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__________________________  
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 مقدمة

    

("المدعية") ضد قرار اتخذته وكالة ا$مم المتحدة "غاثة وتشغيل  مھا أيوبھذه دعوى رفعتھا  .1

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

  .     اعتبارھا موظفة فائضة مؤقتاوظيفتھا و

 

  الوقائع 

  

دخلت المدعية في خدمة الوكالة في وظيفة كاتبة بموجب تعيين  2008سبتمبر/أيلول  1اعتبارا من  .2

في فرع اليرموك التابع لدائرة التمويل الصغير  7على الدرجة  2011أغسطس/آب  31محدد ا$جل حتى 

ُنقلت المدعية إلى فرع السيدة زينب التابع لدائرة  2009أبريل/نيسان  1في مكتب إقليم سوريا. واعتبارا من 

ُمدد التعيين محدد ا$جل الخاص  2011أغسطس/آب  29؛ وفي التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا

ُنقلت المدعية إلى فرع ا$مين التابع  2012. وفي يوليو/تموز 2014أغسطس/آب  31بالمدعية حتى 

ُمدد تعيينھا محدد ا$جل حتى  2014مارس/آذار  11لدائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا، وفي 

 . 2014سبتمبر/أيلول  30

 

، وضعت دائرة التمويل الصغير في إقليم سوريا خطة فائض وظيفي تلغي 2014في سبتمبر/أيلول  .3

، ووردت فيھا جملة أشياء من بينھا ما 2014ديسمبر/كانون ا$ول  31وظيفة اعتبارا من  17بموجبھا 

 يلي: 

 
  

على المستوى الحالي، ھناك عدد فائض من الموظفين الذين يشغلون وظائف مسؤولي 

) يمكن تمويلھا من المستوى الحالي للعمليات الخارجية بسبب قيود رأس المال.  إقراض

وستشمل التخفيضات أيضا موظفين إداريين مع الحفاظ على الموظفين ا"داريين ا$ساسيين 

  "نجاز ا$عمال ا"دارية ا$ساسية المطلوبة لدعم عملياتھا. 
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كل فرع من الفروع (باستثناء منطقة ومن المخطط ا"بقاء على ستة مسؤولي إقراض في 

دمشق حيث سيتم ا"بقاء على مسؤولَي إقراض إضافيين للعمل على تحصيل القروض 

السيئة)، ومدير فرع، ومسؤول إقراض في المنطقة، وأمين صندوق، وكاتب، ومشغل 

بيانات، ومنظف. وبا"ضافة إلى ذلك، سُيحتفظ بموظفين إداريين أساسيين في المكاتب 

نية "نجاز ا"دارة والموارد البشرية والشؤون المالية. تشّغل دائرة التمويل الصغير الوط

من أصحاب اتفاقيات الخدمة  35من أصحاب العقود محددة ا$جل، و 47موظفا ( 82حاليا 

الخاصة) موجودين في منطقة دمشق وطرطوس والOذقية والسويداء. وتشير القائمة 

 1الموظفين المطلوبين مقابل الموظفين الفائضين كما ھي في المقترحة (مرفقة) التي تبين 

إلى أن العدد ا"جمالي للموظفين المطلوبين لPبقاء على  2015يناير/كانون الثاني 

 26من أصحاب العقود محددة ا$جل و 30موظفا ( 56المستوى الحالي من العمليات ھو 

 17( 27فين الفائضين سيكونون من أصحاب اتفاقيات الخدمة الخاصة)، في حين أن الموظ

 من أصحاب اتفاقيات الخدمة الخاصة).      10من أصحاب العقود محددة ا$جل و

 

نظمت الوكالة اجتماعا مع موظفي دائرة التمويل الصغير في مكتب  2014سبتمبر/أيلول  15في  .4

التقييم للوظائف المختلفة. إقليم سوريا لشرح الوضع المالي للدائرة، وشرح عملية الفائض الوظيفي ومعايير 

وعلى مدى ا$شھر الستة السابقة لذلك، كانت المدعية تؤدي مھام مدخلة بيانات وليس وظيفة كاتبة، وذكرت 

فإن التقييمات  ذوي الفعالية ا$قلالوكالة في ھذه ا)جتماع أنه بغية إجراء تحديد عادل لشاغلي الوظائف 

في المئة من النقاط) وإلى ا$داء  70ون (وقد ُمنح ھذا المعيار ستستند إلى عملية تقييم سابقة مر فيھا الموظف

في المئة من  30الفعلي للموظفين في وظائفھم التي يشغلونھا في الوقت الحالي (وأعِطي ھذا المعيار 

 النقاط). 

 

 في ا"قليم ، أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية2014سبتمبر/أيلول  30بموجب رسالة مؤرخة  .5

موظفة فائضة مؤقتا  اعُتبرتوأنھا  2014 ديسمبر/كانون ا$ول 31المدعية أن وظيفتھا سُتلغى اعتبارا من 

 . وتنص الرسالة في الجزء ذي الصلة على ما يلي: 2014أكتوبر/تشرين ا$ول  1ابتداء من 
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لذي إنني مضطر إلى إعOمك أن وظيفتك ھي إحدى الوظائف الملغاة استنادا إلى التقييم ا

أجري لموظفي دائرة التمويل الصغير خOل ھذا الشھر؛ وبناء على ذلك، أعتبرك بموجب 

، علما أن حالة 2014أكتوبر/تشرين ا$ول  1ھذا الكتاب موظفة فائضة مؤقتا اعتبارا من 

الفائض الوظيفي المؤقتة الخاصة بك خاضعة $حكام توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 

A/9  15الفرع .  

  

بموجب توجيه شؤون الموظفين المذكور آنفا، نقدم لك قائمة من الوظائف الشاغرة المتاحة 

حاليا. ونلتمس منك استعراض قائمة الشواغر المرفقة وإبداء ا)ھتمام بثOثة من الشواغر 

بترتيب حسب ا$ولوية، ومن ثم رفع اختياراتك إلى مسؤول عOقات الموظفين [...] كتابيا 

أكتوبر/تشرين ا$ول  10المرفق في موعد أقصاه نھاية يوم العمل الموافق  بملء النموذج

2014 .  

  

 

   

عقدت الوكالة اجتماعا مع جميع موظفي دائرة التمويل الصغير  2014أكتوبر/تشرين ا$ول  9في  .6

الفائضين مؤقتا بھدف تزويدھم بمعلومات عن التقديم للشواغر، وعن العمل بنظام المياومة والوظائف 

يام التي تلت ذلك، عقدت الوكالة اجتماعات فردية مع الموظفين لبحث توافقھم مع العرضية. وفي ا$

 والحكم عليه.  ةالوظائف الشاغر

 

، أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية في 2014نوفمبر/تشرين الثاني  30رسالة مؤرخة بموجب  .7

ا"قليم المدعية أن تعيينھا في الوكالة سُينھى بسبب الفائض الوظيفي. وتنص الرسالة في الجزء ذي الصلة 

 على ما يلي: 
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وظفة فائضة التي اعُتبرت فيھا م 2014سبتمبر/أيلول  30با"شارة إلى الرسالة المؤرخة 

مؤقتا، لقد بذلت الوكالة جھودا "يجاد وظيفة بديلة مOئمة لك لكن حتى تاريخ ھذه الرسالة 

  لم تتكلل جھودھا بالنجاح.

  

، أعطيك بموجب ھذا 4.15الفقرة   A/9بموجب أحكام توجيه شؤون الموظفين المحليين

وھذا يعني أنك  وما.ي 30في كتاب تعيينك، ومقداره نصوص عليه الم خدمةإشعار إنھاء ال

 31ستفصلين من الوكالة بسبب الفائض الوظيفي اعتبارا من نھاية يوم العمل الموافق 

  . 2014ديسمبر/كانون ا$ول 

  

خOل الشھر القادم، ستواصل الوكالة بذل جميع الجھود الممكنة "يجاد وظيفة مOئمة لك؛ 

إعOم رئيس مكتب الموارد البشرية كما نشجعك على التقدم للشواغر المOئمة خOل الفترة و

، فسُيفسخ إشعار تقبلينھاو في ا"قليم بناء على ذلك. وفي حال إيجاد وظيفة بديلة مOئمة لك

  إنھاء الخدمة ھذا. 

    

 30رفعت المدعية طلب مراجعة للقرار المؤرخ  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27في   .8

 . واعتبارھا موظفة فائضة مؤقتاالقاضي بإلغاء وظيفتھا  2014سبتمبر/أيلول 

 

، ردت نائبة المفوض العام على طلب 2014ديسمبر/كانون ا$ول  20بموجب رسالة مؤرخة  .9

 المدعية لمراجعة القرار وثّبتت القرار المطعون فيه. 

 
ديسمبر/كانون  23أعلِمت المدعية أنھا ستشغل اعتبارا من  2014ديسمبر/كانون ا$ول  14في  .10

يفة كاتبة في مركز تدريب دمشق على أساس المياومة أثناء غياب صاحبة الوظيفة في وظ 2014ا$ول 

 . إجازة ا$مومة

 

 ،رفعت المدعية دعوى إلى محكمة ا$ونروا للمنازعات ("المحكمة") 2015فبراير/شباط  22في  .11

 . أرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في اليوم نفسهو
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 25 الرد إلى المدعية فيعلى الدعوى، وأرِسل  هرفع المدعى عليه رد 2015مارس/آذار  24في  .12

 . 2015مارس/آذار 

 

رفعت المدعية مOحظاتھا على رد المدعى عليه، وأرِسلت المOحظات  2015مايو/أيار  17في  .13

 . 2015مايو/أيار  21إلى المدعى عليه في 

 
 

، أمرت 2015 يوليو/تموز 8) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 075بموجب ا$مر رقم  .14

 المحكمة المدعى عليه أن يقدم ترجمة عربية لرده على الدعوى. 

 
رفع المدعى عليه الترجمة العربية المطلوبة، وأرِسلت الترجمة للمدعية  2015يوليو/تموز  27في  .15

 في اليوم نفسه. 

 
 

  حجج المدعية

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:  .16

  

i(  كان القرار المطعون فيه "ُمضرا" بحقوقھا بصفتھا موظفة، وقد فقدت تعيينھا محدد ا$جل وھذا

 "يناقض النظام ا$ساسي للموظفين في ا$ونروا"؛ 

ii(  ولم تكن التقييم الذي أجري لھا غير عادل ) سيما عندما قُيمت بصفتھا مسؤولة إدخال بيانات، كان

)عتبار، كما ولم تؤخذ "ساعات ا$مومة اليومية" لھا في اھناك معايير واضحة لتقييم إنتاجيتھا، 

 أجرى التقييم مدير ) يعرف عملھا؛ 

iii(  مؤقتا فحسب؛ و Oكان عملھا في مكان موظفة في إجازة أمومة عم 

iv(  فقدت ا$مان الوظيفي وليس لديھا ضمانة للحصول على وظيفة في المستقبل "مع أن ھناك وظائف

 شاغرة تOئم مؤھOتھا وخبرتھا". 

  

 تلتمس المدعية ما يلي:  .17
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i(  تعيينھا بصفة موظفة مع عقد محدد ا$جل بالشروط نفسھا التي احتواھا عقدھا السابق؛ وإعادة 

ii(   ل فترةOتعويضھا عن ا$ضرار المادية و"النفسية" التي عانتھا بسبب "الخسارة التي نزلت بھا خ

 العقد المؤقت".

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:   .18

  

i( مةOيفة المدعية واعتبارھا موظفة فائضة مؤقتا، وذلك بموجب أحكام النظامين قرار إلغاء وظ س

من توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  15والمادة  3.9و 1.9ا$ساسيين للموظفين رقم 

A/9 وللوكالة سلطة اجتھادية واسعة في إلغاء الوظائف واعتبار موظفيھا موظفين فائضين .

 مؤقتا؛ 

ii(  في دائرة التمويل  2011لقد أثرت ا$زمة السورية التي اندلعت في مارس/آذار Oتأثيرا ھائ

الصغير في مكتب إقليم سوريا وخلقت حالة فائض وظيفي حقيقية $ن دائرة التمويل الصغير في 

 من الدخل الذي تولده عملياتھا؛  تكاليفھامكتب إقليم سوريا دائرة مستدامة ذاتيا تغطي 

iii(  من توجيه شؤون الموظفين  2.15المادة بموجبA/9  قُيم جميع الموظفين في فئات الوظائف

المحددة بھدف معرفة شاغلي الوظائف ذوي الفعالية ا$قل الذين ينبغي اعتبارھم موظفين 

 ؛ فائضين مؤقتا

iv( مسؤولة إدخال بيانات، علما أن من أجرى التقييم تھا فبصكذلك قُيمت المدعية بصفتھا كاتبة و

المشرفان اللذان عملت لديھما. وفي فئة الكاتبة حققت المدعية ثاني أقل عOمة (حيث أعطي ھذا 

؛ أما في فئة مسؤولة إدخال البيانات، فقد حصلت )في المئة من العOمة ا"جمالية 70المعيار 

 في المئة من العOمة ا"جمالية)؛ 30مة (وأعِطي ھذا المعيار أقل عOعلى 

v( ئمة للمدعية  ائفوكالة محاو)ت صادقة "يجاد وظبذلت الOل فترة الفائض الوظيفي بديلة مOخ

أرسل رئيس مكتب الموارد البشرية في ا"قليم  ،2014أكتوبر/تشرين ا$ول  5وفي  المؤقت،

ائر في مكتب إقليم سوريا يطلب دعمھم لتوظيف الموظفين رسالة إليكترونية إلى رؤساء الدو
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، ُعقدت 2014أكتوبر/تشرين ا$ول  9سبتمبر/أيلول و 15وفي المعتبرين فائضين مؤقتا. 

 12اجتماعات مع الموظفين الفائضين مؤقتا لبحث وظائف بديلة؛ وخOل ا$سبوع الذي بدأ في 

أكتوبر/تشرين  14أحدھا مع المدعية. وفي أكتوبر/تشرين ا$ول ُعقدت اجتماعات فردية كان 

ا$ول أرسل مسؤول ا)ستقدام با"نابة قائمة من شواغر جديدة إلى جميع الموظفين المحليين في 

نوفمبر/تشرين  30و 3و 2بمن فيھم موظفي دائرة التمويل الصغير. وفي مكتب إقليم سوريا 

 نات شواغر جديدة؛ قائمة إعOالثاني، أطلِع الموظفون الفائضون مؤقتا على 

vi(  نوفمبر/تشرين الثاني  6إلى  4ُعقدت "دورة قابلية توظيف" للموظفين الفائضين مؤقتا في الفترة من

 ، وشاركت المدعية في الدورة؛ 2014

vii(   الفائضين مؤقتا وظائف بديلة في  17موظفا من الموظفين الـ 11، وجد 2014مارس/آذار  24في

 ئف مؤقتة؛ مكتب إقليم سوريا وإن كانت وظا

viii(  ث وظائف لكنھا لم ُتختر $ي منھا، بيد 2014في نوفمبر/تشرين الثانيOقوبلت المدعية لث ،

محل  2015مارس/آذار  22إلى  2014ديسمبر/كانون ا$ول  23أنھا حلت في الفترة من 

 "، ونجحت الوكالة في تأمين عقد مياومة للمدعية؛ وBموظفة في وظيفة "كاتبة 

ix( سائل ا)نتصاف التي تلتمسھا المدعية. ) أساس قانونيا لو 

       

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .19

  

 ا#عتبارات

 

السياسات التي تنتھجھا الوكالة بشأن انتھاء  A/9يوضح توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .20

منه مسألة انتھاء الخدمة بسبب الفائض الوظيفي وتنص في الجزء ذي الصلة  15الخدمة، وتتناول الفقرة 

 على ما يلي: 

  

  ينشأ الفائض الوظيفي عندما تخضع الوظيفة 1.15

  

1.1.15 Pأو ؛ لغاءل  
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"عادة التصنيف وأ)ّ يعود شاغل الوظيفة مستوفيا للمؤھOت  2.1.15

المحددة في دليل تصنيف الوظائف لملء الوظيفة، أو أنه سيتعرض لنقص 

  في ا)ستحقاقات إذا بقي في الوظيفة؛ أو 

   "عادة التصنيف من دوام جزئي إلى دوام كلي [...]  3.1.15

   

  

الموظف فائض مؤقتا وسُيعلم بذلك  نفي مثل ھذه ا$حوال، ُيعلن أ 2.15

وسيكون الموظف المتأثر ھو شاغل الوظيفة إذا كانت الوظيفة فريدة،  كتابيا.

فريدة ) تتكرر في أي مكان في الفرع ذي  ؤھOتأي أّنھا وظيفة تتطلب م

. وفي حالة أن تكون ھناك وظيفتان أو أكثر من الصلة في جدول الِمOك

الفئة نفسھا ولھا المسمى الوظيفي والوصف الوظيفي نفسيھما في ذلك الفرع 

ھو الموظف الفائض؛ وإذا  فعاليةمن جدول الِمOك فسيكون الموظف ا$قل 

كان لشاغلَي الوظيفة مستوى الفعالية نفسه فإن شاغل الوظيفة صاحب فترة 

  سيكون الموظف الفائض.  الخدمة ا$قل

  

[...]  

  

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

يكون عادة ثOثة أشھر) الممتد بين قرار إلغاء وظيفة مشغولة وبين إلغائھا 

الفعلي "يجاد وظيفة مOئمة للمسؤول الذي أخِرج من وظيفته أو، في حال 

فترة ا"شعار المOئمة التي يطلبھا كتاب تعيين ا"خفاق في ذلك، إعطائه 

  الموظف.

  

من الضروري توثيق حا)ت الفائض الوظيفي توثيقا جيدا، ويجب  5.15

بذل جھد معقول خOل فترة الفائض الوظيفي المؤقتة "يجاد وظيفة مOئمة 

للموظف الفائض؛ ومن المفيد في ھذا الصدد ا"بقاء على قائمة لجميع 
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الوظائف التي أصبحت شاغرة خOل فترة الفائض الوظيفي المؤقتة وبيان 

دم انتداب الموظف $ي منھا. ويجب أيضا النظر نظرة جادة في سبب ع

  توفير تدريب لتأھيل الموظفين الفائضين ليشغلوا وظائف بديلة. إمكانية 

  

 

خOفا لزعم المدعية أنھا "فقدت" تعيينھا محدد ا$جل بصورة "تناقض النظام ا$ساسي لموظفين في  .21

 . ياسة تعنى بإلغاء الوظائف بسبب الفائض الوظيفيا$ونروا"، يتجلى مما تقدم أن لدى الوكالة س

 

ل التمويل الصغير امن الجلي البّين أن ا$زمة السورية عطلت اقتصاد البلد بشدة، مما جعل أعم .22

على أن دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا تزداد صعوبة. وقد قدم المدعى عليه أدلة كافية 

إلى اتخاذ تدابير بسبب ا)نخفاض في ا"قراض  2012يونيو/حزيران  اضطرت في مرحلة مبكرة تعود إلى

 وكذلك بسبب تدني قيمة الليرة السورية. 

 
للمفوض العام اجتھاد واسع بشأن إلغاء الوظائف في حالة الفائض الوظيفي؛ لكن مع تذكر السلطة  .23

ة غير مطلقة، ولن تتدخل المحكمة ا)جتھادية الواسعة للمفوض العام تعتبر المحكمة أن ھذه السلطة ا)جتھادي

فيھا إ) إذا كان القرار المطعون فيه تعسفيا أو مزاجيا أو كان دافعه التحامل أو عوامل خارجة عن 

 الموضوع أو إذا اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. 

 
مكتب نظمت الوكالة اجتماعا مع موظفي دائرة التمويل الصغير في  2014سبتمبر/أيلول  15في  .24

إقليم سوريا لبحث المشاكل المالية التي تواجھھا، ولشرح خطة خفض عدد الموظفين، وشرح عملية التقييم. 

من أصحاب اتفاقيات  10من أصحاب العقود محددة ا$جل و 17( 27وظيفة  27ودعت الخطة إلى إلغاء 

ين ود محددة ا$جل موظفأصحاب العق 17الخدمة الخاصة) في منطقة دمشق، على أن ُيعتبر الموظفون الـ

      فائضين مؤقتا لمدة ثOثة أشھر؛ وفي حال عدم إيجاد وظائف مOئمة أخرى فسيصار إلى إنھاء خدماتھم. 

 
الموظفون في فئات الوظائف المحددة بھدف معرفة شاغلي الوظائف ذوي الفعالية ا$قل؛ وقد قُيم  .25

تقييم يؤدون واجبات تختلف عن واجباتھم ا$صلية. وتجد أن بعض الموظفين كانوا أثناء فترة الأقرت الوكالة 

المحكمة أن تقييم الموظفين بناء على أدائھم السابق والحالي كان معقو) في ظل تلك الظروف، كما أشارت 
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إلى أنه سُيحتفظ بكاتب واحد فقط في كل  2014ديسمبر/كانون ا$ول  31خطة الفائض الوظيفي المؤرخة 

أن الوثائق في ملف القضية تبين أن قرار الوكالة القاضي باختيار الموظفين ا$كثر فرع. وترى المحكمة 

 فعالية كان قرارا اُتخذ حسب ا$صول. 

 
وُطبقت عليھا وعلى تحتج المدعية بأن التقييم الذي أجري لھا لم يكن عاد)، بيد أن المنھجية ُشرحت  .26

ي أ، لكنھا لم تقدم سليمةعية أن إنتاجيتھا لم ُتقيم بصورة . وتزعم المدجميع الكتبة ا[خرين في فرع ا$مين

دليل لدعم ھذا الزعم، كما تبين سجOت التقييم أن المدعية حصلت على أقل العOمات في عنصَري ا)لتزام 

والمسؤولية في حين أنھا حصلت على عOمات أعلى في مجال السرعة والدقة. ويتضح من المراسOت 

نية بين المدعية ومديرھا أن من أجرى التقييم مشرفون ومديرون وأن جميع المقّيمين اتفقوا البريدية ا"ليكترو

على منحھا عOمة متدنية في مجال ا)لتزام والمسؤولية بدون ذكر إنتاجيتھا. وصحيح أن المدعية تزعم أن 

دعوى ليتسنى للمحكمة "ساعات ا$مومة اليومية" لم تؤخذ في الحسبان، لكنھا ) تقدم تفاصيل كافية في ال

ومع أن الفوارق في النقاط بين المدعية والكتبة ا[خرين كانت طفيفة وأن النتيجة لم النظر في ھذا الزعم. 

م أي دليل على أن قرار إلغاء وظيفة المدعية كان تعسفيا أو مزاجيا أو قد̂ تكن في صالح المدعية، إ) أنه لم يُ 

ارجة عن الموضوع أو أنه اعتراه خطأ إجرائي أو خطأ في أن دافعه كان التحامل أو عوامل أخرى خ

  القانون. 

 
تجد المحكمة أن دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا كانت تتعامل مع حالة فائض وظيفي  .27

حقيقية وأن المدعية عجزت عن تقديم دليل على أن قرار إلغاء وظيفتھا واعتبارھا موظفة فائضة مؤقتا كان 

 أنه تأثر بعوامل خارجة عن الموضوع. قرارا متحامO أو 

 
أن القرار المطعون فيه اُتخذ بصورة  ضتللتعويض، حيث إن المحكمة قوفي شأن طلب المدعية  .28

 فO يمكن منح أي تعويض.  ،شرعية

 
  

  الخ%صة 

  

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا: .29
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 أن الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـ_ع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2016سبتمبر/أيلول  26بتاريخ 

 

  2016سبتمبر/أيلول  26تاريخ أدِخَل في السجل ب

  

  

      (ُوقـ_ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


