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حخطة[  

 محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2015/008                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/007 

Date: 28 February 2016 

Original:           English 
 

 

  ة بانة بَرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             :قلم المحكمة

  لوري مكناب   :رئيسة قلم المحكمة

  

  

  خضر

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا*مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل 3جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

  امثل نفسھت ةالمدعي

  

  :دعى عليهمحامي الم

 )إدارة الشؤون القانونية( 3نس بارثولوميوز
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  مقدمة

   

وكالة  ااتخذتھ اتقرار ضد ")ةالمدعي(" جمانة عبد القادر محمد خضرھا ترفعھذه دعوى  .1

باسم ا*ونروا  في الشرق ا*دنى التي تُعرف أيضاا*مم المتحدة &غاثة وتشغيل 3جئي فلسطين 

إلغاء وظيفتھا، وھي وظيفة موظفة تمريض ) 1وھي القرارات القاضية بما يلي ، ")دعى عليهالم("

النقل عليھا عرض ) 3اعتبارھا موظفة فائضة مؤقتا، و) 2أقدم في المركز الصحي الجديد في إربد، 

    . إلى وظيفة موظفة تمريض أقدم في المركز الصحي في مخيم جرش

  

  الوقائع 

 

بصفة موظفة دخلت المدعية سلك الخدمة في ا*ونروا  1999حزيران /يونيو 17في  .2

كانون /يناير 1وفي . في إربد في ا*ردن 2تمريض بنظام المياومة في الفريق الصحي المتنقل رقم 

ُعينت المدعية بعد حا3ت عدة من التمديد والترفيع في وظيفة موظفة تمريض أقدم في  2012الثاني 

 .  13والخطوة  9على الدرجة  إربدالمركز الصحي في مخيم 

 

المركز  عندما ُدمج المركز الصحي في مخيم إربد والمركز الصحي لمدينة إربد ليشك[ .3

، تابعت المدعية أداء واجباتھا في 2013كانون ا*ول /ديسمبر 24الصحي الجديد في إربد في 

 . وظيفة موظفة تمريض أقدم في المركز الصحي الجديد في إربد

 
تشرح إعادة ھيكلة العديد ") المذكرة("أكملت دائرة الصحة مذكرة  2014تموز /في يوليو .4

 من المراكز الصحية، وأشارت المذكرة إلى أن دمج المركزين الصحيين في إربد سيتطلب إعادة نشر

في إربد إلى الوحدات الطبية في المركز الصحي في ا&ضافيين موظفي المركز الصحي الجديد 

 . جرش والضليل ومخيم السخنة

 
، أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية في ا&قليم المدعية 2014تشرين ا*ول /أكتوبر 30في  .5

 2014الثاني  تشرين/نوفمبر 1أن وظيفتھا في المركز الصحي الجديد في إربد ستُلغى اعتبارا من 

نتيجة &نشاء المركز الصحي الجديد في إربد؛ وأوضح رئيس مكتب الموارد البشرية في ا&قليم أن 
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ة المدعية اعتُبرت موظفة فائضة مؤقتا وأن الوكالة ستحاول في خ[ل فترة ا&شعار أن تجد لھا وظيف

إيجاد وظيفة م[ئمة فإن تعيين في حال تعّذر  هبديلة م[ئمة يمكن نقلھا إليھا، كما قالت الرسالة إن

 . 2015كانون الثاني /يناير 31المدعية سيُنھى اعتبارا من 

 
، رفعت المدعية طلب مراجعة للقرارين القاضيين بإلغاء 2014تشرين الثاني /نوفمبر 6في  .6

 . وظيفتھا وباعتبارھا موظفة فائضة مؤقتا

 
رئيس مكتب الموارد البشرية أعلم  2014تشرين الثاني /نوفمبر 10بموجب رسالة مؤرخة  .7

في ا&قليم المدعية أن الوكالة وجدت وظيفة بديلة م[ئمة لھا ھي موظفة تمريض أقدم في المركز 

اعتبارا الصحي في مخيم جرش، وذلك على الدرجة نفسھا والخطوة نفسھا، على أن تشغل الوظيفة 

رئيس مكتب الموارد البشرية في ا&قليم إنه إذا قبلت  وذكر. 2014تشرين الثاني /نوفمبر 16 من

تشرين الثاني /نوفمبر 13المدعية ھذا النقل بتوقيع الرسالة وإعادتھا إلى ا&دارة في موعد أقصاه 

 . فستُسحب حالة الفائض الوظيفي المؤقت المفروضة عليھا 2014

 
لي بيدھا على الرسالة كتبت المدعية التعليق التا 2014تشرين الثاني /نوفمبر 13في  .8

أوافق على النقل المؤقت إلى جرش لحين البت في قضيتي حيث سوف أنتقل بھا من "المذكورة آنفا 

وكتب رئيس مكتب الموارد البشرية في ا&قليم ما يلي ." مكتب إلى آخر داخل مكاتب ا*مم المتحدة

 : 2014تشرين الثاني /نوفمبر 13على الرسالة في 

 
وما . مؤقتا و3 يخضع للشروط التي تشيرين إليھا بصفتك موظفةھذا العرض ليس 

أن نقلك الرسمي بموجب النظامين ا&داري وا*ساسي ھو ناقشناه ] و[أعلمناك به 

للموظفين سيكون جرش، بيد أن رئيس منطقة إربد تكرم باقتراح النظر في طلبِك 

 ].  أجرفي إجازة خاصة ب[[للنقل مؤقتا إلى وقاص لتحلي مؤقتا محل شخص 

 
رفعت المدعية طلب مراجعة لقرار نقلھا إلى المركز  2014تشرين الثاني /نوفمبر 26في  .9

 . الصحي في مخيم جرش
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أرسل مدير عمليات ا*ونروا في ا*ردن إلى المدعية  2014كانون ا*ول /ديسمبر 4في  .10

فة المدعية وظيفة رده على طلبھا لمراجعة القرارات المطعون فيھا وشرح ا*سباب وراء اعتبار وظي

وفي المحصلة ثبّت مدير . فائضة مؤقتا وأسباب عرض النقل إلى المركز الصحي في مخيم جرش

 . عمليات ا*ونروا في ا*ردن القرارات المطعون فيھا

 
أرسلت المدعية مرة أخرى إلى ا&دارة الرسالة المؤرخة  2015كانون الثاني /يناير 13 في .11

وبا&ضافة . وقبلت فيھا النقل إلى المركز الصحي في مخيم جرش 2014تشرين الثاني /نوفمبر 10

 وافقأ: "بخط اليد ليامن ھذا الحكم، أضافت المدعية التعليق الت 8تعليقھا المشار إليه في الفقرة إلى 

 ". شريطة عدم فقدان حقي في الطعنالنقل إلى جرش  على

 
الوكالةُ المدعيةَ مؤقتا إلى وبناء على طلب المدعية، انتدبت  2015شباط /فبراير 1في  .12

، وذلك لتحل محل موظفة تمريض في إجازة 2015نيسان /أبريل 30مركز وقاص الصحي حتى 

 . جرمدفوعة ا* غيرخاصة 

 
رفعت المدعية دعوى إلى محكمة ا*ونروا للمنازعات  2015آذار /مارس 2في  .13

 "). المحكمة("

 
 . رفع المدعى عليه رده على الدعوى 2015نيسان /أبريل 1في  .14

 
 2015نيسان /أبريل 21المؤرخ  )UNRWA/DT/2015( 042بموجب ا*مر رقم  .15

إلى العربية في موعد أقصاه نھاية أمرت المحكمة المدعى عليه بأن يترجم رده من اللغة ا&نجليزية 

  . 2015أيار /مايو 21الدوام في 

 
لى الدعوى؛ رفع المدعى عليه الترجمة المتأخرة لرده ع 2015تشرين ا*ول /أكتوبر 6في  .16

 .وقد أرِسلت الدعوى إلى المدعية فورا

 
، رفعت المدعية طلبا للحصول على إذن لرفع 2015تشرين الثاني /نوفمبر 16في  .17

 . م[حظات على رد المدعى عليه
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أرِسل طلب المدعية إلى المدعى عليه، ولم يرفع  2015كانون ا*ول /ديسمبر 1في  .18

 . اعتراضا

 
كانون ا*ول /ديسمبر 13المؤرخ ) UNRWA/DT/2015( 127بموجب ا*مر رقم  .19

 31منحت المحكمة ا&ذن للمدعية لرفع م[حظات في موعد أقصاه نھاية الدوام في  2015

 . 2015كانون ا*ول /ديسمبر

 
رفعت المدعية م[حظاتھا على رد المدعى عليه،  2015كانون ا*ول /ديسمبر 31 في .20

 . 2016كانون الثاني /يناير 5في وأرِسلت الم[حظات إلى المدعى عليه 

 
  حجج المدعية

 
 : تقدم المدعية الحجج التالية .21

  

i(  للنظام " انتھاكا صارخا"يشكل قرار اعتبار وظيفتھا فائضة وقرار نقلھا إلى وظيفة أخرى

 ؛3.4 المحليين ا*ساسي للموظفين رقم

ii( كان 2013كانون ا*ول /حيث إن الوكالة دمجت المركزين الصحيين في إربد في ديسمبر ،

تشرين ا*ول /أكتوبر 30ينبغي أن تُعلم بقرار اعتبار وظيفتھا وظيفة فائضة قبل 

 ؛ 2014

iii(  ؛ "وعدا ب[ معنى"كان الوعد الذي قطعه المدعى عليه بأن يجد للمدعية وظيفة بديلة أخرى 

iv(  تم تھديدھا بإنھاء التعيين إذا لم تقبل النقل؛ 

v(  والقرارات المطعون فيھا معيبة؛ 

vi( لقرارات المطعون فيھا كربا عاطفيا ومشقة ماليةسببت لھا ا . 

   

 : تلتمس المدعية من المحكمة ما يلي .22
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i(  عقد جلسة واستدعاء رئيس مكتب الموارد البشرية في ا&قليم السابق والحالي لتوضح

 آخر تعتبره المحكمة ضروريا؛  شاھدالقرارات المطعون فيھا واستدعاء أي 

ii(  المدعية إلى المركز الصحي  مكان إقامةأمر المدعى عليه بإظھار خريطة تبين المسافة من

 في مخيم جرش والمركز الصحي الجديد في إربد؛ 

iii(  أمر المدعى عليه بأن يدفع لھا تعويضا ماليا عن نفقات المواص[ت السابقة وال[حقة؛ 

iv(  فسخ القرارات المطعون فيھا وإعادتھا إلى وظيفتھا السابقة؛ 

v( مر المدعى عليه بأن يدفع إليھا تعويضات عن ا*ضرار المعنوية الناجمة عن الكرب أ

توجيه ا&نذار غير العق[ني والمنحرف وغير القانوني بإنھاء "العاطفي الذي نتج عن 

 ؛ و"خدماتھا

vi( تشجيع الوكالة على ا3عتذار عن المعاملة المھينة التي تعرضت لھا . 

  

  حجج المدعى عليه

   

 : يقدم المدعى عليه الحجج التالية .23

  

i( كان قرار إلغاء وظيفة المدعية ممارسة سليمة للسلطة ا3جتھادية التي تتمتع بھا الوكالة؛ 

ii(  لمدعية إلى وظيفة موظفة تمريض أقدم في المركز لإن عرض النقل الذي قدمته الوكالة

 وما؛ الصحي في مخيم جرش امتثل ا&طار التنظيمي الساري امتثا3 تا

iii(  غير 3ئقة أو 3 أساس لھا"وسائل ا3نتصاف التي تطلبھا المدعية ." 

  

 . يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا .24

  

  ا)عتبارات

  

  المسألة التمھيدية

  



                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/JFO/2015/008                                             

                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2016/007                                             

 

Page 7 of 18 

  الرفع المتأخر للرد المترجم من جانب المدعى عليه

 

 
 21المؤرخ  )UNRWA/DT/2015( 042تستحضر المحكمة أن ا*مر رقم  .25

تخلف عن امتثال التعديل المقترح من  هكان في صميمه تذكيرا للمدعى عليه بأن 2015نيسان /أبريل

 ةالمحكمة؛ وھو التعديل الذي يتطلب من المدعى عليه أن يرفع رده باللغة ا&نجليزية مع ترجمة عربي

المدعى عليه أن يقدم ومع ذلك أمرت المحكمة . له في الحا3ت التي تُرفع فيھا الدعوى باللغة العربية

، بيد أن المدعى عليه تخلف عن امتثال 2015أيار /مايو 21ترجمة عربية للرد في موعد أقصاه 

وت[حظ المحكمة أن المدعى عليه لم . 2015تشرين ا*ول /أكتوبر 6ا*مر ولم يرفع الترجمة حتى 

مدعى عليه غير مقبول يقدم أي شرح للتأخر الذي استمر خمسة أشھر؛ وتجد المحكمة أن إھمال ال

من القواعد ا&جرائية في الحا3ت ) 2( 33وتذكره بوجوب التزامه التعديل المقترح بموجب المادة 

التي تُرفع فيھا الدعوى باللغة العربية، وعليه تقديم ترجمة لرده في خ[ل أسبوعين من تاريخ الرد 

 . المرفوع باللغة ا&نجليزية

  

  قيقية؟ھل ُوجدت حالة فائض وظيفي ح

  

 : على ما يلي 16في الجزء ذي الصلة في الفقرة  15ينص التوجيه التنظيمي رقم  .26

  

يكون مديرو المكاتب ا&قليمية أو مدير مكتب ا3رتباط مخولين بتغيير جداول [...] 

الموظفين في دوائرھم ومكاتبھم؛ وعلى مديري المكاتب ا&قليمية في ھذه الحالة إجراء 

رؤساء الدوائر في الرئاسة العامة ومراعاة ا&جراءات التي يضعھا  التشاور الم[ئم مع

  : المراقب المالي وذلك في حا3ت

  

  إلغاء الوظائف الفائضة؛ )1( 

  نقل الوظائف من موقع إلى آخر؛ ) 2(

ينتج عن ذلك تكلفة  إلغاء وظائف وإنشاء وظائف أخرى في مكانھا شريطة أ3ّ ) 3(

من ھذا التوجيه من معايير الِم[ك  13توجبه الفقرة يتم تجاوز ما  إضافية، وأ3
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وتصنيف الوظائف، وكذلك شريطة عدم إنشاء أي وظيفة إ3ّ بموجب وصف وظيفي 

  .  قياسي

 

وإعادة والوظائف تتمتع الوكالة بالسلطة ا3جتھادية &عادة تنظيم الدوائر  ،استنادا إلى ما تقدم .27

ن إلغاء الوظائف الفائضة وإنشاء وظائف أخرى ھيكلتھا عندما تتطلب حاجاتھا وأھدافھا ذلك، علما أ

وبذلك ليس من شأن المحكمة أن تملي على الوكالة . مكانھا يعدان جزءا من أي عملية إعادة ھيكلة

طريقة إدارتھا لعملياتھا، بيد أن ممارسة الحقوق ا&دارية التي تتمتع بھا الوكالة ليست مطلقة، 

ز أو عدم الس[مة أو غياب ا&جراءات العادلة؛ وفي حال وتستطيع المحكمة استعراضھا لكشف التحي

عدم وجود عوامل خارجة عن الموضوع أو سوء إدارة أو خرق لxجراءات العادلة فلن تتدخل 

 . المحكمة

 

 2013كانون ا*ول /يزعم المدعى عليه أن دمج المركزين الصحيين في إربد في ديسمبر .28

ي إربد ھو عملية إعادة ھيكلة صادقة وحقيقية، و3 في مركز واحد ھو المركز الصحي الجديد ف

والمحكمة مطمئنة بأن قرار دمج . تطعن المدعية في ھذا الزعم المدعوم بأدلة رفعھا المدعى عليه

الة فائض وظيفي حقيقية ظھرت كما ھو مثبت من حالمركزين الصحيين كان عملية صادقة وأن 

 .خ[ل السجل

 
  

   تنظيمي عندما ألغت وظيفة المدعية واعتبرتھا موظفة فائضة مؤقتا؟  ھل انتھكت الوكالة إطارھا ال

 
الحكم أن حالة فائض وظيفي حقيقية ُوجدت، ستستعرض المحكمة اyن قرار الوكالة  بعد .29

القاضي بإلغاء وظيفة المدعية واعتبارھا موظفة فائضة مؤقتا، حيث تزعم المدعية أن القرارين 

 : الذي ينص على اyتي 3.4يشك[ن انتھاكا صارخا للنظام ا*ساسي للموظفين المحليين رقم 

  

عملية تعيين الموظفين، ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا3عتبار الواجب لضرورة  في

  .تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة
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المعني با3نفكاك من الخدمة،  A/9, Rev.9كان توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .30

ألة الفائض الوظيفي؛ وكان ينص ساريا في الزمن المتعلق بالوقائع، وبيّن سياسة الوكالة في مس

 :على ما يلي في الجزء ذي الصلة

  ينشأ الفائض الوظيفي عندما تخضع الوظيفة. 15

  

  لxقصاء؛ 1.1.15

  

 [...]  

  

 م بذلك كتابياالموظف فائض مؤقتا وسُيعل في مثل ھذه احوال، ُيعلن أن 2.15

ھناك وظيفتان فأكثر من الفئة ذاتھا والمسمى [...] وفي الحا%ت التي تكون فيھا 

من جدول الِم5ك فإن الشاغل اقل  فرعذاته والوصفي الوظيفي ذاته في ذلك ال

فعالية سيكون فائضا؛ وإذا تساوى شاغلو الوظيفة من حيث الفعالية فسيكون الشاغل 

  صاحب فترة الخدمة اقصر ھو الموظف الفائض. 

  

[...]  

  

الذي يكون (الغرض من فترة الفائض الوظيفي المؤقتة ھو استخدام الوقت  4.15

الممتد بين قرار إلغاء وظيفة مشغولة وبين إلغائھا الفعلي &يجاد ) عادة ث[ثة أشھر

وظيفة م[ئمة للمسؤول الذي أخِرج من وظيفته أو، في حال ا&خفاق في ذلك، 

  .اب تعيين الموظفإعطائه فترة ا&شعار الم[ئمة التي يطلبھا كت

  

فإن دمج المركزين الصحيين في إربد  15وفقا المذكرة التي ُوضعت نسخة منھا في الملحق  .31

ما فيھا وظيفة طبيب أسنان بوظيفة  11وإنشاء المركز الصحي الجديد في إربد يؤديان إلى إلغاء 

إربد وظيفة وبما أنه كان في كل من المركزين الصحيين السابقين في . ومسؤول طبي وممرضات

موظفة تمريض أقدم، وحيث إن واحدة منھما فقط ُخصصت للمركز الصحي الجديد في إربد فقد 
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وظيفيتي موظفة من  اظھرت الحاجة إلى إلغاء إحداھما، مما أوجب على المدعى عليه أن يقرر أي

 . تمريض أقدم يجب أن تعتبر فائضة

 

فة التمريض ا*قدم ا*خرى فائضة تزعم المدعية أنه كان ينبغي اعتبار وظيفة زميلتھا موظ .32

كانون /ديسمبر 4مدير عمليات ا*ونروا في ا*ردن في رسالته المؤرخة  ستشھدوليس وظيفتھا؛ وي

لشرح سبب اعتبار وظيفة المدعية  A/9بتوجيه شؤون الموظفين إلى المدعية  2014ا*ول 

من توجيه  2.15، وقالت الرسالة ما يلي مع اقتباس الفقرة اوظيفة فائضة وليس وظيفة زميلتھ

  :A/9شؤون الموظفين المحليين 

 
  

الفعالية أن أداءك وأداء ) i(ألفت عنايتك إلى أن استعراض السج[ت بين من حيث 

وبعد م[حظة . كل منكما رسائل تقديرالموظفة ا*خرى اعتُبرا ُمرضيين وتلقت 

تعادلكما من حيث الفعالية، نظرت الوكالة إلى المعيار الثاني الذي يُطبق عند النظر 

  . مدة الخدمة) ii(وھو في مسالة ا3نتقا3ت 

  

، بينما 17/06/1999خدمتك ھو ويبين استعراض السج[ت أن تاريخ احتساب 

أي أن فترة الخدمة التي قضيتھا  ،16/05/1997تاريخ احتساب خدمة زميلتك ھو 

   . أقل، ولذلك اعتُبرت موظفة فائضة مؤقتا

  

حيث إن فترة خدمة المدعية كانت أقصر من فترة زميلتھا، فقد اعتُبرت وظيفتھا فائضة مؤقتا  .33

، و3 ترى المحكمة انتھاكا صارخا A/9من توجيه شؤون الموظفين رقم  2.15بموجب أحكام الفقرة 

وظيفة  إلغاءأو كيدا من جانب الوكالة في عملية  3.4سي للموظفين المحليين رقم للنظام ا*سا

 . المدعية واعتبارھا موظفة فائضة مؤقتا

 

المحكمة أنه في الحا3ت التي يطعن فيھا موظف في الدوافع المعلنة للوكالة، فإن  تستحضر .34

فقه محكمة ا*مم المتحدة ل[ستئناف جلي في أن عبء إثبات التحامل أو الدافع غير السليم يقع على 
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وحيث إن المدعية في ھذه القضية لم تقدم أي دليل على أن القرارين القاضيين بإلغاء . المدعي

فتھا واعتبارھا موظفة فائضة مؤقتا لم تشبھما أي أخطاء إجرائية أو تحامل فإن المحكمة سترد وظي

  .  ھذه الحجة

 
  

 وظيفة بديلة م[ئمة؟الوكالة جھدا معقو3 لكي تجد للمدعية  تھل بذل

 
الحكم أن قرار إلغاء وظيفة المدعية واعتبارھا موظفة فائضة مؤقتا اتُخذ بموجب ا&طار  بعد .35

بذلت الوكالة جھدا حقيقيا لكي تجد للمدعية وظيفة التنظيمي للوكالة، ستنظر المحكمة اyن فيما إن 

 . A/9بديلة م[ئمة بموجب توجيه شؤون الموظفين 

 

دعى عليه لبذل جھد &يجاد وظيفة لھا استحق اعتبارا الوعد الذي قطعه الم"تزعم المدعية أن  .36

وبالفعل، المنتظر من الوكالة بموجب توجيه شؤون ." مھما لكنه كان وعدا ب[ معنى وب[ قيمة

في خ[ل ث[ثة أشھر من اعتبار وظيفة  عادة ھو أن تبذل جھودا معقولة تكون A/9الموظفين 

 . وظيفة بديلة م[ئمة، وإذا تعّذر ذلك يُنھى تعيين الموظفالموظف وظيفة فائضة مؤقتا لكي تجد له 

 
فإن الوظيفة الم[ئمة توصف على  1.7.15في الفقرة  A/9بموجب توجيه شؤون الموظفين  .37

موعة مشابه لھا، وبالدرجة نفسھا وبالراتب نفسه وظيفة في المجموعة المھنية نفسھا أو مج"أنھا 

يرد في صياغة الرسالة [.]". والزيادات نفسھا، على أن يكون الموظف مؤھ[ لھا في معظم ا*وجه

 2014تشرين ا*ول /أكتوبر 30التي تلقتھا المدعية من رئيس مكتب الموارد البشرية في ا&قليم في 

وكالة المتمثل في إيجاد وظيفة بديلة م[ئمة حيث تقول تعبير عن الواجب الملقى على عاتق ال

خ[ل الفترة التي ستكونين فيھا موظفة فائضة مؤقتة، ستبذل الوكالة جميع الجھود الممكنة : "الرسالة

 10الوكالة تصرفت بفعالية في وت[حظ المحكمة أن ". &يجاد وظيفة بديلة م[ئمة قد تنقلين إليھا

في إيجاد وظيفة بديلة م[ئمة للمدعية ب[ تغيير في درجتھا أو خطوتھا  2014تشرين الثاني /نوفمبر

 . في المركز الصحي في مخيم جرش
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بأن الوعد الذي قطعه المدعى عليه كان استنادا إلى ما تقدم، تجد المحكمة أن حجة المدعية  .38

 . سترد المحكمة ھذه الحجة أيضا لذلكحجة 3 أساس لھا؛ و" ب[ معنى وب[ قيمة"

 
  ؟ "التھديد"أو " الترھيب"ھل قبلت المدعية النقل إلى المركز الصحي في مخيم جرش بفعل 

 
 : على ما يلي 2.1ينص النظام ا*ساسي للموظفين المحليين رقم  .39

  

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

  . الوكالة أو خارجھاالوكالة أو مكاتبھا داخل منطقة عمليات 

  

 : المعني بالنقل على ما يلي J/30/2012ينص التعميم الموجه إلى موظفي إقليم ا*ردن رقم  .40

  

، يتمتع المفوض العام 1.2بموجب النظام ا*ساسي للموظفين المحليين رقم  .1

. أو ممثله المنتدب بالسلطة الكاملة لنقل أي موظف توخيا للمصلحة الفضلى للوكالة

مكتب إقليم ا*ردن، فُّوضت سلطة النقل إلى مسؤول الموارد البشرية في وفي 

 . ا&قليم

تستطيع إدارة مكتب إقليم ا*ردن الشروع في نقل الموظف لتحقيق أعلى  .2

 . درجات الفعالية والفاعلية في إدارة القوى العاملة في الوكالة

  

 

ل إلى المركز الصحي في مخيم تزعم المدعية أن ا&دارة ھددتھا طوال شھرين لقبول النق .41

مورست علي ضغوطات نفسية متواصلة &رغامي على امتثال "، وكتبت تقول في دعواھا جرش

بيد أن المحكمة 3 ترى ھذا زعما صادقا ." والتوقيع ب[ تحفظ أو تعليق نيثاالالقرار المطعون فيه 

من تسلّمھا، أي  مد ث[ثة أياووقّعت النسخة بع") النقل المؤقت"وكتبت لتقول إنھا قبلت (*نھا علّقت 

؛ وقد فحصت المحكمة السجل بعناية ولم تجد أي تھديد 3 20141تشرين الثاني /نوفمبر 13في 

                                      
1
 ، فإن المحكمة2014تشرين الثاني /نوفمبر 13يحتوي تعليقا من رئيس مكتب الموارد البشرية في ا&قليم بتاريخ  8حيث إن الملحق  

  . مطمئنة أن المدعية قدمت النسخة الموقعة للوكالة في ذلك التاريخ
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وتضرب المحكمة مثا3 مستشھدة بالرسالة المرسلة من رئيس . بالتصريح و3 بالتلميح ضد المدعية

 : على ما يلي مكتب الموارد البشرية في ا&قليم التي تنص في الجزء ذي الصلة

  

  

خ[ل الفترة التي ستكونين فيھا موظفة فائضة مؤقتة، ستبذل الوكالة جميع الجھود 

جھودنا بالنجاح، فلن  لوإذا لم تتكل. الممكنة &يجاد وظيفة بديلة م[ئمة قد تنقلين إليھا

يكون أمام الوكالة بديل إ3 إنھاء عقدك بموجب قاعدة النظام ا&داري للموظفين رقم 

1.109 .  

  

ما تعتبره المحكمة تھديدا بإنھاء العقد، تعتبره المحكمة جھدا شفافا بذله رئيس مكتب الموارد البشرية 

  . في ا&قليم لشرح الوضع للمدعية، وذلك مع ا3ستشھاد بقاعدة النظام ا&داري للموظفين السارية

  

ل من جھة المدعى حيث إن المدعية عجزت عن تقديم أي دليل على خلل أو تحيز أو تحام .42

عليه بشأن النقل إلى المركز الصحي في مخيم جرش، تقضي المحكمة أن قرار نقل المدعية إلى 

امل والمركز الصحي في مخيم جرش قرار 3 يشوبه خطأ في القانون أو خلل إجرائي أو تحامل أو ع

 . خارجة عن الموضوع

  

  الحجج ا*خرى المقدمة من المدعية

  

  طلب جلسة ا3ستماع

 

طلبت المدعية أن تعقد المحكمة جلسة استماع وأن تستدعي شھودا لشرح الم[بسات  .43

للبت في المحيطة بقرارات المدعى عليه، بيد أن المحكمة ترى أن ا*دلة الواردة في الملف كافية 

تذكير للمدعية بأنھا تحمل  وھنا. موضوع القضية بدون الحاجة إلى جلسة استماع أو استدعاء شھود

عبء ا&ثبات، وأنھا حظيت بفرصة كافية لتقديم أدلة تدعم مزاعمھا وذلك في الم[حظات التي 

 . رفعتھا
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  طلب إظھار خريطة

 

ز كالمرطلبت المدعية من المحكمة أيضا أن تأمر المدعى عليه بإظھار خريطة تبيّن موقع  .44

وھنا تذكير آخر . مقارنة بمركز العمل السابق الصحي في مخيم جرش وبُعده عن مكان إقامتھا

للمدعية بأن عبء ا&ثبات يقع عليھا، وكان بإمكانھا تقديم خريطة من ھذا القبيل في مرافعتھا 

يشير إلى أن المسافة  Google Mapsوت[حظ المحكمة أن بحثا بسيطا باستخدام . التكميلية

حيث يقع  –إلى مدينة جرش  –لھا السابق وبيتھا حيث كان يقع مركز عم –التقريبية من مدينة إربد 

 . كيلومترا 35تبلغ تقريبا  –مركز عملھا الجديد 

  

  نفقات السفر

 

 200تزعم المدعية أن المواص[ت إلى المركز الصحي في مخيم جرش كبّدتھا نفقات تبلغ   .45

مرارا  ؛ وت[حظ المحكمة أن فقه محكمة ا*مم المتحدة ل[ستئناف أكد2دينار أردني في الشھر

ا3جتھاد الذي تتمتع به ا&دارة في تعيين الموظفين ونقلھم وترقيتھم، فقد قضت محكمة ا*مم المتحدة 

 : بما يلي 3في الفقرة  Kamunyi 2012-UNAT-194ل[ستئناف في حكمھا رقم 

  

  

ضمن اجتھاد ا&دارة إعادة انتداب  من أن] ستئنافمحكمة ا*مم المتحدة ل[[تقضي 

الموظف إلى وظيفة مختلفة على المستوى نفسه، وتكون إعادة ا3نتداب ھذه قانونية 

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

  .ضررا اقتصاديا للموظف

 

بقاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين رقم لدعم طلب التعويض المالي استشھدت المدعية  .46

 : التي تنص في الجزء ذي الصلة على ما يلي 1.107

                                      
2
  . دو3را أميركيا 283دينار أردني تعادل  200 
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رھنا بالشروط المبينة في ھذه القواعد، تدفع الوكالة نفقات سفر الموظف في  .1

 : ظل الظروف التالية

  

 [.]عندما يُطلب إليه السفر في عمل رسمي للوكالة  ) أ(

  

سفر الموظفين خارج مركز  غطير إليھا في القاعدة المذكورة تالسفر المشات[حظ المحكمة أن نفقات 

عملھم وليس مواص[تھم ا3عتيادية من مكان إقامتھم إلى مركز عملھم؛ و3 ينص النظامان ا*ساسي 

. وا&داري للموظفين على دفع نفقات عن المواص[ت اليومية إلى العمل و3 على تعويض عن ذلك

أيار /تقدم المدعية أي دليل على نفقات السفر التي تزعم أنھا تكبدتھا منذ مايو لموعلى أي حال، 

؛ وھنا تذكير آخر للمدعية على أن عندما تسلمت مھامھا في المركز الصحي في مخيم جرش 2015

  . عبء ا&ثبات يقع عليھا ويجب أن تثبت مزاعمھا

  

  م[حظات المدعية

 

فعتھا الحجج التي قدمتھا في الدعوى لكن بغضب كررت المدعية في الم[حظات التي ر    .47

ز الصحي في كراعتُبرت فائضة وتم نقلھا إلى الم –وليس وظيفة زميلتھا  –أكبر من أن وظيفتھا 

والضغوطات التي مارسھا المدعى عليه " حجم التھديدات"مخيم جرش، كما شددت المدعية على 

3  –و3 ترى المحكمة تھديدا . يم جرش&رغامھا على قبول النقل إلى المركز الصحي في مخ

3في المراس[ت ا&ليكترونية بين المديرين –صريحا 3 و3 ضمنيا 
المرس[ت التي أي من أو في  

 تسلمتھا من ا&دارة، ويبدو أن المدعية تعتبر ممارسة الوكالة &ع[ن الموظف موظفا فائضا مؤقتا

إلى عملية التي حّرفتھا المدعية  –عملية الفائض الوظيفي والنقل  إن. تھديدات تطلقھا الوكالة

ھي عملية بسيطة مفادھا أن وظيفة المدعية اعتُبرت فائضة، فُعرض على  –" إذ3ل"و" تھديدات"

والمحكمة مطمئنة بأن الوكالة تصرفت بما يراعي . المدعية النقل، وأعِطيَت الفرصة لقبوله أو رفضه

 .المدعية أو تھددھا، بل أّمنت لھا وظيفة في منطقة تشح فيھا الوظائف جدا ا&جراءات ولم تُذل

                                      
3
 ت[حظ المحكمة أن المدعية رفعت مع دعواھا مجموعة من الرسائل ا&ليكترونية التي لم تكن المدعية ضمن المتلقين المقصودين لھا، كما لم 

  . مة المرسل إليھمتكن المدعية ضمن قائ
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  العملية القضائية عمالإساءة است

 

 : من النظام ا*ساسي للمحكمة على ما يلي) 6(10تنص المادة  .48

  

 عمالفي الحا3ت التي تقرر فيھا محكمة المنازعات أن أحد الطرفين أساء است

  .  جلية، يجوز للمحكمة تغريم ذلك الطرفا&جراءات المقامة أمامھا إساءة 

  

العملية  عمالبإساءة استالمدعى عليه، واتھمت المدعى عليه  تغريمذكرت المدعية مرتين أنه ينبغي 

 Black’s Lawويعرف قاموس . لكن من الجلي أن المدعية 3 تفھم معنى ا3صط[حين ،القضائية

Dictionary "ا3ستخدام غير السليم والمضر لعملية "على أنھا " العملية القضائية العمإساءة است

قضائية صدرت صدورا شرعيا، وذلك للحصول على نتيجة إما غير قانونية أو تقع خارج نطاق 

    4".العملية

  

  طلب شطب فقه محكمة ا*ونروا للمنازعات

 

 Abu تشير المدعية إلى الفقه الذي يقتبسه المدعى عليه في رده على الدعوى، أ3 وھو الحكم .49

Khurj (UNRWA/DT/2015/020)  وتلتمس من المحكمة شطبه من السجل *نھا لم تستطع أن

أن تشطب و3 تستطيع المحكمة تجاھل الفقه القانوني أو . تجده على الموقع ا&ليكتروني للمحكمة

موقع ا3قتباسات القانونية *ن المدعية لم تستطع إيجاد الحكم، فجميع أحكام المحكمة منشورة على 

من رد المدعى عليه فقط *ن  31المحكمة في ا&نترنت وا&نترانت، كما لن تتجاھل المحكمة الفقرة 

 . المدعية تجدھا عديمة الصلة

  

 أساس قانوني لطلب المدعية ل[نتصاف؟  أي  ھل ھناك

                                      
4

 The Restatement، 11الصفحة  Bryan Garner, Black’s Law Dictionary (West Publishing, 2009)انظر  
(Second) of Torts § 682 (1977),إن الطرف "العملية القضائية، ويرد فيه ما يلي  العم، وفيه إسھاب في شرح اصط[ح إساءة است

ھو تحقيق مأرب ليست العملية القانونية مصممة *جله،  رئيسيھدف لواء كانت جنائية أو مدنية ضد طرف آخر الذي يستخدم عملية قانونية س
 ."   العملية القضائية العمتبب الضرر الناجم عن إساءة اسإنما يقع تحت طائلة المسؤولية أمام الطرف اyخر بس
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 .تطالب المدعية بتعويض مالي عن الكرب العاطفي الناتج عن القرارات المطعون فيھا .50

  

ت المدعى عليه القاضية بإلغاء وظيفة المدعية وعرض النقل عليھا بأن قرارا بعد الحكم .51

اتُخذت حسب ا*صول ولم تكن مشوبة بخطأ في القانون أو خلل إجرائي أو تحيز، تقضي المحكمة 

 . بعدم وجود أساس 3 في الواقع و3 في القانون لفسخ القرارات المطعون فيھا

 
إن المدعية لم تقدم أي دليل على كرب نفسي، ف[ تجد المحكمة أساسا قانونيا لمنح أي  وحيث .52

-Zhouk, No. 2012تعويض مالي؛ وكما قضت محكمة ا*مم المتحدة ل[ستئناف في حكمھا 

UNAT-224 17رة قففي ال : 

 
  

ھذه 3 يجوز منح التعويض إ3 إذا أثبِت أن الموظف عانى ا*ضرار فعليا، ولن توافق 

، كما 3 يجوز منح تعويضات عندما 3 يُتكبّد ا*ذى إط[قاالمحكمة على منح تعويض 

 .  عن ا*ضرار المعنوية بدون أدلة محددة تدعم منح التعويض

 
تلتمس المدعية من المحكمة أن تشجع المدعى عليه على ا3عتذار عن المعاملة المھينة التي  .53

إذا لم تقبل النقل؛ لكن ناھيك عن أن المدعية عجزت عن عرضھا لھا وعن التھديدات بإنھاء توظيفھا 

أن تثبت تعرضھا للتھديدات وا&ھانة على يد المدعى عليه، لن تشجع المحكمة على أي اعتذار *ن 

 .  الطبيعة المتأصلة في ا3عتذار ھي أن يكون طوعيا

  

  الخ*صة

 

   . الدعوى مردودة نظرا إلى ا*سباب متقدمة الذكر، .54
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     )ُوقـِّع( 

  ة بانة بَرازيالقاضي

 2016 شباط/فبراير 28 بتاريخ

  

 2016شباط /فبراير 28 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

  

     )ُوقـِّع(   

  .لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان

 


