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  مقدمة

 

لمدعي")، وھو موظف في وكالة ا"مم ا"، رفع محمود حمايل (2012أغسطس  28في  .1

المتحدة  غاثة وتشغيل (جئي فلسطين في الشرق ا"دنى ("الُمدعى عليه")، دعوى يطعن بموجبھا 

في قرار نقله من وظيفته ا"صلية وظيفة مشرف ا"من في مكتب إقليم الضفة الغربية إلى وظيفة 

أن  قبول النقل أو ره بينيخيّ توجيه إنذار نھائي إليه قرار مشرف حراس ا"من في مخيم شعفاط و

وأعلِم المدعي بالقرارين المطعون فيھما عندما عاد إلى الوكالة بعد سنة ثانية  .ُيعتبر موظفاً فائضاً 

 . غير مدفوعة ا"جرمن إجازة خاصة 

  

  الوقائع 

 

، بدأ المدعي العمل مع الوكالة بموجب تعيين محدد ا"جل في وظيفة 1992مارس  24في  .2

المدعي  عقدإقليم الضفة الغربية التابع للوكالة، وُمدد  في مكتب 1والخطوة  2حارس على الدرجة 

قتة في وظيفة مشرف ا"من ، ُعين بصورة مؤ1999سبتمبر  6من  يوبأثر يسر .عدداً من المرات

 . 8والخطوة  5ُرقي إلى وظيفة مشرف ا"من على الدرجة  2000ديسمبر  1، وفي با نابة

 

الشؤون ا دارية في إقليم  مسؤولُ  سأل، 2009يوليو  21مؤرخة  وظيفي في قسيمة إجراء .3

المسؤول عن دائرة الخدمات ا دارية عمن سيدير واجبات المدعي أثناء  الضفة الغربية الموظفَ 

عن وظيفة المدعي. والظاھر أّن ا(ستفسار ُرفع مع العلم بنية  ينبغي ا ع�نغيابه وفيما إن كان 

وُطلب إلى مسؤول الشؤون ا دارية في إقليم الضفة الغربية بموجب مذكرة . جازةالمدعي لطلب ا 

 أن يعلن عن الوظيفة.  2009يوليو  22رد مؤرخة 

 
يوماً من ا جازة السنوية  57، وقّع المدعي طلب إجازة التمس فيه 2009أغسطس  5في  .4

من  فوعة ا"جرغير مدمع سنة من ا جازة الخاصة  2009نوفمبر  23إلى  2009سبتمبر  1من 

بل طلبه، وأخذ المدعي حسب ا"صول وظيفة في ، وقُ 2010نوفمبر  23إلى  2009ر بنوفم 24

صندوق ا"مم المتحدة للسكان. وكان المفھوم في ذلك الوقت أّنه سيعود في نھاية السنة ا"ولى من 
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قليم الضفة وظيفة مشرف ا"من في مكتب إوظيفته، وھي إجازته الخاصة غير مدفوعة ا"جر إلى 

 الغربية. 

 
ا جازة الخاصة غير بيل حلول موعد العودة، أراد المدعي طلب سنة ثانية من بيد أّنه قُ  .5

، كتب إلى مشرفه السيد 2010نوفمبر  2رسالة إليكترونية مؤرخة مدفوعة ا"جر، فبموجب 

ة أخرى مشيراً إلى فالينتينو بانداك يطلب الموافقة على تمديد إجازته الخاصة غير مدفوعة ا"جر سن

 ما يلي: 

 
رأيي بعدما سمعت أّن قواعد العمل في ا"ونروا تسمح لي بتمديد إجازتي سنة  رتُ غيّ 

  1أخرى...

 
رّد السيد بانداك في اليوم نفسه وأعلم المدعي أّنه سيوصي بالتمديد وطلب إليه توجيه رسالة  .6

 رسمية إلى المشرف الرئيسي السيد موريس سافاج.

 

، رفع المدعي طلباً يلتمس فيه سنة أخرى من ا جازة الخاصة غير 2010نوفمبر  4 في .7

 . 2011نوفمبر  24إلى  2010نوفمبر  24مدفوعة ا"جر من 

 
في الجزء المعنون "توصية المشرف المباشر" من الطلب، تظھر عبارة مكتوبة بخط اليد  .8

أّن المرفق المشار إليه لم يقّدم إلى تقول "انظر المرفق"، و(حظت المحكمة في جلسة ا(ستماع 

في القسم المعنون  على طلب المدعيالمحكمة. وّقع السيد سافاج الطلب لQشارة إلى موافقته 

 .2010نوفمبر  10"توصية المشرف الرئيسي"، وتحمل موافقته تاريخ 

 
يا  طلب ا جازة ملحوظة بخط اليد تقول "حسناً نموذج تظھر في الجزء السفلي ا"يسر من  .9

مسؤول الموارد البشرية في ا قليم، لكّن الوظيفة غير محفوظة للسنة الثانية"، علماً أّن ھذه 

السيدة كارين ترونفويز التي كانت آنذاك مسؤولة  تالملحوظة غير مؤرخة. وفي الجلسة أّكد

                                      
1
وفقاً لعريضة الدعوى التي رفعھا المدعي، قصد المدعي العودة إلى العمل بعد انتھاء السنة ا"ولى من ا جازة الخاصة غير مدفوعة  

من قسم ا(ستقدام في الرئاسة العامة" أّنه يستطيع تمديد إجازته الخاصة غير  كاباتيسا"جر، ويقول إّنه علم في اجتماع مع "جوزيف 
  مدفوعة ا"جر سنة أخرى. 
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توقيعھا، وأّنھا الموارد البشرية في إقليم الضفة الغربية أّن التوقيع الظاھر بجانب ھذه الملحوظة كان 

رغم ا(حتفاظ بالوظيفة للمدعي أثناء غيابه في السنة  هعتھا لQشارة إلى أنّ كتبت الملحوظة ووقّ 

من ا جازة الخاصة غير مدفوعة  عودته ُيحتفظ بھا له في نھاية السنة الثانية عند نا"ولى إ(ّ أّنه ل

 ا"جر.  

 
عمليات ا"ونروا في الضفة الغربية على بربارة شنستون المديرة السابقة لالسيدة وافقت  .10

. وأّكدت السيدة ترونفويز أّنھا كتبت 2010نوفمبر  19طلب ا جازة وذلك بموجب توقيع مؤرخ 

شنستون موافقتھا في  السيدةنوفمبر عندما وّقع السيد سافاج الطلب وقبل إعطاء  10ملحوظتھا بعد 

لم المدعي بقرارھا القاضي بعدم ا(حتفاظ بالوظيفة نوفمبر. وأّكدت السيدة ترونفويز أّنھا لم ُتع 19

للمدعي إذا أخذ سنة ثانية من ا جازة السنوية غير مدفوعة ا"جر، ولم يكن لديھا علم بأّن أي 

عن سبب عدم أثناء الجلسة شخص أبلغ المدعي بھذا القرار. وعند توجيه سؤال إلى السيدة ترونفويز 

ُيحتفظ بالوظيفة له قالت إّنھا ( تستطيع التذّكر، لكّنھا أقرت أّنه كان ينبغي  نإع�م المدعي أّنه ل

النظام". ولدى سؤال السيدة ترونفويز عّمن كانت وظيفته إب�غ المدعي ""ّن ذلك جزء من إع�مه 

أّنه كان على الموظف الذي أعطى الموافقة النھائية أن يبلّغ المدعي بھذا الشرط. وفي  شارت إلىأ

 رأيھا، لم تكن تلك مسؤوليتھا. 

 
أّنھا عندما عاد المدعي إلى العمل بعد إجازته الخاصة أثناء الجلسة بّينت السيدة ترونفويز   .11

غير مدفوعة ا"جر تحدثت إلى السيد باترك كرونين الذي كان رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين 

ا لم تكن تعرف ما الذي عليھا فعله على وجه "ّنھ لبحث الحالةفي الرئاسة العامة لXونروا في عّمان 

اليقين، فبّين السيد كرونين بالقول إّن السياسة المتبعة صامتة عن ھذا لكّن الممارسة المتبعة في 

بطلب للحصول على  يتقدمون نالذي ينالموظفالرئاسة العامة ھي إرسال رسالة رسمية  ع�م 

ا"صلية  ائفھمبالضرورة من العودة إلى وظ ونتمكنقد ( ي مإجازة خاصة غير مدفوعة ا"جر أّنھ

في وظيفة بديلة مناسبة. وأفادت السيدة ترونفويز أّن ھذه  "ن يوضعوا ينمستحق كونونسي ملكّنھ

الممارسة معتمدة اZن في مكتب إقليم الضفة الغربية، بيد أّن السيدة ترونفويز لم تكن مستعدة للتسليم 

فة، ولدى سؤالھا إن كانت ستتبع المقاربة ذاتھا أو غيرھا في حالة بأّن المدعي عومل بصورة مجح
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فاً بل بسبب حما حدث كان مج "سأتبع مقاربة أخرى لكن ليس "نّ  فكان الجواب الحاد ،مشابھة

 أمام المحكمة.  ا جراءاتالعواقب"، ثم أّكدت أّنھا قصدت بذلك تحاشي 

 
 .2010نوفمبر  24مدفوعة ا"جر للمدعي في ا جازة الخاصة غير السنة الثانية من بدأت  .12

أّنه سيعود  ، أعلم المدعي السيد سافاج والسيد بانداك2011أكتوبر  24وبموجب مذكرة مؤرخة 

بعد انتھاء السنة  2011نوفمبر  25إلى وظيفة مشرف ا"من في مكتب إقليم الضفة الغربية بتاريخ 

الثانية من إجازته الخاصة غير مدفوعة ا"جر، وقد أرِسلت نسخة من ھذه المذكرة إلى شؤون 

   الموظفين.  

 
َعد إلى وظيفته السابقة الوكالة، ولم يُ  في، عاد المدعي إلى العمل 2011نوفمبر  25في  .13

كان يشغلھا قبل أخذ ا جازة الخاصة غير بل إلى وظيفة شاغرة "ّن الوظيفة التي بالوضع السابق 

 مدفوعة ا"جر شغلھا موظف جديد بموجب عقد محدد ا"جل مدته ث�ث سنوات. 

 
، كتب السيد سافاج إلى عدد من 2011نوفمبر  25بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .14

ّن المدعي عاد إلى العمل في ذلك اليوم، وطلب مشيراً إلى أ وظفين من بينھم السيدة ترونفويزالم

 السيد سافاج المشورة حول كيفية المضي قدماً، وذكر ما يلي: 

 
  

لست على يقين من ماھية أحكام الموارد البشرية/ا"حكام القانونية في ھذا الصدد، وأنا 

 ىّظف [المدعي] في إحدى الشواغر المتوفرة لدالتوجيه منكم رجاًء، وسأوألتمس 

)ISLO .إذا كان ھذا ممكناً إلى حين إع�مي بالخيارات المتوفرة (  

 
إحاطة داخلية إلى نائب مدير عمليات مذكرة ، أرسل السيد سافاج 2011ديسمبر  4في  .15

يوصي فيھا بأن يستأنف المدعي وظيفته  ا"ونروا في الضفة الغربية من خ�ل السيدة ترونفويز

. Bالسابقة بمنصب مشرف ا"من وأن ُتعرض على الموظف الذي حل محله ترقية إلى وظيفة كاتب 

خط اليد وّقعتھا السيدة ترونفويز نّصھا "ھذا ا(قتراح بوشملت ا حاطة الداخلية ملحوظة مكتوبة 

لم ُتعرض  6على الدرجة  Bأّن وظيفة كاتب مقبول"، وأشارت السيدة ترونفويز خ�ل الجلسة إلى 
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"ّنھا لم ترتح لفكرة إجبار أي شخص على ا(نتقال  كتابياً قط على الموظف الذي حل محل المدعي

 إلى وظيفة لم ُيرد أخذھا.

  

إلى مدير عمليات ا"ونروا في الضفة الغربية  2012يناير  5رسالة مؤرخة بموجب  .16

ونائبه، وكذلك إلى رئيس اتحاد الموظفين المحليين في الضفة الغربية، وإلى آخرين، طعن المدعي 

 ، وھي وظيفة مشرف ا"من، وذكر ما يلي: رار عدم وضعه في وظيفته السابقةقفي 

 
  

علمني ا دارة أو قسم ا(ستقدام بأي علمني أي جھة ولم تُ ...خ�ل إجازة السنتين، لم تُ 

  ا جازة. تُ طريقة أنني سأخسر وظيفتي إذا مدد

  

*    *     *  

   

يوماً منذ العودة ولم أتسلّم أي رد من أي جھة حول  40في تاريخ ھذه الرسالة، أكملت 

  وضعي...

  

  أحتفظ بحقي في وظيفتي السابقة. 

   

 
، أعلمت السيدة ترونفويز المدعي أّن وظيفته 2012مايو  11بموجب رسالة مؤرخة  .17

وظيفة مشرف ا"من ُشغلت في خ�ل السنة الثانية من ا جازة الخاصة غير مدفوعة ا"جر، 

 وبسطت الرسالة أيضاً ا نذار النھائي التالي: 

  

ب ھذا وظيفة بموجب النظامين ا داري وا"ساسي للموظفين، ُتعرض عليك بموج

مشرف حراس ا"من الجديدة في مخيم شعفاط، علماً أّن الوظيفة مشابھة في درجتھا 

  وواجباتھا لوظيفتك الحالية. 
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   *    *  *  

  

إذا اخترت رفض ھذا العرض، ستعتبر موظفاً فائضاً بموجب النظامين ا!داري 

  [التشديد مضاف].  واساسي للموظفين

  

 

لقاضي بعدم إرجاعه إلى ا، طلب المدعي مراجعة إدارية للقرار 2012مايو  21في  .18

 وبنقله إلى مخيم شعفاط، وذكر ما يلي: بالوضع السابق وظيفته السابقة 

  

لقد حرموني من حقي في العودة إلى وظيفتي ا"صلية "نني ( أعلم أنني سأخسر 

أخرى، ولم يعلمني أحد بھذا  وظيفتي إذا مددُت ا جازة غير مدفوعة ا"جر سنة

وافترضت أّن من حقي العودة إلى وظيفتي ا"صلية بعد نھاية السنة الثانية من ا جازة 

غير مدفوعة ا"جر. لقد أديت وظيفتي بطريقة مخلصة ومتفانية مدة تفوق عشر 

سنوات. ولو كنت أعرف أّني سأخسر وظيفتي لما طلبت تمديداً لQجازة مدته سنة 

  أخرى.

  

*     *     *  

  

خاصة الQجازة لللموظفين عندما طلبت تمديداً وا"ساسي ...لم أنتھك النظامين ا داري 

غير مدفوعة ا"جر لسنة ثانية، واتبعت منذ البداية جميع الطرق القانونية للحصول 

سابقاً بطرق غير رسمية وبرسائل كتابية  على ا جازة المذكورة أع�ه. وحاولت

  م ا دارة بحقي في الرجوع إلى وظيفتي السابقة.وبالطرح المتواصل لXسئلة "علِ 

  

أعتقد أيضاً أّن نقلي إلى وظيفة أخرى سيكون عبئاً مالياً وجسدياً ولوجستياً، ولذلك 

    أطلب إعادة النظر في القرار.  
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إلى خدمات الوساطة، طلب المدعي  2012مايو  31ؤرخة بموجب رسالة إليكترونية م   .19

 الوساطة في المسألة، ولم يتسلّم رداً على ھذه المحاولة لحل النزاع بصورة غير رسمية.

 

ت الوساطة في محاولة ثانية للتوصل إلى حل ا، كتب المدعي إلى خدم2012يونيو  26في  .20

 وّدي. 

 
مديُر عمليات ا"ونروا  بي سانشيزيد فيل، أعلم السي2012يوليو  4بموجب رسالة مؤرخة  .21

في الضفة الغربية المدعَي أّنه راجع القرار ا داري واستنتج أّن الوكالة اتبعت ا جراءات السليمة 

مايو  11في نقله، واختتم رسالته باعتماد ا(قتراح الوارد في رسالة السيدة ترونفويز المؤرخة 

إقليم الضفة مكتب على المستوى ذاته في  المدعي أيضاً أّنه إذا توفرت وظيفة أخرى وأعلِم .2012

 ُتعرض عليه. سالغربية فإّنھا 

 
تنطوي رسالة السيد سانشيز على أھمية "ّنه بجزمه بأّن القرار المطعون فيه كان "مراعياً  .22

الُمدد الخاص ا"جر الوكالة بشأن للنظامين ا"ساسي وا داري للموظفين وللممارسات المتبعة في 

أغفل ث�ث مسائل، فالمسألة ا"ولى أّن القرار لم ُيتخذ فور شروع المدعي في  [النص منقول]"

إجازة خاصة بل قبل التاريخ الذي أعطت فيه السيدة شنستون موافقتھا، أي قبل شروع المدعي في 

بعھا السيد كرونين تّ يكان ة في الوكالة، كما خاصة. والمسألة الثانية أّن الممارسة المتبعال جازة ا

رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين، اقتضت إع�م الموظفين أّنھم إذا أخذوا إجازة من ھذا القبيل 

فلن تبقى وظائفھم مفتوحة لھم بالضرورة. والمسألة الثالثة أّن السيد سانشيز باعتماده رسالة السيدة 

جز عن إدراك عدم وجود أساس قانوني لتھديد المدعي ع 2012مايو  11ترونفويز المؤرخة 

، وتحديداً 25الفقرة عليه في  ىل، وھذا ما يقر به الُمدعقبخطر الفائض الوظيفي إذا لم يقبل الن

 ، من رّده على الدعوى. 3الفقرة الفرعية 

 
، وفي غياب تسوية غير رسمية للنزاع، رفع المدعي دعوى إلى 2012أغسطس  28في  .23

إلى وظيفته بالوضع السابق في منصب مشرف  هھا في كل من قرار عدم إرجاعبيطعن المحكمة 
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قرار القاضي بأّنه سُيعتبر موظفاً فائضاً إذا رفض الا"من في مكتب إقليم الضفة الغربية، وكذلك في 

 عرض النقل إلى مخيم شعفاط. 

 
على رّد الوكالة ، رفع الُمدعى عليه مذكرة يطلب فيھا ا ذن لرفع 2012نوفمبر  1في  .24

 من القواعد ا جرائية للمحكمة.  1)6المشروطة في المادة ( 30خارج مھلة ا"يام الـالدعوى 

 
لُمدعى ا، منحت المحكمة 2012نوفمبر  21) المؤرخ 2012( 053بموجب ا"مر رقم  .25

 لرفع رّده على الدعوى. عليه تمديداً مدته ث�ثة أسابيع من تاريخ ا"مر 

 
 ، رفع الُمدعى عليه رّده على موضوع الدعوى. 2012ديسمبر  12في  .26

 
تلت ذلك سلسلة من ا"وامر من المحكمة ومن الطلبات المقدمة من الطرفين، وھي مسألة  .27

الضرورة بسبب  مكانھا سجل القضية و( داعي إلى تسجيلھا في ھذا الحكم إ(ّ حسب ما تقتضيه

 صلتھا المباشرة بالمسائل التي يجب البت فيھا. 

 
، وأِمر الُمدعى عليه بتقديم السيدة ترونفويز التي 2013يونيو  25في استماع جلسة  ُعقدت .28

سانشيز  فيليبي، والسيد في زمن اتخاذ القرار كانت مسؤولة الموارد البشرية في إقليم الضفة الغربية

في الضفة الغربية بصفة شاھدين. واقترح المدعي أيضاً أن يستدعي عدداً  مدير عمليات ا"ونروا

 أكثر في ظروف مشابھة. ُمرضيةوا بطريقة لمن الشھود الذين اعتقد أّنھم عوم

 
، رفع الُمدعى عليه مذكرة يقول فيھا إّنه ( يستطيع تقديم السيد 2013يونيو  11في  .29

ً  وطن مرّتبةزيارة سانشيز بصفة شاھد نظراً إلى إجازة  خ�ل الفترة ذات الصلة، واقترح سلفا

 052الُمدعى عليه استدعاء السيد سافاج بصفة شاھد، وقبلت المحكمة ا(قتراح بموجب ا"مر رقم 

 . 2013يونيو  20) المؤرخ 2013(

 
في الرئاسة العامة لXونروا في عّمان، وشارك المدعي  2013يونيو  25ُعقدت جلسة في  .30

شخصياً من المكتب القانوني المكلف بمساعدة التي حضرت لته السيدة غادة ياسين ثّ ومعبر الھاتف 

، كما إلى قاعة المحكمة شخصياً وقد حضرت الموظفين. ومّثلت السيدة ريبيكا برتنل الُمدعى عليه 
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لُمدعى عليه عبر وصلة البث المرئي من لبنان، في حين اظھر السيد موريس سافاج بصفة شاھد 

السيدة ترونفويز شخصياً. وأدلى المدعي بأدلته واستفاد من خدمات مترجم شفھي، ولم يتم  حضرت

لQد(ء بالشھادة "ّن الوقائع  ،ُمرضية أكثرالذين اعتقد المدعي أّنه عوملوا بطريقة  ،استدعاء الشھود

 دلت على أّن ظروفھم لم تكن مشابھة. 

 
 المسائل

 
 المسائل الرئيسية في القضية فيما يلي:  تتمثل .31

  

 الظروف وا"سباب التي أدت إلى شغل وظيفة المدعي أثناء غيابه؛  ) أ(

فيما إن كان على الُمدعى عليه إب�غ المدعي قبل شروعه في السنة الثانية   ) ب(

 من ا جازة الخاصة غير مدفوعة ا"جر بأّن قراراً اُتخذ لشغل وظيفته أثناء غيابه؛

كانت وظيفة بديلة معقولة أم أّنھا لت الوظيفة في مخيم شعفاط فيما إن شكّ   ) ت(

 أو أّنھا أضرته؛ضد منفعة المدعي كبير  إلى حد

التي تبلّغ المدعي أّنه إذا  2012مايو  11تبرير وشرعية الرسالة المؤرخة   ) ث(

 موظفاً فائضاً، و لم يقبل النقل إلى مخيم شعفاط فسُيعتبر

 تكّبدھما المدعي.ذين لالخسارة والضرر ال  ) ج(

          

 

في ختام الجلسة اُتفق على أن يقّدم المدعي للمحكمة دلي�ً على ا"ذى النفسي والجسدي الذي  .32

زعم أنه تعرض له نتيجة لقرار عدم إرجاعه إلى وظيفته ا"صلية؛ في حين سيقدم الُمدعى عليه 

الخاص الذي ستقّدمه الوكالة للمدعي إذا عمل في مخيم  التصريحللمحكمة مزيداً من المعلومات عن 

 شعفاط وطبيعة المسار الذي سيأخذه للذھاب إلى العمل والعودة منه.

 

، رفع المدعي وثائق مصدرھا إدارة الصحة في الوكالة باعتبارھا أدلة 2013يونيو  30في  .33

    على أّنه يعاني السكري. 
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 ، رفع الُمدعى عليه مذكرات تكميلية. 2013يوليو  1في   .34

 
تدور حول مسألة مفادھا إن كان النقل إلى  رات ا ضافية من الطرفينكُرفع عدد من المذ .35

مخيم شعفاط سينطوي على وقت سفر إضافي وتكاليف مالية وإجھاد يرتبط بعبور نقاط التفتيش 

 العسكرية والخضوع (جتھاد المسؤولين ا سرائيليين، وتحديد مدى ھذه ا"مور كلھا. 

 
  حجج المدعي

  

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .36

  

)i( لة أّن أخذ ا جازة الخاصة غير مدفوعة ا"جر سيؤثر لم تعلمه الوكا

ن ا"ساسي وا داري للموظفين صامتان في ھذا اوالنظام ،في حقوقه

الشأن. ولم تعلمه الوكالة أيضاً أّنھا كانت تعتزم ا ع�ن عن وظيفته 

 .وتعيين شخص آخر، كما لم تستشره في ذلك بأي طريقة

)ii(  لما أخذ سنة ثانية من ا جازة لو أعلِم أّنه لن يعود إلى وظيفته

، وأّنه ما كان سيتردد في إلغاء ا جازة الخاصة غير مدفوعة ا"جر

 .الخاصة غير مدفوعة ا"جر والعودة إلى وظيفته فوراً 

)iii(  سيؤدي النقل إلى مخيم شعفاط إلى تكّبده المزيد من نفقات

المواص�ت والمعاناة، كما أّنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم 

ي وھذا سيتفاقم بفعل السفر ا ضافي وارتفاع تكاليف والسكر

المواص�ت وا جھاد وا ذ(ل المرتبطين بعبور نقاط التفتيش 

 العسكرية.

)iv(  ًكان القرار القاضي باعتباره موظفاً فائضاً إذا رفض النقل قرارا

 تعسفياً ومجحفاً. 
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)v(  أفاد أّنه ينبغي للمدعي استئناف وظيفة "القرار ا داري" الذي

يدل على أّن ا دارة  شرف ا"من في مكتب إقليم الضفة الغربيةم

ّن أاعترفت بحقه في العودة إلى وظيفته السابقة وأقرت بھذا الحق؛ و

 قرار عدم تنفيذ ھذه التوصية دليل على عدم س�مة القرار ا داري. 

)vi(  جميع ا"فعال وا جراءات التي أّثرت فيه في ھذه القضية تعسفية أو

كانت دوافعھا التحامل أو عناصر خارجة عن الموضوع أو اعتراھا 

 خلل إجرائي. 

)vii(  وفقاً للنظامين ا"ساسي وا داري للموظفين، كان للوكالة الحق في

 غير مدفوعة ا"جر سنة أخرى إن لم رفض تمديد ا جازة الخاصة

 لوكالة. الفضلى لمصلحة يخدم الذلك  يكن

)viii(  قبل شروعه في إجازة خاصة غير مدفوعة ا"جر حصل على "تقييم

 [أداء] استثنائي". 

)ix(  عمل في وظيفته ا"صلية مدة عشر سنوات وتواصل مع الموظفين

المحليين والدوليين باللغة ا نجليزية ب� صعوبة؛ وفي ھذا تفنيد 

في اللغة  هللوظيفة "ّن مھاراتللحجة القائلة إّن بديله أفضل 

 ا نجليزية أقوى. 

)x(  كان ا"فضل نقل الموظف الذي حل محله إلى الوظيفة في مخيم

 شعفاط. 

 

 
 : من المحكمة أن تأمر بما يلييلتمس المدعي  .37

  

)i(  فسخ قرار نقله إلى مخيم شعفاط، وإعادته إلى وظيفته ا"صلية

 بالوضع السابق؛
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)ii(  تعويض سنتين عن الضرر النفسي والمعنوي والمعاناة منحه

بمرض  ]هـ[ـوا جھاد التي شّكلت "السبب الرئيسي وراء إصابت

 السكري وارتفاع ضغط الدم"؛

)iii(  إجراء تحقيق كامل لمساءلة ومعاقبة الشخص (أو ا"شخاص) الذين

 اتخذوا القرار التعسفي والظالم؛ و

)iv( يفة مباشرة بعد الموافقة كشف السبب الحقيقي عن ا ع�ن عن الوظ

 على تمديد ا جازة الخاصة غير مدفوعة ا"جر للمدعي. 

  

   حجج الُمدعى عليه

 
 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .38

  

)i(  يعطي توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم )A/5, Part II 

أثناء أخذ ا جازة الخاصة غير  لضمان وظيفته امتيازاً المدعي 

وعليه، لم يكن على الوكالة التزام يوجب إع�م  مدفوعة ا"جر؛

منح ا جازة  بعدالمدعي أّنه سُيعاد ا ع�ن عن وظيفته وشغلھا 

 الخاصة غير مدفوعة ا"جر. 

)ii(  لم يقّدم المدعي أي دليل على أّن قرار نقله إلى مخيم شعفاط لدى

بعدم  عودته من ا جازة الخاصة غير مدفوعة ا"جر كان معيباً 

 . الس�مة

)iii(  المفوض العام  2.1رقم المحليين يعطي النظام ا"ساسي للموظفين

ين إلى أي من أنشطة الوكالة أو مكاتبھا رھناً السلطة (نتداب الموظف

با(عتبارات المبينة في النظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم 

3.4 .  

)iv(  ُنقل المدعي لكي يوضع في فئة مشابھة، وعلى الدرجة والراتب

 ذاتيھما كما في وظيفته السابقة.
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)v( لة ممكنة إلى أقوال المدعي حول المعاناة يتم التطرق بخير وس

إذا  –وظيفة من خ�ل "عرض  كوا جھاد الناجمين عن النقل وذل

على ھذا المستوى وت�ئم كفايات المدعي في مكتب إقليم  – توفرت

 الضفة الغربية، واعتبار ذلك أولوية." 

)vi( أّنھا "قرار إداري"  عادته إلى  مھا المدعي وزعالوثيقة التي رآ

في الواقع إحاطة داخلية، أي أّنھا "وثيقة داخلية  توظيفته السابقة كان

ا دارية، وما فيھا من توصيات واستنتاجات ( تعّد  لغرض المناقشة

 قرارات إدارية بحد ذاتھا."  

)vii( يصبح  لم يكن ھناك أساس قانوني لتخيير المدعي بين النقل أو أن

على دافع غير سليم و( يحد من  �ً موظفاً فائضاً، بيد أّن ھذا ليس دلي

 السلطة الواسعة لنقل الموظفين. 

)viii(  عتبار أموراً من بينھا أّن شخصية المدعي)أخذت الوكالة في ا

وخبرته جعلته م�ئماً أكثر لمخيم شعفاط الذي يتسم ببيئة عملياتية 

لغة ا نجليزية الذي يتمتع به ل وقد جعل ا تقان النسبي معقدة.

الموظف الذي حل محل المدعي منه موظفاً أكثر م�ئمة لمكتب إقليم 

الضفة الغربية، حيث يتفاعل صاحب الوظيفة مع عدد كبير نسبياً من 

الموظفين الدوليين. ووفقاً للنظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم 

الموظَفين سيكون  ، كان المطلوب من الوكالة أن ترى أياً من3.4

مناسباً في كل من الوظيفتين بھدف ضمان أعلى معايير الفعالية 

 والكفاءة والنزاھة. 

)ix(  لم يقّدم المدعي دلي�ً يدعم رأيه بأّن الموظف الذي حل محله لم ُينقل

الوطيدة بالموظفين الشخصية ته اإلى مخيم شعفاط بسبب ع�ق

 ا"ونروا. الدوليين وتاريخ عمل أحد أفراد عائلته في 

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .39
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  ا!طار القانوني وا!داري

 

 على اZتي:  2.1ينص النظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم  .40

  

يخضع الموظفون لسلطة المفوض العام الذي له أن ينتدبھم للعمل في أي من أنشطة 

 الوكالة أو مكاتبھا داخل منطقة عمليات الوكالة أو خارجھا.  

 

 على اZتي:  3.4ينص النظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم  .41

  

عملية تعيين الموظفين، ونقلھم، وترقيتھم، يجب منح ا(عتبار الواجب لضرورة  في
 تأمين أعلى مستويات الفعالية، والكفاءة، والنزاھة.

 

في الزمن الذي كان سارياً  ،A/5/Rev. 5ينص توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  .42

 المتعلق بالوقائع، على اZتي: 

  

  العمل مع منظمات أخرى

 

تجوز الموافقة على ا جازة الخاصة غير مدفوعة ا"جر للسماح للموظفين بالعمل   ) أ(

 ا(عتبار العوامل التالية: فيمع منظمات أممية أو غير أممية أخرى مع ا"خذ 

)i(  تعزز أداء الموظف في عمله سوف العمل وجود احتمال أّن خبرة

 لدى الوكالة؛

)ii( الحياة المھنية  في تطوير وجود احتمال أّن خبرة العمل ستساھم

 للموظف؛

)iii(  حتياجات التشغيلية للدائرة المعنية/ا قليم المعني ستتأثر)أّن ا

  بصورة غير حميدة بفعل غياب الموظف. 
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اعترافاً بحاجة الوكالة إلى ا بقاء على عدد كاٍف من الموظفين المؤھلين   ) ب(

ليين من أصحاب العدد ا جمالي للموظفين المح تعدىلتلبية متطلباتھا التشغيلية، لن ي

يحدده رئيس لھذا الغرض حداً معقو(ً  ا جازات الخاصة غير مدفوعة ا"جر

 الدائرة أو مدير ا قليم. 

الطلبات المعنية "خذ إجازة خاصة غير مدفوعة ا"جر  يقّدم الموظف  ) ت(

للعمل مع منظمات أممية أو غير أممية أخرى؛ ويجب على الموظف الحصول على 

 ومن المدير حسب التسلسل ا داري. مشرفه/مشرفھا المباشرموافقة مسبقة من 

توجيه شؤون الموظفين ھذا أحكام الموظف بموجب  تفريغتقتصر فترة   ) ث(

على مدة أقصاھا سنة واحدة، ويجوز للوكالة النظر في منح سنة ثانية من ا جازة 

الخاصة غير مدفوعة ا"جر إذا طلبھا الموظف. و( يوجد حق في الحصول على 

خاصة غير مدفوعة ا"جر؛ وفي الحا(ت التي ُتمنح فيھا ا جازة الخاصة الجازة ا 

غير مدفوعة ا"جر لسنة أولى ( يوجد حق تلقائي في تمديد ا جازة الخاصة غير 

 مدفوعة ا"جر لسنة ثانية.

  

منح ا جازة ومع أّن الوكالة ستلبي طلب الموظف ما أمكنھا ذلك، إ(ّ أّنه يجب 

ة الوكالة، ففي حغير مدفوعة ا"جر أو منعھا مع ا"خذ في الحسبان مصلالخاصة 

فيھا، أو إن  لھمالحا(ت التي يشغل فيھا الموظفون وظائف يستعصي إيجاد بديل 

كانت ھناك عواقب أخرى ستؤثر سلباً في تقديم الوكالة لخدماتھا لمنتفعيھا، فلن 

ويجب تقديم المبرر لذلك بصورة ُيواَفق على ا جازة الخاصة غير مدفوعة ا"جر. 

واضحة وشفافة، وتجب معاملة الموظفين بمساواة وإنصاف، كما يجب أن تخلو 

  قرارات التوصية من التحيز والتمييز. 

  

 

 
باستثناء توجيه شؤون الموظفين المحليين متقدم الذكر، ( يبدو أن ھناك أي حكم قانوني  .43

بعد انية من ا جازة الخاصة غير مدفوعة ا"جر محدد بشأن وضع الموظف لدى عودته من سنة ث
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حددته المحكمة ُيعنى بسياسة الوكالة في  مماثلمع منظمة أخرى، بيد أّن أقرب صك قانوني العمل 

 A/4 Part VIIIالموظفين بموجب ا عارة واجبة السداد؛ ففي توجيه شؤون الموظفين رقم  تفريغ

 1الموظفين بموجب ا عارة واجبة السداد (وھو توجيه سرى مفعوله اعتباراً من  تفريغالمعني ب

 ) يرد ما يلي:1999يونيو 

  

  . العودة لدى إتمام المھمة المنتدب إليھا6

ذات  ةلن ُتضمن للموظف العودة إلى وظيفته/وظيفتھا نفسھا، بل إلى وظيف 1.6

  مستوى معادل ما أمكن في الفئة الوظيفية نفسھا. 

لكن إذا لم تتوفر الوظيفة ا"صلية للموظف أو وظيفة مشابھة، يخضع  2.6

 A/9في توجيه شؤون الموظفين رقم الواردة وضعه/وضعھا لXحكام ذات الصلة 

  المعني بالفائض الوظيفي. 

ينبغي لموظفي شؤون الموظفين ضمان إع>م الموظفين بھذه الشروط خطياً  3.6

  [التشديد مضاف] ين إليھاقبل شروعھم في المھمة المنتدب

  

بين  قضي با"مانة والثقة المتبادلتينّن في كل عقد توظيف شرط ضمني يأتذّكر المحكمة  .44

ف، وھذا يعني وجوب تصرّ  dف والموظ eف الطرفين بطريقة معقولة وبحسن نية (الموظGaskins, 

UNDT-2010-119( ف يتمثل في صون ا"مانة والثقة التي eوھناك واجب يترتب على الموظ ،

 dف في ع�قة العمل. ينبغي أن يحظى بھا الموظ 

 

ت محكمة ا"مم المتحدة للمنازعات أقرّ  ،Goddard, UNDT-2010-196في الحكم  .45

ة أو مكاتبھا، بيد الموظفين إلى أي من أنشطة ا"مم المتحد (نتداببأّن لXمين العام سلطة اجتھادية 

السلطة ا(جتھادية ( تنفي المسؤولية الملقاة على أّن محكمة ا"مم المتحدة للمنازعات أفادت أّن "ھذه 

 ا(عتبار الواجب لمصالح الموظفين".  أن يوليالُمدعى عليه ب

 
موظفيھا إلى وظائف  انتدابتقر المحكمة أّن الوكالة تتمتع بسلطة اجتھادية واسعة في  .46

التي توزع بھا الفضلى م�ئمة كما تراه مناسباً. وبصورة عامة، يعود إلى الوكالة تحديد الطريقة 
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ً تعسفيإذا كان قرار نقل الموظف  مواردھا، و( يجوز للمحكمة التدخل إ(ّ  أو إن قام على دوافع ا

متطلب للحصول على موافقة الموظف  غير سليمة أو إن كان معيباً إجرائياً. وصحيح أّنه ( يوجد

 )Allen, UNDT-2010-009(حكم محكمة ا"مم المتحدة للمنازعات  انتدابهقبل نقله أو إعادة 

كما أقرت محكمة ا"مم المتحدة للمنازعات، إ(ّ أّن ھناك مسؤولية تقتضي التشاور مع الموظف 

. وفي )Goddard, UNDT-2010-196المعني وإعطاء ا(عتبار الواجب لمصالحة وھمومه (

م�ئماً لھموم المدعي ودرس إمكانية إعادته إلى اً ھذا المضمار، أعطى المشرف الرئيسي اعتبار

 بھا.  ُيعملوظيفته السابقة بالوضع السابق، بيد أّن توصيته لم 

 
ستنظر المحكمة فيما  عند الحكم على صحة ممارسة الوكالة ل�جتھاد في المسائل ا دارية .47

، كما تستطيع المحكمة النظر فيما إن ا جرائيةمن الناحية  نونياً وعق�نياً وسليماً القرار قاإن كان 

). في المملكة المتحدة، Sanwidi, 2010-UNAT-084( منحرفاً منافياً للمعقول أو كان القرار 

قرار على ا(ختبار الرامي إلى النظر فيما إن كان ال محكمة مجلس الملكة علّقت المحكمة العليا

 Clark v. Nomura International plc [2000]في قضية  منحرفاً منافياً للمعقول أو 

IRLR 766 فeب� قيود، وذلك بسبب قدرة ( يكون أبداً ؛ وأفادت المحكمة أّن اجتھاد الموظ

ا"سس ھو اختبار ال�عق�نية  هالمحاكم على مراجعة القرار بناًء على عدد من ا"سس، ومن ھذ

بصورة غير عق�نية عق�ني اجتھاده  صاحب عمل، وُيجتاز ھذا ا(ختبار إذا لم يمارس ا(نحرافو

 . أو منحرفة

 
  

 ا?عتبارات 

 
اتخاذ قرار بنقل المدعي إلى مخيم شعفاط إ(ّ أّن في المستھل، ت�حظ المحكمة أّنه رغم  .48

فة الغربية. وفي الجلسة، أفادت ط فعلياً وبقي المدعي يعمل في مكتب إقليم الضالقرار لم ُينفذ قَ 

أثناء عمله على واستحقاقاتھا السيدة ترونفويز أّن المدعي تابع تلقي راتب وظيفة مشرف الحراس 

مشروع محدد لقسم ا"من، بيد أّن المدعي لم ُيعين في أي وظيفة وأّن ھذا الترتيب مؤقت. وأشارت 

في ھذه القضية قبل اتخاذ قرار  فصلينتظر الالسيدة ترونفويز إلى أّن مكتب إقليم الضفة الغربية 

 نھائي في حالة المدعي.   



                                                                                Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2012/046                                                       

     Judgment No.: UNRWA/DT/2013/029  

 

 

Page 19 of 24 

 

نقطة ا(عتبار ا"ولى ھي النظر فيما إن كانت الوكالة قد تصرفت بصورة قانونية ومنصفة  .49

طلب المدعي لسنة ثانية من ا جازة الخاصة غير مدفوعة ا"جر، قبل الموافقة على عندما عجزت، 

عن إع�مه أّنه إذا أخذ سنة ثانية من ا جازة الخاصة غير مدفوعة ا"جر فلن ُيحتفظ بوظيفته له؛ 

وأيضاً فيما إن تصرفت بصورة قانونية ومنصفة عندما أعلنت عن الوظيفة التي شغلھا المدعي في 

استشارته وعّينت موظفاً جديداً في الوظيفة بموجب عقد محدد ا"جل مدته السابق ب� إع�مه أو 

 ث�ث سنوات. 

 
على وظيفته السابقة فھي حجة للحصول  امتيازه أّما حجة الُمدعى عليه أّن المدعي لم يكن ل .50

في غير محلھا، فالزخم الرئيسي لقضية المدعي ھو أّنه كان ينبغي إع�مه قبل الشروع في السنة 

نية من ا جازة الخاصة غير مدفوعة ا"جر أّن السيدة ترونفويز قررت ملء الوظيفة أثناء غيابه. الثا

أّن  A/5/Rev.5رقم  ) من توجيه شؤون الموظفين المحليينثمن المادة ( 1ومن الجلي من الفقرة 

ام المياومة في ا جازة الخاصة ُتمنح في العادة سنًة واحدة، وأّن الُمدعى عليه عّين بدي�ً يعمل بنظ

السنة ا"ولى لتتسنى للمدعي العودة إلى وظيفته؛ كما أّن السياسة المعنية بتفريغ الموظفين المحليين 

على وجوب إع�م الموظف كتابياً قبل  3.6على سبيل ا عارة واجبة الدفع، التي تنص في الفقرة 

، إّنما ھي سياسة معقولة فة نفسھاشروعه في تدابير ا عارة أّنه ( توجد ضمانة للعودة إلى الوظي

ويمكن اعتبارھا مؤشراً على ممارسات العمل الحميدة في الوكالة بسبب وضوحھا في أّنه لن ُيحتفظ 

 بالوظيفة لموظف ُمعار إعارة مؤقتة أو في إجازة من الوكالة. 

 
واضحة، فقد قررت قبل أسبوعين من شروع  كانت ا"دلة التي قّدمتھا السيدة ترونفويز .51

المدعي في سنته الثانية من ا جازة الخاصة غير مدفوعة ا"جر أّنه لن يعود إلى وظيفته، بيد أّنه لم 

توصيل ھذه المعلومة إليه ليستطيع اتخاذ قرار نبغي لھا اتخاذ خطوات لضمان ييخطر لھا أّنه كان 

مفاده أّنه لو  ة من ا جازة. وقّدم المدعي دلي�ً لم ُيطعن فيهمستنير بشأن المضي في طلبه لسنة ثاني

أخِبر بذلك لما أخذ السنة الثانية من ا جازة؛ والمسألة ھي إن كان إخفاق السيدة ترونفويز في فعل 

مواد قانونية في نظام إداري أو أساسي يلزمھا بإع�م المدعي، كان عم�ً عدم وجود رغم  ،ذلك

صانع قرار يتصرف بصورة معقولة واجھته ھذه قدم عليه أي ق�ني بحيث ( يُ منحرفاً أو غير ع
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أّن السيد كرونين، الذي كان آنذاك رئيس شعبة خدمات المحكمة الظروف. وفي ھذا الصدد ت�حظ 

شؤون الموظفين، اعتمد ممارسة تقوم على إب�غ الموظفين بصورة رسمية وأّن السيدة ترونفويز 

وھي ، ھي المعيار ھذه الممارسة أن ُتعتبراZن. ويمكن بصورة معقولة ومنطقية تتبع ھذه الممارسة 

أطلقھا السيد كرونين وتتبعھا السيدة ترونفويز اZن. وعند تطبيق معيار "معقولية السياسة التي 

 Associated Provincial Picture Houses vوينزبوري" الذي أثيَر أول مرة في قضية 

Wednesbuury Corporation (1948) 1 KB 223 CA England and Wales، 

تجد المحكمة أّن قرار عدم إع�م المدعي أّنه لن ُيحتفظ بوظيفته له خ�ل السنة الثانية من ا جازة 

لمعايير ا"خ�قية المقبولة مما يجعله لالخاصة غير مدفوعة ا"جر كان مشيناً في تحديه للمنطق أو 

القرار منحرفاً وغير عق�ني و( شخص عق�ني أعمل عقله في المسألة. لقد كان قراراً ( يتخذه أي 

 يمكن لھذه المحكمة إقراره. 

 

فيما يخص  3.4النظام ا"ساسي للموظفين المحليين رقم ب استشھدصحيح أّن الُمدعى عليه  .52

ر الفعالية والكفاءة ا(عتبارات ذات الصلة عند نقل الموظفين، إ(ّ أّن المحكمة ت�حظ أّن أعلى معايي

في تعيين الموظفين الدوليين وترقيتھم بموجب النظام ا"ساسي  اعتباراً فائقاً والنزاھة يجب أن ُتعطى 

الدوليين المقابل. لقد كان المدعي مستحقاً لتلقي معاملة منصفة تتسق مع ھذه المعايير، وقد للموظفين 

دم إب�غھا المدعي بقرار اتخذته له عواقب في تلبية ھذه المعايير بعقّصرت السيدة ترونفويز 

 شخصية ومھنية تطال المدعي.

 
إّما بقبول النقل إلى مخيم شعفاط  نھائياً  ھل تجاوزت الوكالة سلطتھا عندما وجھت إلى المدعي إنذاراً 

  أن يصبح موظفاً فائضاً؟ أو 

 
من ا"وجه المركزية لدعوى المدعي أّن الوكالة تصرفت بصورة غير قانونية عندما  .53

إذا لم يقبل من السيدة ترونفويز مفاده أّنه  2012مايو  11أصدرت إنذاراً بموجب رسالة مؤرخة 

، 2012ديسمبر  12النقل إلى مخيم شعفاط فسُيعتبر موظفاً فائضاً. وفي رد الُمدعى عليه المؤرخ 

، بالقول "أّما ما يخص القول إّن المدعي 3، وتحديداً الفقرة الفرعية 25لُمدعى عليه في الفقرة يسلّم ا

لXخير." ( تجد كن ھناك أساس قانوني أّنه لم يالوكالة  تقرّ فإّما أن يقبل النقل أو أن ُيصبح فائضاً، 
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تجد أيضاً أّن التھديد  المحكمة أّن إرسال ھذا ا نذار النھائي إلى المدعي غير قانوني فحسب، بل

ل المدعي للحصول بفقدان الوظيفة كان غير مبرر أبداً وسبب كثيراً من القلق وا جھاد مما يخوّ 

 على تعويض. 

 

لقد كّد الُمدعى عليه بعد الجلسة لكي يفّند أقوال المدعي بأّن النقل إلى مخيم شعفاط سيكلّفه  .54

بسبب خضوعه (جتھاد وقتاً أطول وتكاليف سفر أكبر، وأّنه فوق ذلك سيعّرضه يومياً للشك والقلق 

 ليون. ا"منية التي يسيطر عليھا ا سرائيتفتيش المسؤولين ا سرائيليين عند عبور نقاط ال

 

ناداً إلى أقاويل ( تقبلھا تلم يقّدم الُمدعى عليه تفنيداً ناجعاً لمخاوف المدعي عدا مخالفتھا اس .55

المحكمة في خانة ا"دلة. ومن الجلي أّن الُمدعى عليه لم يبحث ھذه المخاوف المبررة مع المدعي 

 عتباره موظفاً فائضاً. ره فيه إّما بقبول النقل أو ابحثاً وافياً قبل توجيه إنذار إليه يخيّ 

 
 تقضي المحكمة لصالح المدعي على ا"ساس التالي:  .56

 
عجزت الوكالة عن إع�م المدعي أّن قراراً اُتخذ قبل مضيه في سنة ثانية من   ) أ(

إجازة خاصة غير مدفوعة ا"جر يقضي بأّنه لن يعود إلى وظيفته. وتجد المحكمة 

 أّن ھذا القرار منحرف وغير عق�ني. 

ا نذار النھائي الذي يخيره بين قبول النقل أو اعتباره موظفاً فائضاً  كان  ) ب(

 لم يكن له أساس قانوني كما يقر الُمدعى عليه.  اً تھديداً خطير

لو أخِبر المدعي بأّنه لن يعود إلى وظيفته لما أخذ سنة ثانية من إجازة   ) ت(

سنوية، وما كانت ھذه القضية ستنشأ ولتابع المدعي عمله في وظيفة مشرف ا"من 

في مكتب إقليم الضفة الغربية تحت البنود والشروط ذاتھا كما في السابق بدون 

منية التي يسيطر عليھا التعرض يومياً للقلق من عبور نقاط التفتيش ا"

    ا سرائيليون. 

  

 ا?نتصاف 
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في عملية تحديد ا(نتصاف الم�ئم تھتدي المحكمة بالمبادئ التي وضعتھا محكمة ا"مم  .57

الغرض من التعويض ھو وضع الموظف أو المتحدة ل�ستئناف، وھي مبادئ تنص على أّن "

لو أّن المنظمة راعت التزاماتھا  الموظفة في الوضع ذاته الذي كان سيكون أو ستكون فيه

 .)Warren, UNAT-2010-059( "التعاقدية

 
نقطة البداية ھي النظر في الدليل المقدم من المدعي، وھو دليل لم ُيطعن فيه، بأّنه ما كان  .58

وظيفته سيأخذ سنة ثانية من ا جازة الخاصة غير مدفوعة ا"جر لو عرف أّنه سيفقد حقه في 

ا"صلية؛ ولو( خطأ الوكالة وعجزھا عن إب�غه بالشرط الذي وضعته على منح السنة الثانية لعاد 

إلى وظيفته بصفة مشرف ا"من في مكتب إقليم الضفة الغربية. وعليه؛ ُيفسخ النقل المقترح إلى 

قة بالوضع مخيم شعفاط، وھو نقل عارضه المدعي بشدة، وتجب إعادة المدعي إلى وظيفته الساب

 عند انتھاء العقد محدد ا"جل الممنوح للموظف الذي حل محله.  السابق

 
النظر فيما إن كان المدعي مستحقاً للتعويض عن المعاناة النفسية ا(عتبار الثاني ھو  .59

. وقد أظھر  صابته بالسكري وارتفاع ضغط الدمسبباً رئيسياً على حد قوله وا جھاد اللذين كانا 

بيد أّن المحكمة لن تكون في مأمن إذا استنتجت بناًء على  �ً على أّنه يعاني السكري،المدعي دلي

ي عاناه ب� ريب نتيجة المعاملة التي تعرض لھا كان سبب ھذه ذا"دلة المقدمة لھا أّن ا جھاد ال

الجلسة  فيالواضح من مرافعات المدعي ومن الشھادة التي أدلى بھا والحالة الصحية أو أّنه فاقمھا. 

ھو أّنه عانى إجھاداً عاطفياً وقلقاً حقيقيين نتيجة قرار الوكالة تعيين موظف محله بدون إع�مه 

، المرسلة من السيدة ترونفويز 2012مايو  11المؤرخة وإعطائه فرصة لتغيير خططه. والرسالة 

سُيعتبر موظفاً فائضاً إذا لم يقبل النقل إلى مخيم شعفاط، ضاعفت ا جھاد وفيھا أفادت أّن المدعي 

ولم ينفذ ا نذار، بيد أّن المدعي بقي في حالة  حكمةبمكتب إقليم الضفة الغربية  فتصرّ والقلق. و

جھاد  من عدم اليقين منذ عودته إلى الوكالة، وترى المحكمة أّن المدعي يستحق التعويض عن ا

 ذين سببھما سوء التخطيط وسوء اتخاذ القرار من جانب الوكالة. والقلق الل
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 الحكم

 
 الدعوى ناجحة.  .60

 
 . فسخ قرار نقل المدعي إلى مخيم شعفاط .61

 
الُمدعى عليه بإعادة المدعي إلى وظيفته السابقة بالوضع السابق عند انتھاء العقد  ُيؤمر .62

محدد ا"جل الذي مدته ث�ث سنوات الممنوح للموظف الذي حل محله. وفي انتظار إعادة المدعي 

إلى الوظيفة بالوضع السابق، ُتعرض على المدعي الوظيفة القادمة الم�ئمة والمشابھة في مكتب 

  الضفة الغربية. إقليم 

 
دو(ر أميركي عن  5,000بأن يدفع إلى المدعي تعويضاً مقداره  الُمدعى عليه ُيؤمر .63

 ا"ضرار المعنوية والقلق وا جھاد. 

 
يوماً من التاريخ الذي يصبح الحكم فيه واجب  60خ�ل ُيدفع المبلغ المذكور أع�ه في  .64

الرئيسي ا"ميركي كما ھو محدد في ذلك التاريخ. التنفيذ، وخ�ل ھذه المدة سيسري سعر الفائدة 

يوماً المحددة، فسيضاف ما مقداره خمسة في المئة إلى سعر  60وإذا لم ُيدفع المبلغ خ�ل مدة الـ

 الفائدة الرئيسي ا"ميركي حتى تاريخ الدفع.

65.   

  

     (ُوقـeع) 

  غ�م ميرانالقاضي 

  2013أغسطس  7 بتاريخ

 

  

  2013أغسطس  7 بتاريخ أدِخَل في السجل
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     (ُوقـeع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.


