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ح[خطة  

  محكمة اونروا للمنازعات

Cases Nos.: UNRWA/DT/JFO/2014/057                                             

UNRWA/DT/JFO/2015/005 

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/005 

Date: 10 February 2016 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  بيدس

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا(مم المتحدة 'غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

  المدعية تمثل نفسھا

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز
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  مقدمة

   

وكالة ا(مم المتحدة  مااتخذتھ ينقرار ضد ")ة("المدعيھاتان دعويان رفعتھما منى بيدس  .1

، دعى عليه")باسم ا(ونروا ("الم في الشرق ا(دنى التي ُتعرف أيضا'غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين 

) نقلھا من مدرسة نزال ا'عدادية ا(ولى للبنات إلى مدرسة التاج ا'عدادية 1في ( موجبھمابتطعن و

 . 2014أغسطس/آب  31إلى  2013سبتمبر/أيلول  1) تقييم أدائھا عن الفترة من 2للبنات، و(

 

، فقد قررت المحكمة ھماحيث إن المدعية نفسھا ھي صاحبة الدعويين، ونظرا إلى ارتباط .2

 توخيا لIقتصاد القضائي دمج القضيتين والبت فيھما في حكم واحد. 

 
  الوقائع 

 

انضمت المدعية إلى الوكالة في وظيفة معلمة علوم  1995سبتمبر/أيلول  9اعتبارا من  .3

"B في دمشق في سوريا. 1والخطوة  9" على الدرجة 

  

وافقت الوكالة على طلب المدعية للنقل إلى ا(ردن؛ وفي  2002أغسطس/آب  31في  .4

والخطوة  11الوقت المرتبط بالدعوى ا(ولى كانت المدعية تعمل في وظيفة معلمة على الدرجة 

ا'عدادية"). وفي الوقت المرتبط في مدرسة نزال ا'عدادية ا(ولى للبنات ("مدرسة نزال  17

 في مدرسة 18والخطوة  11بالدعوى الثانية كانت المدعية تعمل في وظيفة معلمة على الدرجة 

 التاج ا'عدادية للبنات (مدرسة التاج ا'عدادية"). 

 

عدة ضد مديرة مدرسة نزال ا'عدادية بشأن  شكاوىرفعت معلمات من بينھن المدعية  .5

ة وموقفھا. وبعد ھذه الشكاوى، عقد رئيس المنطقة ومسؤول التعليم بالمنطقة سلوك مديرة المدرس

مع مديرة  2013أكتوبر/تشرين ا(ول  8و 2013سبتمبر/أيلول  25با'نابة اجتماعين أحدھما في 

ومعلمات مدرسة نزال ا'عدادية في محاولة لتحسين بيئة العمل، بيد أن الوضع لم يتحسن وواصلت 

 كاوى شفھية وكتابية من معلمات مدرسة نزال ا'عدادية. ا'دارة تلقي ش
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رفعت المدعية شكوى ضد مديرة المدرسة إلى مكتب  2013ديسمبر/كانون ا(ول  11في  .6

 ا(خIقيات. 

 
أعيد تصنيف وظيفة المدعية وُرفعت درجة  2014يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من  .7

  الوظيفة. 

 

عقد رئيس المنطقة ومسؤول التعليم في المنطقة با'نابة  2014يناير/كانون الثاني  8في  .8

 اجتماعا آخر مع مديرة ومعلمات مدرسة نزال ا'عدادية. 

 

رفعت مديرة المدرسة شكوى ضد المدعية وطلبت أن يجري  2014فبراير/شباط  9في  .9

 "المكتب القانوني" تحقيقا في سلوك المدعية.

 
اجتماعا آخر بين  2014مارس/آذار  20شكاوى جديدة، عقدت ا'دارة في ردا على  .10

 معلمات مدرسة نزال ا'عدادية ومديرتھا. 

 
 رفعت مديرة المدرسة شكاوى إضافية ضد المدعية.  2014مارس/آذار  27و 24في  .11

 
 رفعت معلمة في مدرسة نزال ا'عدادية شكوى ضد المدعية.  2014مارس/آذار  27في  .12

 
شاركت مديرة المدرسة والمدعية في عملية وساطة، بيد أن  2014يونيو/حزيران  19في  .13

 الوساطة لم تنجح. 

 
رفعت مديرة المدرسة شكاوى ضد  2014يوليو/تموز  8و 2014يونيو/حزيران  24في  .14

 المدعية تزعم فيھا أنھا ارتكبت العقاب البدني. 
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عم مديرة المدرسة التي مفادھا أن المدعية رّد رئيس برنامج التعليم في إقليم ا(ردن مزا .15

مارست العقاب البدني؛ ولم يرفع رئيس برنامج التعليم في إقليم ا(ردن شكاوى مديرة المدرسة إلى 

 إقليم ا(ردن ("اللجنة").  بلجنة قبول الشكاوى في مكت

 
مدرسة من الوشيك أعلِمت المدعية في مكالمة ھاتفية بنقلھا  2014سبتمبر/أيلول  4في  .16

 ،، لكن المدعية رفضت النقل وأبت ا,ختيارنزال ا'عدادية وُعرضت عليھا وظيفتان شاغرتان

 عدادية. 'أوصى نائب مدير عمليات ا(ونروا في ا(ردن بنقل المدعية إلى مدرسة التاج اف

 
م تلقت المدعية التقرير ا'ليكتروني لتقييم ا(داء الخاص بھا لعا 2014سبتمبر/أيلول  4في  .17

، علما 2014أغسطس/آب  31إلى  2013سبتمبر/أيلول  1ووّقعته، وھو يشمل الفترة من  2014

 أن المدعية أبدت اعتراضھا على التقييم على صفحة التوقيع. 

 
أعلِمت المدعية كتابيا بقرار نقلھا إلى مدرسة التاج ا'عدادية  2014سبتمبر/أيلول  7في  .18

 . 2014سبتمبر/أيلول  8اعتبارا من 

 
 نقلھا إلى مدرسة التاج ا'عدادية. طلبت المدعية مراجعة لقرار  2014سبتمبر/أيلول  9في  .19

 
رد مدير عمليات ا(ونروا في ا(ردن على طلب  2014أكتوبر/تشرين ا(ول  2في  .20

 المدعية لمراجعة القرار وثّبت نقلھا إلى مدرسة التاج ا'عدادية. 

 
مدعية مراجعة لقرار تقييمھا على أنھا ", طلبت ال 2014أكتوبر/تشرين ا(ول  21في  .21

تلبي التوقعات تلبية كاملة" بشأن الكفاية المسماة "الموقف والنزاھة" في التقرير ا'ليكتروني لتقييم 

 . 2014ا(داء الخاص بھا لعام 

 
طلب رد مدير عمليات ا(ونروا في ا(ردن على  2014 الثانينوفمبر/تشرين  20في  .22

لقرار الخاص بتقرير تقييم ا(داء، وذكر أن التقدير العام للمدعية ھو أنھا "تلبي المدعية لمراجعة ا



                                                                                            Cases Nos.: UNRWA/DT/JFO/2014/057                                                                     

UNRWA/DT/JFO/2015/005 

                                                                                                                                          Judgment No.: UNRWA/DT/2016/005                            

                                                                      

 

Page 5 of 18 

سياسة الوكالة في مجال إدارة ا(داء , تجيز الطعن إ, عندما يكون التوقعات تلبية كاملة" وأن 

 التقدير العام للموظف أنه ", يلبي التوقعات تلبية كاملة". 

 
أجاز مكتب إقليم ا(ردن إجراء تحقيق في الزعم  2014نوفمبر/تشرين الثاني  30في  .23

 القائل إن المدعية ارتكبت العقاب البدني. 

 
رفعت المدعية دعوى أمام محكمة ا(ونروا  2014 ا(ولديسمبر/كانون  28في  .24

جلت الدعوى تحت للمنازعات ("المحكمة") للطعن في قرار نقلھا إلى مدرسة التاج ا'عدادية، وسُ 

 2014ديسمبر/كانون ا(ول  29. وفي UNRWA/DT/JFO/2014/057مسمى القضية رقم 

 أرسلت المحكمة الدعوى إلى المدعى عليه. 

 
 2رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" حتى  2015يناير/كانون الثاني  26في  .25

رفع المدعى عليه رده على الدعوى  2015فبراير/شباط  2لرفع رده. وفي  2015فبراير/شباط 

من الرد ُرفع بصفة  13، علما أن الملحق UNRWA/DT/JFO/2014/057في القضية رقم 

 الحجب عن المدعية.

 
تسلمت المحكمة دعوى ثانية من المدعية تطعن بموجبھا في  2015باط فبراير/ش 3في  .26

التقدير الممنوح لھا في التقرير ا'ليكتروني لتقييم ا(داء، وُسجلت الدعوى تحت مسمى القضية رقم 

UNRWA/DT/JFO/2015/005،  2015فبراير/شباط  8وأرِسلت إلى المدعى عليه في . 

 
 2015فبراير/شباط  11) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 016بموجب ا(مر رقم  .27

وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت وقبلت مرافعته المتأخرة بشأن القضية رقم 

UNRWA/DT/JFO/2014/057 . 

 
رفعت المدعية "طلب رفع مIحظات على رد المدعى عليه"،  2015مارس/آذار  2في  .28

ليه في القضية رقم من رد المدعى ع 13وفيه التمست إظھار الملحق 

UNRWA/DT/JFO/2014/057 . 
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رفع المدعى عليه رده على القضية رقم  2015مارس/آذار  10في  .29

UNRWA/DT/JFO/2015/005 بصفة الحجب عن المدعية.  12، وقد ُرفع الملحق 

 
رفع المدعى عليه "ردا بصفة الحجب على الطلب المقدم من  2015مارس/آذار  12في  .30

س فيه رفع مIحظات وإظھار ملحق مرفوع بصفة الحجب من جانب المدعى تلتم يالمدعية الذ

 عليه". 

 
وافقت  2015مارس/آذار  23) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 31بموجب ا(مر رقم  .31

المحكمة على طلب المدعية لرفع مIحظات على رد المدعى عليه في القضية رقم 

UNRWA/DT/JFO/2014/057 وحيث إن المحكمة ما زالت ستنظر في البت في طلب .

 فإنھا ستتناول ھذا الطلب ,حقا في ھذا الحكم.  13المدعية 'ظھار الملحق 

 
رفعت المدعية مIحظاتھا على رد المدعى عليه في القضية  .32

UNRWA/DT/JFO/2014/057  وفي اليوم نفسه أرسلت المحكمة 2015مارس/آذار  30في .

 المدعى عليه.  المIحظات إلى

 
رفعت المدعية طلبا لرفع مIحظات على رد المدعى عليه في  2015أبريل/نيسان  9في  .33

، كما التمست المدعية في طلبھا ھذا أيضا إظھار UNRWA/DT/JFO/2015/005القضية رقم 

 الذي قدمه المدعى عليه بصفة الحجب.  12الملحق 

 
في إطار التحقيق الجاري في ممارستھا تمت مقابلة المدعية  2015يونيو/حزيران  3في  .34

 المزعومة للعقاب البدني. 

 
طلبا تلتمس فيه رفع وثائق ومعلومات جديدة  رفعت المدعية 2015يونيو/حزيران  4في  .35

 . UNRWA/DT/JFO/2014/057في القضية رقم 
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ديسمبر/كانون ا(ول  9) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 125بموجب ا(مر رقم  .36

") وافقت المحكمة على طلب المدعية لرفع مIحظات في القضية رقم 125 ("ا(مر رقم 2015

UNRWA/DT/JFO/2015/005 ّ12لت قرارھا بشأن طلب المدعية 'ظھار الملحق رقم ، وأج .

 UNRWA/DT/JFO/2015/005في القضية رقم  12وھنا تشير المحكمة إلى أن الملحق 

 ھما الوثيقة نفسھا.  UNRWA/DT/JFO/2014/057من القضية رقم  13والملحق 

 

ديسمبر/كانون ا(ول  9) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 126بموجب ا(مر رقم  .37

وافقت المحكمة على طلب المدعية لرفع وثائق جديدة في القضية رقم ") 126("ا(مر رقم  2015

UNRWA/DT/JFO/2014/057. 

 
وثائق جديدة  2015ديسمبر/كانون ا(ول  14رفعت المدعية في  126ردا على ا(مر رقم  .38

 أرِسلت إلى المدعى عليه في ذلك اليوم نفسه. 

 
مIحظاتھا  2015ديسمبر/كانون ا(ول  21رفعت المدعية في  125ردا على ا(مر رقم  .39

ت المحكمة أرسلو UNRWA/DT/JFO/2015/005على رد المدعى عليه في القضية رقم 

 المIحظات إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

 
رفعت المدعية طلبا لدمج قضيتيھا رقم  2015ديسمبر/كانون ا(ول  29 في .40

UNRWA/DT/JFO/2014/057  و رقمUNRWA/DT/JFO/2015/005 وأرسل الطلب ،

 إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

 
يه طلبا للحصول على إذن لرفع رد على رفع المدعى عل 2016يناير/كانون الثاني  6في  .41

 . 126و 125رَدي المدعية على ا(مرين رقم 

 
يناير/كانون الثاني  18) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 003بموجب ا(مر رقم  .42

وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه لرفع رد على رَدي المدعية على ا(مرين رقم  2016

 . 126و 125
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 003رفع المدعى عليه ردوده على ا(مر رقم  2016ي يناير/كانون الثان 28في  .43

)UNRWA/DT/2016 2016فبراير/شباط  2)، وأرِسلت الردود إلى المدعية في . 

 
  

  قرار نقل المدعية

  

 حجج المدعية

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:  .44

  

)i(  التحقيق في  استند إلىإن قرار نقلھا ھو إجراء تأديبي مستتر

 ؛ استخدامھا المزعوم للعقاب البدني

)ii(  تلطخت سمعتھا عندما أدِخلت "مواد ضارة" إلى ملفھا؛ 

)iii(  ينتھك ا'جراء التأديبي التعميَم رقمJ/30/2012  الصادر عن

 مكتب إقليم ا(ردن؛ 

)iv(  أعلمت بقرار نقلھا في رسالة إليكترونية مذلة أرِسلت بعد ساعات

باب تبرر القرار، وقد شكل ھذا في رأيھا ولم تقدم لھا أي أسالعمل 

 إساءة استعمال للسلطة؛ 

)v(  كانت ضحية تحرش، وھذا ينتھك التعميم العام إلى الموظفين رقم

") (ن على الوكالة واجب الحرص 06/210("التعميم  06/2010

على أن يعمل الموظفون كافة في ا(ونروا في بيئة خالية من التمييز 

 ال السلطة؛ والتحرش وإساءة استعم

)vi(  عندما علمت الوكالة ببيئة العمل غير الصحية في مدرسة نزال

 ا'عدادية ترتب عليھا واجب التحقيق في الوضع؛ 

)vii(  كان لھا الحق في أن تعرف نتائج الشكاوى/التحقيق ضدھا؛ 
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)viii( عانت ألما نفسيا وكربا عاطفيا نتيجة ا'جراء التأديبي؛ و 

)ix(  مكان عملھا. تكبدت نفقات إضافية بسبب التنقل إلى 

  

 تلتمس المدعية ما يلي:  .45

  

)i(  أن تفسخ المحكمة قرار النقل وأن تأمر بسحبه من ملفھا في شؤون

 الموظفين؛ 

)ii(  أن تعاد إلى وظيفتھا السابقة في مدرسة نزال ا'عدادية؛ 

)iii(  أن تأمر المحكمة بدفع تعويض عن التكاليف المالية المتربطة بنفقات

 المواصIت؛ و

)iv(  .ضرار المعنوية والنفسية)منحھا تعويضات عن ا 

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .46

  

)i(  يتمتع المفوض العام بسلطة اجتھادية واسعة لنقل الموظفين إلى أي

من ا(نشطة أو المكاتب في الوكالة، وقد أكدت محكمة ا(مم المتحدة 

 لIستئناف ھذه السلطة ا,جتھادية؛ 

)ii( ؛ أو دافع غير سليم تحاملتحمل المدعية عبء إثبات وجود ت 

)iii(  ل العام الدراسيIتم تلقي شكاوى عدة من  2014-2013خ

معلمات مدرسة نزال ا'عدادية، وھذا عّبر عن انھيار في عIقات 

 العمل؛ 
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)iv(  بين رئيس المنطقة ومسؤول بعد ھذه الشكاوى ُعقدت اجتماعات عدة

ومديرة المدرسة والمعلمات في محاولة  التعليم في المنطقة با'نابة

 لحل المشكلة في بطريقة غير رسمية؛ 

)v(  حاول رئيس برنامج التعليم في إقليم  2014في يونيو/حزيران

ا(ردن التوسط بين المدعية ومديرة المدرسة، غير أن المحاولة 

 باءت بالفشل؛ 

)vi(  بحثت اللجنة في الصراع الدائر بين المدعية ومديرة المدرسة، لكن

تقرر أن المزاعم لم تبرر اتخاذ إجراءات تأديبية، ولذلك أوصت 

 اللجنة بنقل كل من المدعية والمديرة؛ 

)vii(  ردن مزاعم مديرة المدرسة بأن)رد رئيس برنامج التعليم في إقليم ا

 المدعية استخدمت العقاب البدني؛ 

)viii( بعدما ُنقلت المدعية، أطلقت  2014اخر نوفمبر/تشرين الثاني في أو

الوكالة تحقيقا في مزاعم مديرة المدرسة بأن المدعية مارست العقاب 

 البدني؛ 

)ix(  نھا ُنقلت إلى) لم تعاِن المدعية أي ضرر اقتصادي نتيجة النقل

 وظيفة مطابقة وعلى الدرجة نفسھا في منطقة جنوب عمان نفسھا؛ 

)x(  ن المدعية لم ُتتھم َقط بسوء سلوك، ليس النقل) إجراء تأديبيا مستترا

كما أن النقل , ُيعتبر إجراًء تأديبيا حسب ا'طار التنظيمي للوكالة؛ 

 و

)xi( عندما عقدت اجتماعات عدة  06/2010تزمت الوكالة التعميم رقم لا

 مع معلمات مدرسة نزال ا'عدادية ردا على الشكاوى. 

  

 UNRWA/DT/JFO/2014/057ترد المحكمة الدعوى رقم يلتمس المدعى عليه أن  .47

 بكاملھا. 
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          القرار المتعلق بالتقرير ا�ليكتروني لتقييم اداء

  

 حجج المدعية

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:  .48

  

)i(  ,صحيح أن أداءھا العام قُيم على أنھا "تلبي التوقعات تلبية كاملة"، إ

أنھا قُيمت على أنھا ", تلبي التوقعات تلبية كاملة" من حيث كفاية 

 "الموقف والنزاھة"؛ 

)ii(  إن التقدير الذي تلقته من حيث ھذه الكفاية يشكل إساءة استعمال

 ؛ للسلطة، وھو متحيز وليس شفافا أو مدعوما بأدلة

)iii(  ل تقييم منتصفIلم تناقش مديرة المدرسة نواقص المدعية معھا خ

 المدة؛ و

)iv(  مور على)خلقت مديرة المدرسة بيئة عمل عدائية وحرضت أولياء ا

 رفع شكاوي ضدھا. 

  

 تلتمس المدعية ما يلي:  .49

  

)i(  داء وسحبه من)أن تأمر المحكمة بإلغاء التقرير ا'ليكتروني لتقييم ا

 ملف المركز الرسمي الخاص بھا؛ 

)ii( داء بحيث يكون "جديدا وعاد,"؛ و)إصدار تقرير تقييم ا 

)iii( )ةر المعنوياضرمنح تعويضات عن ا . 

   

 من حيث ا,ختصاص يحتج المدعى عليه بأن الدعوة غير مستوفية لشروط المقبولية .50

 الموضوعي (ن المدعية , تزعم وقائع تبين وجود قرار إداري قابل للطعن. 
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يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة دفوع المدعية جملة وتفصيI وأن ترد الدعوى رقم  .51

UNRWA/DT/JFO/2015/005 .بكاملھا 

  

  ا#عتبارات 

  

  )UNRWA/DT/JFO/2014/057قرار نقل المدعية ( )1

 
القرار ا(ول المطعون فيه أمام المحكمة ھو قرار نقل المدعية من وظيفتھا بصفة معلمة  .52

 علوم في مدرسة نزال ا'عدادية إلى وظيفة معلمة علوم في مدرسة التاج ا'عدادية. 

  

 13طلب إظھار الملحق  –المسألة التمھيدية 

 

، فقد قررت المدعيةبناء على طلب المدعى عليه، ومع إعطاء ا,عتبار الواجب لحجج  .53

) أن ھذا الملحق , يرتبط مباشرة 1ل\سباب التالية:  13المحكمة أ, تقدم للمدعية نسخة من الملحق 

) , 3) أنه يحتوي معلومات حساسة ويكشف ھويات مشتكيات قاصرات؛ و2بالقضية الحاضرة؛ 

المحكمة ھذه الوثيقة يضر عدم كشف الملحق بحقوق المدعية في القضية الحاضرة؛ وعليه لن تأخذ 

 في الحسبان عند ا'داء بحكمھا النھائي. 

  

  موضوع الدعوى

 

 على ا[تي:  2.1ينص النظام ا(ساسي للموظفين المحليين رقم  .54

  

يخضع الموظفون لسلطة المفوض العام الذي له أن ينتدبھم للعمل في أي من أنشطة 

  .خارجھاالوكالة أو مكاتبھا داخل منطقة عمليات الوكالة أو 
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تعيين  لقد أكدت محكمة ا(مم المتحدة لIستئناف مرارا ا,جتھاد الذي تتمتع به ا'دارة في .55

 3في الفقرة  Kamunyi 2012-UNAT-194الموظفين ونقلھم وترقيتھم؛ فقد قضت في حكمھا 

 بما يلي: 

  

اب يقع ضمن اجتھاد ا'دارة إعادة انتدتقضي [محكمة ا(مم المتحدة لIستئناف] أنه 

الموظف إلى وظيفة مختلفة على المستوى نفسه، وتكون إعادة ا,نتداب ھذه قانونية 

إذا كانت معقولة في ظل الظروف الخاصة لكل حالة على حدة، وكذلك إن لم تسبب 

 .للموظف ااقتصادي اضرر

 

الموظفين  نتداباستنادا إلى ما تقدم، وبخIف حجة المدعية، يتمتع المفوض العام بالسلطة , .56

 ونقلھم من مركز عمل إلى آخر. 

  

 على ا[تي:  3.4ينص النظام ا(ساسي للموظفين المحليين رقم  .57

 
في عملية تعيين الموظفين، ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا,عتبار الواجب لضرورة 

 تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

 
النقل كان إجراء تأديبيا مستترا انتھك ا'طار في القضية الحاضرة تحتج المدعية أن  .58

التنظيمي للوكالة وسبب لھا ضررا اقتصاديا؛ وعندما يطعن موظف في الدوافع المعلنة للوكالة فإن 

فقه محكمة ا(مم المتحدة لIستئناف يدل بوضوح على أن عبء إثبات التحامل أو الدافع غير السليم 

تمثل دور المحكمة في أن تنظر أو, فيما إن كانت ا(دلة التي يقع على المدعية. وبناء على ذلك، ي

 قدمتھا المدعية تقدم برھانا مقنعا على أن القرار ا'داري ا,جتھادي كان مشوبا. 

 

 2014حتى يوليو/تموز  2013ا(دلة واضحة على أنه اعتبارا من ديسمبر/كانون ا(ول  .59

تبادلت المدعية ومديرة المدرسة ومعلمات أخريات من مدرسة نزال ا'عدادية الشكاوى، ورغم 

ا,جتماعات العدة التي عقدتھا ا'دارة ومحاولة الوساطة الفاشلة بين المدعية ومديرة المدرسة 
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دعية ومديرة المدرسة والمعلمات رفع الشكاوى ضد بعضھن البعض بشأن بيئة العمل واصلت الم

في مدرسة نزال ا'عدادية. ومن الجلي للمحكمة أن السلوك العدائي المتبادل بين المدعية ومديرة 

المدرسة ومعلمات أخريات في مدرسة نزال ا'عدادية وتبادلھن الشكاوى الرسمية ضد بعضھن 

ن انھيار يتعذر إصIحه في عIقاتھن. وقد بحثت اللجنة في الشكاوى واستنتجت البعض أسفرا ع

عدم وجود ما يبرر اتخاذ إجراءات تأديبية، بيد أن المدعى عليه يحتج بأن اللجنة أوصت بنقل كل 

من المدعية ومديرة المدرسة من مدرسة نزال ا'عدادية. وقد رفع المدعى عليه حجة لم ُيطعن فيھا 

 وكالةن مديرة المدرسة انتقلت طوعا في حين رفضت المدعية قبول النقل ولذلك نقلتھا المفادھا أ

 بصورة أحادية الجانب إلى مدرسة التاج ا'عدادية. 

 
 3مستتر أقوا, أدلت بھا في قدمت المدعية في سبيل دعم حجتھا بأن النقل إجراء تأديبي  .60

في تحقيق متواصل في استخدامھا المزعوم للعقاب البدني ضد طالبات  2015يونيو/حزيران 

 2014يونيو/حزيران  24مدرسة نزال ا'عدادية، حيث أثارت مديرة المدرسة ھذه المزاعم في 

كن رئيس برنامج ل. 2014سبتمبر/أيلول  7قبل نقل المدعية الذي تم في  2014يوليو/تموز  8و

التعليم في إقليم ا(ردن اختار لدى تلقيه ھذه الشكاوى عدم التحقيق في المزاعم أو رفعھا إلى لجنة 

لعIقة العمل الفاشلة بين مديرة المدرسة والمدعية، بيد أن  منتج ثانويقبول الشكاوى (نه اعتبرھا 

من نقل تقريبا أي بعد شھرين ، 2014نوفمبر/تشرين الثاني  30مكتب إقليم ا(ردن أجاز في 

المدعية، إجراَء تحقيق في مزاعم تورط المدعية في ممارسة العقاب البدني. وبغض النظر عن قرار 

مكتب إقليم ا(ردن القاضي بالتحقيق في المزاعم تجد المحكمة أن من الواضح أنه في زمان إجراء 

بسبب عIقة العمل الفاشلة مع مديرة  النقل نقل رئيس برنامج التعليم في إقليم ا(ردن المدعية

 المدرسة وليس بسبب زعم العقاب البدني الذي رفضه واعتبره غير مثَبت. 

 
, شك لدى المحكمة في أن قرار نقل المدعية اُتخذ لما فيه مصلحة الوكالة ولمصلحة  .61

ضوء بيئة  طالبات مدرسة نزال ا'عدادية، كما تجد المحكمة أن قرار نقل المدعية كان حصيفا في

العمل غير الصحية. ولم تثبت المدعية أن قرار الوكالة القاضي بنقلھا كان متحيزا أو مزاجيا أو 

غير سليم الدوافع، وبذلك تقضي المحكمة أن قرار المدعى عليه كان استخداما سليما لسلطته 

 بكاملھا. UNRWA/DT/JFO/2014/057 ا,جتھادية ويجب رد الدعوى رقم
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  )UNRWA/DT/JFO/2015/005لمدعية (تقييم أداء ا )2

  

 12طلب إظھار الملحق  –المسألة التمھيدية 

 
رقم من القضية  12فإن الملحق  36كما تقدم الذكر في الفقرة    .62

UNRWA/DT/JFO/2015/005  من القضية رقم  13ھو الوثيقة نفسھا المسماة الملحق

UNRWA/DT/JFO/2014/057،  12ولذلك ترفض المحكمة طلب المدعية 'ظھار الملحق 

 أعIه. 53استنادا إلى التعليل الوارد في الفقرة 

  

  موضوع الدعوى

  

بحجة أن  2014-2013تطعن المدعية في التقرير ا'ليكتروني لتقييم أدائھا عن الفترة من  .63

تقديرھا على أنھا ", تلبي التوقعات تلبية كاملة" بشأن الكفاية المسماة "الموقف والنزاھة" لم يكن 

(داء  عاد,. ويحتج المدعى عليه بأن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية (ن التقدير العام

 المدعية ھو "أنھا تلبي التوقعات تلبية كاملة". 

 

 في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  1.11ينص النظام ا(ساسي للموظفين المحليين رقم  .64

 
 تستمع محكمة ا(ونروا للمنازعات وتبت في الدعوى التي يرفعھا موظف بھدف:  ) أ(

 

)i(  أو عقد الطعن في قرار إداري يـُزعم أّنه , يراعي بنود التعيين

التوظيف، بما في ذلك جميع أحكام النظامين ا(ساسي وا'داري 

 [.]   للموظفين ذات الصلة، وجميع ا'صدارات ا'دارية ذات الصلة
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 من النظام ا(ساسي للمحكمة في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  2تنص المادة    .65

 

تختص محكمة ا(ونروا للمنازعات في ا,ستماع إلى الدعاوى  .1

فيذي ا(ول ل\ونروا، تي يرفعھا ا(فراد ضد المفوض العام بصفته المسؤول التنال

 وھي الدعاوى التي تلتمس:  ... بإصدار ا(حكام فيھا وتختص أيضا

  

  

لتعيين أو عقد ه , يراعي بنود االطعن في قرار إداري ُيزعم أن  ) أ(

المصطلحين "عقد" و"بنود التعيين" يشمIن جميع  التوظيف، علما أن

ا(نظمة والقوانين ذات الصلة، وجميع ا'صدارات ا'دارية ذات الصلة، 

  السارية في زمن وقوع عدم المراعاة المزعوم[.] 

  

 

 

-Lee 2014-UNATمن حكمھا  49ذكرت محكمة ا(مم المتحدة لIستئناف في الفقرة  .66

 ما يلي:  481

  

لقد قضينا باتساق أن السمة الرئيسية للقرار ا'داري الخاضع للمراجعة القضائية 

بنود وحالة تعيين تؤثر في ‘ ينتج [] عواقب قانونية مباشرة’ھي أن القرار يجب أن 

أثر مباشر في بنود تعيين الموظف أو ’الموظف، ويجب أن يكون للقرار ا'داري 

 ‘.  عقد توظيفه

 

 على ما يلي:  16في الفقرة  PD/A/23شؤون الموظفين المحليين رقم  ينص توجيه .67
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ھناك ثIثة تقديرات عامة ممكنة ل\داء: اثنان ُمرضيان (أحدھما ھو "صاحب 

وتقدير آخر  "يلبي التوقعات تلبية كاملة")ھو أفضل أداء/يفوق التوقعات" وا[خر 

لتعليقات من المشرف المباشر واغير ُمرٍض ھو (", يلبي التوقعات تلبية كاملة"). 

" والتقدير المسمى ", يلبي "صاحب أفضل أداء قائلال مطلوبة لكل من التقدير

؛ التوقعات تلبية كاملة" (أي التعليقات على ا(داء العام و / أو ا(ھداف الفردية)

ع على التعليقات فيما يخص التقدير ال aنھا بية كاملة" بيد أ"يلبي التوقعات تل قائلوُيشج

  ليست مطلوبة. 

 

يتجلى من توجيه شؤون الموظفين المذكور أن التقدير العام الذي حصلت عليه المدعية،  .68

ُمرض؛ وبذلك , يمكن أن تطعن فيه المدعية وھو أنھا "تلبي التوقعات تلبية كاملة"، ھو تقدير 

 (نه قرار إيجابي في صالحھا وليس له تأثير مباشر في بنود تعيينھا. 

 

على  اافترضنا مع ذلك أن المدعية تطعن في كفاية "الموقف والنزاھة" التي قُّدرت فيھولو  .69

مجرد جزء من التقييم العام. وكما تقدم الذكر، أنھا ", تلبي التوقعات تلبية كاملة" فإن ھذه الكفاية 

قدير حصلت المدعية على تقدير عام ھو أنھا "تلبي التوقعات تلبية كاملة"، وبذلك لم يؤثر الت

السلبي الوحيد على بنود عقدھا أو شروطه، بل إن المدعية حصلت بعد تقرير تقييم ا(داء على 

 استنادا إلى أدائھا الُمرضي في العمل.  18إلى الخطوة  17زيادة سنوية من الخطوة 

 

محصلة، لم تطعن المدعية في قرار إداري قابل للطعن، ويجب رد الدعوى ذات الرقم في ال .70

UNRWA/DT/JFO/2015/005   .بكاملھا 

  

  الخ%صة 

 

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا: .71
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  أن الدعويين مردودتان.  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

     (ُوقـbع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 شباط/فبراير 10 بتاريخ

  

  2016فبراير/شباط  10 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـbع)   

  رئيسة قلم المحكمة، عّمان.لوري مكناب، 

 


