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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/003                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/002 

Date: 24 January 2016 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  زيتون

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدع محامي

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا'مم  ضد ("المدعي") درويش معروف زيتونرفعھا ھذه دعوى  .1

دعى باسم ا'ونروا ("الم الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضافي المتحدة &غاثة وتشغيل *جئي فلسطين 

    . 2014ديسمبر/كانون ا'ول  31عدم تجديد تعيينه إلى ما بعد وھو قرار ، عليه")

  

  الوقائع 

 

مساعد تنمية انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة  2010يونيو/حزيران  1اعتبارا من  .2

 الصغيرة في فرع نابلس بموجب تعيين محدد ا'جلوالمشاريع قروض في دائرة التمويل الصغير 

ي مرات عدة وأعيدت تسمية ع، ثم ُمدد تعيين المد2010ديسمبر/كانون ا'ول  31ينقضي في 

 وظيفته لتصبح مسؤول إقراض.

  

مشرفه  ذكر 2012يوليو/تموز  18في التقرير الفصلي الثاني 'داء المدعي المؤرخ  .3

 المنطقة، أن إنتاجية المدعي انخفضت. المباشر، وھو مشرف ا&قراض في 

 
قُيم أداء المدعي على أنه غير ُمرض في التقرير الدوري  2013أغسطس/آب  12في  .4

 . 2013أغسطس/آب  31الخاص به، ووّقع المدعي التقرير في 

 
، ذكر مسؤول 2013في التقرير الفصلي الثالث 'داء المدعي عن الربع الثالث لعام  .5

 "سيئة".  حافظتهأن إنتاجية المدعي ضعيفة وأن جودة  ا&قراض في المنطقة

 
كان مكتب إقليم الضفة  2014فبراير/شباط  9حتى  2013ديسمبر/كانون ا'ول  3من  .6

 الغربية في حالة إضراب. 

 
 أدِخل المدعي في برنامج فرصة تحسن غير رسمي.  2014في بداية مايو/أيار  .7
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 4لتحسن غير الرسمي، أدِخل المدعي بتاريخ بعد الفشل في تلبية أھداف برنامج فرصة ا .8

 في برنامج فرصة التحسن الرسمي لمدة ثSثة أشھر.  2014أغسطس/آب 

 
إلى مسؤول إدارة ا'داء، شرح  2014نوفمبر/تشرين الثاني  24بموجب مذكرة مؤرخة  .9

رصة رئيس برنامج التمويل الصغير في ا&قليم أن المدعي عجز عن تحسين أدائه خSل برنامج ف

 التحسن الرسمي. 

 
، أوصى مدير الفرع 2014نوفمبر/تشرين الثاني  24بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .10

 بعدم تجديد عقد المدعي. 

 
وافق مدير عمليات  2014نوفمبر/تشرين الثاني  24بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .11

 التوصية بعد تجديد عقد المدعي.على ا*ئتمان 

 
أعلم مدير عمليات ا'ونروا في  2014ديسمبر/كانون ا'ول  1بموجب رسالة مؤرخة  .12

 . 2014ديسمبر/كانون ا'ول  31المدعي بقرار عدم تجديد عقده بعد الضفة الغربية 

 
 عدم تمديد عقده. طلب المدعي مراجعة لقرار  2014ديسمبر/كانون ا'ول  3في  .13

 
 عقد المدعي وأنھيت خدمته في الوكالة. انقضى  2014ديسمبر/كانون ا'ول  31في  .14

 
رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا'ونروا للمنازعات  2015يناير/كانون الثاني  27في  .15

 "المحكمة"). 

 
رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت لرفع رد"، وأرسل  2015فبراير/شباط  24في  .16

 . لكنه لم يرفع ردا 2015فبراير/شباط  25الطلب إلى المدعي في 

 
وافقت  2015مارس/آذار  9) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 025بموجب ا'مر رقم  .17

 المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده. 
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 رفع المدعى عليه رده على الدعوى.  2015مارس/آذار  23في  .18

 
رفع المدعي "التماس إذن لرفع مSحظات"، وأرِسل ا*لتماس  2015أبريل/نيسان  6في  .19

 ؛ ولم يرسل المدعي أي رد. 2015أبريل/نيسان  7ى المدعى عليه في إل

 
وافقت  2015مايو/أيار  7) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 049بموجب ا'مر رقم  .20

 المحكمة على طلب المدعي لرفع مSحظات، بيد أن المدعي لم يرفع أي مSحظات. 

 
 2015يونيو/حزيران  7المؤرخ  )UNRWA/DT/2015( 063بموجب ا'مر رقم  .21

 أمرت المحكمة المدعى عليه بأن يرفع ترجمة لرده من اللغة ا&نجليزية إلى اللغة العربية. 

 
غة ا&نجليزية إلى اللغة رفع المدعى عليه ترجمة لرده من الل 2015يوليو/تموز  1في  .22

 الرد المترجم إلى المدعي في اليوم نفسه. ، وأرِسل العربية

 
  المدعيحجج 

 
 بأن "قرار إنھاء" تعيينه تعسفي وغير قانوني استنادا إلى ما يلي: يحتج المدعي  .23

  

)i( في انخفاض  السببھو ذ القرار بعد سحب المناطق، وكان ھذا "اُتخ

 إنتاجيته"؛ 

)ii(  اُتخذ القرار بعد إضراب الوكالة، وقد ساھم ا&ضراب إلى حد كبير

 في زيادة الحافظة المعرضة للخطر"؛ 

)iii(  فات مھنية مع رؤسائهااُتخذS؛ ولقرار بعد خ" 

)iv(  ."[من مشرفيه] لم يحصل على إرشادات" 

    

 

يلتمس المدعي العودة إلى وظيفته السابقة بالوضع السابق أو أن ُيعين بد* من ذلك في فرع  .24

 مالي آخر في ا'ونروا.
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  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .25

  

)i(  مة قرار عدم تمديد تعيين المدعي؛Sس 

)ii(  استند قرار عدم تمديد تعيين المدعي إلى عيوب في أدائه وذك موثق

 جيدا؛ 

)iii( فرصة التحسن بنوعيھا غير الرسمي  أحيل المدعي إلى عملية

 والرسمي بيد أنه واصل تقديم أداء غير ُمرٍض؛ 

)iv( لمدعى لم يقدم المدعي أي دليل على دافع تعسفي أو غير سليم لدى ا

 عليه في عملية عدم تجديد عقده؛ 

)v(  فاتSدليل يدعم حجة المدعي بأن القرار المطعون فيه اُتخذ بعد خ *

 مع مشرفيه؛ 

)vi(  بعكس زعم المدعي، يبين السجل الجھد الذي بذلته الوكالة لتحسين

 أداء المدعي؛ و

)vii(  .نتصاف الذي يلتمسه المدعيSأساس ل *  

 
 ترد المحكمة الدعوى بأكملھا. أن يلتمس المدعى عليه .26

  

  ا#عتبارات

  

ديسمبر/كانون ا'ول  31يطعن المدعي في قرار عدم تجديد تعيينه بعد تاريخ انقضائه  .27

2014 .  

 

 على اZتي: 5.109تنص قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين رقم  .28
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وذلك عند تاريخ انتھائه المحدد في كتاب  ينتھي التعيين محدد ا'جل بدون إشعار مسبق، .1

 التعيين.

 

 على ما يلي: 6في الفقرة  95/4ينص التعميم الخاص بالموظفين المحليين رقم  .29

  

سيعتمد تمديد التعيينات على استمرار حاجة الوكالة إلى الوظيفة، وتوافر 

  التمويل، وأداء الموظف. 

 

يتمثل دور المحكمة في استبدال قرارھا بقرار ا&دارة؛ وكما قضت محكمة ا'مم المتحدة  * .30

 بما يلي:  40في الفقرة  Sanwidi 2010-UNAT-084لSستئناف في حكمھا 

  

عند الحكم على صحة ممارسة ا'مين العام لSجتھاد في المسائل ا&دارية فإن محكمة 

إجرائيا ومتناسبا أم *،  وعقSنيا وصحيحاقانونيا المنازعات تبت فيما إن كان القرار 

كما يمكن للمحكمة النظر فيما إن أھِملت مسائل يعتد بھا أو إن دخلت في ا*عتبار 

؛ بيد امسائل * يعتد بھا، وتستطيع أيضا النظر فيما إن كان القرار غير عقSني أو فاسد

لذي أقدم عليه ا'مين العام أن دور محكمة المنازعات ليس النظر في صحة ا*ختيار ا

من بين أنواع ا&جراءات العدة المتاحة له؛ كما * يتمثل دور المحكمة في استبدال 

 قرارھا بقرار ا'مين العام.  

 
استند شرح المدعى عليه لعدم تجديد عقد المدعي إلى ا'داء الضعيف المتكرر للمدعي في  .31

ا&قراض كما ھي مبينة في الوصف الوظيفي وظيفة مسؤول إقراض، علما أن مسؤوليات مسؤول 

 تتطلب ما يلي: 

  

والمناطق الصناعية بھدف القيام  ق المحليةاسوزيارة ا'ماكن المحددة في ا'  ) أ(

ا*ئتمان رأس مال بعمليات الترويج وا&قراض والشرح فيما يخص عمليات برنامج 

م ا*ستفادة العامل، وذلك بين أصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى الذين يمكنھ
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من برنامج ائتمان المشاريع الصغيرة المقدم من الوكالة وبرنامج إقراض مجموعة 

 التضامن؛ 

المساعدة في عملية الفرز ا'ولي للمقترضين المحتملين بما في ذلك زيارة   ) ب(

 المصالح التجارية وشرح نموذج طلب القرض وملئه وتحليل طلب القرض؛ 

قرضا  35يج الفرديين على تأمين من خSل التسويق والترو أن يحرص  ) ت(

 فأكثر من القروض الجديدة اللمتكررة في كل شھر؛ 

 مقترض ناشط لضمان أنھم يلتزمون بالسداد؛ 200مراقبة ما مقداره   ) ث(

تحصيل المدفوعات النقدية وإصدار وصو*ت مؤقتة للمقترضين الفرديين في    ) ج(

 الميدان وعلى رأسھم العمSء المتأخرين في السداد؛ 

 توفير المشورة بشأن المشاريع والتعامل مع القروض ا&شكالية؛   ) ح(

     التي توكل إليه. ا'خرى أداء الواجبات   ) خ(

 

التقرير الفصلي الثاني 'داء للمدعي في ذكر المشرف المباشر  2012يوليو/تموز  18 في .32

لفرع أن يبذل انخفضت بالمقارنة مع السنوات السابقة، كما طلب مدير اأن إنتاجية المدعي  المدعي

المدعي جھدا أكبر لزيادة إنتاجيته والحد من الحافظة المعرضة للخطر. وطلب رئيس عمليات 

ا*ئتمان من مدير الفرع أن يتابع المدعي وأن يساعده في زيادة إنتاجيته وتحسين حافظته المعرضة 

 للخطر. 

 

رير الدوري، قُيم أداء المدعي على أنه غير ُمرٍض في التق 2013أغسطس/آب  12في  .33

الُمرضي بسبب دون المستوى وذكر رئيس برنامج التمويل الصغير في ا&قليم أن أداء المدعي كان 

 ضعف إنتاجيته إنتاجيته وارتفاع حافظته المعرضة للخطر. 

 
نتيجة لعجز المدعي عن تحسين أدائه أدِخل المدعي في برنامج فرصة التحسن غير  .34

وذكر رئيس برنامج التمويل الصغير في ا&قليم على وجه  ،2014الرسمي في مايو/أيار 

بيد أن المعدل المقبول ھو  10.54) متوسط القروض المصروفة لدى المدعي بلغ 1الخصوص أن: 

في  5في المئة، بيد أن الھدف ھو  25.99) بلغت الحافظة المعرضة للخطر لدى المدعي 2؛ 20
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) 4قرضا؛ و 180قرضا، لكن الھدف ھو  118لدى المدعي  ) بلغت القروض النشطة3المئة؛ 

في  200في الشھر، وھذا دون الھدف البالغ  106بلغت ا'نشطة الترويجية للمدعي في معدلھا 

 الشھر. 

 
 في ظل برنامج فرصة التحسن غير الرسمي أعِطي المدعي ا'ھداف التالية لتحقيقھا: .35

 
  

  2014يوليو/تموز   2014يونيو/حزيران   2014مايو/أيار  البند/الشھر 

   20   20   20  صرف القروض 

 133 128 123  النشطة القروض 

الحافظة المعرضة 

 للخطر 

21%  13 %  5% 

   

 
عن تحقيق ا'ھداف  رغم اجتماعات المتابعة الشھرية والدعم ا&ضافي عجز المدعي  .36

أدِخل  2014أغسطس/آب  4. وفي 2014المحددة لشھر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 

المدعي في برنامج فرصة تحسن رسمي وُحددت أھداف جديدة لشھر سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين 

الخاصة  ؛ وذكر مشرف ا&قراض في المنطقة في خطة العمل2014ا'ول ونوفمبر/تشرين الثاني 

ببرنامج فرصة التحسن الرسمي أن "الدائرة ستقدم الدعم من خSل إعطاء الموظف ا'ولوية من 

مشرف ا&قراض في المنطقة وذلك بإجراء زيارات ميدانية من أجل الترويج والتحصيل"، وأن 

 "مدير الفرع سيدعم الموظف من خSل إجراءات قانونية إزاء الحسابات غير العاملة".

  

رئيس برنامج التمويل  بّين 2014نوفمبر/تشرين الثاني  24 ب مذكرة مؤرخةبموج .37

الصغير في ا&قليم أن المدعي عجز عن تحقيق ا'ھداف المحددة ضمن برنامج فرصة التحسن 

نوفمبر/تشرين  24الرسمي، وأوصى بعدم تجديد عقد المدعي. وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

 ع مع التوصية التي قدمھا رئيس برنامج التمويل الصغير في ا&قليماتفق مدير الفر 2014الثاني 
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انقضى عقد المدعي  2014ديسمبر/كانون ا'ول  31 وفي .القاضية بعدم تجديد عقد المدعي

 .وانفصل عن الخدمة

 
   

 في مسألة التعيينات محددة ا'جل، أفادت محكمة ا'مم المتحدة لSستئناف بما يلي:  .38

  

من الراسخ أن التعيين محدد ا'جل * يحمل توقعا للتجديد أو التحويل إلى نوع آخر 

التعيين؛ ومع ذلك يمكن الطعن في القرار ا&داري القاضي بعدم تجديد أنواع من 

تعيين محدد ا'جل استنادا إلى أن ا&دارة لم تتصرف بإنصاف أو عدل أو شفافية 

يز أو التحامل أو أن دافعھا كان غير سليم. كانت التح مع الموظف أو أن دوافعھا

ويقع على الموظف عبء إثبات أن عوامل من ھذا القبيل لعب دورا في القرار 

   1ا&داري.

 

في يزعم المدعي في معرض تبريره لSنخفاض في إنتاجيته أن ھذا نتج عن أنه تم  .39

خر؛ ويقر المدعى ب "جزء من صSحياته" وأحيلت إلى موظف آسح 2011ي يناير/كانون الثان

عميS محتمS مقابل المعدل البالغ  2,627عليه بأن ھذا صحيح لكنه يذكر أنه كان لدى المدعي 

. و* يطعن المدعي في ھذا الشرح الذي قدمه المدعى عليه و* في وصفه لمجموعة 2,000

 العمSء المحتملين بأنھا أعلى من المعدل. 

 

 3ل إن إضراب الضفة الغربية استمر من بالقويحاول المدعي تبرير ضعف أدائه  .40

، بيد أن المدعى عليه يفند ھذا الشرح 2014فبراير/شباط  9حتى  2013ديسمبر/كانون ا'ول 

بالقول إن مسؤولي ا&قراض ُمنحوا فرصا بعد ا&ضراب لتحقيق أھدافھم المحددة وإن جميع 

 الموظفين نجحوا في ذلك باستثناء المدعي. 

 

                                      
1
-Ahmed 2011و Badawi 2012-UNAT-261و Pirnea 2013-UNAT-311أحكام محكمة ا'مم المتحدة لSستئناف  

UNAT-153 وSyed 2010-UNAT-061 .  
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عي أن قرار عدم تجديد تعيينه اُتخذ بعد خSفات مع مشرفيه، بيد أن أخيرا، يزعم المد .41

 المحكمة تSحظ أن الملف يخلو من أي دليل لدعم ھذا الزعم. 

 
بعد استعراض السجل، تجد المحكمة أن المدعي لم ينھض بعبء إثبات أن قرار عدم تجديد  .42

ل أو عوامل أخرى خارجة عن عقده اُتخذ بصورة تعسفية أو مزاجية أو أن دوافعه كانت التحام

الموضوع أو أنه اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون؛ بل قدم المدعى عليه سجS مفصS للفشل 

المتكرر للمدعي في تقديم أداء ُمرضي رغم المحاو*ت العديدة التي قدمھا مشرفوه لتحسين أدائه . 

الذي اتخذته الوكالة، وھو قرار عدم  وعليه، * تجد المحكمة سببا للتدخل في القرار ا*جتھادي

 تجديد تعيين المدعي. 

 

   الخ%صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .43

 

   أن الدعوى مردودة.  

  

  

  

  

     (ُوقـ̂ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016يناير/كانون الثاني  24 بتاريخ

  

  2016يناير/كانون الثاني  24 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ̂ع)   
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  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


