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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2016/001                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/009 

Date: 7 March 2017 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  أبو شعبان

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا%مم المتحدة #غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يالمدع حاميم

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا%مم المتحدة #غاثة عاصم محمد أبو شعبان ھا ھذه دعوى رفع .1

و قرار ، وھوتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا%دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا%ونروا ("المدعى عليه")

 تجديد تعيينه. عدم 

 

  الوقائع 

  

انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة سائق بموجب عقد محدد المدة؛  2012مارس/آذار  1في  .2

 1والخطوة  5ُعين المدعي في وظيفة سائق على الدرجة  2012نوفمبر/تشرين الثاني  1واعتبارا من 

 . 2015أكتوبر/تشرين ا%ول  31بموجب تعيين محدد ا%جل ينقضي في 

 

أنزل مدير عمليات ا%ونروا في الضفة الغربية بالمدعي عقوبة لوم  2014مارس/آذار  21في .3

مع جنود إسرائيليين عند نقطة أمنية، علما أن  2014مارس/آذار  10كتابي أشار فيه إلى حادثة وقعت في 

 شھد الحادثة. مدير عمليات ا%ونروا في الضفة الغربية 

 
تعرض المدعي لحادث مع حافلة أثناء قيادته مركبة من مركبات  2014مايو/أيار  14في  .4

 ا%ونروا، وأفاد تقرير الشرطة أن المدعي ھو المخطئ بسبب عدم توقفه #عطاء ا%ولوية. 

 
إلى مدير أسطول المركبات في المكتب  2014أغسطس/آب  8بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

الغربية، أبلغ المدعي عن حادثة سببت ضررا لمحطة الوقود التابعة لKونروا، وذكر أنه  في الضفة يا#قليم

لم يMحظ أن خرطوم الوقود كان ما يزال متصM  2014أغسطس/آب  7عندما كان في محطة الوقود في 

 بالسيارة عندما قادھا مبتعدا. 

 
 %ونروا أثناء ركنھا. ، تسبب المدعي في أضرار #حدى مركبات ا2015مارس/آذار  26في  .6
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، ذكر نائب مدير عمليات ا%ونروا في 2015أبريل/نيسان  1بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

الضفة الغربية لمدير عمليات ا%ونروا في الضفة الغربية أنه حذر المدعي بشأن سرعته المفرطة خMل 

 رحلة عمل معه في مركبة من مركبات ا%ونروا. 

 
، أبلغ مدير أسطول المركبات في المكتب ا#قليمي في الضفة الغربية 2015أبريل/نيسان  28في  .8

، اعترف المدعي 2015مايو/أيار  1عن حادثة ألحق فيھا المدعي أضرارا بمركبة تملكھا ا%ونروا. وفي 

 بالتسبب بالضرر. 

 
مركبة أونروا خMل أبلغ المدعي عن حادث أصاب  2015مايو/أيار  10بموجب رسالة مؤرخة  .9

 رحلة خاصة. 

 
أبلغ موظف ا*تصال المعني  2015سبتمبر/أيلول  10مؤرخة إليكترونية بموجب رسالة  .10

 بالموظفين الدوليين رئيَس مكتب المشتريات واللوجستيات في ا#قليم أنه شھد قيادة غير آمنة أداھا المدعي. 

 
أعلم رئيس مكتب الموارد  2015ول أكتوبر/تشرين ا% 16بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .11

 . 2015أكتوبر/تشرين ا%ول  31بعد انقضائه في  ا#قليم المدعَي أن عقده لن ُيمددالبشرية في 

 
، رفع المدعي طلب مراجعة يطعن بموجبه في قرار عدم تمديد 2015أكتوبر/تشرين ا%ول  20في  .12

 عقده. 

 
اجتماعا مع  ت ا%ونروا في الضفة الغربية، عقد مدير عمليا2015أكتوبر/تشرين ا%ول  23في  .13

 .Mالمدعي لشرح أسباب عدم تمديد عقده، علما أن ا*جتماع كان مسج 

 
، ثبتت نائبة المفوض العام قرار عدم تمديد 2015نوفمبر/تشرين الثاني  26بموجب رسالة مؤرخة  .14

 عقد المدعي. 

 
، رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا%ونروا للمنازعات 2016يناير/كانون الثاني  13في  .15

 ("المحكمة")، فأرِسلت الدعوى إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

 
 ، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رد. 2016/شباط فبراير 11في  .16
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، قُبل طلب 2016باط فبراير/ش 29) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 015بموجب ا%مر رقم  .17

 المدعى عليه لتمديد الوقت. 

 
 رفع المدعى عليه رده على الدعوى.  2016مارس/آذار  14في  .18

 
، أمرت 2016مارس/آذار  31) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 026بموجب ا%مر رقم  .19

 المحكمة المدعى عليه أن يقدم ترجمة للرد من اللغة ا#نجليزية إلى اللغة العربية. 

 
رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد، فأرِسل الرد المترجم إلى  2016بريل/نيسان أ 11في  .20

 المدعي في اليوم نفسه. 

 
، أودع المدعي مMحظاته على رد المدعى عليه بعدما كتبھا في نموذج 2016مايو/أيار  11في  .21

  ، أرِسلت مرافعة المدعي إلى المدعى عليه. 2016مايو/أيار  26طلب. وفي 

  

  حجج المدعي

 

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .22

 

i(  سف ارتطمت الطفلة بصدام السيارة عندما وقعت  2009في عامKلم يصدم طفلة بسيارته، لكن ل

 من المركبة؛ 

ii( خطأه، وقد سأله مدير أسطول المركبات في  2014مايو/أيار  14يكن الحادث الذي وقع في  لم

 المكتب ا#قليمي في الضفة الغربية أن يقول إنه ھو المخطئ، وكان تقرير الشرطة متحيزا؛ 

iii(  غلطته، فقد نسي موظف  2014أغسطس/آب  7لم تكن الحادثة التي وقعت في محطة الوقود في

 خرطوم الوقود قبل أن ينطلق المدعي بمركبته؛  أن يفصلالمحطة 

iv(  وقد 2015مارس/آذار  10لم تكن ھناك حادثة حقيقية مع جنود إسرائيليين عند النقطة ا%منية في ،

شرح في رسالة إليكترونية إلى مدير عمليات ا%ونروا في الضفة الغربية ما حدث وطلب سحب 

 على ذلك؛  رسالة اللوم الكتابي، غير أنه لم يتسلم ردا
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v(  ن المركبة ا%خرى توقفت لم يكن غلطته  2015مايو/أيار  10ا*صطدام مع مركبة أخرى في%

 فجأة؛ 

vi(  كان إنھاء تعيينه تعسفيا، ولم تفعل ا#دارة شيئا لتحسين أدائه؛ 

vii(  .Mما كان يوما سائقا مھم 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:  .23

  

i( العودة إلى عمله؛ و 

ii(  التعويض عن الرواتب التي خسرھا؛ 

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .24

  

i(  بأحكام قاعدة النظام ا#داري للموظفين المحليين Mمة قرار عدم تمديد تعيين المدعي، وذلك عمMس

 وكتاب تعيين المدعي؛  4/95الموظفين المحليين  تعميمو 5.109رقم 

ii( يتم إنھاء تعيين المدعي كما يزعم، إنما لم ُيجدد تعيينه بسبب "تردي أدائه"؛  لم 

iii(  على عيوبه الموثقة حسب ا%صول، وھي عيوب ترتبط با%داء قام قرار عدم تمديد تعيين المدعي

 العام للمدعي في وظيفة سائق وقدرته عليھا. 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .25

  

  ا"عتبارات

  

  المسألة التمھيدية
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رفع المدعي مMحظاته على رد المدعى عليه في نموذج طلب، وقبلت  2016مايو/أيار  11في  .26

 مرافعات المدعي في ملف القضية. المحكمة 

  

  موضوع الدعوى

 

لئن كان المدعي يزعم أنه يطعن في قرار إنھاء تعيينه، إ* أن الجلي أن القرار الطعين فعM ھو  .27

 . 2015أكتوبر/تشرين ا%ول  31محدد ا%جل الذي يحمل تاريخ انقضاء ھو قرار عدم تجديد عقده 

 

ا#داري الساري على ھذه القضية أن قاعدة النظام القانوني وتMحظ المحكمة إذا تتدبر ا#طار  .28

 تنص على ما يلي: 5.109داري للموظفين المحليين رقم ا#

 
ينتھي التعيين محدد ا%جل بدون إشعار مسبق، وذلك عند تاريخ انتھائه المحدد في كتاب 

 التعيين.

 
المعني بوظائف  1995أبريل/نيسان  5المؤرخ  4/95 ينص تعميم الموظفين المحليين رقم  .29

 الموظفين المحليين وتعييناتھم على اZتي: 

  

سيعتمد تمديد التعيينات على استمرار حاجة الوكالة إلى الوظيفة، وتوافر التمويل، 

  وأداء الموظف. 

 

 ينص كتاب تعيين المدعي الذي احتجت بھا ا#دارة على ما يلي:  .30

  

  . مدة التعيين 3

   .2015.10.31وينقضي في  2013.11.1ھذا تعيين محدد ا%جل يبدأ في 

*** 

ليست وظيفة المحكمة استبدال قرارھا بقرار الوكالة، وكما أفادت محكمة ا%مم المتحدة لMستئناف  .31

 :Sanwidi 2010-UNAT-084من حكمھا  40في الفقرة 
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عند الحكم على صحة ممارسة ا%مين العام لMجتھاد في المسائل ا#دارية فإن محكمة 

المنازعات تبت فيما إن كان القرار قانونيا وعقMنيا وصحيحا إجرائيا ومتناسبا أم *، كما يمكن 

للمحكمة النظر فيما إن أھِملت مسائل يعتد بھا أو إن دخلت في ا*عتبار مسائل * يعتد بھا، 

تطيع أيضا النظر فيما إن كان القرار منافيا للعقل أو منحرفا؛ بيد أن دور محكمة وتس

المنازعات ليس النظر في صحة ا*ختيار الذي أقدم عليه ا%مين العام من بين أنواع ا#جراءات 

 العدة المتاحة له؛ كما * يتمثل دور المحكمة في استبدال قرارھا بقرار ا%مين العام.  

 
  وفي شأن التعيينات محددة ا%جل أفادت محكمة ا%مم المتحدة لMستئناف بما يلي:  .32

 

من الراسخ أن التعيين محدد ا%جل * يحمل توقعا للتجديد أو التحويل إلى نوع آخر من 

أنواع التعيين؛ ومع ذلك يمكن الطعن في القرار ا#داري القاضي بعدم تجديد تعيين محدد 

أن ا#دارة لم تتصرف بإنصاف أو عدل أو شفافية مع الموظف أو أن ا%جل استنادا إلى 

دوافعھا كانت التحيز أو التحامل أو أن دافعھا كان غير سليم. ويقع على الموظف عبء 

  .1إثبات أن عوامل من ھذا القبيل لعب دورا في القرار ا#داري

 

انقضى تعيين المدعي، ولم ُيجدد، وانتھت خدمته في الوكالة،  2015أكتوبر/تشرين ا%ول  31 في .33

 وكان السبب الذي قدمته الوكالة لعدم تجديد العقد ھو سوء ا%داء. 

 

لم تكن غلطته، غير أن المدعى عليه  2009من حجج المدعي أن حادثة الطفلة التي وقعت في عام  .34

 دثة أِخذت في ا*عتبار عند تقييم أداء المدعي. لم يقل يوما إن ھذه الحا

 
أنزل مدير عمليات ا%ونروا في الضفة الغربية بالمدعي عقوبة اللوم  2014مارس/آذار  21في  .35

شھدھا مدير عمليات ا%ونروا في الضفة الغربية  2014مارس/آذار  10الكتابي بسبب حادثة وقعت في 

ويزعم المدعي أن مدير عمليات ا%ونروا في الضفة الغربية أخطأ في مركبة مع المدعي. عندما كان راكبا 

                                      
1
-Ahmed 2011-UNAT، وBadawi 2012-UNAT-261، وPirnea 2013-UNAT-311أحكام محكمة ا�مم المتحدة ل�ستئناف أرقام   

  .Syed 2010-UNAT-061 ، و153
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باعتقاده أن المدعي خاض جدا* مع جنود إسرائيليين ويقول إنه لم يحدث شيء جلل، كما يطعن المدعي في 

رسالة اللوم، بيد أنه * يوجد سبب لدى المحكمة لMعتقاد أن مدير عمليات ا%ونروا في الضفة الغربية تخيل 

 حادثا وقع. أن 

 
تورط المدعي في حادث سير عندما كان يقود مركبة من مركبات  2014مايو/أيار  14في  .36

ا%ونروا، وينفي المدعي مسؤوليته عن الحادث، بيد أن تقرير شرطة السير قضى أنه ھو المخطئ لعدم 

 توقفه #عطاء ا%ولوية، و* ترى المحكمة سببا للتشكيك في ھذا القضاء. 

 
إلى مدير أسطول المركبات في المكتب  2014أغسطس/آب  8رسالة إليكترونية مؤرخة بموجب  .37

في محطة وقود تابعة  2014أغسطس/آب  7ا#قليمي في الضفة الغربية أبلغ المدعي عن حادثة وقعت في 

لKونروا، حيث انطلق بالسيارة عندما كان خرطوم الوقود ما زال متصM بالسيارة. واعترف المدعي أن 

لحادثة وقعت لكنه زعم أن واجب سحب الخرطوم من السيارة يقع على العامل في محطة الوقود؛ ولئن كان ا

ملية إ* أن المحكمة ترى أن المدعي أظھر نقصا في الحصافة بانطMقه بالسيارة ھذا صحيحا من الناحية الع

 دون التأكد أو* من أن الخرطوم ُسحب من السيارة كما ينبغي. 

 
، أبلغ مدير أسطول المركبات في المكتب ا#قليمي في الضفة الغربية 2015ريل/نيسان أب 28في  .38

مايو/أيار  1. وفي 2015مارس/آذار  26في  عن حادثة ألحق فيھا المدعي أضرارا بمركبة تملكھا ا%ونروا

 ، اعترف المدعي بالتسبب بالضرر.2015

 
مركبات  أبلغ المدعي عن حادثة طالت مركبة من 2015مايو/أيار  10بموجب رسالة مؤرخة  .39

مه. والشرح الوحيد الذي يقدمه المدعي ا%ونروا خMل رحلة خاصة، فقد اصطدم المدعي بالمركبة التي أما

 لھذا الحادث ھو أن السيارة التي كانت أمامه توقفت فجأة وأن كوابح سيارة ا%ونروا لم تستجب. 

 
موظف ا*تصال المعني بالموظفين  أفاد 2015سبتمبر/أيلول  10بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .40

 الدوليين أنه شھد قيادة غير آمنة أداھا المدعي.

 
ورئيس مكتب يبين من محاضر ا*جتماع بين المدعي ومدير عمليات ا%ونروا في الضفة الغربية  .41

وجود المزيد من الحادثات والشكاوى فوق  2015أكتوبر/تشرين ا%ول  23في الموارد البشرية في ا#قليم 

 ا. تلك سالفة البيان، و* يماري المدعي فيھ



                                                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2016/001                                              

                                                                                                                             Judgment No.:        UNRWA/DT/2017/009 

Page 9 of 10 
 

 
استنادا إلى كثرة الحوادث والتقارير السلبية التي تنال من قيادة المدعي وسلوكه، * يتسلل إلى  .42

وجدان المحكمة شك في أن أداء المدعي لم يكن يرقى إلى مستوى ُمرضي. وعMوة على ذلك، تجد المحكمة 

سوى القول إنه لم يكن يوما  أن المدعي لم يقدم أي تبرير مقنع بشأن الحوادث المبلغ عنھا، ولم يكن منه

 .Mسائقا مھم 

 
بسط المدعى عليه سجM وافر التفاصيل للفشل المتكرر للمدعي في أداء واجباته بطريقة ُمرضية؛  .43

وأما زعم المدعي أن ا#دارة لم تفعل شيئا لتحسين أدائه، فترى المحكمة أن نظر المدعي لُفت في مناسبات 

أدائه. حيث إن المدعي عدة إلى تردي قيادته للمركبات وإلى سلوكه، بل إن المدعي نفسه عجز عن تحسين 

ينفي مسؤوليته عن الحوادث ويضع معظم اللوم على اZخرين، فM ترى المحكمة سبيM كان بإمكان ا#دارة 

 اتباعه لتحسين أداء المدعي بفعالية. 

 
تجد المحكمة أن المدعي لم ينھض بعبء ا#ثبات الملقى على كاھله، والمقصود بذلك ا#ثبات أن  .44

عقده اُتخذ بصورة تعسفية أو مزاجية أو كان دافعه التحامل أو عوامل أخرى خارجة عن  تجديدقرار عدم 

الموضوع أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. ولما كان ذلك، * تجد المحكمة سببا للتدخل في قرار 

 الوكالة ا*جتھادي القاضي بعدم تجديد تعيين المدعي. 

 

  الخ)صة

 
 ، تقضي المحكمة بموجب ھذا أن: تأسيسا على ما تقدم .45

  

  الدعوى مردودة. 

 
 

  

  

     (ُوقـ[ع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان
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      (ُوقـ[ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


