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  مقدمة

 

وكالة ا&مم المتحدة $غاثة  ضد قرار اتخذته("المدعية") الرفاعي  عائشةرفعتھا  ھذه دعوى .1

وھو ، وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا&ونروا ("الُمدعى عليه")

رام E تدريب قرار عدم رفع درجة وظيفتھا وظيفة عميدة كلية العلوم التربوية ومديرة مركز 

 .18إلى الدرجة  17نساء من الدرجة لل

  

  الوقائع

 

وظفت الوكالة المدعية في وظيفة نائبة عميدة  2006أكتوبر/تشرين ا&ول  1اعتباراً من  .2

 .رام E للنساءتدريب في مركز  15كلية العلوم التربوية على الدرجة 

 

أعلِمت المدعية باختيارھا لوظيفة  2007ديسمبر/كانون ا&ول  26بموجب رسالة مؤرخة  .3

 .16رام E للنساء على الدرجة تدريب "عميدة ومديرة مركز 

 
 . 17، ُرفعت درجة وظيفة المدعية إلى الدرجة 2010يونيو/حزيران  1اعتباراً من  .4

 
أرسلت رئيسة شعبة التعويض وخدمات  2011ليو/تموز يو 27بموجب مذكرة مؤرخة  .5

ا$دارة إلى مسؤولي الموارد البشرية في ا$قليم في الوكالة قاطبة نسخاً من أوصاف وظيفية محلية 

. 17لمراكز التدريب في جميع ا&قاليم، وكانت وظيفة "مدير/عميد مركز تدريب" على الدرجة 

 . 2011سبتمبر/أيلول  6وظيفي في وأقرت المدعية بتسلم نسخة من الوصف ال

 
 2011نوفمبر/تشرين الثاني  24بموجب مذكرة إلى مديرة الموارد البشرية مؤرخة  .6

أوصت رئيسة شعبة التعويض وخدمات ا$دارة برفع درجة وظيفة عميد كلية العلوم التربوية ومدير 

انسجاماً مع إعادة تصنيف مقترحة للوظيفة المعادلة  18إلى الدرجة  17مركز تدريب من الدرجة 

 . 18ميد كلية العلوم التربوية واKداب في ا&ردن إلى الدرجة وھي وظيفة ع
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أقرت مديرة الموارد البشرية الوصف الوظيفي  2011نوفمبر/تشرين الثاني  30في  .7

E لمركز تدريب رام  18لوظيفة عميد كلية العلوم التربوية ومدير مركز تدريب عى الدرجة 

للنساء/كلية العلوم التربوية. وأقرت مديرة E رام /كلية العلوم التربوية ومركز تدريب للرجال

الموارد البشرية رسمياً الوصف الوظيفي لوظيفة عميد كلية العلوم التربوية واKداب في ا&ردن على 

 .18الدرجة 

 
رفعت المدعية ومدير مركز تدريب  2014مايو/أيار  1بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

 . 18إلى الدرجة  17درجتي وظيفتيھما من الدرجة قلنديا طلباً مشتركاً لرفع 

 
رفض رئيس مكتب الموارد  2014مايو/أيار  26بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

 البشرية في ا$قليم الطلب المشترك. 

 
طلبت المدعية مراجعة لقرار عدم رفع درجة وظيفتھا من  2014يوليو/تموز  21في  .10

 . 18إلى الدرجة  17الدرجة 

 
رد مدير عمليات ا&ونروا في  2014أغسطس/آب  19رسالة إليكترونية مؤرخة بموجب  .11

 الضفة الغربية على طلب المدعية لمراجعة القرار وثبت القرار. 

 
رفعت المدعية دعوى أمام محكمة ا&ونروا  2014نوفمبر/تشرين الثاني  16في  .12

 . 2014نوفمبر/تشرين الثاني  19وأرسلت الدعوى إلى الُمدعى عليه في  للمنازعات ("المحكمة")،

 
 رفع الُمدعى عليه رده.  2014ديسمبر/كانون ا&ول  19في  .13

 
رفعت المدعية طلباً لرفع مOحظات على رد الُمدعى عليه،  2015فبراير/شباط  24في  .14

 وأرسل الطلب إلى الُمدعى عليه في اليوم نفسه. 
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* يعترض على الطلب،  هرفع الُمدعى عليه رداً يذكر فيه أنّ  2015مارس/آذار  6 في .15

 . 2015مارس/آذار  8وأرسل رده ھذا إلى المدعية في 

 
وافقت  2015مارس/آذار  8) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 024بموجب ا&مر رقم  .16

 المحكمة على طلب المدعية لرفع مOحظات. 

 
 لمدعية مOحظاتھا على رد الُمدعى عليه.رفعت ا 2015ذار آمارس/ 29في  .17

 
  

  حجج المدعية

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:   .18

  

i(  ينتھك القرار كتاب تعيينھا الذي يرد فيه نص صريح بأّنھا تشغل وظيفة مزدوجة ھي وظيفة

 عميدة ومديرة، ولم يتم إعOمھا َقط بأي تغيير في مسماھا الوظيفي ولم توافق عليه؛ 

ii(  التربوية من مركز وُنقلت كلية العلوم  2009قررت ا$دارة رفع درجة الوظائف في عام

، ولذلك ليس 2011تدريب رام E للنساء إلى مركز تدريب رام E للرجال في عام 

من المOئم تبرير رفض رفع درجة وظيفتھا بنقل كلية العلوم التربوية &ّن ھذا حدث 

 ؛قرار رفع الدرجة ذاتخابعد 

iii(   لم تطلب إعادة تصنيف الوظيفة &ّن وظيفتھا أعيد تصنيفھا سلفاً وأرسيت على ھذه الصفة؛ 

iv(  ثة فيOھي مسؤولة عن المركز ا&كبر من بين مراكز التدريب والتعليم الفني والمھني الث

الضفة الغربية، كما أّن الدورات التي تشرف عليھا وتدّرسھا زادت من حيث العدد 

 يد؛ والتنوع والتعق

v(  عندما راجع مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية القرار المطعون فيه اعتمد خطأً على

 E واقعة مفادھا أّنھا لم تعد تشرف على كلية العلوم التربية في مركز تدريب رام

 لنساء، بيد أّن ھذا اعتبار * صلة له؛ ل
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vi( ي التعليم العالي، والعمل في مركز * ينسجم القرار المطعون فيه مع ا&نظمة والممارسات ف

ر وأكثر تطلباً من التعليم التقليدي مثل كلية العلوم يتدريب وتعليم فني ومھني أصعب بكث

 التربوية؛ و

vii(   .ينتھك القرار المطعون فيه بنود تعيينھا وحقھا في عدم التمييز 

   

 تلتمس المدعية ما يلي:  .19

  

i(  ؛ و2009بأثر رجعي اعتباراً من  18رفع درجة وظيفتھا إلى الدرجة 

ii(  لبيان ا&سباب التي دفعت رئيس برنامج التعليم في إقليم الضفة الغربية إلى إجراء تحقيق

 تعليق تنفيذ قرار رفع درجة وظيفتھا لسنوات عدة.

  

  حجج الُمدعى عليه

 
 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .20

  

i( مة قرار عOوفي ضوء  ؛18إلى الدرجة  17دم رفع درجة وظيفة المدعية من الدرجة س

عمليات ا$صOح في مكتب إقليم الضفة الغربية ُدمجت جميع برامج كلية العلوم 

التربوية في موقع واحد ھو مركز تدريب رام E للرجال، ونتيجة لذلك لم يعد في 

 مركز تدريب رام E للنساء كلية علوم تربوية؛ 

ii(  وفقاً للوصف الوظيفي لوظيفة عميد كلية العلوم التربوية ومدير مركز التدريب تشمل

ا$شراف على وظائف أستاذ وأستاذ مساعد، وھذه  18الوظيفة المصنفة على الدرجة 

 حالة * تنطبق على مركز تدريب رام E للنساء؛ 

iii( ياً أو مزاجياً أو كانت دوافعه لم تقدم المدعية أي دليل على أّن القرار المطعون فيه كان تعسف

التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في 

 القانون؛ 
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iv( ،حات في مكتب إقليم الضفة الغربية  * أساس لزعم المدعية وجود تمييز ضدھاOفبعد ا$ص

لم يعد في مركز تدريب رام E للنساء برنامج كلية علوم تربوية في حين يدير مركز 

تدريب رام E للرجال برنامج كلية العلوم التربوية بكامله، كما أّن رفع درجة الوظيفة 

 قرار الدمج؛ مركز تدريب رام E للرجال تم بعد إتمام  المعنية في

v(  لم يحدث انتھاك لكتاب تعيين المدعية وتوقفت المدعية عن تأدية مھام وظيفة عميد كلية

العلوم التربوية عندما ُدمجت برامج كلية العلوم التربوية في مكان واحد ووضعت تحت 

 إدارة مركز تدريب رام E للرجال؛ 

vi(  ف قول المدعية لم ُيتخذ قرار في عامOفع درجة الوظيفة، ولم تتم بشأن ر 2009بخ

 24إ*ّ في التوصية برفع درجة وظيفة عميد كلية العلوم التربوية ومدير مركز تدريب 

 30وتمت الموافقة على الوصف الوظيفي المعني في  2011نوفمبر/تشرين الثاني 

، بيد أّن رفع الوظيفة لم ينفذ مباشرة بسبب ا$صOحات 2011نوفمبر/تشرين الثاني 

 في إقليم الضفة الغربية؛  الدائرة

vii(   كانت المسؤوليات ا$ضافية لوظيفة عميد كلية العلوم التربوية اعتباراً جوھرياً لرفع

الدرجة، وھذه حالة غير موجودة في مركز تدريب رام E للرجال بعد الدمج الذي تم 

 في مكتب إقليم الضفة الغربية؛ و

viii(  .نتصاف الذي تطلبه المدعيةOأساس ل * 

 

  

 . بكاملھا لتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوىي .21

  

 ا$عتبارات

 
تطعن المدعية في قرار عدم رفع درجة وظيفة عميد كلية العلوم التربوية ومدير مركز  .22

 . 18إلى الدرجة  17تدريب رام E للنساء من الدرجة 
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وتزعم لدعم قولھا  ،2009وظائف العميد اُتخذ في عام  تقول المدعية إّن قرار رفع درجة .23

أّن  2011ھذا أّن رئيس برنامج التعليم في الضفة الغربية أقر بوضوح في ديسمبر/كانون ا&ول 

عميد ، بيد اّن ا&دلة في الملف تظھر أّن إعادة تصنيف وظيفة 18على الدرجة  توظيفة المدعية كان

بب ا$صOحات في مكتب إقليم لم ينفذ بس 18إلى الدرجة  كلية العلوم التربوية ومدير مركز تدريب

التي شملت دمج برامج كلية العلوم التربوية ووضعھا تحت إدارة مركز تدريب رام الضفة الغربية 

 E للرجال. 

 
رغم أّن الوظيفة المشابھة، وھي وظيفة عميد، قد تزعم المدعية أّن درجة وظيفتھا لم ُترفع  .24

سبب للفرق في المعاملة &ّن الوصف الوظيفي تم رفع درجتھا؛ وھي تقول أيضاً إّنه * يوجد 

 للوظيفة التي تشغلھا ھو نفسه للوظيفة التي ُرفعت درجتھا. 

 
في المعاملة في تOحظ المحكمة أّن مدير عمليات ا&ونروا في الضفة الغربية شرح الفرق  .25

ليات على طلب المدعية لمراجعة القرار، فقد أوضح مدير عم 2014أغسطس/آب  19رّده المؤرخ 

أّن مسمى وظيفة المدعية كان "عميد كلية العلوم التربوية في ا&ونروا في الضفة الغربية أّنه رغم 

مركز تدريب رام E للنساء" إ*ّ أّن مھام وظيفتھا ومستوى مسؤولياتھا لم تكن ذاتھا كما ھي على 

وأّنه نتيجة لذلك لم تعد &ّنھا لم تعد تشرف على برنامج كلية العلوم التربوية  18وظيفة الدرجة 

 . ةا$شارة إلى مسمى "عميد كلية العلوم التربوية" في مسماھا الوظيفي ساري

 
التي تشغلھا لھا المسؤوليات من الجلي للمحكمة أّن المدعية * تستطيع الزعم أّن الوظيفة  .26

المترتبة على وظيفة عميد كلية العلوم التربوية ومدير مركز تدريب رام E للرجال. وتبين ذاتھا 

الواجبات والمسؤوليات في مركز تدريب رام E للرجال وفي مركز تدريب رام E للنساء أّن ا&دلة 

تدريب رام  &ّن مركز لم تعد مشابھة في أعقاب ا$صOحات التي شھدھا مكتب إقليم الضفة الغربية

 E للرجال يغطي جميع برامج كلية العلوم التربوية التي ُدمجت في موقع واحد. 

 
لية العلوم التربوية برامج كأّما عدم تحديث الوصف الوظيفي لوظيفة المدعي بعد إصOح  .27

يشمل عبارة عميدة كلية العلوم التربوية ومديرة مركز تدريب رام E للنساء الوصف ما زال &ّن 
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للمدعية. وتOحظ المحكمة فليس اعتباراً ُيعتد به، بل ا*عتبارات المعتد بھا ھي المسؤوليات الفعلية 

وظيفة  * تشمل ا$شراف على 2014-2013أّن مسؤوليات المدعية اعتباراً من السنة ا&كاديمية 

اذ ووظيفة أستاذ مساعد؛ وعلى النقيض من ذلك تشمل وظيفة عميد كلية العلوم التربوية ومدير أست

ا$شراف على أصحاب ھذه الوظائف،  18مركز تدريب رام E للرجال التي ُرفعت إلى الدرجة 

 مما يعني أّن المدعية * تستطيع زعم وقوعھا ضحية للتمييز. 

 
ن فيه * يمتثل ا&نظمة والممارسات ا&خرى المتبعة في تزعم المدعية أّن القرار المطعو .28

التعليم العالي. وھنا تستحضر المحكمة أّن للوكالة نظام أساسي ونظام إداري للموظفين خاصين بھا 

ولھا إصدارات أخرى خاصة بھا وأن للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في تطبيقھا بما في ذلك 

وقد أّكدت محكمة ا&مم المتحدة لOستئناف ھذه السلطة بانتظام تنظيم العمل وتصنيف الوظائف، 

وأفادت أّن ممارسة ھذه السلطة ا*جتھادية * يمكن ا$خOل بھا إ*ّ إذا كان القرار تعسفياً أو كان 

أو عوامل خارجة عن الموضوع أو إن اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. وفي دافعه التحامل 

     ا بقرار الوكالة. ھذا القبيل لن تستبدل المحكمة حكمغياب أخطاء من ھ

 

 
       

 

  الخ&صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .29

  

 الدعوى مردودة. 
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     (ُوقـZع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 أغسطس/آب 10 بتاريخ

 

  

 2015أغسطس/آب  10 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـZع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


