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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا جھاد أبو شميس ("المدعي") ضد قرارات اتخذتھا وكالة ا�مم المتحدة  .1

وتشغيل 9جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى  +غاثة

) 3، و12) عدم تعيينه على الدرجة 2) توجيه لفت نظر إليه، 1عليه")، وھذه القرارات ھي: 

  في دائرة المشتريات واللوجستيات. 14عدم اختياره لوظيفة مفتش مواد على الدرجة 

  الوقائع

وظّفت الوكالة المدعي في وظيفة كاتب أقدم في دائرة  2004مايو/أيار  11اعتبارا من  .2

  المشتريات واللوجستيات في مكتب إقليم ا�ردن.

، اختير المدعي لوظيفة مساعد مالي في مركز تدريب 2013في أكتوبر/تشرين ا�ول  .3

سلوك،  ، قُدم للوكالة زعم فاده أن المدعي ارتكب سوء2014مايو/أيار  13وادي السير. في 

، حيث اتُھم المدعي "با9عتداء الجسدي 2014مايو/أيار  12وقد تعلق ھذا الزعم بحدث وقع في 

 مث ،على مراسل أثناء تأدية عمله"، كما ُذكر أن المدعي شتم مشرفه وزمfءه في ذلك اليوم

  أوقف المدعي عن العمل إيقافا بأجر على ذمة التحقيق. 

مدعي بصفة مؤقتة وظيفة مسؤول تفتيش ، ُعرضت على ال2014أغسطس/آب  21في  .4

في دائرة المشتريات واللوجستيات، فقد كان صاحب  10المخزونات والمواد على الدرجة 

إلى المدعي على  ت. في اليوم نفسه، ُوجھ2015الوظيفة في إجازة خاصة حتى يونيو/حزيران 

  رفه وزمfئه.في حق مش إثر نتيجة التحقيق رسالة لوم بسبب كلماته غير الfئقة التي تلفظ بھا

، نُقل المدعي إلى وظيفة كبير كتبة المشتريات على الدرجة 2014سبتمبر/أيلول  7في  .5

طلب المدعي مراجعة لقرار توجيه لوم إليه، وكذلك لقرار نقله إلى وظيفة على الدرجة و. 9

9.  

ت ، قرر مدير عمليا2014نوفمبر/تشرين الثاني  13بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

9 منھا لفت نظر؛ كما أعلم المدعي أنه أوعز دا�ونروا في ا�ردن إلغاء رسالة اللوم، وأصدر ب

  إلى طاقمه التواصل معه بشأن قرار عدم تثبيت المدعي في الوظيفة المعين فيھا سابقا.
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، أعلم القائم بأعمال دائرة الموارد 2014ديسمبر/كانون ا�ول  1بموجب رسالة مؤرخة  .7

إجراءات تصحيحية بعد الرسالة ا+ليكترونية التي أرسلھا مدير عمليات  المدعي عنالبشرية 

ألغيت رسالة اللوم، كما ألغي آخر تقرير  ، فقد2014نوفمبر/تشرين الثاني  13ا�ونروا في 

تقييم أداء له، وھو تقرير التقييم الذي �جله لم يُثبت في وظيفته السابقة. ذكر القائم بأعمال 

  وارد البشرية ما يلي:دائرة الم

حسب ا9تفاق، اoن جرى تثبيتك في وظيفتك السابقة على الدرجة  -3
(مع ا9ستفادة من حماية الدرجة والراتب) إلى حين شغور وظيفة  12

  مناسبة يمكن أن تُنقل إليھا أو أو تُختار لشغلھا بعد عملية تنافسية.

، بيد أنه لم ينجح في 12رجة ، تقدم المدعي لوظائف عدة على الد2015منذ بداية عام  .8

  الحصول على أي منھا.

 1المدعي طلب مراجعة للقرار المؤرخ ، رفع 2015فبراير/شباط  26في  .9

، رد القائم بأعمال مدير عمليات 2015مارس/آذار  26. في 2014ديسمبر/كانون ا�ول 

ر مستوف لشروط ا�ونروا في ا�ردن على المدعي، وذكر أن طلبه لمراجعة القرار اعتُبر غي

  ستين يوما. البالغة مدته المقبولية �نه ُرفع بعد الموعد النھائي

مارس/آذار  26، رفع المدعي طلب مراجعة للقرار المؤرخ 2015مايو/أيار  21في  .10

2015.  

، رفع المدعي شكوى إلى مدير عمليات ا�ونروا في 2016يناير/كانون الثاني  13في  .11

واللوجستيات، واشتكى من استمرار عدم تعيينه في وظيفة ا�ردن من إدارة دائرة المشتريات 

  ، وزعم أنه يعلم بعض حا9ت الفساد في دائرة المشتريات واللوجستيات.12بدرجة 

، قدم المدعي "رسالة اعتراض" على تقييم أدائه لعام 2016يناير/كانون الثاني  31في  .12

2015.  

ئرة خدمات الرقابة الداخلية، ، قدم المدعي شكوى أخرى لدا2016أبريل/نيسان  25في  .13

رفوعة من المدعي، وقررت أن الشكوى 9 مرضت لجنة قبول الشكاوى الشكوى الوقد استع

  تتعلق بسوء سلوك إنما كانت "مسألة إدارية في مكتب إقليم ا�ردن".
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، قررت لجنة قبول الشكاوى في مكتب إقليم ا�ردن إحالة 2016مايو/أيار  26في  .14

دائرة المشتريات واللوجستيات، الذي ذكر أن مھاما إضافية أوكلت إلى الشكوى إلى مدير 

ثما أمكن، إ9 أن سبب شكاواه كان "عدم الرضى وا+حباط" من كونه معينا على يالمدعي ح

  .9الدرجة 

، طُلب إلى مسؤول الموارد البشرية في ا+قليم أن يقود 2016يونيو/حزيران  5في  .15

المدعي، وأن ينظر في التدابير التي نُفذت و/أو الموصى  عملية ا9ستعراض ا+داري لشكوى

  بھا �جل المدعي.

إلى دائرة أخرى على مؤقتا ، انتدبت الوكالة المدعي 2016أغسطس/آب  24اعتبارا من  .16

، أعيد المدعي إلى وظيفته السابقة في دائرة 2016سبتمبر/أيلول  7في و. 12الدرجة 

  المشتريات واللوجستيات.

، ُوجه إلى المدعي لفت نظر بسبب ا9نخراط في أنشطة 9 2017أبريل/نيسان  5في  .17

في  تتعلق بالعمل خfل الدوام، علما أن ھذا ا9نخراط أسفر عن تأخر في العمل وعن تردّ 

  ا�داء.  

، طلب المدعي إلى مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن إلغاء 2017أبريل/نيسان  6في  .18

"ھذه المسألة وغيرھا من المسائل" في دائرة المشتريات رسالة لفت النظر وأن يفتح تحقيقا في 

  واللوجستيات.

  .14، قوبل المدعي لوظيفة مفتش مواد على الدرجة 2017مايو/أيار  3في  .19

، قدم المدعي طلب مراجعة قرار إلى مدير عمليات ا�ونروا في 2017مايو/أيار  9في  .20

أخرى ذات صلة" اتخذتھا ضده ا�ردن بشأن قرار توجيه لفت نظر إليه وبشأن "إجراءات 

  دائرة المشتريات واللوجستيات.

  ، أعلِم المدعي أنه لم يُختر لوظيفة مفتش مواد.2017مايو/أيار  25في  .21

، ثبت مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن قرار توجيه لفت 2017يونيو/حزيران  18في  .22

  لدوام الرسمي.نظر إلى المدعي بسبب انخراطه في أنشطة 9 تتعلق بالعمل أثناء ا



Case No. UNRWA/DT/JFO/2017/053  

Judgment No. UNRWA/DT/2018/068  

  

Page 5 of 11 

، طلب المدعي مراجعة لقرار عدم اختياره لوظيفة مفتش 2017يوليو/تموز  12في  .23

  مواد.

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات 2017يوليو/تموز  18في  .24

  . 2017أغسطس/آب  1("المحكمة")، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 

لبا +ضافة ملحقات إلى دعواه، فأرِسل الطلب رفع المدعي ط 2017أغسطس/آب  22في  .25

  إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، رفع المدعى عليه رده على طلب المدعي، والتمس من 2017أغسطس/آب  25في  .26

المحكمة رفض الطلب، كما طلب المدعى عليه تمديد الوقت لرفع رده على الدعوى في حال 

 27عي، فأرِسل رد المدعى عليه إلى المدعي في وافقت المحكمة على الطلب المقدم من المد

  .2017أغسطس/آب 

، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه تقديم المزيد من ا�دلة 2017أغسطس/آب  29في  .27

 30، فأرِسل طلب المدعى عليه إلى المدعي في 2017أغسطس/آب  25إلى رده المؤرخ 

  .2017أغسطس/آب 

 6، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في 2017 أغسطس/آب 31أودع المدعى عليه رده في  .28

  .2017سبتمبر/أيلول 

 2017سبتمبر/أيلول  10) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 118بموجب ا�مر رقم  .29

")، قبلت المحكمة طلب المدعي وطلب المدعى عليه لتقديم مزيد من ا�دلة. 118("ا�مر رقم 

  بدعواه.المدعي لتي ألحقھا يوما للرد على الملحقات ا+ضافية ا 21ُمنح المدعى عليه 

، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه تمديد الوقت لرفع 2017سبتمبر/أيلول  11في  .30

  الترجمة العربية لرده على الدعوى، فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه.

رفع المدعي الملحقات ا+ضافية لدعواه، فأرِسلت إلى  2017سبتمبر/أيلول  17في  .31

  اليوم نفسه.المدعيى عليه في 

، فأرِسل الرد 118، رفع المدعى عليه رده على ا�مر رقم 2017سبتمبر/أيلول  21في  .32

  إلى المدعي في اليوم نفسه.
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، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، 2017سبتمبر/أيلول  25في  .33

  فأرِسلت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه.

، رفع المدعى عليه رده على الملحقات ا+ضافية التي 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  6في  .34

أكتوبر/تشرين  8، ثم أرِسلت المادة إلى المدعي في 2017سبتمبر/أيلول  17رفعھا المدعي في 

  . 2017ا�ول 

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية:  .31

i(  ث سنوات مع أن درجته الحقيقية  7ھو معين في وظيفة على الدرجةfھي منذ ث

  ؛12

ii(  ث الماضية في دائرة المشترياتfھانة والتحقير على مر السنوات الثwتعرض ل

  واللوجستيات؛

iii(  ألغيت وظيفة مدير التوزيع كوظيفة محددة ا�جل، ثم ُعين موظف آخر بموجب

  عقد من نوع آخر؛

iv(  ،ُعين موظف آخر في وظيفة مفتش مواد فترة تزيد على سنة بصفة القائم با�عمال

  ان متاحا لشغل الوظيفة؛ مع أنه ك

v(  ُعين موظف آخر في وظيفة القائم بأعمال مسؤول الكراجات والحركة، مع أنه

  كان متاحا لشغل الوظيفة؛

vi( 9 أساس قانونيا لرسالة لفت النظر؛  

vii(  إن رئيس دائرة المشتريات واللوجستيات "شخص متحيز وعنصري"، وقد حاول

  يمنعه من الحصول على وظيفة مناسبة؛ بكل الوسائل خfل المقابfت وا9متحانات أن

viii(  ن عنھاfبعدما امتُحن لوظيفة مسؤول المستودعات، ألغيت الوظيفة وأعيد ا+ع

  تحت نمط تعاقدي ھو عقد المدة المحدودة؛
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ix(  افتقرت عمليات ا9ختيار إلى الشفافية، كما افتقرت فرق المقابلة إلى الموضوعية؛

  و

x( ظيراتھا لوظيفة مفتش المخزون؛ كما أن إن واجبات مفتش الممتلكات أوسع من ن

، في حين أن وظيفة مفتش المخزون 12وظيفة مفتش الممتلكات وظيفة على الدرجة 

.                                                                                                                            14ُرفعت إلى 

  يلتمس المدعي ما يلي:  .32

i( إلغاء رسالة لفت النظر؛  

ii(  ؛14تعيينه على وظيفة مفتش مواد على الدرجة  

iii( الحماية الكاملة من ا9نتقام؛  

iv( التعويض عن الضرر النفسي؛  

v( ختيار في وظائف كثيرة؛ والتعويض عن الضرر المادي، فقد خسر الفرصة لf  

vi( .تصويب الوضع الشاذ بشأن مسماه الوظيفي في قسيمة الراتب  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: 

i(  مة قرار توجيه لفت نظر إلى المدعي، فقد قام علىfوقائع مثبتة، ولقد أنذره س

  مشرفه شفھيا قبل ذلك في مناسبات عديدة؛

ii(               لم يقدم المدعي أي دليل +ثبات مزاعمه ضد مشرفيه؛  

iii(   اتُخذ قرار عدم اختيار المدعي لوظيفة مفتش مواد بعدما أجمع أعضاء فريق

  المقابلة على عدم التوصية به؛ و

iv(  لم يكن للمدعي حق في تلقي معاملة خاصة، و9 حق له في أن يكون معه عضو

  لمقابلة.من اتحاد الموظفين في فريق ا
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  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. 

  ا"عتبارات

  المقبولية

، رفع المدعي دعوى إلى المحكمة يطعن بموجبھا في 2017يوليو/تموز  18في  .35

) عدم اختياره 3، و12) عدم تعيينه على الدرجة 2) توجيه لفت نظر إليه، 1القرارات التالية: 

  في دائرة المشتريات واللوجستيات. 14رجة لوظيفة مفتش مواد على الد

، قدم المدعي طلب مراجعة قرار إلى مدير عمليات ا�ونروا في 2017مايو/أيار  9في  .36

ا�ردن بشأن قرار توجيه لفت نظر إليه وبشأن "إجراءات أخرى ذات صلة" اتخذتھا ضده 

، 2017يوليو/تموز  12". في 2013دائرة المشتريات واللوجستيات منذ أكتوبر/تشرين ا�ول 

، وھو قرار عدم اختياره 2017مايو/أيار  25رفع المدعي طلب مراجعة للقرار المؤرخ 

  لوظيفة مفتش مواد.

 18يلزم مما سبق أن القرارات التي طعن فيھا المدعي بموجب دعواه المؤرخة  .37

 12، و2017مايو/أيار  9خضعت لطلبَي مراجعة قرار رفعھما المدعي في  2017يوليو/تموز 

. رفع المدعي دعواه بُعيد رفعه لطلب مراجعة قرار عدم اختياره لوظيفة 2017يوليو/تموز 

في  يغليكن قد أمفتش مواد، لكن، حيث إن قرار عدم اختيار المدعي لوظيفة مفتش مواد لم 

ى إل ةزمن ھذا الحكم، ترى المحكمة أن الدعوى مستوفية لشروط المقبولية، وأنھا بذلك موجھ

  ة آنفة الذكر.القرارات الثfث

  لفت النظر

، تلقى المدعي رسالة لفت نظر من رئيس دائرة المشتريات 2017أبريل/نيسان  5في  .38

واللوجستيات، وجاء في الرسالة أن المدعي تخلف عن أداء واجبات وظيفته أداء سليما، كما 

fل ساعات العمل يمارس أنشطة 9 عfة قذكرت أن مشرف المدعي رآه في مناسبات عدة خ

لھا بالعمل مستخدما حاسوبه المحمول وھاتفه، وقد أسفر ھذا السلوك عن حا9ت تأخر متكررة 

  في إتمام المھام الموكولة إلى المدعي وإلى تأخير في عمل الفريق.
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9 يماري المدعي في الدعوى التي رفعھا أن ھذا قد وقع فعf، وما كان منه إ9 الزعم  .39

يات متحيز وعنصري، ولم يقدم أي دليل على ھذه المزاعم أن رئيس دائرة المشتريات واللوجست

ا سلمت الوقائع من النزاع، ترى المحكمة أن المدعي لم يثبت أن ا كان ذلك، ولمّ الخطيرة. لمّ 

  لفت النظر كان غير شرعي.

  قرار عدم اختياره لوظيفة مفتش مواد

وذلك بموجب  كما تقدم الذكر، طعن المدعي في قرار عدم اختياره لوظيفة مفتش مواد .40

دعواه التي أقامھا أمام وكذلك بموجب  2017يوليو/تموز  12كل من طلب المراجعة المؤرخ 

  .المحكمة

بيد أن المدعي 9 يقدم أي حجج حقيقية ضد القرار، وما كان منه إ9 الزعم أن فريق  .41

رير تقالمقابلة كان متحيزا، وأن رئيس الفريق لم يُرد اختياره. قدم المدعى عليه للمحكمة 

ا9ستقدام لوظيفة مفتش المواد، ويبين من التقرير أن المدعي قوبل مع ستة مرشحين آخرين، 

ثم قرر الفريق با+جماع عدم التوصية بالمدعي لشغل الوظيفة. ويفيد تقرير التحقيق أن المدعي 

يدعم  لم يقدم المدعي أي دليلولم يلِب إحدى الكفايات، فيما لبى جزئيا الكفايتين ا�خريين. 

مزاعم التحيز التي جاء بھا، وعليه، ترى المحكمة أن المدعي لم يثبت عدم شرعية قرار عدم 

  اختياره للوظيفة.

  12قرار عدم منحه وظيفة جديدة على الدرجة 

يزعم المدعي أنه ما فتىء يتعرض لسوء المعاملة على يد الوكالة منذ تسلمه ظلما رسالة  .42

وأنه بسبب ھذه الرسالة لم يُثبت في الوظيفة التي كان معينا ، 2014أغسطس/آب  24في  ماللو

. مع ذلك، يتجلى من الوثائق الواردة في الملف، 12عليھا في ذلك الوقت، أي على الدرجة 

التي أرسلھا القائم بأعمال دائرة  2014ديسمبر/كانون ا�ول  1وعلى رأسھا الرسالة المؤرخة 

التي كان  12دعي، أنه "أعيد تثبيت" المدعي على الدرجة الموارد البشرية في ا�ردن إلى الم

عليھا، وبذلك استفاد من تواصل حماية الدرج والراتب "حتى تشغر وظيفة مناسبة يمكن نقله 

  عليھا أو أن يُختار فيھا بعد عملية تنافسية".

 على المحكمة أن تنظر فيما إن بذلت الوكالة جھودا كافية لتحديد وظيفة للمدعي تعادل .43

يبين من ملف القضية أن المدعي كان مرشحا في عمليات و. 12درجته، أ9 وھي الدرجة 
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استقدام عدة، غير أنه لم يستطع أن يُختار لوظيفة. وفي ھذا المقام، 9 يسع المحكمة إ9 

ا9عتراف بالسلطة ا9جتھادية الواسعة لفريق المقابلة للتوصية بمرشح لشغل الوظيفة أو عدم 

  التوصية به.

عfوة على ذلك، لم تنقل الوكالة المدعي إلى وظيفة مناسبة رغم طلباته لذلك. على وجه  .44

إلى  2016يناير/كانون الثاني  13الخصوص، اشتكى المدعي في رسالة إليكترونية مؤرخة 

في مكتب  12مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن من توافر الكثير من الوظائف على الدرجة 

شھرا +يجاد مكان مناسب له. بموجب رسالة  15لك ما فتئ ينتظر منذ إقليم ا�ردن ومع ذ

إلى رئيس المكتب القانوني في إقليم ا�ردن،  2016يونيو/حزيران  7إليكترونية أرِسلت في 

أقر مشرف المدعي أن للمدعي أسبابا وجيھة للشعور با+حباط وا9متعاض، لكنه أردف أنه 

  ليات أكثر.ورق وذلك بتكليف المدعي بمسؤكان يحاول تصويب الوضع بأنسب الط

في القضية الماثلة أمامنا، 9 ترى المحكمة أن فترة تزيد على السنتين بعد الوعد بالتعيين  .45

فترة معقولة، وبھذا تعتبر المحكمة ھذا خلf. وترى المحكمة أيضا أن المدعي  12على الدرجة 

ل لمشاك يلك إن السبب ا�صلذيتحمل جزءا من المسؤولية عن الوضع، ومع  هبفعل سلوك

ً عدم تثيبته ھو المدعي    . 12في وظيفة مفتش مخزون ومواد على الدرجة  خطأ

  وسائل ا9نتصاف

قضت المحكمة فيما تقدم أن الخلل الوحيد في ھذه القضية ھو عدم الوفاء بالتزام منح  .46

ضمن فترة زمنية معقولة، لكن، كما يبين من ملف القضية،  12المدعي وظيفة على الدرجة 

أما مسألة فقدانه فرص واستفاد المدعي من حماية الراتب، وبذلك لم يعاِن أية أضرار مادية. 

  دم المدعي في ذلك أي دليل. الترقية، فf يق

) من النظام ا�ساسي 5(10أما طلب المدعي لتعويضات عن أضرار معونية، فإن المادة  .47

  للمحكمة تنص على ما يلي: 

. يجوز لمحكمة المنازعات أن تأمر بتنفيذ أحد ا+جراءين التاليين أو 5
  كليھما باعتبار ذلك جزءا من حكمھا:

[…]  

، على أ9 يتجاوز المدعوم بدليللضرر التعويض عن ا  )ب(
التعويض عادة ما يعادل الراتب ا�ساسي الصافي للمدعي لسنتين؛ لكن 
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يجوز لمحكمة المنازعات في حا9ت استثنائية أن تأمر بدفع تعويض 
  أكبر وعليھا بيان أسباب ذلك القرار (التشديد مضاف).

ويض عن ا�ضرار في القضية الحاضرة، تfحظ المحكمة أن طلبات المدعي للتع .48

ة أن ذلك، تقضي المحكمول ؛المعونية لقاء الضرر النفسي الذي تعرضه له غير مدعومة بدليل

  من غير المfئم منح المدعي أي تعويض عن ا�ضرار المعنوية.

  الخ)صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: 

  الدعوى مردودة.

  

  

  القاضي جان فرانسوا كوزان 

  2018ديسمبر/كانون ا�ول  11يخ بتار

  2018ديسمبر/كانون ا�ول  11أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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