
 

Page 1 of 12 

ح  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/SFO/2011/43  

Judgment No.: UNRWA/DT/2013/013 

Date: 25 May 2013 

Original: English 

 

   حضرة القاضية بانة َبرازي                        :أمام

  عّمان                      قلم المحكمة:

  مكنابلوري          رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  عزوز

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا"مم المتحدة  غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

 

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

آنا سيغال



   Case No.: UNRWA/DT/SFO/2011/43  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2013/013  

 

 

Page 2 of 12 

  مقدمة

 

تحدة  غاثة وكالة ا"مم الم قرار ضد"المدعي") ھذه دعوى رفعھا فيصل علي عزوز ( .1

وھو ("الُمدعى عليه")،  عرف أيضاً باسم ا"ونروا، التي تُ وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا"دنى

 ولعدم وضع الوكالة له في وظيفة بديلة مناسبة.  الوظيفي فائضالالقرار القاضي بإنھاء تعيينه بسبب 

  

  الوقائع

 

بموجب تعيين محدد ي في خدمة الوكالة دخل المدع، 1980يوليو  12بأثر يسري من  .2

في مركز دمشق للتدريب المھني في  ا"جل في وظيفة معلم مھني في مجال مكانيك السيارات

. وفي الوقت المتعلق بالقضية، كان المدعي يشغل وظيفة على 1والخطوة  8سوريا على الدرجة 

 . 11الدرجة 

 

توزيع أجرتھا الوكالة للموارد  ، وبعد عملية إعادة2010في الربع ا"خير من عام  .3

أساسية وتخصيصھا لھذه الموارد والتمويل للوظائف والتمويل من الدورات والوظائف التي لم تعد 

ا"كثر أھمية، اعُتبرت وظيفة المدعي (معلم مھني في مجال مكانيك السيارات) ووظائف أخرى 

 . 2010سبتمبر  13وظائف فائضة وألغيت بأثر يسري من 

 
، أعلم مدير شؤون ا"ونروا في الجمھورية 2010نوفمبر  15رسالة مؤرخة بموجب  .4

 العربية السورية المدعَي بما يلي:

 
  

أكتب إليك "علمك أّن مراجعة أجريت لحاجاتنا إلى الموظفين في مركز دمشق 

للتدريب المھني، وذلك بھدف إعادة توزيع الموارد من الوظائف التي لم تعد أساسية 

  بھذه الطريقة.  اخرى أساسية والتي يمكن توفير التمويل لھإلى وظائف أ
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إّن وظيفة معلم مھني في مجال ميكانيك السيارات التي تشغلھا حالياً ھي من 

سبتمبر  13الوظائف التي خضعت لھذه المراجعة، وقد ألغيت بأثر يسري من 

2010 .  

  

ر من تاريخ ھذه وعليه، ُيعلن أّنك موظف فائض مؤقتاً لفترة مدتھا ثMثة أشھ

الرسالة، وخMل ھذه الفترة ستحاول الوكالة أن تجد وظيفة بديلة تتناسب مع 

إذا لم نجد وظيفة بديلة مناسبة لك في نھاية ھذه الفترة، فسُتنھى خدماتك ومؤھMتك. 

النظام  يھاالتي ينص علعلى أساس الفائض الوظيفي، وسُتعتبر فترة ا شعار 

  على أّنھا أعطيت لك.  1.9رقم  ا"ساسي للموظفين المحليين

     

 
قليم،  إلى نائب مسؤول الشؤون ا دارية في ا 2010ديسمبر  6بموجب رسالة مؤرخة  .5

ريب المھني. وعلى طلب المدعي أن ُينقل إلى وظيفة مشرف سكن طMب في مركز دمشق للتد

ن ا دارية ملحوظة إلى نائب مسؤول الشؤو مدير مركز دمشق للتدريب كتبرسالة المدعي، 

 : 2010ديسمبر  12مؤرخة 

  

أوصي بنقل مساعد مشرف سكن الطMب السيد سليم ماضي إلى وظيفة مشرف 

طMب، وتعيين السيد فيصل عزوز في وظيفة مساعد مشرف سكن طMب  نسك

يحمل السيد ماضي شھادة  ما"ّن السيد فيصل عزوز يحمل شھادة تعليم إعدادي في

تھا سنتين بعد الشھادة الثانوية، كما أّن سجل أدائه تدريس، وھي مرحلة دراسية مد

  جيد. 

 

  إلى نائب مسؤول الشؤون ا دارية في ا قليم، 2011فبراير  7بموجب رسالة مؤرخة  .6

أو وظيفة رئيس الميكانيكيين. وعلى رسالة  النقل حركةطلب المدعي أن ُينقل إلى وظيفة مسؤول 

Mيقول فيھا:  2011فبراير  7حظة مؤرخة أيضاً المدعي، كتب مدير مركز دمشق للتدريب م 
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أو  النقل حركةأقترح نقل السيد فيصل عزوز إلى واحدة من الوظيفتين [مسؤول 

   مع خبرته في مجال الميكانيك. كبير الميكانيكيين] "ّنھما تتناسبان 

 
مارس  31إلى  2011فبراير  15ُمددت الفترة التي اعُتبر فيھا المدعي فائضاً مؤقتاً من  .7

وعلى القرار للحصول على نتائج بعض ا*متحانات الفنية لكفاءاته لتوفير الوقت الكافي له  2011

 النھائي لـمدير شؤون ا"ونروا في الجمھورية العربية السورية. 

 

، طلب المدعي إلى مدير شؤون ا"ونروا في 2011مارس  21بموجب رسالة مؤرخة  .8

وظيفة أخرى بد*ً من إنھاء تعيينه على أساس الفائض  الجمھورية العربية السورية وضعه في

 "ّن عائلته وعائلة أخيه الراحل تعتمدان عليه.  الوظيفي

 
، طلب المدعي إلى نائب مسؤول الشؤون 2011مارس  27بموجب رسالة مؤرخة  .9

في  ينسلنقله إلى وظيفة كاتب في عيادة، وھي وظيفة كانت شاغرة في منطقة ا"ا دارية في ا قليم 

 دمشق. 

 
"بھدف تفادي خسارة مالية ثقيلة ، رفع المدعي طلب تقاعد مبكراً 2011مارس  31في  .10

نتيجة  لغاء الوكالة لوظيفته". بيد أّنه أشار في طلبه إلى أّن "ھذا كان بM إخMل في حقه في رفع 

عامل بالطريقة التي ألغتھا الوكالة لكي يُ دعوى ضد الوكالة للحصول على وظيفة بد*ً من الوظيفة 

 ذاتھا التي عومل بھا زمMؤه الذين ألغيت وظائفھم سابقاً". 

 
مارس  31بأثر يسري من  ، قُبل طلب المدعي للتقاعد الطوعي المبكر2011أبريل  5في  .11

2011. 

 
، رفض مدير شؤون ا"ونروا في الجمھورية 2011أبريل  10بموجب رسالة مؤرخة  .12

 التي قّدمھا المدعي.  العربية السورية جميع طلبات النقل

 
مجلس الطعون المشترك السابق، وتسلّمه ، رفع المدعي بيان طعن إلى 2011مايو  12في  .13

 . 2011مايو  24قلم محكمة ا"ونروا للمنازعات ("المحكمة") في 
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، طلبت رئيسة قلم المحكمة إلى المدعي أن يمU 2011يوليو  24بموجب رسالة مؤرخة  .14

 من القواعد ا جرائية للمحكمة.  4مادة عريضة الدعوى بموجب ال

 
 ، رفع المدعي عريضة دعوى معبأة إلى رئيسة قلم المحكمة. 2011أغسطس  15في  .15

 
 . عليه ىدعقلم المحكمة عريضة الدعوى المترجمة إلى المُ  أرسل، 2012فبراير  12في  .16

 
ة في للمشارك، رفع الُمدعى عليه رّده بدون طلب ا ذن من المحكمة 2013فبراير  12في  .17

 ا جراءات ورفع رّد متأخر. وكان الرد مكتوباً باللغة ا نجليزية مع ملحقات باللغة العربية، وأرِسل

 فبراير.  13الُمدعى عليه إلى المدعي في  ردّ 

 
يطلب فيه ا ذن من المحكمة للمشاركة ، رفع الُمدعى عليه رّداً معد*ً 2013مارس  1في  .18

خرى، ُرفع الرد باللغة ا نجليزية مع ملحقات باللغة في ا جراءات ورفع رّد متأخر. ومرة أ

 . 2013مارس  3العربية، وأرِسل الرد المعدل إلى المدعي في 

 
 2013مارس  4، رفع المدعي جواباً على رد الُمدعى عليه. وفي 2013مارس  3في  .19

 أرِسل جوابه إلى الُمدعى عليه. 

 
 )UNRWA/DT/2013( 004، أصدرت المحكمة ا"مر رقم 2013مارس  14في  .20

لحقت برّده. وفي أطلب فيه إلى الُمدعى عليه توفير ترجمة إنجليزية لكل وثيقة كتبت باللغة العربية و

 امتثل الُمدعى عليه لطلب المحكمة. ، 2013مارس  21

  

 حجج الُمدعى عليه

 
 يحتج المدعي بما يلي: .21

)i(  وألغَيت فجأة؛اعُتبرت وظيفته فائضة 



   Case No.: UNRWA/DT/SFO/2011/43  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2013/013  

 

 

Page 6 of 12 

)ii(  من الوظائف الشاغرة لكّن الوكالة طلب إلى الوكالة وضعه في عدد

 لم تنظر في طلباته بصورة حسنة. 

  

 يلتمس المدعي مساعدة الوكالة له لكي:     .22

)i(  ًتجد له وظيفة جديدة تعويضاً عن وظيفته التي ألغتھا الوكالة، مشيرا

 إلى أّنه لم يصل إلى سن التقاعد؛

)ii(  ّه المعيل توفير دخل جيد له ليلبي ا*حتياجات ا"ساسية لعائلته "ن

 الوحيد في العائلة؛

)iii( ثين سنة؛Mرد اعتباره "ّنه عمل في الوكالة أكثر من ث 

)iv(  منحه تعويضاً عن المعاناة المعنوية والمالية التي تعرض لھا بسبب

ا لغاء المفاجئ لوظيفته "ّنه أصبح عبئاً على عائلته بد*ً من معيل 

 لھا. 

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 يلي: يحتج الُمدعى عليه بما  .23

  

)i(  الدعوى * تستوفي شروط المقبولية "ّن المدعي لم يرفع طلب

 مراجعة قرار؛

)ii(  من حيث ا*ختصاص الدعوى جدلية أو * تستوفي شروط المقبولية

الموضوعي بسبب قرار المدعي ا*ستقالة بموجب تقاعد طوعي 

  مبكر. 

  

 س الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى.ميلت .24

  

  الُمدعى عليه جواب المدعي على ردّ 
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 التمس المدعي رفع جواب على رد الُمدعى عليه، وقبل طلبه.  .25

 

في معظم أجزاء الجواب، كرر المدعي الوقائع والحجج وأسس ا*نتصاف التي وردت في  .26

 عريضة الدعوى. وأخذ المحكمة في ا*عتبار والحسبان الحجج الجديدة وذات الصلة. 

 
  ا#عتبارات

   

  تمھيديةال المسائل

 

، وطلب فيه ا ذن من 2013مارس  1كما ورد أعMه، رفع الُمدعى عليه رّده المعّدل في  .27

 المحكمة للمشاركة في ا جراءات ورفع رّد متأخر.

 

من القواعد ا جرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية المفروضة  30عطي المادة ت .28

عندما تقتضي مصلحة العدل  1طة  لغاء أي قاعدةبفعل القواعد ا جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السل

من القواعد ا جرائية، يجوز للمحكمة إصدار أي أمر، أو إعطاء أي  14ذلك. وبموجب المادة 

توجيه، يظھر أّنه مMئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين. وتؤمن المحكمة أّن 

تجھيزاً أفضل  صدار حكم عادل وشامل، وبناًء على  المذكرات من كM الطرفين ستجّھز المحكمة

ومما سيكون من المMئم للبت العادل  –ذلك؛ تقضي المحكمة أّن مما يصب في مصلحة العدل 

أن تمدد المحكمة المھلة الزمنية التي تفرضھا المادة  –والسريع للقضية، ولتحقيق العدل للطرفين 

لُمدعى عليه بد*ً من إقصاء أحد الطرفين على أساس ، وأن تقبل تسلّم الرفع المتأخر لرد ا6

 .إجرائي، وعليه؛ تقبل المحكمة تسلّم رّد المُدعى عليه

  

  المسألة الرئيسية

                                      
1
ن النظام ا"ساسي لمحكمة ا"ونروا للمنازعات، وتنص ھذه المادة على ما يلي: م 8استثناء مراجعة القرار بموجب المادة تMحظ المحكمة  

  "* يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، أو تمديدھا". 
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من القواعد ا جرائية للمحكمة على أّنه يجوز للمحكمة أن تقرر بمبادرة  5تنص المادة  .29

مكن أن يحدث ھذا عندما * تكون تتخذھا من تلقاء نفسھا أّن من المMئم إصدار حكم مستعجل، وي

الوقائع الجوھرية موضع نزاع، وعندما يقتصر الحكم على المسائل القانونية. والمسألة الحاسمة 

  ھي مسألة قانونية. –وھي مسألة مقبولية الدعاوى من عدمھا  –في القضايا الراھنة 

 
  

التي تنص على ما  2.111تستشھد المحكمة بقاعدة النظام ا داري للموظفين المحليين رقم  .30

 يلي: 

  

على الموظف الذي يرغب في الطعن رسمياً في قرار إداري بزعم عدم  .1

مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه، بما في ذلك النظامين ا"ساسي وا داري 

للموظفين وجميع ا صدارات ا دارية ذات الصلة، وذلك بموجب النظام ا"ساسي 

يرفع طلباً كتابياً لمراجعة القرار، فھذه ھي الخطوة  (أ)، أن 1.11للموظفين رقم 

 :ا"ولى

  

إلى مدير إقليم ا"ونروا المسؤول عن المكتب ا قليمي في حالة أن يكون الموظف   ) أ(

 موظفاً في أحد المكاتب ا قليمية لUونروا...

 

 يلي: من النظام ا"ساسي لمحكمة للمحكمة، وتنص على ما  8دة ومن المواد ذات الصلة الما .31

  

  

 ُتقبل الدعوى إذا:  .1

*  *  *  

  (ت) رفع المدعي القرار ا داري المطعون فيه إلى مراجعة القرار أو*ً، و

  ) إذا ُرفعت في خMل المواعيد النھائية التالية: (ث
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)i يوماً تقويمياً من تلقي المدعي إجابة من ا دارة على المذكرة  90) في غضون

  التي رفعھا. 

  

)ii لMيوماً تقويمياً من انقضاء مدة ا جابة على طلب مراجعة القرار،  90) في خ

يوماً تقويمياً بعد رفع القرار  30ھذا إذا لم ُترفع إجابة، علماً أّن مدة ا جابة تكون 

  إلى مراجعة القرار.  

...  

يجوز لمحكمة المنازعات أن تقرر كتابياً، بناًء على طلب كتابي من  .3

نھائية، أو إلغاءھا، أو تمديدھا، وذلك لمدة محدودة وفي المدعي، تعليق المواعيد ال

و* يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة   حا*ت استثنائية فقط.

  على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، أو تمديدھا.

 
 

"مم المتحدة أّن محكمة االتي قضت حكمة ا"مم المتحدة لMستئناف فقه م المحكمةتعي  .32

للمنازعات * تتمتع بالو*ية من حيث ا*ختصاص الموضوعي في الشكاوى التي لم تخضع 

، كما أّكدت )Crichlow 2010-UNAT-035وذلك في حكمھا (لمراجعة إدارية أو تقييم إداري 

وذلك (وجوب استنفاد ھذه الخطوة ا"ولية قبل ا*حتكام إلى و*ية محكمة ا"مم المتحدة للمنازعات 

   . )Planas 2010-UNAT-049في حكمھا 

 

عند تدبر ا"دلة الواردة في السجل، تMحظ المحكمة أّن المدعي لم يلتزم ھذه الخطوة  .33

وإن كان ذلك أمام مجلس الطعون المشترك  – 2011مايو  24المشروطة، فقد رفع بيان طعن في 

خطوة أولى رفع طلب كتابي لمراجعة ) (أ) ك1( 2.111السابق، بيد أّن المطلوب منه حسب المادة 

القرار إلى مدير مكتب ا"ونروا المعني  دارة المكتب ا قليمي. وتMحظ المحكمة أن المدعي في 

عريضة الدعوى لم يضع دائرة حول "نعم" أو "*" عند السؤال فيما إن رفع القرار المطعون فيه 
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السجل، لم يقّدم المدعي نسخة من طلب مراجعة إلى مراجعة القرار أم *. وعلى أية حال، كما ُيثبت 

 ھذا إذا رفعه أصMً. القرار 

 
 2.111ُيذّكر المدعي أّن عليه امتثال شروط قاعدة النظام ا داري للموظفين المحليين رقم  .34

  ) التي تنص على الرفع ا جباري لطلب كتابي لمراجعة القرار قبل رفع دعوى أمام المحكمة. 1(

 
 أن يعي التزاماته المبينة في النظامين ا"ساسي وا داري للموظفين، و* يعدينبغي للمدعي  .35

الجھل بھا أو عدم معرفتھا عذراً، حيث يترتب على جميع الموظفين واجب العلم بالنظامين ا"ساسي 

، و* يمكن للمدعي أن يأخذ توصيات من مشرفيه بنقله وا داري للموظفين الضابطين لبنود توظيفھم

ً ظيفة مساعد مشرف سكن طMب وأن يعتبرھا التزامإلى و بتأمين وظيفة له. وعMوة على ذلك،  ا

عندما أعلنت وظيفته وظيفة فائضة لمدة ثMثة أشھر، حاولت الوكالة أن "تجد له وظيفة بدليلة 

أو اعتبارھا تخلق "آما*ً زائفة"، و* تعتبر المحكمة  العبارة همناسبة"، و* يمكن ا*عتماد على ھذ

بارة المقتبسة محاولة من الوكالة "لخداع" أو "تضليل" المدعي كما يقول في جوابه على رد أّن الع

ُمنع الًمدعى عليه، فھذه فعMً ھي تفسيرات المدعي لما حدث. و* يوجد في السجل دليل على أّن 

فسه من، أو نصح بعدم، طلب مراجعة للقرار المطعون فيه، و* يستطيع المدعي أن يلوم أحداً غير ن

على عدم امتثاله النظامين ا"ساسي وا داري للموظفين المحليين. وُيذّكر المدعي بفقه محكمة ا"مم 

الجھل ، وقضت فيه أّن Diagne et al. 2010-UNAT-067المتحدة لMستئناف في حكمھا 

 ين. بالقانون ليس عذراً وُيعتبر كل موظف عالماً بأحكام النظامين ا"ساسي وا داري للموظف

 
مراجعة للقرار المطعون فيه كما تقتضي قاعدة  نظراً إلى أّن الموظف لم يطلب في أي وقت .36

) قبل رفع دعوى أمام المحكمة، ونظراً إلى أّن 1( 2.111النظام ا داري للموظفين المحليين رقم 

المقبولية  الو*ية  لغاء ھذا الشرط، تقضي المحكمة أّن الدعوى * تستوفي شروطالمحكمة * تملك 

 من حيث ا*ختصاص الموضوعي. 

 
مع ذلك، تMحظ المحكمة أّنھا حتى لو افترضت مقبولية الدعوى، فستبقى الدعوى جدلية،  .37

الوكالة "ّن المدعي طلب التقاعد الطوعي المبكر ووافقت الوكالة على فقد انتھى تعيين المدعي في 

سبب الفائض الوظيفي وعجزه عن وضعه في طلبه وليس بسبب قرار الُمدعى عليه إنھاء تعيينه ب
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اً اتخذه يعوظيفة أخرى بديلة ومناسبة. وكان قرار المدعي طلب التقاعد الطوعي المبكر عمMً طو

بمحض إرادته وفسخ به قرار الُمدعى عليه القاضي بإنھاء تعيينه، وعليه؛ أدى قرار المدعي إلى 

 جعل دعواه جدلية. 

 

    الخ%صة

 
  مة، الدعوى مردودة. دباب المتقنظراً إلى ا"س .38
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     (ُوقـ\ع) 

  بانة َبرازي  ةالقاضي

  2013 مايو 25 بتاريخ

 

  

  2013 مايو 25أدِخَل في السجل بتاريخ 

  

     (ُوقـ\ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


