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  مقدمة

 

وكالة  مااتخذتھ ينضد قرار("المدعية") صالح محمد عويس  اتان دعويان رفعتھما آ+ءھ .1

في الشرق ا)دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا)ونروا ا)مم المتحدة &غاثة وتشغيل +جئي فلسطين 

) إغHق القضية بشأن شكاوى المدعية من التحرش وإساءة 1ما قرار (وھ، عليه")دعى ("الم

 .) إنھاء تعيينھا لما فيه مصلحة الوكالة2استعمال السلطة و(

  

  الوقائع

 

وظفت الوكالة المدعية بموجب تعيين محدد ا)جل في  2012يوليو/تموز  2من  اعتبارا .2

في الصيدلية المركزية التابعة  14&قليم على الدرجة في ا الخدمات الصيد+نيةوظيفة نائبة مسؤولة 

 لدائرة الصحة في مكتب إقليم الضفة الغربية، وكان التعيين خاضعا لمدة تجريبية مدتھا سنة واحدة. 

 

قُيمت المدعية على أنھا "موظفة  2013مارس/آذار  18مؤرخ  مؤقتدوري في تقرير  .3

في  الخدمات الصيد+نيةوھي مسؤولة  –تظھر مستوى جيدا من الفعالية"، بيد أن مشرفتھا المباشرة 

أشارت إلى ضعف المدعية في حساب ا&مدادات الطبية للعيادة الصحية وعدم قدرتھا على  –ا&قليم 

 ب رئيس برنامج الصحة في ا&قليم "بإجراء تقييم بعد شھرين" للمدعية.تنظيم عملھا، كما أوصى نائ

 
 2013مايو/أيار  28مؤرخة  )تسجيلية"المذكرة ال"مذكرة تسجيلية (في وثيقة تحمل عنوان  .4

في ا&قليم نقاشا دار بينھا وبين المدعية بشأن أوجه القصور في  الخدمات الصيد+نيةوّثقت مسؤولة 

 أداء المدعية. 

 
 28ردت المدعية على المذكرة التسجيلية المؤرخة  2013يونيو/حزيران  10 في .5

 ؛ وفي ھذا الرد طعنت المدعية في أوجه القصور المزعومة في أدائھا. 2013مايو/أيار 
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الخدمات لفتت مسؤولة  2013يوليو/تموز  12مؤرخة أخرى بموجب مذكرة تسجيلية  .6

مشاكل متكررة في أدائھا مشيرة إلى عدم حدوث تحسن في  إلىفي ا&قليم انتباه المدعية  الصيد+نية

 أداء المدعية. 

 
رفعت المدعية شكوى إلى مكتب ا)خHقيات تزعم فيھا  2013يوليو/تموز  16في  .7

في ا&قليم، حيث  الخدمات الصيد+نيةتعرضھا للتحرش وإساءة استعمال السلطة على يد مسؤولة 

أن الصيدلية المركزية وزعت تحاميل منتھية سلطة زعمت المدعية بشأن إساءة استعمال ال

في ا&قليم عن  الخدمات الصيد+نيةالصHحية تستخدم لعHج البواسير، وأنھا لدى إعHمھا مسؤولة 

في ا&قليم الكمية منتھية الصHحية مع الكمية  الخدمات الصيد+نيةھذا الخطأ "خلطت مسؤولة 

 زون ا)دوية. الصالحة" &خفاء أخطائھا في إدارة مخ

 
يوليو/تموز  12ردت المدعية على المذكرة التسجيلية المؤرخة  2013يوليو/تموز  18في  .8

 ؛ وفي ھذا الرد طعنت المدعية في العيوب المزعومة في أدائھا. 2013

 
العام داء ا)قُيم  2013يوليو/تموز  25دعية المؤرخ في التقرير الدوري الخاص بالم .9

ا بعد ھفي ا&قليم "بعدم تعيين الخدمات الصيد+نيةُمرٍض، وأوصت مسؤولة لمدعية على أنه غير ل

 انتھاء الفترة التجريبية"، واتفق نائب رئيس برنامج الصحة في ا&قليم مع ھذه التوصية. 

 
ديسمبر/كانون ا)ول  31ُمددت الفترة التجريبية للمدعية حتى  2013يوليو/تموز  26في  .10

2013 . 

 
طلبت المدعية إعادة تقييم أدائھا الموصوف في التقرير الدوري  2013يوليو/تموز  31في  .11

 . 2013يوليو/تموز  25المؤرخ 
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أعادت المدعية رفع شكواھا إلى مكتب ا)خHقيات ومدير  2013أغسطس/آب  4في  .12

ساءة وھي شكوى إ ،الضفة الغربية مستخدمة ھذه المرة الصيغة الرسميةعمليات ا)ونروا في 

 في ا&قليم.  الخدمات الصيد+نيةاستعمال السلطة والتحرش التي رفعتھا آنفا ضد مسؤولة 

 
طلب مدير عمليات ا)ونروا  2013أغسطس/آب  21بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .13

في الضفة الغربية إلى رئيس برنامج الصحة في ا&قليم جملة أمور منھا إجراء مراجعة دقيقة 

رئيس برنامج الصحة  + سيما فيما يخص مسألة إساءة إدارة مخزون ا)دوية، فردّ  لشكوى المدعية

في ا&قليم على طلب مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية وذكر أنه ُحقق في المسألة بدقة وأنه 

اُتخذت لمعالجة مشاكل ا&دارة كانت قد لم توجد أدلة تدعم زعم المدعية، كما ذكر أن تدابير عدة 

 التي أثارتھا المدعية في شكواھا. 

 
في ا&قليم على  الخدمات الصيد+نيةاتفقت المدعية ومسؤولة  2013سبتمبر/أيلول  16في  .14

 ا)ھداف والمؤشرات المطلوبة لتقييم أداء المدعية من خHل عملية فرصة التحسن. 

 
ليات إلى نائب مدير عم 2013سبتمبر/أيلول  28بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .15

 ا)ونروا في الضفة الغربية استفسرت المدعية عن نتائج التحقيق في شكواھا. 

 
أعلم نائب مدير عمليات  2013سبتمبر/أيلول  30بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .16

شكواھا ُرفعت إلى لجنة التحقيقات في ا&قليم ("لجنة ا)ونروا في الضفة الغربية المدعية أن 

+تخاذ إجراء وأنھا كانت قيد المعالجة بناء على ذلك، كما ذكر أنه سيتم إعHمھا بالنتيجة التحقيق") 

 في الوقت المHئم. 

 
رفعت المدعية شكوى من التحرش الجسدي ضد  2013أكتوبر/تشرين ا)ول  27في  .17

 في ا&قليم.  الخدمات الصيد+نيةمسؤولة 
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رفعت المدعية شكوى  2013نوفمبر/تشرين الثاني  14بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .18

 في ا&قليم إلى مكتب ا)خHقيات.  الخدمات الصيد+نيةأخرى من التحرش ضد مسؤولة 

 
، كان التقييم العام )داء 2013ديسمبر/كانون ا)ول  2في تقرير تقييم أداء المدعية المؤرخ  .19

في  الخدمات الصيد+نية+ تلبي توقعات ا)داء تلبية كاملة". وأوصت مسؤولة المدعية ھو أنھا "

المدعية لما فيه مصلحة الوكالة، كما ذكر نائب رئيس برنامج الصحة في  ا&قليم بإنھاء خدمات

 لم تحقق أھداف ا)داء. ا&قليم أن المدعية 

 
لى عدم وجود أدلة خلصت لجنة التحقيق إ 2014فبراير/شباط  16بموجب تقرير مؤرخ  .20

 في ا&قليم.  الخدمات الصيد+نية&ثبات شكاوى المدعية من التحرش ضد مسؤولة 

 
أعلم مدير عمليات ا)ونروا في الضفة  2014فبراير/شباط  21بموجب رسالة مؤرخة  .21

الخدمات بنتيجة التحقيقات في مزاعم سوء السلوك التي رفعتھا ضد مسؤولة  الغربية المدعية

 في ا&قليم. وتنص الرسالة في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  ةالصيد+ني

 
 

حيث ُوّكلت اللجنة  –لجان تحقيق بالنظر في مزاعمك في مناسبتين  [...] لقد خّولتُ 

، في 2013يوليو/تموز  16ا)ولى بالتحقيق في مزاعم سوء السلوك التي قدمِتھا في 

أكتوبر/تشرين ا)ول  27حين تناول التحقيق الثاني مزاعم سوء السلوك من كل من 

. ولم ُيثبت أي من التحقيقين المزاعم التي 2013نوفمبر/تشرين الثاني  14و 2013

في ا&قليم]؛ وبناء على ذلك، تعتبر الوكالة  الخدمات الصيد+نيةولة قدمِتھا ضد [مسؤ

       ھذه المسألة مغلقة. 

 

طلبت المدعية مراجعة لقرار إغHق القضية بشأن مزاعم  2014مارس/آذار  17في  .22

 التحرش وإساءة استعمال السلطة. 
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وا في الضفة أعلم مدير عمليات ا)ونر 2014أبريل/نيسان  23بموجب رسالة مؤرخة  .23

الغربية المدعية بقرار إنھاء خدماتھا لما فيه مصلحة الوكالة، وتنص الرسالة في الجزء ذي الصلة 

 على ما يلي: 

 
  

نھاية الدوام اعتبارا من  معبناء على ذلك، + خيار لدي سوى إنھاء خدمتك من الوكالة 

داري للموظفين رقم التاريخ الذي تتسلمين فيه ھذه الرسالة بموجب قاعدة النظام ا&

  المعنية بإنھاء الخدمة لما فيه مصلحة الوكالة.  9.109

  

إذا اردِت الطعن في ھذا القرار الذي ُيعد إجراًء تأديبيا، يرجى الرجوع إلى قاعدة 

  [...]2.111النظام ا&داري للموظفين المحليين رقم 

 
 الوكالة.أنھيت خدمة المدعية في  2014أبريل/نيسان  28اعتبارا من  .24

  

طلبت المدعية مراجعة لقرار إنھاء تعيينھا لما فيه مصلحة  2014مايو/أيار  20في  .25

 الوكالة. 

 
رفعت المدعية دعوى إلى محكمة ا)ونروا للمنازعات  2014يوليو/تموز  10في  .26

("المحكمة") تطعن بموجبھا في قرار إغHق القضية بشأن شكاواھا من التحرش وإساءة استعمال 

 .UNRWA/DT/WBFO/2014/032السلطة، وقد ُسجلت ھذه الدعوى تحت رقم القضية 

 
عليه رده على الدعوى في القضية رقم  رفع المدعى 2014أغسطس/آب  12في  .27

UNRWA/DT/WBFO/2014/032. 

 
مدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع الترجمة العربية للرد، ثم أرِسل رفع ال، في التاريخ نفسه .28

 الطلب إلى المدعية التي لم تعترض على طلب المدعى عليه. 
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 2014 أغسطس/آب 27) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 084بموجب ا)مر رقم  .29

 وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع الترجمة العربية للرد. 

 
 رفع المدعى عليه ترجمة عربية للرد في القضية رقم 2014أغسطس/آب  29في  .30

UNRWA/DT/WBFO/2014/032 .ثم أرِسلت الترجمة إلى المدعية ، 

 
ن بموجبھا في عرفعت المدعية دعوى أخرى أمام المحكمة تط 2014سبتمبر/أيلول  11 في .31

دعواھا برقم القضية قرار إنھاء تعيينھا لما فيه مصلحة الوكالة، وُسجلت 

UNRWA/DT/WBFO/2014/043. 

 
رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت المخصص لرفع  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  11 في .32

، وأرِسل الطلب إلى المدعية التي UNRWA/DT/WBFO/2014/043رده على الدعوى رقم 

 لم تعترض على طلب المدعى عليه. 

 
أكتوبر/تشرين ا)ول  15) المؤرخ /UNRWA/DT/2014( 107بموجب ا)مر رقم  .33

 المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى. وافقت  2014

 
رفع المدعى عليه رده على الدعوى في القضية رقم  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  21في  .34

UNRWA/DT/WBFO/2014/043.  

 
رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع الترجمة  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  22في  .35

 وأرِسل الطلب إلى المدعية التي لم ترفع أي رد عليه. العربية للرد؛ 

 
نوفمبر/تشرين الثاني  11) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 112بموجب ا)مر رقم  .36

 وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع الترجمة العربية للرد.  2014
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رفع المدعى عليه ترجمة عربية لرده على الدعوى  2014نوفمبر/تشرين الثاني  13 في .37

 ، ثم أرِسلت الترجمة إلى المدعية. UNRWA/DT/WBFO/2014/043في القضية رقم 

 
، ُدعي الطرفان إلى 2015أكتوبر/تشرين ا)ول  6بموجب إشعار جلسة ا+ستماع المؤرخ  .38

في الغرفة الرئيسية  2015أكتوبر/تشرين ا)ول  14جلسة استماع ُتعقد يوم ا)ربعاء الموافق 

 لHجتماعات في الرئاسة العامة ل[ونروا في عّمان. 

 
ماع، وشاركت فيھا المدعية ومحاميھا ُعقدت جلسة است 2015أكتوبر/تشرين ا)ول  14في  .39

 ومحامي المدعى عليه. 

 
أكتوبر/تشرين ا)ول  15) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 112بموجب ا)مر رقم  .40

") أمرت المحكمة المدعى عليه بتقديم تعليقات كتابية بشأن المسائل الرئيسية التي 112("ا)مر رقم 

 . 2015رين ا)ول أكتوبر/تش 14نوقشت في خHل جلسة ا+ستماع في 

 
رفع المدعى عليه تعليقاته كما أمرته المحكمة، ثم  2015أكتوبر/تشرين ا)ول  29في  .41

 أرِسلت تعليقات المدعى عليه إلى المدعية. 

 
رفعت المدعية مHحظاتھا على تعليقات المدعى عليه  2015نوفمبر/تشرين الثاني  4في  .42

 حظات المدعية إلى المدعى عليه. ، ثم أرِسلت م112Hردا على أمر المحكمة رقم 

  

  حجج المدعية

  

  في مسألة إغHق القضية المتعلقة بشكاوى المدعية

 
 تقدم المدعية الحجج التالية: .43
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i(  أغلِق التحقيق في شكاوى المدعية رغم ا)دلة الدامغة على العكس؛ 

ii(  كانت المدعية ضحية إساءة استعمال السلطة والتحرش على يد مشرفتھا؛ 

iii(  ارتكبت لجنة التحقيق إساءة استعمال للسلطة؛ 

iv(  لم تكن لجنة التحقيق محايدة )نھا تكونت من أعضاء من دائرة الصحة، كما أنھا لم تقابل

التي تعرضت لھا المدعية على يد ن كانوا على علم بإساءة المعاملة الشھود الذي

اءھم في نموذج شاھدا ذكرت المدعية أسم 12مشرفتھا، فقد تجاھلت لجنة التحقيق 

  ا&حالة الخاص بالشكاوى من السلوك المحظور؛ و

v(  .لم تأخذ الوكالة في الحسبان المعاناة النفسية والمعنوية والجسدية للمدعية 

 

 تلتمس المدعية ما يلي: .44

  

i( إعادة فتح التحقيق في شكاواھا؛ 

ii(  تحقيقا جديدا تنفذه لجنة تقصي حقائق محايدة؛ أن تجري الوكالة 

iii( عن الضرر المعنوي والنفسي؛ و تلقي تعويض 

iv(  .تلقي اعتذار رسمي 

  

  في مسألة إنھاء التعيين

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:  .45

  

i(  ؛ 5من  3وكانت درجة تقييمھا  2013يوليو/تموز  2أكملت فترتھا التجريبية في 

ii( كان ينبغي للوكالة أن تعيد تقييم أداء المدعية بعد اثنين وعشرين يوما من إكمال فترتھا  ما

 التجريبية البالغة مدتھا سنة؛ 

iii(  غ عن أخطاء وقعت في الصيدلية، وكان لھا الحق في أنHكانت ضحية انتقام بسبب ا&ب

 ُتحمى من ا+نتقام؛ 
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iv( قة المدعية مع مشرفتھا بعدما رفعت ضدHھا شكاوى من التحرش وإساءة تدھورت ع

 استعمال السلطة؛ 

v(  كان إنھاء تعيينھا مدبرا وانتقاميا؛ 

vi(  لم تكن عملية فرصة التحسن شرعية وأدت إلى إنھاء تعيين المدعية؛ 

vii( استخدمت مشرفتھا تقييم أداء المدعية أداًة &نھاء خدماتھا مع الوكالة؛ و 

viii(  .عانت أضرارا مالية ومعنوية  

 

 يلي: تلتمس المدعية ما .46

  

i(  فسخ قرار إنھاء تعيينھا، وإعادتھا إلى وظيفتھا السابقة بالوضع السابق؛ 

ii(  دفع استحقاقاتھا من تاريخ إنھاء خدمتھا حتى إعادتھا إلى وظيفتھا بالوضع السابق؛ و 

iii(  .التعويض عن ا)ضرار المعنوية المقدرة براتب سنة 

  

  حجج المدعى عليه 

  

  بشكاوى المدعيةفي مسألة إغHق القضية المتعلقة 

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .47

  

i(  مة قرار عدم اتخاذ المزيد من ا&جراءات ردا على شكاوى المدعية، حيث لم يتم إثباتHس

 مزاعمھا؛ 

ii(  التي رفعتھا المدعية، طلبت الوكالة من  2013يوليو/تموز  16بعد الشكوى المؤرخة

أولي، ولم يجد ھذا التقييم أن المزاعم  "دائرة المشتريات واللوجستيات" إجراء تقييم
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في الصيدلية كان يتم التعامل معھا  ا)وضاع الشاذةمثبتة، بل على العكس وجد أن 

 بصورة منتظمة؛ 

iii(    بعد شكاوى التحرش والتحرش الجسدي أوعز مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية

ة في ا&قليم بإجراء إلى رئيس برنامج الصحة في ا&قليم ونائب رئيس برنامج الصح

تحقيق، وقابلت لجنة التحقيق المدعية والجانية المزعومة وأربعة شھود وخلصت إلى 

عدم وجود أدلة تثبت مزاعم المدعية، ولم تطلب المدعية أن تقابل لجنة التحقيق شھودا 

 معينين؛ 

iv( وكالة + تشكل مسائل ا)داء بحد ذاتھا سلوكا محظورا. وفي القضية الحاضرة تعاملت ال

 حسب ا)صول مع المسائل المتعلقة با)داء؛ 

v(  أما حجة المدعية أن لجنة التحقيق لم تكن محايدة )نھا تكونت من موظفين من الدائرة نفسھا

، فقد كان من المرغوب وجود موظفين في لجنة التحقيق ممن لھم علم + تقومفھي حجة 

؛ مال للسلطة على يد لجنة التحقيقبعمليات الدائرة، و+ يوجد دليل على أي إساءة استع

 و

vi(  .نتصاف الذي تلتمسه المدعيةHأساس قانونيا ل + 

  

 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى.  .48

  

 في مسألة إنھاء التعيين 

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .49

  

i( ة مدتھا سنة، وكانت تثبيتھا في الوظيفة مرھونا يبيكان تعيين المدعية رھنا بفترة تجر

 بتقديمھا أداًء ُمرضيا في العمل؛ 
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ii( إلى أوجه قصور موثقة حسب ا)صول  استند قرار إنھاء تعيين المدعية في الفترة التجريبية

 في ا)داء العام للمدعية؛ 

iii( إجراًء  ، فإن القرار المطعون فيه قرار إداري وليسبعكس محتوى رسالة إنھاء التعيين

 تأديبيا؛ 

iv(  رغم قلة ا)دلة بشأن تمديد الفترة التجريبية للمدعية، إ+ أن ھناك أدلة كافية في السجل تبرر

 قرار إنھاء تعيينھا؛ 

v(  شھرا ھو ا&ضراب الذي أثر في  21من أحد أسباب الفترة التجريبية المتواصلة الزائدة عن

 مكتب إقليم الضفة الغربية مدة شھرين؛ 

vi( بعد توصية من نائب رئيس برنامج  2013يوليو/تموز  25م أداء المدعية في أعيد تقيي

مارس/آذار  18الصحة بشأن التقرير المؤقت )داء المدعية، وھو يحمل تاريخ 

 ؛ 2013

vii(   ل عملية فرصة التحسن صحيح أن تقييم أداء المدعيةHأثناء الفترة التجريبية كان من خ

ل + يبطل قرار إنھاء تعيينھا )ن ھناك أدلة كافية على غير سليم، إ+ أن ھذا الخل إجراءً 

 ا)داء غير الُمرضي الذي قدمته المدعية؛ 

viii(  أساس لزعم المدعية بأن إنھاء تعيينھا كان انتقاميا )ن سجل أدائھا غير الُمرضي +

 رفع المدعية للشكاوى ضد مشرفتھا؛ تاريخ يسبق في تاريخه 

ix( غة عن مخالفات، كما ُحقق في الشكاوى وُوجدت أنھا نت مبل_ + توجد أدلة على أن المدعية كا

 غير مثبتة؛ و

x(  ل الفترة لم تقدم المدعية سببا للتدخل فيHالقرار ا+جتھادي للوكالة القاضي بإنھاء تعيينھا خ

 . التجريبية

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى.   .50
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  ا%عتبارات

  

 لة التمھيديةأالمس

 

والقضية رقم  UNRWA/DT/WBFO/2014/032القضية رقم  في .51

UNRWA/DT/WBFO/2014/043  تطعن المدعية في قرارين اتخذتھما الوكالة، علما أن

القرار ا)ول ھو إغHق القضية بشأن شكاواھا من التحرش وإساءة استعمال السلطة، والقرار الثاني 

لمدعية على وجه الخصوص أن إنھاء تعيينھا كان ھو إنھاء تعيينھا لما فيه مصلحة الوكالة. وتزعم ا

. وعليه، تقضي في ا&قليم الخدمات الصيد+نيةانتقاما بسبب الشكاوى التي رفعتھا ضد مسؤولة 

 والبت فيھما في حكم واحد.  تينالمحكمة بوجوب دمج القضي

  

 قرار إغHق القضية بشأن شكاوى المدعية من التحرش وإساءة استعمال السلطة )1

 

بإغHق القضية تطعن المدعية في قرار مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية القاضي  .52

الخدمات بشأن شكاوى إساءة استعمال السلطة والتحرش التي رفعتھا ضد مشرفتھا مسؤولة 

فقد اعتبر مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية أن ا)دلة التي ُحصل  في ا&قليم، الصيد+نية

 عليھا في خHل التحقيق لم تثبت مزاعم المدعية. 

 

بما في ذلك التحرش  –المعني بحظر التمييز والتحرش  06/2010ينص التعميم رقم  .53

 وإساءة استعمال السلطة في الجزء ذي الصلة على ما يلي: –الجنسي 

 
  

  %لتزامات المترتبة على المديرين والمشرفينا
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. على المديرين والمشرفين واجب اتخاذ جميع التدابير المHئمة لتشجيع بيئة عمل 12

أشكال السلوك المحظور [...] ويترتب على المديرين أي شكل من متناغمة خالية من 

وبطريقة والمشرفين التزام يقضي بضمان معالجة الشكاوى فورا وعلى نحو عادل 

  سرية بموجب ا&جراءات المعنية في الوكالة. 

  

***  

على جھة التنسيق تمريرھا إلى مدير ا&قليم في الحا+ت يجب  ،. بعد تسلم شكوى25

التي تقع في المكتب ا&قليمي، أو إلى مدير الموارد البشرية في الحا+ت التي تقع في 

الرئاسة العامة، وكذلك إرسال نسخة إلى مدير دائرة خدمات الرقابة الداخلية وذلك 

مدير الموارد البشرية، حسب ما )غراض المراقبة. وبعد ذلك يعّين مدير ا&قليم أو 

أو وحدة وظيفية &جراء تحقيق أولي يHئم الحالة، موظفا مHئما (أو موظفين مHئمين) 

  للبت فيما إن كان ينبغي إغHق المسألة أو إن كانت الحالة تستوجب تحقيقا رسميا. 

  

***  

  

29Hئم الحالة، أحد . يجوز أن يتخذ مدير ا&قليم أو مدير الموارد البشرية، حسب ما ي

  ا&جراءات التالية: 

  

إذا اعُتبر أن المزاعم بH أساس، وشريطة أن الشكوى ُرفعت باعتقاد معقول بأن ما   ) أ(

يتم ا&بHغ عنه صحيح، فلن ُيتخذ أي إجراء إذا تبين أن الشكوى في غير محلھا أو 

تضرر أنھا باطلة؛ وسُتغلق القضية وسُيقدم لكل من الجاني المزعوم والفرد الم

ُيطلب إلى المشتكين دعم شكاواھم؛  , ويجوز أنهموجز لنتائج التحقيق واستنتاجات

وفي الحا+ت التي ُيوجد فيھا أن الشكاواى لم تقدم بحسن نية أو بدون أسس معقولة، 

 يجوز أن تخضع الشكاواى &جراء تأديبي. 
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ءات إذا اعُتبر أن ھناك أساس وقائعي للمزاعم لكنه + يبرر إقامة إجرا  ) ب(

ي ذآخر، فسوف ُيتخذ قرار بشأن ا&جراء ا&داري ال تأديبية بل يستوجب إجراءً 

علما أنه يجوز أن يشمل ھذا ذكرا + حصرا التدريب ا&لزامي  سُيتخذ في المسألة،

أو التنبيه أو تغيير المھام أو المسؤوليات أو ا&رشاد أو أي إجراء تصحيحي آخر. 

 وُيعلم الموظف والمشتكي بنتيجة التحقيق وبا&جراء قيد ا+تخاذ. 

سوف  إذا اعُتبر أن المزاعم قامت على أسس قوية وأن سوء سلوك قد وقع،  ) ت(

من النظام ا&داري  Xُيشرع بإجراءات تأديبية مHئمة بموجب الفصل العاشر 

من النظام ا&داري للموظفين المحليين،  Xللموظفين الدوليين أو الفصل العاشر 

  ..حسب الحالة.

  

 شكوى إساءة استعمال السلطة •

 
استعمال التي رفعتھا المدعية من إساءة  2013يوليو/تموز  16في الشكوى المؤرخة  .54

في ا&قليم، زعمت أن الصيدلية المركزية  الخدمات الصيد+نيةالسلطة والتحرش ضد مسؤولة 

الخدمات زعت تحاميل منتھية الصHحية تستخدم لعHج البواسير وأنه لدى إعHمھا مسؤولة و

كمية في ا&قليم ال الخدمات الصيد+نية"خلطت مسؤولة  الوضع الشاذفي ا&قليم بھذا  الصيد+نية

 منتھية الصHحية بالكمية الصالحة" &خفاء أخطائھا في إدارة مخزون ا)دوية.

 

أغسطس/آب  21تHحظ المحكمة أن مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية طلب في  .55

إلى رئيس برنامج الصحة في ا&قليم إجراء تقييم دقيق ل[خطاء المزعومة في إدارة مخزون  2013

يس برنامج الصحة في ا&قليم مديَر عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية أن المسألة ، فأعلم رئا)دوية

خضت لتحقيق دقيق وأنه لم توجد أدلة لدعم زعم المدعية، كما أشار رئيس برنامج الصحة في 

ا&قليم إلى أن "جميع ا&جراءات المتخذة في الصيدلية إجراءات طبيعية وقد وثقھا وراجعھا رئيس 

شتريات واللوجستيات". و+ تطعن المدعية في أن ھذا التقييم ا)ولي أجري حسب ا)صول؛ شعبة الم
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وعليه تعتبر المحكمة أن الوكالة أغلقت القضية بصورة صحيحة بشأن شكوى المدعية من إساءة 

 استعمال السلطة. 

 
 وى التحرشاشك •

  

الخدمات مسؤولة زعمت المدعية أيضا أن  2013يوليو/تموز  16في الشكوى المؤرخة  .56

، 2013أكتوبر/تشرين ا)ول  27في ا&قليم تحرشت بھا. وفي شكوى أخرى مؤرخة  الصيد+نية

في ا&قليم  الخدمات الصيد+نيةلتحرش جسدي عندما دفعتھا مسؤولة  تزعمت المدعية أنھا تعرض

خيرة في ا&قليم حسب زعم المدعية. وفي الشكوى ا) الخدمات الصيد+نيةمن مكتب مسؤولة 

في  الخدمات الصيد+نيةزعمت المدعية أن مسؤولة  2013نوفمبر/تشرين الثاني  14المؤرخة 

 . 2013نوفمبر/تشرين الثاني  1ا&قليم حبستھا عن قصد في الصيدلية المركزية في نھاية الدوام في 

 

ن + أساس لزعم المدعية أن مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية أغلق القضية بشأ .57

من التحرش بدون اتخاذ اي إجراء، حيث تبين ا)دلة أن  2013يوليو/تموز  16شكواھا المؤرخة 

 21مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية طلب بموجب الرسالة ا&ليكترونية المؤرخة 

في ا&قليم النظر فيما إن تم تنفيذ أي إجراء لتحسين  من رئيس برنامج الصحة 2013أغسطس/آب 

اخ" في الصيدلية المركزية التابعة &دارة الصحة. وذكر مدير عمليات ا)ونروا في الضفة "المن

الغربية في رسالته ا&ليكترونية أن جميع المزاعم الباقية بدت أنھا مسائل إدارية بحتة باستثناء 

)ونروا ا)خطاء في إدارة مخزونات ا)دوية. وأعلم رئيس برنامج الصحة في ا&قليم مديَر عمليات ا

في الضفة الغربية عن التدابير التي اُتخذت بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لتحسين عHقة العمل 

 في ا&قليم.  الخدمات الصيد+نيةوالتواصل بين المدعية ومسؤولة 

 
أكتوبر/تشرين ا)ول  27ا)دلة أيضا أنه في أعقاب شكوَيي المدعية المؤرختين تبين  .58

في ا&قليم، أجرى  الخدمات الصيد+نيةضد مسؤولة  2013/تشرين الثاني نوفمبر 14و 2013

نائب رئيس برنامج الصحة في ا&قليم ومسؤولة التمريض التابعين لدائرة الصحة تحقيقا. وتطعن 
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، وستبحث المحكمة اbن في المدعية في الطريقة التي أجري بھا التحقيق بشأن ھاتين الشكويين

 مسألة التحقيق. 

 
  

 التحقيق -

 
تزعم المدعية أن التحقيق لم ُينفذ حسب ا)صول، وتزعم أن لجنة التحقيق لم تكن محايدة  .59

)نھا تكونت من أعضاء من إدارة الصحة. وفي ھذا الشأن تHحظ المحكمة أن التعميم العام 

&جراء  ينص على أن على الوكالة تعيين "موظف مHئم" أو أكثر أو "وحدة وظيفية" 06/2010

تقييم أولي. وترى المحكمة أن نائب رئيس برنامج الصحة في ا&قليم ومسؤولة التمريض في ا&قليم 

التابعين لدائرة الصحة ُعينا حسب ا)صول &جراء تقييم أولي وأن المدعية لم تقدم أي دليل على ما 

 تزعمه من غياب الحيادية لدى المحققين. 

 
كانت الحجة الرئيسية  2015أكتوبر/تشرين ا)ول  14في  في جلسة ا+ستماع المنعقدة    .60

الذين ذكرتھم في شكواھا وقابلت فقط أربعة  16للمدعية أن لجنة التحقيق لم تقابل جميع الشھود الـ

 منھم. 

 
"الدليل &جراء التحقيقات في التوجيه الوحيد بشأن الكيفية التي ينبغي بھا إجراء التحقيق ھو  .61

الذي ينص في  2010عن الوكالة ويحمل تاريخ ديسمبر/كانون ا)ول  سوء السلوك" الصادر

 على ما يلي: 38في الصفحة  5الفصل 

 
  

 متعد شھادة الشھود الحجر ا)ساس لكل تحقيق، فالشھود مصدر معلومات ثمين )نھ

تنبغي  الشھود ذوي الصلة بالتحقيقربما +حظوا شيئا مباشرة بحواسھم [...] وجميع 

أولئك وعند البت في مسالة الصلة، فمن القواعد العامة الجيدة ھي تحديد  ،مقابلتھم

  (التشديد مضاف). أعدوا وثائق ُتعنى بالموضوع قيد التحقيقالذين لديھم معلومات أو 
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تمت مقابلة المدعية ومسؤولة  هأن 2014فبراير/شباط  16يبين تقرير التحقيق المؤرخ  .62

في ا&قليم كل على حدة في مناسبتين اثنتين بشأن شكاوى المدعية من التحرش.  الخدمات الصيد+نية

لم تطلب إجراء مقابلة مع أي شاھد بعينه في ا&فادات التي أدلت بھا أن المدعية وتHحظ المحكمة 

وكان الشخص الوحيد الذي ذكرته  ،إلى لجنة التحقيق علما أن ھذه ا&فادات واردة في تقرير التحقيق

س التي قابلتھا لجنة التحقيق، كما قوبل ثHثة شھود آخرين. وتعتبر المدعية في شھاداتھا ھي اbنسة 

المحكمة أن المحققين قابH الشھود الذين اعتبراھم ا)كثر صلة بالتحقيق وقد أصابا في ذلك؛ ولئن 

ابية إ+ أنھا عجزت عن تقديم أي معلومات عن شاھدا في شكواھا الكت 16ذكرت المدعية أسماء 

 صلة شھاداتھم بالمسألة قيد التحقيق.

  

-Flores 2015تHحظ المحكمة أن محكمة ا)مم المتحدة لHستئناف قضت في حكمھا  .63

UNAT-525 أن عدالة ا&جراءات اقتضت من ا&دارة أن تقابل الشھود الذين اقترحتھم المستأنفة 

التي لم  Floresعن قضية وع التحقيق، بيد أن القضية الحاضرة مختلفة التي كانت نفسھا موض

من الشھود الذين اقترحتھم المستأنفة، في حين أن لجنة التحقيق في القضية  أياتقابل فيھا ا&دارة 

الحاضرة قابلت أربعة شھود اقترحتھم المدعية المشتكية. وبخHف زعم المدعية، + يوجد نص في 

 ي للوكالة يلزم المحققين بمقابلة جميع الشھود المقترحين. ا&طار القانون

 
عHوة على ذلك، تHحظ المحكمة أن المدعية لم ترفع أي إفادات كتابية أو وثائق أخرى مع  .64

دعواھا &ثبات مزاعمھا ضد استنتاجات لجنة التحقيق، كما لم تطلب المدعية من المحكمة َقط 

أن المدعية لم تثبت في جلسة ا+ستماع.  وعليه، ترى المحكمة ا+ستمتاع إلى أي شھود بما في ذلك 

 أن شھادة شھود إضافيين كانت ستفيد التحقيق أو أنھا كانت ستعّدل استنتاجات لجنة التحقيق. 

 
 التحرش -
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في ھذه المرحلة تنظر المحكمة في صحة استنتاج لجنة التحقيق بأن شكاوى المدعية من   .65

 التحرش لم يكن لھا أساس.

 

، Messinger, 2011-UNAT-123قضت محكمة ا)مم المتحدة لHستئناف في حكمھا  .66

 بما يلي:

 
  

من الواضح أّن محكمة ا)مم المتحدة للمنازعات + تملك الو+ية للتحقيق في 

من النظام ا)ساسي لمحكمة ا)مم المتحدة  2شكاوى التحرش بموجب المادة 

لكن بغية البّت فيما إن كانت القرارات ا&دارية المطعون فيھا سليمة  للمنازعات؛

الدوافع، يقع ضمن نطاق اختصاص محكمة ا)مم المتحدة للمنازعات النظر في 

  مزاعم التحرش، وھذا يختلف عن إجراء تحقيق من جديد في شكوى من التحرش. 

 

  

ة من التحرش والتحرش وعليه، تقضي المحكمة بأحقيتھا في استعراض شكوى المدعي .67

حتى لو استنتج مدير عمليات ا)ونروا في  في ا&قليم الخدمات الصيد+نيةالجسدي ضد مسؤولة 

 الضفة الغربية أن ا)دلة التي ُحصل عليھا خHل التحقيق لم ُتثبت شكاوى المدعية. 

 

الخدمات في خHل التحقيق تناول المحققان أو+ شكوى المدعية من التحرش ضد مسؤولة   .68

. وفي المقابلة التي 2013أكتوبر/تشرين ا)ول  27وھي الشكوى المؤرخة في ا&قليم،  الصيد+نية

أكتوبر/تشرين  9في ا&قليم قامت في  الخدمات الصيد+نيةأجريت مع المدعية أكدت أن مسؤولة 

ات الخدم"بوضع يديھا على معدة المدعية ودفعتھا" إلى خارج مكتب مسؤولة  2013ا)ول 

كرت نفي ا&قليم أ الخدمات الصيد+نيةفي ا&قليم. وفي المقابلة التي أجريت مع مسؤولة  الصيد+نية

وقد أنكرت ھذه التھمة؛ والشاھد الوحيد الذي كان حاضرا في خHل ھذه الحادثة كانت اbنسة س 

الحادثة  وصف المدعية للوقائع المزعومة. وھناك شھود ثHثة آخرون لم يكونوا حاضرين خHل
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في ا&قليم تعامل الموظفين بطريقة تتصف  الخدمات الصيد+نيةوأكدوا في إفاداتھم أن مسؤولة 

 با+حترام.

 
التي زعمت  2013نوفمبر/تشرين الثاني  14ثم تناول المحققان شكوى المدعية المؤرخة  .69

ر/تشرين الثاني نوفمب 1ُحبست عن قصد داخل الصيدلية المركزية في نھاية الدوام في  ھافيھا أن

الخدمات من المحال أن مسؤولة ، حيث زعمت المدعية في المقابلة التي أجريت معھا أن 2013

في ا&قليم غفلت عن أن المدعية كانت في حّمام السيدات في الصيدلية المركزية في  الصيد+نية

الخدمات ت مسؤولة في ا&قليم الباب. وقد أكد الخدمات الصيد+نيةالوقت الذي أوصدت فيه مسؤولة 

في ا&قليم في المقابلة التي أجريت معھا أنھا اتبعت في يوم الحادثة الروتين القياسي  الصيد+نية

اليومي &غHق الصيدلية في نھاية الدوام، وكما ذكرت أنھا تكون دائما آخر من يغادر المبنى وأنھا 

في ا&قليم أيضا  الخدمات الصيد+نية نفذت جميع ا&جراءات ا)منية &غHق المبنى. وقالت مسؤولة

إنھا لم تكن تعرف أن المدعية كانت ما تزال في المبنى وإنھا عادت فور علمھا أنھا المدعية كانت 

الخدمات محبوسة في الصيدلية المركزية لتفقد الوضع؛ وأكد أربعة شھود في شھاداتھم أن مسؤولة 

 لية المركزية وأنھا تغلق المبنى. ھي آخر من يغادر الصيد في ا&قليم الصيد+نية

 
 ،أخذ ما تقدم في ا+عتبار، تجد المحكمة أن ا)دلة + تدعم زعم المدعية للتحرش عم .70

بل عجزت  فباستثناء شھادة المدعية نفسھا + تدعم أي من شھادات الشھود اbخرين مزاعم التحرش،

في  الخدمات الصيد+نيةالمدعية عن تقديم أي أدلة &ثبات مزاعم التحرش التي تزعم أن مسؤولة 

 ا&قليم ارتكبتھا ضدھا. 

 
 ا+نتقام  -

 
على المحكمة اbن البت فيما إن كانت المدعية فعH ضحية انتقام بسبب رفعھا شكاوى ضد  .71

وحيث إن المدعية تزعم أن التحرش ضدھا بدأ بعد رفعھا  في ا&قليم؛ الخدمات الصيد+نيةمسؤولة 

 شكواھا ا)ولى يجب استحضار التسلسل الزمني لبعض ا)حداث. 
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الخدمات ي وظيفة نائبة مسؤولة فوظفت الوكالة المدعية  2012يوليو/تموز  2من  اعتبارا .72

كتب إقليم الضفة الغربية مع حة في مفي ا&قليم في الصيدلية المركزية التابعة لدائرة الص الصيد+نية

قُيمت  2013مارس/آذار  18مؤرخ  مؤقتدوري في تقرير و تجريبية مدتھا سنة واحدة. فترة

ات والدقة حسابالضعف في لكن "مع نقاط مستوى جيد من الفعالية"  ذاتالمدعية على أنھا "موظفة 

أو السيطرة عليه  م عملھاعلى تنظي ما زالت غير قادرةللعيادة الصحية و الكميات الصادرة بشأن

الخدمات وّثقت مسؤولة  2013مايو/أيار  28ي مذكرة تسجيلية مؤرخة [النص منقول]". وف

 أوجه القصور في أداء المدعية. أشير فيه إلىفي ا&قليم نقاشا دار بينھا وبين المدعية  الصيد+نية

 الخدمات الصيد+نيةمسؤولة  أشارت 2013يوليو/تموز  12مؤرخة أخرى مذكرة تسجيلية وفي 

 عدم حدوث تحسن في أداء المدعية.  إلىفي ا&قليم 

 
 

في ا&قليم لم تكن راضية  الخدمات الصيد+نيةبخHف زعم المدعية، تبين ا)دلة أن مسؤولة  .73

وھو التاريخ الذي رفعت فيھا شكواھا ا)ولى من  بكثير، 2013يوليو/تموز  16عن أداء عملھا قبل 

في ا&قليم. وتعتبر المحكمة أن  الخدمات الصيد+نيةإساءة استعمال السلطة والتحرش ضد مسؤولة 

في ا&قليم  الخدمات الصيد+نيةعHقة العمل بين المدعية مشرفتھا تدھورت بعدما لفتت مسؤولة 

في أدائھا. وبعكس قول المدعية، + تبين ا)دلة الواردة في  انتباه المدعية مرارا إلى أوجه القصور

في  الخدمات الصيد+نيةأنھا كانت ضحية انتقام بسبب رفع شكاواى ضد مسؤولة ملف القضية 

 ا&قليم.

  

يلزم من التحليل الوارد أعHه أن ا&دارة اتخذت ا&جراء المHئم بشأن شكاوى المدعية من  .74

، وتبين ا)دلة أن التحقيق أجري حسب ا)صول وأن قرار إغHق لسلطةالتحرش وإساءة استعمال ا

القضية المتعلقة بشكاوى المدعية كان صحيحا )ن التحقيق استنتج استنتاجا صحيحا مفاده عدم 

وجود أدلة لدعم مزاعمھا. وفوق ذلك، عجزت المدعية عن تقديم أي أدلة على التحرش المزعوم 

في ا&قليم. وبناء على ذلك، الدعوى مردودة في  لخدمات الصيد+نيةاالذي ارتكبته ضدھا مسؤولة 

 ھذا الصدد. 
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 قرار إنھاء تعيين المدعية )2

 
في المستھل تعبر المحكمة عن استھجانھا من محتوى الرسالة التي أعلِمت فيھا المدعية  .75

شرح المدعى عليه في رده على الدعوى أن تعيين ، فقد بقرار إنھاء تعيينھا لما فيه مصلحة الوكالة

المدعية أنِھي بسبب أدائھا غير الُمرضي خHل فترتھا التجريبية، بيد أن رسالة مدير عمليات 

+ تنص على الشيء  –وھي القرار المطعون فيه  – 2014أبريل/نيسان  23ا)ونروا المؤرخة 

المعنية  9.109جب [قاعدة النظام ا&داري] نفسه، حيث تنص الرسالة على أن القرار اُتخذ "بمو

 بإنھاء الخدمة لما فيه مصلحة الوكالة [النص منقول]" وأن القرار "إجراء تأديبي". 

 

طلبت المحكمة إذ مثلت أمام ھذا التضارب بين رد المدعى عليه ونص رسالة إنھاء التعيين  .76

عليقات كتابية في ھذا الشأن. وفي من المدعى عليه توضيحا خHل جلسة ا+ستماع وأمرته بتقديم ت

الصادر عن المحكمة اعترف أن الرسالة وصفت بصورة خاطئة  112رد المدعى عليه على ا)مر 

، كما قال المدعى القرار على أنه إجراء تأديبي في حين أن القرار المطعون فيه كان قرار إداريا

دا إلى ا)دلة في ملف القضية، تقبل عليه إن الوصف الخاطئ ھذا لم يلحق ضررا بالمدعية. واستنا

المحكمة شرح المدعى عليه )ن من الواضح أن المدعية لم تخضع &جراء تأديبي، بيد أن المحكمة 

تعتبر أن من المؤسف جدا أنه لم ُيثر أي من الطرفين ھذا الخطأ قبل المحكمة وأن المحكمة 

 اضطرت بمحض ذاتھا إلى ا&شارة إلى ھذا الخطأ الجلي. 

 
وفي مسألة إنھاء تعيين موظف لما فيه مصلحة الوكالة، تنص قاعدة النظام ا&داري  .77

 على ما يلي:  1الفقرة  1.109للموظفين المحليين رقم 

 
  

إنھاء الخدمة ھو إجراء تنھي به الوكالة تعيين موظف بموجب النظام ا)ساسي للموظفين 

بإنھاء الخدمة بموجب نظام عمل الموظفين  ، وذلك بإعطاء الموظف إشعارا كتابيا1.9 رقم
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، شريطًة أّنه يجوز إنھاء تعيين الموظف خHل التعيين التجريبي من دون إشعار 3.9رقم 

 مسبق في أي وقت قبل التثبيت الكتابي للتعيين.

 
 على ما يلي: 2.4ينص النظام ا)ساسي للموظفين رقم  .78

  

  ھر من الخدمة تحت التجربة.تخضع التعيينات لeتمام الُمرضي لما يقل عن ش

  

 على ما يلي:  1.9ينص النظام ا)ساسي للموظفين المحليين رقم  .79

  

يجوز للمفوض العام إنھاء تعيين أي موظف في أي وقت إذا كان ھذا ا&جراء، في 

 رأيه، في مصلحة الوكالة.

 
 

فبراير/شباط  1الساري منذ  A/4/Part. VII/Rev.7ينص توجيه شؤون الموظفين     .80

 في الجزء ذي الصلة على ما يلي: 1993

 
  الغرض من فترة التجربة

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

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

  عيارية معينة. ويخضع الموظفون للتجربة في حا+ت: أداء م

)i( التعيين؛ 

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

  

***  
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  إشعار الموظف بالتجربة في حالة النقل والترقية .6

  

سوف ُيبلّغ الموظف بالِمثل  [...] إذا قُررت أي حا+ت تمديد لفترة التجربة ا)ولية،

  كتابياً وسُيعطى أسباب التمديد. 

***  

  تمديد الُمدد التجريبية اولية. 9

   

لذلك + ينبغي عادة أن يكون من الضروري تمديد فترة التجربة ا)ولية، لكن إذا  1,9

أصبح ذلك ضروريا يجب أ+ يتعدى إجمالي فترة التجربة المتواصلة ثمانية عشر شھرا 

  أي ظروف. تحت

   

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

الترقية، يجب إبHغ الموظف كتابياً بھذا التمديد وا)سباب الداعية له على أن يكون ذلك 

  قبل انقضاء المدة التجريبية ا)ولية. 

***  

الُمرضية شرطاً لتثبيت التعيين والنقل  . في جميع الظروف، تعتبر الفترة التجريبية11
  والترقية.

   
  يجوز إنھاء التعيينات بH إشعار خHل الفترة التجريبية أو خHل أي تمديد لھا. 12

  

وتHحظ المحكمة أن  تحتج المدعية بوقوع أخطاء إجرائية في خضم تمديد فترتھا التجريبية، .81

بموجب تعيين محدد ا)جل مع فترة  2012يوليو/تموز  2الوكالة وظفت المدعية اعتبارا من 

يوليو/تموز  26أن الفترة التجريبية للمدعية مددت في شھرا. وتبين ا)دلة  12تجريبية مقدارھا 

موظفين ؛ وتHحظ المحكمة أن توجيه شؤون ال2013ديسمبر/كانون ا)ول  31حتى  2013

A/4/Part. VII/Rev.7  ينص على وجوب تبليغ الموظف بقرار تمديد الفترة التجريبية كتابيا قبل

سواء كان دليH وثائقيا  –المدعى عليه عن رفع أي دليل . وقد عجز انقضاء الفترة التجريبية ا)ولية
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إزاء قرار تمديد الفترة التجريبية للمدعية أو أي إشعار بھذا القرار للمدعية، مما  –أو غير ذلك 

يتجلى للمحكمة أن الوكالة ارتكبت خطأ في أنھا لم تطبق بنود توجيه شؤون الموظفين رقم 

A/4/Part. VII/Rev.7 . 

 

 23رخة ذكر في رسالته المؤتHحظ المحكمة أن مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية  .82

أن المدعية أحيلت إلى عملية فرصة التحسن خHل فترتھا التجريبية، بيد أن  2014أبريل/نيسان 

. ولدى مHحظة المحكمة لھذا التضارب المدعى عليه لم يتناول ھذه المسألة في رده على الدعوى

بأن يوضح ) 112خHل جلسة ا+ستماع وأمرت المدعى عليه +حقا (في ا)مر رقم  تناولت المسألة

 فيما إن احيلت المدعية إلى عملية فرصة التحسن أم +. 

 
، 2010مارس/آذار  17تنص سياسة إدارة ا)داء الخاصة بالموظفين المحليين، المؤرخة  .83

 : 1الخاص بالعملية الرسمية، وتحديداً في الحاشية  IIIعلى اbتي في الفرع 

 
لعمليتين ذاَتي صلة لكّنھما "تعتمد عملية فرصة التحسن على ا&دارة الفعالة 

منفصلتين؛ والعملية ا)ولى ھي فترة التجربة (المرجع: توجيه شؤون الموظفين 

)، والثانية ھي التأديب وا&جراءات الخاصة بسوء السلوك A4 part VIIالمحليين 

). أو+، إّن وجود A10 part III(المرجع: توجيه شؤون الموظفين المحليين 

ييم الموظفين خHل فترة التجربة يضمن تقييَم الموظفين، الذين عمليٍة فعالٍة لتق

يكملون فترة التجربة بصورة ُمرضية، تقييما مفاده أّنھم قادرين على تقديم أداء 

بمستويات ُمرضية باتساق. أّما عملية فرصة التحسن، فھدفھا إعادة ا)داء المتردي 

؛ وليس الھدف منھا الوصول إلى مستويات ا)داء التي أظھرھا صاحبه في السابق

  بأداء الموظف إلى مستوى ُمرٍض للمرة ا)ولى [...]".
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أكد المدعى عليه في جلسة ا+ستماع أن عملية فرصة التحسن ليست ا&جراء المHئم لتقييم   .84

الصادر  112كما اعترف في رده على ا)مر رقم  أداء الموظف خHل الفترة التجريبية من الخدمة،

 عن المحكمة بعدم سHمة تقييم أداء المدعية باستخدام عملية فرصة التحسن. 

  

ديسمبر/كانون  31تHحظ المحكمة أنه وإن كان موعد انتھاء تمديد الفترة التجريبية للمدعية  .85

. وكما تقدم الذكر، + 2014يسان أبريل/ن 23إ+ أن قرار إنھاء تعيينھا اُتخذ في  2013ا)ول 

ديسمبر/كانون  31يوجد دليل بشأن قرار تمديد الفترة التجريبية للمدعية و+ بشأن التمديد المؤرخ 

 23و+ بعده. وزعم المدعى عليه أن استمرار المدعية في الخدمة مع الوكالة حتى  2013ا)ول 

 لضفة الغربية. امكتب إقليم كان بسبب ا&ضراب في  2014أبريل/نيسان 

 
في ضوء التضاربات وا)خطاء ا&جرائية سالفة الذكر في عملية اتخاذ القرار، ينبغي  .86

أن  فادت المحكمة فيما تقدمأللمحكمة النظر في شرعية قرار إنھاء تعيين المدعية من عدمھا. وقد 

المدعية لم تقدم أي دليل على أنھا كانت ضحية تحرش أو إساءة استعمال للسلطة أو ا+نتقام على يد 

 مشرفتھا، ولذلك لن ُينظر إ+ في أداء المدعية. 

 
قُيم ا)داء العام للمدعية على أنھا  2013مارس/آذار  18مؤرخ  مؤقتدوري في تقرير  .87

بيد أن التقرير سجل أيضا ضعف المدعية في حساب "موظفة تظھر مستوى جيدا من الفعالية"، 

  ا&مدادات الطبية للعيادات الصحية وعدم قدرتھا على تنظيم عملھا.

 
في  الخدمات الصيد+نيةوّثقت مسؤولة  2013مايو/أيار  28في مذكرة تسجيلية مؤرخة  .88

في مذكرة تسجيلية ا&قليم نقاشا دار بينھا وبين المدعية بشأن أوجه القصور في أداء المدعية. و

في ا&قليم انتباه المدعية  الخدمات الصيد+نيةلفتت مسؤولة  2013يوليو/تموز  12أخرى مؤرخة 

إلى مشاكل متكررة في أدائھا مشيرة إلى عدم حدوث تحسن في أداء المدعية. وتHحظ المحكمة أن 

  المدعية لم تقبل المHحظات من مشرفتھا بل رفضت أيضا توقيع المذكرتين.
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قُيم ا)داء العام للمدعية على أنه غير  2013يوليو/تموز  25في التقرير الدوري المؤرخ   .89

في ا&قليم "بعدم تعيينھا بعد انتھاء الفترة التجريبية"،  الخدمات الصيد+نيةُمرٍض، وأوصت مسؤولة 

 واتفق نائب رئيس برنامج الصحة في ا&قليم مع ھذه التوصية.

 
كان من مصلحة الوكالة إنھاء تعيين  هالمدعية تعتبر المحكمة أن في ضوء تقييمات أداء .90

 مالمدعية بعد فترتھا التجريبية، علما أنه و+ خطأ إجرائي من ا)خطاء المذكورة آنفا كان عقبة أما

مHئمة لتقييم أداء إجراء تقييم منصف )داء المدعية. وصحيح أن فرصة التحسن لم تكن العملية ال

شھرا إ+ أن ھذين الخطأين لم  18رتھا التجريبية ُمددت أكثر من الحد الزمني البالغ المدعية وأن فت

 يسببا ضررا للمدعية، بل إن تمديد الفترة التجريبية للمدعية أعطاھا وقتا أكثر لتحسين أدائھا. 

 
في ضوء ما تقدم، تعتبر المحكمة أن ا)داء غير الُمرضي الذي قدمته المدعية برر إنھاء  .91

 تعيينھا، ونتيجة لذلك يجب رد دعواھا. 

 
إن المحكمة إذ اعتبرت القرارين المطعون فيھما شرعيين تجد أن ا+نتصاف الذي تلتمسه  .92

 المدعية + أساس له + في الواقع و+ في القانون.  

 
  الخ/صة

 
 بكاملھا. وھما مردودتان ، اتين الدعويين+ أساس لھ .93

 

   

  

     (ُوقـ_ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 ديسمبر/كانون ا)ول 7 بتاريخ
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 2015ديسمبر/كانون ا)ول  7  بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ_ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


