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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2015/064                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/039 

Date: 21 December 2016 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الرشيد

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة

  وتشغيل )جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

  امثل نفسھة تالمدعي

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

") ضد قرار اتخذته وكالة ا$مم المتحدة "غاثة ة("المدعي مي عمر الرشيدھا تھذه دعوى رفع .1

وھو قرار ، وتشغيل )جئي فلسطين في الشرق ا$دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا$ونروا ("المدعى عليه")

في وحدة ا"دارة الشمالية في مخيم نھر البارد في مكتب إقليم  "A" تجديد تعيينھا في وظيفة سكرتيرعدم 

  . لبنان

 

  الوقائع 

  

دخلت المدعية في سلك الخدمة في الوكالة في وظيفة  2008يونيو/حزيران  10من اعتبارا  .2

 2008سبتمبر/أيلول  1واعتبارا من اومة. سكرتيرة في وحدة إدارة مشروع نھر البارد بموجب عقد مي

وحدة ا"دارة  ضمتُعينت في وظيفة سكرتيرة في وحدة ا"دارة الشمالية بموجب عقد محدد المدة، ثم 

ُعينت  2012سبتمبر/أيلول  1واعتبارا من وحدة إدارة مشروع نھر البارد. ومكتب شمال لبنان الشمالية 

في وحدة ا"دارة الشمالية.  10" على الدرجة Aسكرتيرة "ل في وظيفة المدعية بموجب تعيين محدد ا$ج

سبتمبر/أيلول  15ي ھذه الدعوى، شغلت المدعية ھذه الوظيفة حتى وفي الزمن المرتبط با$حداث المبينة ف

2015 . 

 

اجتمعت اللجنة التوجيھية ("اللجنة") لمخيم نھر البارد لبحث  2014ديسمبر/كانون ا$ول  16في  .3

حالة مشروع إعادة إعمار مخيم نھر البارد، وُبحثت مسائل عدة من بينھا قلة التمويل لمشروع مخيم نھر 

موظفا موظفين فائضين اعتبارا من  60البارد وكذلك خطة لتنفيذ عملية تقليص للموظفين تؤدي إلى جعل 

 . 2015يناير/كانون الثاني  31

 
أصدر القائم بأعمال مدير شؤون ا$ونروا في لبنان وثيقة معنونة "تنفيذ  2015مارس/آذار  2في  .4

؛ ونصت الخطة على ضرورة البدء في خفض أعداد الموظفين في "نھر البارد الوظيفي لمخيمخطة الِمKك 

ظفين مKءمة من بأكثر المووحدة ا"دارة الشمالية على نحو متدرج، وكان من ضمن ا)قتراحات ا)حتفاظ 

Kل عقد مقابKا)حتفاظ بوظيفة واحدة من وظيفَتي سكرتير  رتنافسية، كما تقر تخ“A”  في وحدة ا"دارة

 الشمالية. 
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، طلب القائم بأعمال مدير شؤون ا$ونروا في لبنان إلى المكتب التنفيذي 2015مارس/آذار  4في  .5

. 193موظفا من بين ما مجموعه  67د بواقع تقليص الموظفين في مخيم نھر البار وافق علىلQونروا بأن ي

 ، وافق المفوض العام على ا)قتراح. 2015مارس/آذار  23وفي 

 

البرامج في ا$ونروا في لبنان با"نابة رسالة إلى مدير أرسل نائب  2015مايو/أيار  14في  .6

وفي اليوم نفسه  .2015مايو/أيار  15المدعية ُيعلمھا فيھا أنھا اعُتبرت موظفة فائضة مؤقتا اعتبارا من 

قُدمت للمدعية قائمة من وظائف شاغرة وُطلب إليھا التعبير عن اھتمامھا في ثKث منھا حسب ا$ولوية في 

شغل وظيفة سكرتير ي ذيال خرالموظف اU ، كما تلقى2015مايو/أيار  22م في موعد أقصاه نھاية الدوا

"A .تKفي وحدة ا"دارة الشمالية ھذه المراس " 

 

 اUخر" Aُدعيت المدعية والسكرتير " 2015يونيو/حزيران  1مؤرخة سالة إليكترونية بموجب ر .7

 ". Aللمشاركة في تقييم فني يتكون من امتحان ومقابلة لتحديد ا$نسب منھما للبقاء في وظيفة سكرتير "

 

نقطة في ا)متحان، في حين حقق  165في التقييم الفني، وأحرزت المدعية  السكرتيران شارك .8

 83.5 اUخرنقطة في المقابلة، في حين حقق السكرتير  82.5نقطة. وحققت المدعية  167 اUخرالسكرتير 

 نقطة. 

 

ون المرشح ا$ول، وأن تك اUخر" Aكون السكرتير "ياستنادا إلى النتائج، أوصى فريق المقابلة بأن  .9

 المدعية المرشحة الثانية. 

 

المدعية أن أعلم مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية  2015يونيو/حزيران  15في  .10

 عقدھا لن ُيجدد. 

 

يونيو/حزيران  15رفعت المدعية طلب مراجعة للقرار المؤرخ  2015يونيو/حزيران  23في  .11

2015 . 

 
ثّبت مدير شؤون ا$ونروا في لبنان القرار المؤرخ  2015يوليو/تموز  16رسالة مؤرخة بموجب  .12

 . 2015يونيو/حزيران  15
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أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم لبنان  2015أغسطس/آب  14بموجب رسالة مؤرخة  .13

 15تبارا من المدعية أن عقدھا لن ُيمدد بسبب قلة التمويل وأعطاھا إشعارا مدته شھر "نھاء عقدھا اع

 . 2015سبتمبر/أيلول 

 
رفعت المدعية دعواھا إلى محكمة ا$ونروا للمنازعات ("المحكمة")،  2015سبتمبر/أيلول  3في  .14

 . 2015سبتمبر/أيلول  6ثم أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في 

 
 انفصلت المدعية عن الوكالة.  2015سبتمبر/أيلول  15اعتبارا من  .15

 
رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رد على الدعوى، وأرِسل  2015سبتمبر/أيلول  30 في .16

 . 2015أكتوبر/تشرين ا$ول  4الطلب إلى المدعية في 

 
قُبل  2015أكتوبر/تشرين ا$ول  19) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 114بموجب ا$مر رقم  .17

 طلب المدعى عليه لتمديد الوقت. 

 
رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرسل الرد إلى  2015ين ا$ول أكتوبر/تشر 30في  .18

 . 2015نوفمبر/تشرين الثاني  1المدعي في 

 
  

  ةحجج المدعي

 
 المدعية الحجج التالية: تقدم  .19

  

)i( " خدمت الوكالة مدة أطول من السكرتيرA المختار؛ " 

)ii(  لم تصلھا أي معلومات عن ا)متحان، وكان كل شيء مدبرا $ن مدير

، كما المشروع أراد ا)حتفاظ بالسكرتير اUخر $نھما عمK معا منذ البداية

 احتاج المدير إلى رجل لكي يدافع عنه؛

)iii( ؛ ومديران أحدثه، وھذا شيء قلة الشفافية في العملية 
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)iv( تكن ھناك حاجة إلى امتحان، ونص التوجيه واضح ويقول: "العامل  مل

د ھو الفعالية التي يبينھا تقييم ا$داء، ومدة الخدمة، وھذا واضح  Yالُمحد

  للجميع". 

  

 ". Aتلتمس المدعية فسخ قرار عدم تجديد تعيينھا، كما تطلب إعادتھا إلى وظيفة سكرتير " .20

  

  حجج المدعى عليه

 

 ليه الحجج التالية: يقدم المدعى ع .21

  

)i(  للوكالة سلطة اجتھادية واسعة "عادة ھيكلة الوكالة واعتبار الموظفين

" في وحدة Aفائضين مؤقتا، كما كان قرار إلغاء إحدى وظيفَتي سكرتير "

 ا"دارة الشمالية ممارسة سليمة للسلطة ا)جتھادية للوكالة؛ 

)ii( ك الوظيفي لمخيم نھر البارد بسبب  وافقKالمفوض العام على تنفيذ خطة الِم

 قلة التمويل، وقد تأثرت وحدة ا"دارة الشمالية كلھا؛ 

)iii(  ئمة للمدعية؛Kبذلت الوكالة محاو)ت صادقة "يجاد وظائف بديلة م 

)iv( " أِعدت تقارير تقييم ا$داء لكل من شاغلَي وظيفَتي سكرتيرA 2014" لعام ،

التقييم الذي حصلت عليه المدعية ھو أنھا "تلبي التوقعات تلبية كاملة" وكان 

" اUخر، A". أما السكرتير "Aالست لوظيفة سكرتير " 1في جميع الكفايات

فقد قُيم على أنه "يلبي التوقعات تلبية كاملة" في ثKث كفايات، وعلى أنه 

 "Aكرتير ""صاحب أفضل أداء" في الكفايات الثKث ا$خرى؛ أي أن الس

 مما حصلت عليه المدعية؛  تلقى تقييم أداء أفضلاUخر 

)v( " مات المدعية في ا)متحان والمقابلة أدنى مما حققه السكرتيرKكانت عA ؛"

 و

)vi(  .أساس قانونيا لوسائل ا)نتصاف التي تلتمسھا المدعية ( 

                                      
1
ات تلبية تKحظ المحكمة أن ملف القضية يبين أن المدعية قُيمت على أنھا "صاحبة أفضل أداء" بشأن إحدى الكفايات، وقُيمت على أنھا "تلبي التوقع 

  كاملة" بشأن خمس كفايات. 
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 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .22

  

  ا#عتبارات

 

" في وحدة ا"دارة الشمالية، Aالمدعية في قرار عدم تجديد تعيينھا في وظيفة سكرتير " تطعن .23

عامK التحديد المتمثلين في الفعالية وطول الخدمة يصبان وتزعم أنه لم تكن ھناك حاجة إلى عقد امتحان $ن 

 في صالحھا. 

 

لفائض الوظيفي، ولن تتدخل للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة بشأن إلغاء الوظائف في حا)ت ا .24

المحكمة في ھذه السلطة ا)جتھادية إ) إذا كان القرار المطعون فيه تعسفيا أو مزاجيا أو كانت دوافعه 

 التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن الموضوع أو إن اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. 

 

يسري على إلغاء الوظائف في  الذي A/9/Rev.9ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .25

 : 34القضية الحاضرة على ما يلي في الفقرة 

 

  

وفي الحا)ت التي تكون فيھا ھناك وظيفتان فأكثر من الفئة ذاتھا والمسمى ذاته والوصفي 

  .الوظيفي ذاته في ذلك الفرع من جدول الِمKك فإن الشاغل ا$قل فعالية سيكون فائضا

 

 

خطة الِمKك الوظيفي لمخيم نھر البارد على أن يتم اختيار أكثر الموظفين فعالية من خKل  نصت .26

" Aعملية تنافسية؛ وبعد تقييم فني يتكون من امتحان ومقابلة، أحرزت المدعية عKمة أقل من السكرتير "

ت المحكمة تقييمات أداء عندما تفحصھا فريق المقابلة لشغل الوظيفة. وعKوة على ذلك، وبذلك لم يزكّ  اUخر

" اUخر نال تقييما أفضل من تقييم المدعية. و) تجد Aوجدت أن السكرتير " 2014السكرتيرين لعام 

 المحكمة خلK في ا"جراءات الموصوفة التي جرى من خKلھا تحديد أي من شاغلي الوظيفة أقل فعالية. 
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المدعية أن ا)ختيار كان متحيزا $ن مدير وحدة ا"دارة الشمالية أراد ا)حتفاظ بالمرشح  تزعم .27

اUخر $نھما عمK معا و$نه احتاج إلى رجل لكي يدافع عنه، غير أن المدعية لم تقدم أي دليل يثبت التحيز 

 من جانب مدير المشروع. 

  

  الخ%صة 

  

 ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا: تأسيسا على .28

 

 أن الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـYع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2016 ديسمبر/كانون ا$ول 21بتاريخ 

 

  2016 ديسمبر/كانون ا$ول 21أدِخَل في السجل بتاريخ 

  

  

      (ُوقـYع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


