارة مذكرة داخلية  2013فبراير/شباط  14في  .5

إلى مديرة دائرة الموارد البشرية بشأن تحديث وظيفة مساعد مترجم/مترجم شفھي في المحكمة 

فبراير/شباط  7وأشيَر في ھذه المذكرة الداخلية إلى رسالة إليكترونية مؤرخة وإعادة تصنيفھا. 

 ى رئيسة شعبة التعويض وخدمات ا%دارة. من القاضية المتفرغة إل 2013
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، وتقدم 16أعلِن عن وظيفة مترجم في المحكمة على الدرجة  2013فبراير/شباط  21في  .6

 للوظيفة مئة وأربعة وسبعون مرشحاً بمن فيھم المدعي. 

 
ُعقد "اجتماع مناقشة تحسين ا'داء" بين المدعي ومشرفته  2013مارس/آذار  11في  .7

 ا'ولى، وھي رئيسة قلم المحكمة، ومشرفته الثانية، وھي القاضية المتفرغة. 

 
أخذ المدعي مع المرشحين اQخرين الذي أدِرجوا في القائمة  2013أبريل/نيسان  2في  .8

. وكان ا+متحان بنظام إخفاء 16ترجم في المحكمة على الدرجة القصيرة امتحاناً كتابياً لوظيفة م

 وأعِطي المرشحون أرقاماً، ولم ينجح المدعي في ا+متحان.  الھوية

 
ن أداء جديداً مع المدعي، وشّكل ھذا يُعقد اجتماع مناقشة تحس 2013مايو/أيار  8في  .9

في عملية فرصة تحسن رسمية  ا+جتماع نھاية عملية فرصة التحسن غير الرسمية، وتقرر الشروع

 مدتھا شھرين.  2013مايو/أيار  28تبدأ في 

 
أعلمت رئيسة قلم المحكمة المدعي في تقرير يتعلق بعملية  2013يونيو/حزيران  16في  .10

 فرصة التحسن الرسمية أّن عملية فرصة التحسن قد ُتقّصر إذا عجز عن التحسن. 

 
رفع المدعي إلى مديرة دائرة الموارد  2013يونيو/حزيران  20بموجب رسالة مؤرخة  .11

البشرية شكوى من إساءة استعمال السلطة ومن التحرش مع طلب مراجعة لقرار إحالته إلى عملية 

 فرصة التحسن مع ا%فادة القائلة إّن عملية فرصة التحسن قد ُتقّصر إذا عجز عن التحسن. 

 
يوليو/تموز  14و 2013يونيو/حزيران  30تقريرا عملية فرصة التحسن المؤرخين  أشار .12

 إلى أّن أداء المدعي في تحسن.  2013

 
ردت نائبة المفوض العام على طلب المدعي لمراجعة قرار  2013يوليو/تموز  18في  .13

ا'ساسي وا%داري للنظامين وذكرت أّن قرار الشروع في عملية فرصة التحسن اُتخذ بمراعاة كاملة 

 للموظفين وغيرھما من ا%صدارات ا%دارية.
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أّن أداء المدعي  2013يوليو/تموز  28ن المؤرخ سأفاد التقرير النھائي لعملية فرصة التح .14

 الماضية.  30ھر تحسناً كبيراً في ا'يام الـأظ

 
ية أعلم مسؤول الموارد البشر 2013نوفمبر/تشرين الثاني  28بموجب رسالة مؤرخة  .15

 1سُتلغى اعتباراً من  15المدعي أّن وظيفة مساعد مترجم/مترجم شفھي على الدرجة 

، وُعرض عليه أن ُينقل إلى وظيفة مسؤول الحوكمة في دائرة التعليم 2013ديسمبر/كانون ا'ول 

 ، وقبل المدعي العرض. 15مع حماية الراتب على الدرجة  14على الدرجة 

 
المرشح المختار في المحكمة في وظيفة ُعين  2014يناير/كانون الثاني  5من  اعتباراً  .16

 . 16مترجم على الدرجة 

 
أعلِم المدعي بتمديد تعيينه محدد ا'جل  2014يناير/كانون الثاني  8بموجب رسالة مؤرخة  .17

 لمدة ثVث سنوات. 

 
 رار نقله. طلب المدعي مراجعة لقرار إلغاء وظيفته وق 2014فبراير/شباط  26في  .18

 
رفع المدعي دعواه أمام المحكمة، وأرِسلت الدعوى إلى  2014أبريل/نيسان  23في  .19

 رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى.  2014مايو/أيار  23الُمدعى عليه في اليوم نفسه. وفي 

 
أِمر  2015فبراير/شباط  4المؤرخ ) UNRWA/DT/2015( 009بموجب ا'مر رقم  .20

أو  2015فبراير/شباط  15مسألة مقبولية الدعوى مع نھاية يوم العمل الموافق الطرفان بالرد على 

 قبله. 

 
 رفع المدعي طلباً لتمديد الوقت أسبوعين للرد على ا'مر.  2015فبراير/شباط  15في  .21

 
 2015فبراير/شباط  15) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 018بموجب ا'مر رقم  .22

 وافقت المحكمة على الطلب. 
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مارس/آذار  1) في UNRWA/DT/2015( 009المدعي رده على ا'مر رقم  رفع .23

 ، ولم يرفع الُمدعى عليه رداً.2015

 
  حجج المدعي

  

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .24

  

i(  قام القرار على تحيز شخصي؛ 

ii(  إّن انخراط القاضية في شؤون الموظفين يؤدي إلى ا'ضرار 'ّن القاضية + تستطيع البقاء

 محايدة؛ ومتجردة و

iii(  .لم يكن ھناك سبب %لغاء الوظيفة  

 
 يلتمس المدعي ما يلي:  .25

  

i(  إلغاء قرار النقل وإعادته إلى المحكمة في الوضع السابق؛ 

ii(  تعويضاً عن ا'ضرار المعنوية وا'ضرار التي طالت سمعته. منحه 

  

    حجج الُمدعى عليه

 

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية: .26

  

i(  اُتخذ قرار إلغاء وظيفة المدعي حسب ا'صول، فھو قرار اجتھادي كانت دوافعه حاجات

تشغيلية حقيقية. وقد جاء قرار إلغاء وظيفة مساعد مترجم/مترجم شفھي على الدرجة 

في المحكمة بناًء على إعادة تصنيف الوظيفة لتصبح وظيفة مترجم على الدرجة  15

 ؛ 16
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ii(  أعلى من الترجمة من اللغة ا%نجليزية إلى اللغة العربية احتاجت المحكمة إلى مستوى

وبالعكس فيما يخص ترجمة الدعاوى والتقارير وغيرھا من الوثائق لVستعمال الداخلي 

والخارجي؛ كما ظھرت الحاجة إلى مستوى أعلى للترجمة الشفھية في ا+جتماعات 

على ذلك ھو  برھانلالداخلية وجلسات ا+ستماع وغيرھا من ا'غراض الرسمية، وا

شعبة التعويض الموجھة من رئيسة  2013فبراير/شباط  14المذكرة الداخلية المؤرخة 

   وخدمات ا%دارة إلى مديرة الموارد البشرية؛ 

iii(  بمسؤوليات جديدة من حيث الترجمة  16جاءت الوظيفة الجديدة وظيفة مترجم على الدرجة

 والترجمة الشفھية؛ 

iv(  الجديدة لكّنه لم ُيختر لھا، وكان موعد انقضاء التعيين محدد ا'جل تقّدم المدعي للوظيفة

 31ھو  15للمدعي في وظيفة مساعد مترجم/مترجم شفھي على الدرجة 

 16، وُعين المرشح المختار لوظيفة مترجم على الدرجة 2013ديسمبر/كانون ا'ول 

يفة أخرى اعتباراً ، كما قبل المدعي أن ُينقل إلى وظ2014يناير/كانون الثاني  5في 

، مما يعني أّن إعادة تصنيف الوظيفة لم تسفر عن 2013ديسمبر/كانون ا'ول  1من 

 أثر سلبي على بنود تعيين المدعي؛ 

v(  لم يرتبط قرار إعادة تصنيف الوظيفة بعملية فرصة التحسن، كما حّسن المدعي أداءه في

ّنه + طعن في قرار إطVق خVل النصف الثاني من فترة عملية فرصة التحسن، علماً أ

 عملية فرصة التحسن؛

vi(  عجز المدعي عن تقديم أدلة ُيعتد بھا لدعم مزاعمه القائلة بوجود تحيز شخصي من أحد

قاضَيي المحكمة، فقد كانت القاضية المعنية المشرفة الرئيسة الثانية للمدعي وبھذا كانت 

أّن القاضية أرادت إخراجه لھا صفة التدخل في مسائل شؤون الموظفين. وأّما الزعم 

 من المحكمة حتى لو تحسن أداؤه فليس إ+ّ أقاويل؛ و

vii(   مة قرار نقل المدعي إلى وظيفة في دائرة التعليم 'ّنه ُعين بالراتبVذاته مع حماية س

 ، وقبل المدعي العرض. 15الدرجة على الدرجة 

   

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .27
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 ا$عتبارات

  

  المسألة التمھيدية

 

ھذه القضية بيان سبب عدم استطاعته تنحية نفسه عنھا، فقد كان ب كلفالمعلى القاضي  .28

لم يكن قد عمل في المحكمة عندما  كلف بھاالمالمدعي موظفاً في المحكمة؛ وحتى إن كان القاضي 

يعرف القاضية التي كانت مصدر  اُتخذ القرار المطعون فيه وأّنه لم يقابل المدعي َقط، إ+ّ أّنه

تنحية القرار؛ وعليه، لو كانت الظروف مختلفة لكان من الحكمة أن ينحي القاضي نفسه، بيد أّن 

استحالة تحكيم قضية المدعي في ھذه المحكمة أو غيرھا مما يسبب حرماناً من العدل،  النفس تعني

 ولذلك سيفصل القاضي في ھذه الدعوى. 

 

رار إلغاء الوظيفة التي كان يشغلھا، وھي وظيفة مساعد مترجم/مترجم يطعن المدعي في ق .29

 في المحكمة، وكذلك نقله إلى دائرة التعليم.  15شفھي على الدرجة 

 
  

 قرار إلغاء وظيفة المدعي في المحكمة

 
يزعم المدعي أّن قرار إلغاء وظيفته قام على تحيز شخصي من القاضية المتفرغة التي  .30

، كما يزعم أّنه أحيل إلى عملية فرصة تحسن بسبب جدال مع القاضية وأّنه لم أرادت إنھاء عقده

يحصل على تعليمات مVئمة لتحسين أدائه. ويتجلى من ا'دلة الواردة في ملف القضية أّنه من 

إلى تاريخ ھو على ا'قل  2012فبراير/شباط  19الوقت الذي انضم فيه المدعي إلى المحكمة في 

 قُيم أداؤه على أّنه ُمرٍض. -  أي عندما ُمدد تعيينه سنة أخرى – 2012ا'ول  ديسمبر/كانون 31

إلى المدعي أن يولي  2013فبراير/شباط  13لكّن القاضية طلبت في رسالة إليكترونية أرسلتھا في 

انتباھاً أكثر لعمله وأن يحسن جودة ترجماته؛ و+ سبيل إلى الطعن في أّن القاضية المتفرغة مؤھلة 

 اً لتقييم جودة الترجمة من اللغة العربية إلى ا%نجليزية وبالعكس فلغتھا ا'م ھي اللغة العربية. جيد
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وعندما بدأ أداء المدعي يتردى أكثر رأت المحكمة أّن ا%جراء المVئم ھو إحالته إلى عملية  .31

 فرصة تحسن. 

 
يوليو/تموز  14و 2013يونيو/حزيران  30ن تقريرا عملية فرصة التحسن المؤرخاأشار  .32

 28إلى أّن أداء المدعي في تحسن. وأفاد التقرير النھائي لعملية فرصة التحسن المؤرخ  2013

الماضية، مما ينفي وجود  30كبيراً في ا'يام الـ أّن أداء المدعي أظھر تحسناً  2013يوليو/تموز 

كان في نھاية من تطبيق عملية فرصة التحسن عليه الغرض الوحيد  أساس لزعم المدعي أنّ 

 المطاف إنھاء تعيينه بسبب ا'داء غير الُمرضي. 

 
يتجلى من ا'دلة الواردة في ملف القضية أّن القاضية المتفرغة اعتبرت في مطلع عام  .33

لم تكن كافية لتلبية حاجات  15أّن وظيفة مساعد مترجم/مترجم شفھي على الدرجة  2013

وارد البشرية إعادة تصنيف الوظيفة مع وصف وظيفي المحكمة، ولذلك طلبت القاضية من دائرة الم

أرسلت رئيسة شعبة التعويض وخدمات ا%دارة رسالة  2013فبراير/شباط  14جديد. وفي 

الموارد البشرية بشأن تحديث وظيفة مساعد مترجم/مترجم شفھي على الدرجة إليكترونية إلى مديرة 

ن عن وظيفة مترجم في المحكمة على أعلِ  2013فبراير/شباط  21وإعادة تصنيفھا. وفي  15

 . 16الدرجة 

 
إنھاء  اُتخذ لھدف واحد ھو 16على الدرجة يزعم المدعي أّن قرار إعVن وظيفة جديدة  .34

ولم يكن له حق في  2013ديسمبر/كانون ا'ول  31تعيينه، بيد أّن تعيين المدعي انقضى في 

فبراير/شباط  21يدة عندما أعلن عنھا في تجديده؛ ناھيك عن أّن المدعي تقّدم إلى الوظيفة الجد

 . ، وأدِرج في القائمة القصيرة لVمتحان بيد أّنه لم ينجح فيه2013

 
على النقيض من زعم المدعي ھناك فروقات كبيرة بين الوظيفة التي كان يشغلھا والوظيفة  .35

، فالوظيفة التي كان يشغلھا ھي وظيفة مساعد مترجم/مترجم 16الجديدة المصنفة على الدرجة 

شفھي التي كان مسؤو+ً فيھا أمام المترجم/المترجم الشفھي صاحب الوظيفة المصنفة على الدرجة 

الترجمة بل ساعد لم يكن المدعي مسؤو+ً رسمياً عن  15ي الوظيفة المصنفة على الدرجة . وف17

مسؤولية  16في ترجمة الوثائق والتقارير في حين يتولى المترجم/المترجم الشفھي على الدرجة 
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كاملة عن ترجمة الدعاوى وأحكام المحكمة وغيرھا من الوثائق، وھو مسؤول مباشرة أمام رئيسة 

 محكمة. قلم ال

 
+ شك في أّن القاضية المتفرغة قررت ا%عVن عن وظيفة بدرجة أعلى بھدف استقدام  .36

استقدام مترجم على  نجم تلقائياً عنقد ، ويمترجم بأقدمية أكبر وبمسؤوليات وكفايات أكثر من المدع

 . 15لسابقة المصنفة على الدرجة ضرورة إلغاء الوظيفة ا 16الدرجة 

 
لما فيه فقط في قرار إلغاء وظيفة المدعي 'ّنه اُتخذ المحكمة بعدم وجود تحيز  تقضي .37

 مصلحة المحكمة. 

 
  نقل المدعي إلى دائرة التعليم.

 
لكّنه لم ُيختر للوظيفة  16تقدم المدعي للوظيفة الجديدة وظيفة مترجم المصنفة على الدرجة  .38

. وتمشياً 15المدعي المصنفة على الدرجة يفة 'ّنه لم ينجح في ا+متحان، وفي المحصلة ألغَيت وظ

أخذت الوكالة مصلحة موظفھا في عين ا+عتبار إلى  A/9مع توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

 الحد الممكن وضمن الموارد المتاحة وتمكنت من إيجاد وظيفة بديلة مVئمة للمدعي. 

 

+ يقدم أي حجة لدعم ھذا الزعم. ومن الجلي من الملف لكّنه نقله يطعن المدعي في قرار   .39

أّن دائرة الموارد البشرية عقدت اجتماعات معه بشأن نقله مع حماية الراتب والدرجة، كما أّن 

 المدعي قبل النقل، وبھذا + سبيل إلى اعتبار قرار النقل غير شرعي.  

 
  

  

 الخ&صة

 
 على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  تأسيساً  .40

 

 الدعوى مردودة. 
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     (ُوقـ̂ع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015مايو/أيار  21 بتاريخ

 

  

 2015مايو/أيار  21 السجل بتاريخ أدِخَل في

 

  

  

     (ُوقـ̂ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


