
 

Page 1 of 8 

 

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2018/004 

Judgment No.: UNRWA/DT/2019/022 

Date: 25 April 2019 

Original: English 

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة:قلم 

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    الرفاعي  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة امم المتحدة &غاثة

    وتشغيل 5جئي فلسطين في الشرق ادنى 

      

    حكم  

  محامي المدعي:

  المدعي يمثل نفسه

  محامي المدعى عليه:

ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا عدنان الرفاعي ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة امم المتحدة  .1

&غاثة وتشغيل 5جئي فلسطين في الشرق ادنى التي تُعرف أيضا باسم اونروا ("المدعى 

عليه")، وھو قرار  نقله إلى وظيفة كاتب "ب" في مدرسة الطالبية ا&عدادية للذكور في مكتب 

  ي أعقاب إلغاء وظيفته. إقليم اردن ف

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بصفة ميكانيكي على الدرجة 2008مارس/آذار  1اعتبارا من  .2

في دائرة المشتريات واللوجستيات في مكتب إقليم اردن، وذلك بموجب تعيين  1والخطوة  7

  محدد اجل.

  ية. أنھي تعيين المدعي سباب طب 2012فبراير/شباط  2اعتبارا من  .3

، أعادت الوكالة تعيين المدعي بموجب تعيين محدد 2013مايو/أيار  1اعتبارا من  .4

في دائرة المشتريات  4والخطوة  7اجل، وذلك في وظيفة كاتب "أ" على الدرجة 

  لمكتب إقليم اردن. ةواللوجستيات التابع

على إثر إعادة ھيكلة دائرة المشتريات واللوجستيات، ألغيت الوظيفة التي كان يشغلھا  .5

، وقد أعلِم المدعي 2017سبتمبر/أيلول  11المدعي، فاعتُبر موظفا فائضا مؤقتا اعتبارا من 

  . 2017سبتمبر/أيلول  13بھذا القرار في 

ين مكتبة، ووظيفة بعد ذلك، رأت الوكالة أن وظيفة كاتب "ب"، ووظيفة مساعد أم .6

موظفا من بينھم المدعي؛ ھذا وقيم فريق  13رات بمساعد إداري م`ئمة وتناسب مؤھ`ت وخ

مقابلة الموظفين لشغل الوظائف سالفة الذكر، وقد أوصى فريق المقابلة ("الفريق") بالمدعي 

 يليكون المرشح الرابع لشغل إحدى وظائف كاتب "ب"، ثم أقر مدير عمليات اونروا ف

  .  2017أكتوبر/تشرين اول  23اردن توصيات الفريق في 

مدير  عرض، 2017نوفمبر/تشرين الثاني  7عي تاريخھا دبموجب رسالة إلى الم .7

عمليات اونروا في اردن نقل المدعي إلى وظيفة كاتب "ب" في مدرسة الطالبية ا&عدادية 
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 12المدعي عرض النقل في  ("مدرسة الطالبية") مع حماية الدرجة والخطوة، فقبل

  . 2017نوفمبر/تشرين الثاني 

، قدم المدعي طلب مراجعة لقرار نقله إلى وظيفة كاتب 2018يناير/كانون الثاني  4في  .8

  "ب" في مدرسة الطالبية في أعقاب إلغاء وظيفته. 

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة اونروا 2018يناير/كانون الثاني  24في  .9

  .2018يناير/كانون الثاني  25("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في للمنازعات 

رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على  2018فبراير/شباط  24في  .10

) من القواعد ا&جرائية 1(6يوما تقويميا المادة  30الدعوى خارج المھلة الزمنية التي تحددھا بـ

  . 2018فبراير/شباط  25المدعي في للمحكمة. ثم أرِسل الطلب إلى 

، 2018مارس/آذار  11) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 034بموجب امر رقم  .11

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت.

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى 2018أبريل/نيسان  10وفي  .12

  .2018أبريل/نيسان  11المدعي في 

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، 2018أبريل/نيسان  23في  .13

  فأرِسلت إلى المدعي في اليوم نفسه.

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .14

i(  ردن بأن يعرض علىبالرغم من الوعد الذي قطعه مدير عمليات اونروا في ا

دائرة المشتريات واللوجستيات،  جميع الموظفين وظائف قرب مساكنھم بعد إعادة ھيكلة

  كيلومترا؛  70ُعرضت عليه وظيفة كاتب "ب" التي تبعد عن منزله 

ii(  لم تكن وظيفة كاتب "ب" التي ُعرضت عليه م`ئمة له بسبب الصعوبة التي

يواجھھا في التنقل من منزله إلى مركز عمله الجديد نظرا إلى ا&عاقة التي يعانيھا نتيجة 

  ھا في وظيفته السابقة في الوكالة؛&صابة عمل تعرض ل
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iii(  كانت الوظيفة التي شغلھا قبل نقله ھي الوظيفة التي ُعرضت عليه نتيجة 5تفاق

، وقد أخلت 2012توصل إليه مع الوكالة لكي يسحب دعوى أقامھا أمام المحكمة في عام 

  ؛ذا ا5تفاق عندما ألغت الوظيفةالوكالة بھ

iv(  إعادة الھيكلة في دائرة المشتريات لم يُعلم بصورة منتظمة وسليمة عن

  واللوجستيات، في حين جرى إع`م الموظفين المعنيين اpخرين بصورة رسمية؛ و

v( شاغرة في منطقة المريخ، وھي كانت و ،لم تُعرض عليه وظيفة كاتب مشابھة

أقرب إلى سكنه، ناھيك عن أن الوظيفة المعنية ُعرضت على موظف آخر على الدرجة 

  . 7درجة المدعي ھي ، في حين أن 5

  يلتمس المدعي ما يلي: .15

i( ضرار المعنوية التي قاساھاا  ؛ لتعويض عن ا

ii( إعادته إلى وظيفته السابقة أو أي وظيفة أخرى قريبة إلى سكنه وت`ئم إعاقته؛  

iii(  تعويض أفضل عن إصابة العمل التي تعرض لھا، فحالته تتفاقم؛ و  

iv(  .ضرار المعنوية التي عاناھا نتيجة &صابة العمل  التعويض عن ا

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .16

i(  س`مة قرار نقل المدعي إلى وظيفة كاتب "ب" في مدرسة الطالبية على إثر إلغاء

  وظيفته، فقد جاء القرار مراعيا لtطار التنظيمي في الوكالة؛

ii(  أن  مةسليدائرة المشتريات واللوجستيات، أعلِم المدعي بطريقة بعد إعادة ھيلكة

  وظيفته ستُلغى؛

iii(  لم يقدم المدعي أي دليل مقنع على أن الوكالة لم تعامله بإنصاف وعدل وشفافية

  خ`ل عملية إعادة الھيكلة أو بعدھا؛
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iv(  5 دليل على زعم المدعي أنه أجبر على قبول النقل رغم إعاقته، بل إن المدعي

  ؛ 2017نوفمبر/تشرين الثاني  12قبل النقل ب` تحفظ في 

v(  أوصى فريق المقابلة بالموظف الذي نُقل إلى الوظيفة في منطقة المريخ ليكون

لتعيين في المرشح الثالث، مما يعني أنه صاحب اولوية على المدعي من حيث ا

  الوظيفة؛

vi(  ينحصر ا5لتزام المترتب على الوكالة في عرض وظيفة م`ئمة للموظفين الذين

اعتُبروا فائضين مؤقتا، و5 التزام يقتضي من الوكالة أن تعرض على الموظفين المعنيين 

  وظائف م`ئمة قريبة من مساكنھم؛ و 

vii( .5 أساس قانونيا ل`نتصاف الذي يلتمسه المدعي  

  لمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.يلتمس ا .17

  ا"عتبارات

يطعن المدعي في قرار نقله إلى وظيفة كاتب "ب" في مدرسة الطالبية في أعقاب إلغاء  .18

  وظيفته.

المعني با5نفكاك من الخدمة  A/9/Rev.10ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .19

  على ما يلي بشأن الفائض الوظيفي: 

  لفائض الوظيفي عندما تخضع الوظيفة . ينشأ ا33

  أ. لtلغاء؛ أو 

[…]  

. في مثل ھذه احوال، يُعلن أن الموظف فائض مؤقتا وسيُعلم بذلك 34
  […]كتابيا.  

[…]  

. الغرض من فترة الفائض الوظيفي المؤقتة ھو استخدام الوقت (الذي 36
يكون عادة ث`ثة أشھر)[] الممتد بين قرار إلغاء وظيفة مشغولة وبين 
إلغائھا الفعلي &يجاد وظيفة م`ئمة للمسؤول الذي أخِرج من وظيفته أو، 
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ھا بفي حال ا&خفاق في ذلك، إعطائه فترة ا&شعار الم`ئمة التي يطل
  كتاب تعيين الموظف. 

. يتوجب على الوكالة أن توثق حا5ت الفائض الوظيفي توثيقا محكما، 37
ويجب بذل جھد معقول خ`ل فترة الفائض الوظيفي المؤقتة &يجاد 
وظيفة م`ئمة للموظف الفائض؛ ومن المناسب في ھذا الصدد ا&بقاء 

ترة الفائض على قائمة لجميع الوظائف التي أصبحت شاغرة خ`ل ف
الوظيفي المؤقتة وبيان سبب عدم انتداب الموظف ي منھا، كما يجب 
النظر نظرة جادة في توفير تدريب لتأھيل الموظفين الفائضين ليشغلوا 

  وظائف بديلة.  

. إذا تعّذر إيجاد وظيفة م`ئمة للموظف قبل انقضاء إشعار إنھاء 38
، تُنھى 1.109للموظفين رقم  الخدمة المقّدم وفقا لقاعدة النظام ا&داري

خدمة الموظف بسبب الفائض الوظيفي ويكون مؤھ` ليُدفع له تعويض 
  حسب ا5قتضاء.   9.109نھاية الخدمة بموجب قاعدة النظام ا&داري رقم 

  . تعني الوظيفة الم`ئمة ما يلي:39

وظيفة في المجموعة المھنية نفسھا أو مجموعة مشابھة لھا، وبالدرجة أ. 
ھا وبالراتب نفسه والزيادات نفسھا، على أن يكون الموظف مؤھ` نفس

  لھا في معظم اوجه؛ أو 

وظيفة بدرجة أقل أو براتب أقل أو زيادات أقل يقبل الموظف أن ب. 
  يُنقل إليھا؛ أو

[…]  

. إذا نُقل الموظف الفائض إلى وظيفة 5 تقل أكثر من درجتين في 41
الدرجة لضمان عدم معاناة  الدرجة والراتب، يجوز عرض حماية

الموظف نقصا في الراتب أو في الزيادات السنوية الممكنة أو في أي 
استحقاقات أخرى قد ترتبط بدرجته؛ ولن تتجاوز ھذه الحماية في أي 

  حال مقدار درجتين.  

على إثر إعادة ھيكلة دائرة المشتريات واللوجستيات، ألغيت الوظيفة التي كان يشغلھا  .20

من حجج المدعي  .2017سبتمبر/أيلول  11اعتُبر موظفا فائضا مؤقتا اعتبارا من المدعي، ف

أنه لم يُعلم بصورة منتظمة وسليمة عن إعادة الھيكلة في دائرة المشتريات واللوجستيات، في 

حين جرى إع`م الموظفين المعنيين اpخرين بصورة رسمية. في ھذا الصدد، ت`حظ المحكمة 

عملية ببعينه في الوكالة يخلو من أي إلزام يجبرھا على إع`م كل موظف  أن ا&طار التنظيمي

  إعادة ھيكلة الدوائر.
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من مزاعم المدعي أيضا أن مدير عمليات اونروا في اردن وعد خ`ل اجتماع عام  .21

بأن تُعرض على جميع الموظفين وظائف بديلة قريبة من مسكنھم بعد عملية إعادة ھيلكة دائرة 

̀ يعني الوعد المقدم من فواللوجستيات. لو ا المشتريات ترضنا جد5 أن زعم المدعي صادق، ف

إ5 أن الوكالة ستبذل جميع الجھود الصادقة &يجاد أنسب في اردن مدير عمليات اونروا 

  الوظائف للموظفين المتأثرين من عملية إعادة الھيكلة. 

يزعم المدعي أيضا أن وظيفته في دائرة المشتريات واللوجستيات وظيفة عرضتھا عليه  .22

الوكالة نتيجة اتفاق توصل إليه مع الوكالة لكي يسحب دعوى أقامھا أمام المحكمة في عام 

، وأن الوكالة بإلغائھا الوظيفة إنما انتھكت ا5تفاق المذكور. يبين من سجل الدعوى أن 2012

تفاقا مع الوكالة لسحب قضية أودعھا في المحكمة، بيد أن المدعي عجز عن تقديم المدعي عقد ا

دليل يثبت أن الوكالة وعدته با5حتفاظ بوظيفته طوال فترة عمله في الوكالة، وبھذا 5 تقوم 

  لحجة المدعي قائمة.  

 يأخيرا، يزعم المدعي أنه كان ينبغي منحه وظيفة مشابھة شاغرة في منطقة المريخ، فھ .23

 هتكما يقول المدعي إن الوظيفة المعنية ُعرضت على موظف آخر على درج ؛أقرب إلى سكنه

. في ھذا الصدد، ت`حظ المحكمة أن الوكالة أجرت عملية 7، في حين أن درجة المدعي ھي 5

توظيف الموظفين الذي أعلنوا فائضين مؤقتا بشفافية وبموجب أحكام توجيه شؤون الموظفين 

، فقد رأت الوكالة أن وظيفة كاتب "ب"، ووظيفة مساعد أمين A/9/Rev.10المحليين رقم 

موظفا من بينھم المدعي؛  13رات بمكتبة، ووظيفة مساعد إداري م`ئمة وتناسب مؤھ`ت وخ

ومن ثم قُيم ھؤ5ء الموظفون لشغل الوظائف المذكورة، وأوصى فريق المقابلة بالمدعي ليكون 

ئف كاتب "ب"، في حين أوصى فريق المقابلة بالموظف الذي المرشح الرابع لشغل إحدى وظا

نُقل إلى الوظيفة في منطقة المريخ ليكون المرشح الثالث، مما يعني أنه صاحب اولوية على 

  المدعي من حيث التعيين في الوظيفة، ثم أقر مدير عمليات اونروا في اردن ھذه التوصية.

وض بعبء ا&ثبات المطلوب ليبرھن بأدلة جلية يلزم مما سبق أن المدعي عجز عن النھ .24

ومقنعة أن قرار نقله إلى وظيفة كاتب "ب" في مدرسة الطالبية في أعقاب إلغاء وظيفته اتُخذ 

بصورة تعسفية أو مزاجية، أو أن دوافعه كانت التحامل أو عناصر أخرى خارجة عن 

  الموضوع، أو أنه اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون.
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  `صةالخ

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .25

  الدعوى مردودة. 

 

 حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2019أبريل/نيسان  25بتاريخ 

 

  .2019أبريل/نيسان  25أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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