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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.:   UNRWA/DT/JFO/2018/037

Judgment No.: UNRWA/DT/2019/038  

Date: 5 August 2019  

Original: English  

 

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة:قلم 

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    ا�شھب  

    ضد  

      

      

  
 المفوض العام لوكالة ا�مم المتحدة (غاثة 

    وتشغيل 8جئي فلسطين في الشرق ا�دنى

      

    حكم  

  

  

  

  

  

  محامي المدعي: 
  عرار بطارسة

  

  

  محامي المدعى عليه:
(مدير دائرة الشؤون القانونية بالوكالة) شوازفولمايكل 
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا جعفر محمد حكمت ا�شھب ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة  .1

ا�مم المتحدة (غاثة وتشغيل 8جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا 

  ("المدعى عليه")، وھو قرار إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة.

  الوقائع

، عينت الوكالة المدعي في وظيفة مسؤول مشروع 2017يوليو/تموز  9اعتبارا من  .2

د محدود المدة قوامه ستة أشھر، وذلك في وحدة تنسيق " بموجب عقFطوارئ على الفئة "

  الطوارئ في مكتب إقليم ا�ردن. 

، طُلب إلى المدعي أن يعيد النظر في صياغة مسودة تقرير 2017أغسطس/آب  16في   .3

جلية، وكان في جلّه منسوخا عن  تابتضارمرحلي كان قد رفعه، وذلك �ن التقرير احتوى 

  .2017ناول التعديcت الخاصة بعام بدون ت 2016تقرير من عام 

إلى جمع من الموظفين،  2017سبتمبر/أيلول  20بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .4

أفادت منسقة الطوارئ أنھا حاولت إشراك المدعي في مزيد من العمل الميداني ليتسنى له 

مدعي ن عمل المتحصيل إلمام أفضل بالخدمات التي تقدمھا وحدة تنسيق الطوارئ، كما اشتكت 

8 سيما ضعف مھاراته في إعداد التقارير، ومن عدم القدرة على ا8عتماد على المدعي إلى 

  حد إعادة تكليف موظفين آخرين بمھامه.

، أبلغ مسؤول عcقات 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

صا8ت أن أداء المدعي تقاصر عن بلوغ المانحين في ا�ونروا دائرةَ العcقات الخارجية وا8ت

  الحد الُمرضي رغم التوجيه المنتظم.

، اشتكت منسقة 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  9بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

الطوارئ إلى المدعي من تأخره في تقديم التقارير الشھرية لشھَري يوليو/تموز وأغسطس/آب 

2017.  
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، أعلم مشرف 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  19بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

  المدعي المدعَي أنه تخلف على مدى ثcثة أسابيع عن تقديم معلومات يسھل الوصول إليھا.

، أعلم مدير عمليات ا�ونروا في 2017نوفمبر/تشرين الثاني  6بموجب رسالة مؤرخة  .8

  . 2017نوفمبر/تشرين الثاني  20ا�ردن المدعي أن تعيينه أنِھي اعتبارا من 

  ، رفع المدعي طلب مراجعة لقرار إنھاء تعيينه.2017ديسمبر/كانون ا�ول  22في  .9

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات 2018أبريل/نيسان  10في   .10

  . 2018أبريل/نيسان  15("المحكمة")، ثم أرسلت إلى المدعى عليه في 

لبا لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى رفع المدعى عليه ط 2018مايو/أيار  14في  .11

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

  .2018مايو/أيار  15للمحكمة، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 

، 2018مايو/أيار  27) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 089بموجب ا�مر رقم  .12

  المدعى عليه.قبلت المحكمة طلب 

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى 2018يوليو/تموز  6في  .13

  .2018يوليو/تموز  8المدعي في 

، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه تمديد الوقت لرفع الترجمة 2018يوليو/تموز  20في  .14

  .   2018/تموز يوليو 22العربية لرده على الدعوى، ثم أرِسل الطلب إلى المدعية في 

، 2018أغسطس/آب  1) المؤرخ UNRWA/DT/2018( 143بموجب ا�مر رقم  .15

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه.

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على 2018أكتوبر/تشرين ا�ول  17في  .16

  الدعوى، فأرِسلت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه.

  حجج المدعي

  التالية:يقدم المدعي الحجج  .17
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i( أدى مھامه على أكمل وجه؛  

ii(  مسّوغ؛ cأنِھي عقده قبل انقضائه ب  

iii( تحتاج الوكالة إلى وظيفة مسؤول مشروع الطوارئ، والتمويل متوفر؛ و  

iv( .لم توجه إليه إنذارات أو لفت نظر قبل إنھاء خدماته  

يلتمس المدعي تعويضا عن "الضرر المادي والمعنوي والنفسي والطبي" الذي سببه  .18

  نھاء التعسفي المزعوم لتعيينه.ا(

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .19

i(  جرائية)صول، وكذلك للمتطلبات اuجاء قرار إنھاء تعيين المدعي مراعيا ل

  السارية؛

ii(  يوما؛ 14أعلِم المدعي بإنھاء عقده ضمن الفترة المنصوص عليھا، أ8 وھي  

iii( كترونية عدة عن حا8ت القصور التي تعتري أعلِم المدعي مرارا عبر رسائل إلي

  أداءه، وأن نواتج عمله تقاصرت عن تلبية التوقعات؛ و 

iv(  بُعيد بدء تعيين المدعي، بدا من الضروري تقديم التوجيه للمدعي؛ ونظرا إلى

عجز المدعي عن تلبية متطلبات الوظيفة، لم يكن ھناك بّد من إعادة تكليف المھام إلى 

  موظفين آخرين. 

  لتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.ي .20

  ا"عتبارات

  يطعن المدعي في قرار إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة. .21

على ما يلي بشأن ا8نفصال عن  1.9ينص النظام ا�ساسي للموظفين المحليين رقم  .22

  الخدمة:
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ا(جراء، يجوز للمفوض العام إنھاء تعيين أي موظف في أي وقت إذا كان ھذا 
  في رأيه، في مصلحة الوكالة.

  على ما يلي في الفقرة أ: 3.9ينص النظام ا�ساسي للموظفين المحليين رقم  .23

)A(  يُعطى الموظف صاحب التعيين المؤقت الذي سيُنھى تعيينه إشعارا
يوما أو أي إشعار آخر يكون منصوصا عليه  14كتابيا بھذا ا(نھاء 8 يقل عن 

  في كتاب تعيينه. 

من النظامين ا�ساسيين سالفي الذكر أن للمفوض العام حق إنھاء التعيين لما فيه  يبين .24

  مصلحة الوكالة قبل تاريخ انقضائه. 

في القضية الماثلة أمامنا، ُعين المدعي بموجب عقد مدة محدودة قوامھا ستة أشھر،  .25

وكان السبب المذكور (نھاء تعيين المدعي سوء أدائه. أما المدعي، فھو يطعن في قالة ضعف 

  أدائه، ويزعم أنه لم يُعلَم بأي أوجه قصور، وأنه لم يتلق أي إنذارات أو لفت نظر من الوكالة. 

حكمة النظر فيما إن كان أداء المدعي مبررا لقرار إنھاء تعيينه بسبب سوء على الم .26

ى لعا�داء؛ فحتى لو كانت للمفوض العام سلطة اجتھادية واسعة في تقييم أداء الموظف، 

الوكالة التصرف بحسن نية وأن تحترم القواعد ا(جرائية، ويجب أ8 يكون قرارھا تعسفيا أو 

  وامل تتعارض وا(دارة السليمة.أن تكون دوافعه ع

تستحضر المحكمة، كما قضت محكمة ا�مم المتحدة لcستئناف، أن ھناك قرينة اسمھا  .27

قرينة سcمة القرارات ا(دارية؛ ويقع على كاھل المدعي أن يثبت أن مشرفيه لم يمتثلوا 

عتد بھا، أو أن النظامين ا�ساسي وا(داري للموظفين أو غيرھا من ا(صدارات ا(دارية الم

القرار اتُخذ بطريقة تعسفية أو كان دافعه التحامل أو سوء النية أو اعترته أخطاء إجرائية أو 

  خطأ في القانون.

قدم المدعى عليه رسائل إليكترونية عدة بشأن أداء المدعي وكيفية التعامل مع ا�مر، بل  .28

، 2017أغسطس/آب  16مثال، في إلى المدعي نفسه بشأن أدائه؛ على سبيل ال أرسل بعضھا

طُلب إلى المدعي أن يعيد النظر في صياغة مسودة تقرير مرحلي كان قد رفعه، وذلك �ن 

بدون تناول  2016جلية، وكان في جلّه منسوخا عن تقرير من عام  تضارباتالتقرير احتوى 

ن ا�ول أكتوبر/تشري 9بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة و. 2017التعديcت الخاصة بعام 

، اشتكت منسقة الطوارئ إلى المدعي من تأخره في تقديم التقارير الشھرية لشھَري 2017



Case No. UNRWA/DT/JFO/2018/037  

Judgment No. UNRWA/DT/2019/038  

  

Page 6 of 7 

أكتوبر/تشرين  19بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة و. 2017يوليو/تموز وأغسطس/آب 

، أعلم مشرف المدعي المدعَي أنه تخلف على مدى ثcثة أسابيع عن تقديم 2017ا�ول 

  ليھا.معلومات يسھل الوصول إ

وأرِسلت رسائل إليكترونية إلى موظفين آخرين بشأن أداء المدعي. مثc، بموجب رسالة  .29

إلى جمع من الموظفين، أفادت منسقة الطوارئ  2017سبتمبر/أيلول  20إليكترونية مؤرخة 

أنھا حاولت إشراك المدعي في مزيد من العمل الميداني ليتسنى له تحصيل إلمام أفضل 

من عمل المدعي 8 سيما ضعف دمھا وحدة تنسيق الطوارئ، كما اشتكت بالخدمات التي تق

مھاراته في إعداد التقارير، ومن عدم القدرة على ا8عتماد على المدعي إلى حد إعادة تكليف 

، 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة وموظفين آخرين بمھامه. 

ا�ونروا دائرةَ العcقات الخارجية وا8تصا8ت أن أداء أبلغ مسؤول عcقات المانحين في 

لما كان ذلك، يتجلى للمحكمة والمدعي تقاصر عن بلوغ الحد الُمرضي رغم التوجيه المنتظم. 

  أن سبب إنھاء تعيين المدعي كان سوء أدائه.

وھي واقعة 8  -في ضوء التوجيه والدعم ا(ضافي اللذين تلقاھما المدعي من الوكالة  .30

ترى المحكمة أن المدعي 8 يستطيع الزعم أنه لم يكن يعلم بشأن أدائه  -عن فيھا المدعي يط

  المقّصر.  

تجد المحكمة أن المدعى عليه تصرف بموجب ا(طار التنظيمي للوكالة، ووضع أساسا  .31

كافيا للقرار القاضي بإنھاء تعيين المدعي. أما المدعي، فلم يأِت بأي دليل على القرار الطعين 

  كان مشوبا بالتحامل أو بدافع غير سليم.

  وسائل ا8نتصاف 

بعد الحكم أن القرار الطعين لم يكن مخالفا للقانون، 8 ترى المحكمة أي أساس لطلب   .32

  . المدعي لوسائل انتصاف 8 في الواقع و8 في القانون، ويجب رفضه
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  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .33

 الدعوى مردودة. 

  

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2019أغسطس/آب  5بتاريخ 

  .2019أغسطس/آب  5أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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