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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات
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                          UNRWA/DT/SFO/2014/037                                             
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Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  حيمور والمحمد

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : نييمحامي المدع

  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا'مم  في ")ان("المدعييطعن مأمون فايز المحمد وبشرى ربيع حيمور  .1

دعى باسم ا'ونروا ("الم في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضاالمتحدة %غاثة وتشغيل *جئي فلسطين 

    . 2014مارس/آذار  31في الوكالة اعتبارا من إنھاء تعيينھما وھو قرار ، عليه")

  

أن الدعويين متشابھتان جدا، وتذكران  إلىتشير محكمة ا'ونروا للمنازعات ("المحكمة")  .2

، وترفعان المطالبات ذاتھا في 2014أبريل/نيسان  29أن تاريخ القرار المطعون فيه ھو 

توقيع ا'ساس، وتطلبان انتصافا مشابھا، و* يفرق بينھما سوى اسم المدعي والمدعية والتاريخ و

ما. ونظرا إلى ھذا التشابه ترى المحكمة أن دمج الدعويين سيخدم ا*قتصاد القضائي كل منھ

 وا*تساق بدون تغيير حقوق الطرفين أو التأثير فيھا، ولذلك قررت المحكمة دمج القضيتين. 

 
 

  الوقائع 

  

دخل مأمون فايز المحمد وبشرى ربيع حيمور سلك  2011يونيو/حزيران  1اعتبارا من  .3

، وذلك إقراضالخدمة في الوكالة في وظيفة مساعَدي تنمية قروض، وُيعرفان أيضا بمسؤولَي 

في فرع دوما التابع لدائرة التمويل الصغير في  9بموجب تعيينين محددي ا'جل على الدرجة 

 مكتب إقليم سوريا.

  

ُنقل المدعي المحمد إلى فرع السيدة زينب التابع لدائرة  2012مايو/أيار  1اعتبارا من  .4

التمويل الصغير بسبب إغOق فرغ دوما، ثم ُنقل *حقا إلى فرع ا'مين لدى إغOق فرع السيدة 

كان المدعى المحمد يعمل مع برنامج ا%غاثة  2013أبريل/نيسان  1زينب. واعتبارا من 

أوقف عن  2013أكتوبر/تشرين ا'ول  14ا*جتماعية في مكتب إقليم سوريا. وفي  والخدمات

 العمل إيقافا بأجر في انتظار نتيجة التحقيق في سوء سلوك محتمل. 
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فرع ا'مين التابع إلى ، نقلت المدعية حيمور 2012أكتوبر/تشرين ا'ول  1اعتبارا من  .5

 لدائرة التمويل الصغير بصفة مسؤولة إقراض. 

 
وضعت دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا  2013نوفمبر/تشرين الثاني في  .6

توقعا لعملياتھا وحاجاتھا إلى الموظفين، وذلك بالتعاون مع دائرة التمويل الصغير في الرئاسة 

العامة.  وقد أشار التوقع إلى جملة أمور من بينھا الحاجة إلى إلغاء وظائف مسؤولي ا%قراض 

موظفا في ھذه الوظيفة خOل  37؛ وعليه، تم تقييم 2014أبريل/نيسان  1را من اعتبا 14الـ

من أجل تحديد أقل شاغلي الوظيفة فعالية  2013ا'سبوعين ا'ولين من ديسمبر/كانون ا'ول 

بغية اعتبارھم موظفين فائضين. وقد حقق المدعي المحمد ثاني أقل نتيجة، في حين حققت 

 نتيجة. المدعية حيمور خامس أقل 

 
، أعلم رئيس مكتب 2013ديسمبر/كانون ا'ول  22بموجب رسالتين منفصلتين مؤرختين  .7

 31تاھما ستلغى اعتبارا من وظيفة من بينھا وظيف 18الموارد البشرية في ا%قليم المدعيين أن 

بسبب الصعوبات المالية التي تواجھھا دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم  2014مارس/آذار 

 وريا.  وتنص الرسالة في الجزء ذي الصلة على ما يلي:س

 
أنه استنادا إلى التقييمات التي أجريت لجميع موظفي دائرة  أنا مضطر إلى إبOغك

التمويل الصغير في بداية ھذا الشھر فإن وظيفتك من بين الوظائف سالفة الذكر. 

ديسمبر/كانون  23وعليه، أنت تعتبر بموجب ھذا موظفا فائضا مؤقتا اعتبارا من 

 31ن في وظيفة بديلة في موعد أقصاه . وإذا لم تفلح في أن تعي2013ا'ول 

  فسوف ُينھى عقدك وستفصل من الوكالة.  2014مارس/آذار 

  

بموجب سياسة الوكالة المعنية بالفائض الوظيفي بموجب توجيه شؤون الموظفين 

، فقد حددت دائرة التمويل الصغير بالتنسيق مع دائرة الموارد A/9المحليين 

ھذه ملء  أن تتم عمليةوظفين الفائضين، ويجب البشرية وظائف بديلة مOئمة للم
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وفقا  2014مارس/آذار  31حتى  2014فبراير/شباط  1الوظائف بأثر يسري من 

لحاجات دائرة التمويل الصغير في الفروع الجديدة الموجودة في طرطوس والOذقية 

  والسويداء كما ھو منصوص عليه في قائمة الشواغر المرفقة. 

  

تعراض قائمة الشواغر المرفقة والتعبير عن اھتمامكم بثOث أرجو من حضرتكم اس

منھا وفق سلم أولوية وأن ترفعوا اختياراتكم إلى مسؤول عOقات الموظفين ... 

يناير/كانون الثاني  5في موعد أقصاه نھاية الدوام في بملء النموذج المرفق 

لتأكيد على ذلك ا. وإذا لم تكن مھتما في أي من الشواغر المعروضة الرجاء 2014

  . 2014يناير/كانون الثاني  5في موعد أقصاه نھاية الدوام في 

    

إن التعيينات على الشواغر ذات الوظائف نفسھا والدرجات نفسھا ستتم على ھيئة  

انتقا*ت جانبية استنادا إلى ا*ھتمام المعبر عنه وإلى المركز المحقق في عملية 

    .2.1موظفين رقم التقييم بموجب النظام ا'ساسي لل

 
 23لم يتصل المدعيان بمسؤول عOقات الموظفين للتعبير عن اھتمامھا بأي من الوظائف الـ .8

حيمور شاركت في عملية ا*ستقدام لوظيفتين ھما مساعد مدير  ةالبديلة المحددة، بيد أن المدعي

ا لم ھلكن 2014طوارئ ا%غاثة في مارس/آذار  –مسؤول إداري و 2014ملجأ في فبراير/شباط 

 ُتختر 'ي منھما.

  

ُدعي جميع الموظفين الفائضين في دائرة التمويل الصغير إلى  2014فبراير/شباط  5في  .9

اجتماع مع مدير شؤون ا'ونروا في سوريا ورئيس مكتب الموارد البشرية في ا%قليم لبحث 

الصعوبات التي تسببھا الخسارة المحتملة للوظائف؛ وقد اشتمل ا*جتماع على أمور عدة من بينھا 

الفروع الجديدة في أن ينبغي للموظفين الفائضين إعادة النظر في التوظيف البديل المعروض 

لدائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا وأن موظفي دائرة التمويل الصغير سيحظون 

 تفضيلية في عمليات ا*ستقدام المستقبلية. بمعاملة 
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عقد رئيس مكتب الموارد البشرية في ا%قليم اجتماعا آخر مع  2014فبراير/شباط  9في  .10

موظفين اثنين من دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا، حيث مّثل ھذان الموظفان 

قليم للموظفين قائمة من الشواغر الموظفين الفائضين. وقدم رئيس مكتب الموارد البشرية في ا%

، وتم ا*تفاق على أن يحّضر ممثO دائرة التمويل 2014الثاني  ھي في نھاية يناير/كانون كما

الصغير مادة عن مؤھOت الموظفين الفائضين وأن يزورا جميع رؤساء الدوائر لبحث فرص 

 التوظيف. 

 
قتا، لم يتم تعيين ثمانية موظفين ؤم الذين اعتبرت وظائفھم فائضة 18ومن بين الموظفين الـ .11

 . 2014أبريل/نيسان  12في وظيفة بديلة مع حلول  –بمن فيھم المدعيان  –

 
أعلم رئيس مكتب الموارد  2014أبريل/نيسان  29بموجب رسالتين منفصلتين مؤرختين  .12

 2014مارس/آذار  31البشرية في ا%قليم المدعيين بإنھاء خدمتھما في الوكالة اعتبارا من 

 'نھما لم ُيعينا في الوظائف البديلة. 

 
منفصلة إلى رفع كل من المدعي المحمد والمدعية حيمور دعوى  2014مايو/أيار  18في  .13

المحكمة للطعن في قراري إلغاء وظيفتيھما في دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا. وقد 

 UNRWA/DT/SFO/2014/017ن تحت رقم سجلت الدعويا

على التوالي، ورّدت المحكمة في حكمھا  UNRWA/DT/SFO/2014/019و

UNRWA/DT/2015/028 روط المقبولية.الدعويين باعتبارھما غير مستوفيتين لش 

 
رفع المدعيان بصورة منفصلة مراجعة لقرار إنھاء تعيينيھما من  2014مايو/أيار  25في  .14

 . 2014مارس/آذار  31الوكالة اعتبارا من 

 
رفع المدعي المحمد والمدعية حيمور كل على حدة دعوى أمام  2014أغسطس/آب  5في  .15

، وقد 2014مارس/آذار  31اعتبارا من  المحكمة للطعن في قرار إنھاء تعيينيھما في الوكالة
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 UNRWA/DT/SFO/2014/036سجلت الدعويان تحت رقم 

 على التوالي. UNRWA/DT/SFO/2014/037و

 
رفع المدعى عليه ردين منفصلين على الدعويين، وأرسلت  2014سبتمبر/أيلول  4في  .16

 . 2014سبتمبر/أيلول  7المحكمة الردين إلى المدعيين في 

 
 2015فبراير/شباط  16المؤرخ  (UNRWA/DT/2015) 020قم بموجب ا'مر ر .17

 أمرت المحكمة المدعى عليه بأن يرفع ترجمة عربية لرده في دعوى المدعية حيمور. 

 
أمرت  2015مارس/آذار  2المؤرخ  (UNRWA/DT/2015) 021بموجب ا'مر رقم  .18

 مد. المحكمة المدعى عليه بأن يرفع ترجمة عربية لرده في دعوى المدعي المح

 
 020امتثل المدعى عليه ا'مر رقم  2015مارس/آذار  16في  .19

(UNRWA/DT/2015)   ورفع الترجمة العربية المطلوبة للرد، وأرسلت المحكمة الترجمة

 إلى المدعية حيمور في اليوم نفسه. 

 
 021امتثل المدعى عليه ا'مر رقم  2015مارس/آذار  17في   .20

(UNRWA/DT/2015)  عربية المطلوبة للرد، وأرسلت المحكمة الترجمةورفع الترجمة ال 

 .2015مارس/آذار  18إلى المدعي المحمد في 

 
      حجج المدعيين

 
 يقدم المدعيان الحجج التالية:  .21

  

i(  لم يعَطيا فترة إشعار معقولة قبل قرار إنھاء خدماتھما في الوكالة؛ 

ii( " يجاد وظائف بديلة للمدعيين؛ دؤوبالم تبذل ا%دارة جھدا% " 

iii(  ا%دارة لم "تأخذ في ا*عتبار" تأھيل المدعيين لوظائف بديلة؛ 
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iv( لقد عانيا أضرارا معنوية؛ و 

v(  .لم يؤخذ الوضع في سوريا با*عتبار 

                                                                                                                                                                                                   

تحتج المدعية حيمور أيضا أن ا%دارة لم تأخذ في الحسبان النظام ا'ساسي للموظفين بشأن  .22

س سOمة موظفيھا عندما عرضت عليھا النقل إلى مناطق أخرى في سوريا مثل الOذقية وطرطو

والسويداء؛ كما تزعم أن ا%دارة لم تأخذ في الحسبان وضعھا الشخصي عندما عرضت عليھا 

 النقل خارج دمشق. 

 

 يحتج المدعي المحمد أيضا أنه لم ُيبلغ كتابيا بقرار إعOن وظيفته وظيفة فائضة.  .23

 
 يلتمس المدعيان ما يلي: .24

 
  

i(  ئمتين قرار إنھاء تعيينيھما، وإعادتھا إلى وظيفتيھما فسخOالسابقتين أو أي وظيفتين م

 أخريين؛ و

ii(  بديل ذلك، وھو أن يعادا إلى وظيفتين بدرجة أقل مع حماية الراتبين حتى نھاية ا'زمة

 السورية. 

 

 
تلتمس المدعية حيمور التعويض عن الفترة التي كانت فيھا عاطلة عن العمل وكذلك  .25

عانتھا نتيجة لقرار الوكالة، وتقول إنھا  التعويض بمبلغ راتب سنة عن ا'ضرار المعنوية التي

 المعيلة الوحيدة لعائلتھا. 

 
يلتمس المدعي المحمد تعويضات عن ا'ضرار المعنوية على أساس أنه المعيل الوحيد  .26

 لعائلته.
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  حجج المدعى عليه

 
 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .27

  

i(  مة قرار إنھاء عقَدي توظيف المدعيين بسبب الفائض الوظيفي؛Oس 

ii(  تأثيرا كبيرا على دائرة  2011لقد أثرت ا'زمة السورية التي اندلعت في مارس/آذار

 حقيقية؛ في حدوث حالة فائض وظيفي  توتسبب التمويل الصغير في إقليم سوريا

iii( ديسمبر/كانون  22جب رسالة مؤرخة أعلمت الوكالة المدعيين بقرارھا إلغاء وظيفتيھما بمو

 ؛ 2013ا'ول 

iv( المبينة في الرسالة  23لم يعبر المدعيان عن اھتمامھما في أي من الوظائف البديلة الـ

، فالمدعي المحمد لم يتقدم 'ي من الوظائف 2013ديسمبر/كانون ا'ول  22المؤرخة 

المدعية حيمور في التي أصبحت شاغرة خOل فترة الفائض الوظيفي المؤقت. وشاركت 

 عملية ا*ختيار لوظيفتين لكنھا لم ُتختر 'ي منھما؛ 

v( ئمة للمدعيOل فترة الفائض يبذلت الوكالة محاو*ت حقيقية %يجاد وظائف بديلة مOن خ

 الوظيفي المؤقت التي استمرت ثOثة أشھر؛ 

vi( ئمOوافقت على  ھا%نھاء الخدمة للمدعيين، إ* أن لئن عجزت الوكالة عن إعطاء إشعار م

 دفع تعويض بد* من ا%شعار؛ 

vii(  مة موظفيھاOئما للظروف الخاصة في سوريا، بما في ذلك سOأولت الوكالة اھتماما م

 وأمنھم؛ و

viii(  .أساس لوسائل ا*نتصاف التي يلتمسھا المدعيان * 

  

 

بالنسبة إلى زعم المدعية حيمور أن وضعھا الشخصي لم ُيؤخذ في ا*عتبار، يحتج المدعى  .28

عليه أن الظروف الشخصية للموظف ليست عامO حاسما في إيجاد وظيفة بديلة مOئمة، فھناك 

عوامل أخرى يجب أن تؤخذ في ا*عتبار مثل توافر الوظائف ومؤھOت الموظف. وبالفعل، لم 
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وظيفة من وظائف دائرة التمويل الصغير في دمشق 'ي من الموظفين الذين  يكن ممكنا عرض

 اعُتبروا فائضين.

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعويين.  .29

  

 ا%عتبارات

 
في قرار إنھاء تعيينيھما من الوكالة اعتبارا من  نالمدعيا في القضيتين الحاضرتين، يطعن .30

 بسبب الفائض الوظيفي.  2014مارس/آذار  31

 

توضح المحكمة أن إنھاء تعيين المدعيين ھو نتيجة لقرار اعتبار وظيفتيھما فائضتين، ومع  .31

 UNRWA/DT/2015/028ذلك فلن تبحث في قانونية إلغاء وظيفتيھما، ففي الحكم رقم 

قضت المحكمة أن الدعويين ضد قراَري اعتبار وظيفتيھما فائضتين لم تستوفيا شروط المقبولية، 

 وعليه فإن القرار الوحيد الذي سُينظر فيه ھنا ھو قرار إنھاء تعيين المدعيين. 

 
 على ا[تي:  1.9ينص النظام ا'ساسي للموظفين رقم  .32

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

  رأيه، في مصلحة الوكالة.

  

 
 على ا[تي:  3.9رقم ينص النظام ا'ساسي للموظفين المحليين  .33

  

ُيعطى الموظف صاحب التعيين المؤقت الذي سُينھى تعيينه إشعارا كتابيا بھذا   ) أ(

يوما أو أي إشعار آخر يكون منصوصا عليه في كتاب  14ا%نھاء * يقل عن 

 . تعيينه
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فترة ا%شعار يجوز للمفوض العام إجازة دفع تعويض ُيحسب على بد* من   ) ب(

أساس الراتب والعOوات التي كان الموظف سيتسلمھا لو كان تاريخ إنھاء التعيين 

 في نھاية فترة ا%شعار. 

 

 
 على ما يلي: 1.109تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  .34

  

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

بإنھاء الخدمة بموجب نظام  بياكتا ، وذلك بإعطاء الموظف إشعارا1.9 للموظفين رقم

  [...].3.9عمل الموظفين رقم 

 

أن الفائض  1.15في الفقرة  A/9/Rev.9يشرح توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .35

لوظيفة ل^قصاء؛ ويبين النص إجراءات الوكالة عند تعرض ا ھافي حا*ت من الوظيفي ينشأ

 حدوث ھذا الفائض الوظيفي. وينص التوجيه على ما يلي:

  

 
 

  في مثل ھذه ا'حوال، ُيعلن أن الموظف فائض مؤقتا وسُيعلم بذلك كتابيا. 15.2

   

 
 

*   *   * 
 

الغرض من فترة الفائض الوظيفي المؤقتة ھو استخدام  15.4
الممتد بين قرار إلغاء  []يكون عادة ثOثة أشھر)الوقت (الذي 

وظيفة مشغولة وبين إلغائھا الفعلي %يجاد وظيفة مOئمة للمسؤول 
الذي أخِرج من وظيفته أو، في حال ا%خفاق في ذلك، إعطائه فترة 

  ا%شعار المOئمة التي يطلبھا كتاب تعيين الموظف.
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ي توثيقا جيدا، من الضروري توثيق حا*ت الفائض الوظيف 15.5
ويجب بذل جھد معقول خOل فترة الفائض الوظيفي المؤقتة %يجاد 
وظيفة مOئمة للموظف الفائض؛ ومن المفيد في ھذا الصدد ا%بقاء 
على قائمة لجميع الوظائف التي أصبحت شاغرة خOل فترة 
الفائض الوظيفي المؤقتة وبيان سبب عدم انتداب الموظف 'ي 

النظر نظرة جادة في توفير تدريب لتأھيل منھا. ويجب أيضا 
  الموظفين الفائضين ليشغلوا وظائف بديلة. 

  

إذا تعّذر إيجاد وظيفة مOئمة للموظف قبل انقضاء إشعار  6.15

إنھاء الخدمة المقّدم وفقا لقاعدة النظام ا%داري للموظفين رقم 

، ُتنھى خدمة الموظف بسبب الفائض الوظيفي ويكون 1.109

ُيدفع له تعويض نھاية الخدمة بموجب قاعدة النظام مؤھO ل

  حسب ا*قتضاء.  9.109ا%داري رقم 

       
 

 22تستحضر المحكمة أن المدعيين أعلِما بموجب رسالتين منفصلتين مؤرختين  .36

ديسمبر/كانون  23ا ستعتبران فائضتين اعتبارا من مأن وظيفتيھ 2013ديسمبر/كانون ا'ول 

 31نھيان إذا لم ُيعينا في وظيفتين بديلتين في موعد أقصاه وأن عقديھما سيُ  2013ا'ول 

 .2014مارس/آذار 

 

جھد معقول خOل فترة الفائض الوظيفي  "يجب بذل A/9وفقا لتوجيه شؤون الموظفين رقم  .37

 22%يجاد وظيفة مOئمة للموظف الفائض". وتOحظ المحكمة أن الرسالة المؤرخة 

وظيفة بديلة مOئمة للموظفين الفائضين؛ وفي  23مة من شملت قائ 2013ديسمبر/كانون ا'ول 

ھذه الرسالة طلبت ا%دارة إلى الموظفين التعبير عن اھتمامھم في الوظائف البديلة وأن يقدموا 

 . 2014يناير/كانون الثاني  5لمسؤول عOقات الموظفين اختياراتھم في موعد أقصاه 

 
التي حددتھا  23تبين ا'دلة أن المدعيين لم يعبرا عن اھتمام بأي من الوظائف البديلة الـ .38

'ي حمد الم، حيث لم يتقدم المدعي 2013ديسمبر/كانون ا'ول  22ا%دارة في الرسالة المؤرخة 
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وظائف أخرى أصبحت شاغرة خOل فترة الفائض الوظيفي المؤقت، في حين شاركت المدعية 

 عملية ا*ستقدام لوظيفتين لكنھا لم تنجح.  حيمور في

 
%يجاد وظائف بديلة للمدعيين وأن ا%دارة  دؤوبةيحتج المدعيان بأن ا%دارة لم تبذل جھودا  .39

لم "تأخذ في ا*عتبار تأھيلھما" لوظائف بديلة. وتOحظ المحكمة أنه با%ضافة إلى الوظائف البديلة 

فقد ُعقد اجتماعان،  2013ديسمبر/كانون ا'ول  22المؤرخة المرفقة في الرسالة  23المOئمة الـ

بين موظفي دائرة التمويل  2014فبراير/شباط  9[خر في او 2014فبراير/شباط  5أحدھما في 

الصغير الفائضين أو ممثOھم وا%دارة لبحث الصعوبات الناجمة عن فقدان الوظائف المحتمل 

Oل ھذين ا*جتماعين طلبت ا%دارة من الموظفين والحاجة إلى دعم الموظفين الفائضين. وخ

إعادة النظر في الوظائف البديلة المعروضة في الفروع الجديدة؛ وفي ا*جتماع الثاني الفائضين 

قدم رئيس مكتب الموارد البشرية في ا%قليم لممثلَي الموظفين قائمة من الشواغر كما ھي في 

ذلك، تOحظ المحكمة أن المدعيين لم يعبرا عن اھتمام في  . ومع2014نھاية يناير/كانون الثاني 

البديلة التي حددتھا ا%دارة، كما لم يتقدم المدعي المحمد 'ي من الوظائف  23أي من الوظائف الـ

الشاغرة ا'خرى في خOل فترة الفائض الوظيفي، في حين لم تفلح المدعية حيمور في طلبيھا 

نه ولئن كانت الوظائف المتاحة في المجموعة المھنية ذاتھا خارج . وبذلك تجد المحكمة أنلوظيفتي

منطقة دمشق إ* أن ا%دارة لم تكن مجبرة على أن تعرض على المدعيين وظيفة بديلة في دمشق 

 ل الوضع التشغيلي لدائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا.ظ* سيما في 

  

ذ في الحسبان، بيد أن الوكالة تجد أن الوكالة يقول المدعيان إن الوضع في سوريا لم يؤخ .40

في سوريا، حيث تبين ا'دلة أن دائرة التمويل الصغير في  ةأولت اھتماما مOئما للظروف الخاص

مكتب إقليم سوريا اضطرت إلى أخذ إجراءات معينة للتخفيف من عواقب خسائرھا المالية التي 

دم تجديد عدد من عقود المياومة في نجمت عن ا'زمة السورية، ومن ھذه ا%جراءات ع

، وإغOق جميع فروع دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا تقريبا 2012سبتمبر/أيلول 

وفتح فروع جديدة في طرطوس والسويداء والOذقية في  2012في منطقة دمشق في عام 
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صلة عمليات دائرة ، وھي مواقع اعُتبرت أكثر أمنا من منطقة دمشق لموا2013يونيو/حزيران 

 التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا. 

 
تحتج المدعية حيمور أن سOمتھا ووضعھا الشخصي لم يؤخذا في ا*عتبار عندما ُعرض  .41

عليھا النقل خارج دمشق. وتجد المحكمة أن الوكالة أخذت في الحسبان سOمة موظفيھا عندما 

شق؛ وتقضي المحكمة أن الظروف الشخصية دمنقلت فروع دائرة التمويل الصغير خارج منطقة 

للموظف قد تكون ذات صلة في عملية التقرير إن كانت الوظيفة البديلة مناسبة إ* أن ھذا ليس ھو 

العامل الوحيد الداخل في ا*عتبار، فھناك عوامل أخرى تأخذ ا'ولوية مثل توافر الوظائف 

ام في أي من الوظائف الشاغرة خارج ومؤھOت الموظف. والمدعية حيمور لم تعبر عن اھتم

 ن شاغرتين في دمشق إ* أنھا لم تختر 'ي منھما.يمنطقة دمشق، وصحيح أنھا تقدمت لوظيفت

 
في ضوء ما تقدم، تجد المحكمة أنه لكون المدعيين قد عجزا عن الحصول على وظيفتين  .42

 31بديلتين خOل فترة الفائض الوظيفي، فقد أنھي تعييناھما في الوكالة حسب ا'صول في 

 . 2014مارس/آذار 

 
لة؛ يحتج المدعيان بأنھما لم يعَطيا فترة إشعار معقولة قبل قرار إنھاء خدماتھما في الوكا .43

بقرار انتھاء خدماتھما في الوكالة ليسري  2014أبريل/نيسان  29وبالفعل، أعلِم المدعيان في 

 22'نھما لم ُيعينا في وظيفتين بديلتين، لكن في  2014مارس/آذار  31ذلك اعتبارا من 

ي كان المدعيان قد أعلما سلفا أن عقديھما سُينھيان إذا لم ُيعينا ف 2013ديسمبر/كانون ا'ول 

، مما يعني أن المدعيين كان يعرفان 2014مارس/آذار  31وظيفتين بديلتين في موعد أقصاه 

جيدا با%نھاء القادم لعقديھما. وفي ھذا الشأن يقر المدعى عليه أن الوكالة تخلفت عن إعطاء 

إشعار مOئم بإنھاء الخدمة للموظفين المنفصلين عن الوكالة بسبب الفائض الوظيفي. وتOحظ 

محكمة أن الوكالة وافقت على دفع تعويض إلى الموظفين المعنيين بمن فيھم المدعيان بد* عن ال

 فترة ا%شعار. 
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 2014مارس/آذار  31حيث إن قرار إنھاء تعييَني المدعيين مع الوكالة اعتبارا من  .44

، تجد المحكمة أن ا*نتصاف الذي يلتمسه المدعيان * أساس له * في الواقع و* في قانوني

    القانون.  

 
  

  

   الخ'صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .45

 

   . ناأن الدعويين مردودت 

  

  

  

  

     (ُوقـ̀ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016يناير/كانون الثاني  24 بتاريخ

  

  2016يناير/كانون الثاني  24 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ̀ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


