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  مقدمة

 

مأمون فايز المحمد، وبشرى ربيع حيمور،  ھم: موظفينمن الستة وى رفعھا اھذه دع .1

") ون("المدع وروجيه فؤاد السمعان، ووفاء العمري، وجھاد محمد سليمان، ورشيد عبد @ الرشيد

وكالة ا'مم المتحدة %غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا'دنى التي ُتعرف اتخذته  ضد قرار

إلغاء وظائفھم في دائرة التمويل الصغير في قرار  ، وھوأيضاً باسم ا'ونروا ("الُمدعى عليه")

 .مكتب إقليم سوريا

 

تMحظ المحكمة أّن كل دعوى مشابھة جداً لLخريات، وتثير وقائع متطابقة، وتقدم  .2

المطالبات ذاتھا، وتطلب ا+نتصاف ذاته و+ اختMف بينھا إ+ّ في أسماء المدعين وفي التاريخ وفي 

ا التشابه ترى المحكمة أّن دمج الدعاوى سيخدم ا+قتصاد القضائي وا+تساق . ونظراً إلى ھذتواقيعھم

 بدون تغيير حقوق الطرفين أو التأثير فيھا، ولذلك قررت المحكمة دمج القضايا. 

 
أدت إلى وى، فإّنھا تورد بإيجاز الوقائع التي احيث إّن المحكمة تقضي بعدم مقبولية الدع .3

 المزاعم في ھذه الدعاوى. 

  

  وقائعال

 

سمعان وجھاد محمد سليمان سلك فؤاد الدخل روجيه  2009أبريل/نيسان  1اعتباراً من  .4

 9ي ا'جل على الدرجة الخدمة في الوكالة في وظيفة مساعد تنمية قروض بموجب تعيينين محدد

 في فرع ا'مين في دمشق في سوريا. 
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ورشيد عبد @ الرشيد سلك دخل مأمون فايز المحمد  2011يونيو/حزيران  1اعتباراً من  .5

 9الخدمة في الوكالة في وظيفة مساعد تنمية قروض بموجب تعيينين محددي ا'جل على الدرجة 

 في فرع دوما وفرع ا'مين على التوالي في دمشق في سوريا.

 

بدأت بشرى ربيع حيمور الخدمة في الوكالة في  2011يونيو/حزيران  1اعتباراً من  .6

في فرع دوما في دمشق  9قروض بموجب تعيين محدد ا'جل على الدرجة  وظيفة مساعدة تنمية

 في سوريا.

 
دخلت وفاء العمري سلك الخدمة في الوكالة في  2012يونيو/حزيران  12اعتباراً من  .7

في فرع السيدة زينب في دمشق في  7وظيفة "كاتبة أ" بموجب تعيين محدد ا'جل على الدرجة 

 سوريا. 

 
أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية  2013ديسمبر/كانون ا'ول  22 بموجب رسالة مؤرخة .8

بسبب صعوبات مالية  2014مارس/آذار  31في ا%قليم المدعين أّن وظائفھم سُتلغى اعتباراً من 

في مكتب إقليم سوريا، وأّنھم سُيعتبرون موظفين فائضين مؤقتاً اعتباراً لدى دائرة التمويل الصغير 

 . 2013ا'ول  ديسمبر/كانون 23من 

 
رفع المدعون طلبات منفصلة لمراجعة قرارات إلغاء  2014شباط فبراير/ 23في  .9

 وظائفھم، ولم يتلقوا رداً عليھا. 

 
أعلم رئيس مكتب الموارد  2014أبريل/نيسان  29رسائل منفصلة مؤرخة  بموجب .10

لعدم  2014مارس/آذار  31البشرية في ا%قليم المدعين أّن خدمتھم أنھَيت من الوكالة اعتباراً من 

 توفيقھم في أن ُيعينوا في وظائف بديلة. 
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نفصلتين أمام المحمد والمدعية حيمور دعويين مرفع المدعي  2014مايو/أيار  18في  .11

محكمة ا'ونروا للمنازعات ("المحكمة")، وھما مسجلتان باسم القضية رقم 

UNRWA/DT/SFO/2014/017  ورقمUNRWA/DT/SFO/2014/019   .على التوالي 

 
رفع المدعي السمعان دعوى أمام المحكمة مسجلة باسم القضية  2014مايو/أيار  20في  .12

 . UNRWA/DT/SFO/2014/020رقم 

 
رفعت المدعية العمري دعوى إلى المحكمة ُسجلت باسم القضية  2014مايو/أيار  22في  .13

 . UNRWA/DT/SFO/2014/022رقم 

 
رفع المدعي سليمان دعوى إلى المحكمة ُسجلت برقم القضية  2014يونيو/حزيران  1في  .14

UNRWA/DT/SFO/2014/023. 

 
ة، وھي مسجلة برقم رفع المدعي الرشيد دعوى أمام المحكم 2014يونيو/حزيران  7في  .15

 . UNRWA/DT/SFO/2014/024القضية 

 
رفع الُمدعى عليه ردين مفصلين على دعاوى المدعيين  2014يونيو/حزيران  18في  .16

 حيمور والمحمد. 

 
رفع الُمدعى عليه ردين مفصلين على دعاوى المدعيين  2014يونيو/حزيران  24في  .17

 السمعان والعمري. 

 
سليمان  الُمدعى عليه ردين مفصلين على دعاوى المدعيينرفع  2014يوليو/تموز  10في  .18

 والرشيد. 
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 091)، وUNRWA/DT/2014( 087بموجب ا'وامر المنفصلة ذات ا'رقام  .19

)UNRWA/DT/2014( 117)، وUNRWA/DT/2014122)، و 

)UNRWA/DT/2014( 002)، وUNRWA/DT/2015 أمرت المحكمة الُمدعى عليه أن (

يرفع ترجمات عربية لردوده بشأن قضايا المدعية حيمور والمدعي السمعان والمدعية العمري 

والمدعي سليمان والمدعي الرشيد. ورفع الُمدعى عليه الترجمات العربية للردود إلى المحكمة التي 

 أرسلتھا إلى المدعين المعنيين. 

 
  

 حجج المدعين

 
 يحتج المدعون (باستثناء حيمور) بما يلي:  .20

  

i(  انُتھكت شروط عملھم التي تنص على العمل ضمن محافظة دمشق؛ 

ii(  لم يستطيعوا قبول النقل إلى محافظة أخرى بسبب ظروفھم المالية وا+جتماعية وبسبب

 الوضع ا'مني السائد في سوريا؛ 

iii( تبارھم فائضين مؤقتاً لم يكن شفافاً و+ التقييم الذي اسُتخدم لتحديد الموظفين الذين ينبغي اع

 موضوعياً و+ منسجماً مع إجراءات التقييم التي تعتمدھا الوكالة رسمياً؛ 

iv(  انُتھك النظام ا'ساسي للموظفين الذي يضع أحكام الموظفين الفائضين، حيث لم ُيعَطوا

 ا'ولوية للتوظيف رغم وجود وظائف شاغرة تناسب مؤھMتھم وخبراتھم؛ و

v(  .نوع عقدھم ھو تعيين محدد ا'جل 

   

تحتج المدعية حيمور بأّن موظفة أخرى حلت محلھا في وظيفتھا السابقة، وأّن تقييمھا "لم  .21

تكن له عMقة "بأنظمة شؤون الموظفين" بل استخدمت دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا 

قة وعليھا أن ترى أطفالھا مشق 'ّنھا مطلّ تقييماً داخلياً. وتحتج بأّنھا + تستطيع العمل خارج د
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أسبوعياً وكذلك بسبب الوضع ا'مني في المحافظات السورية ا'خرى. وتحتج أيضاً أّن المواصMت 

صعبة وتشكل عبئاً مالياً، كما تزعم أّنه توفرت وظائف شاغرة كثيرة في دمشق لكّن ا%دارة رفضت 

 تعيينھا في أي منھا. 

 

 ستثناء المدعية حيمور) ما يلي: يلتمس المدعون (با .22

 
)i(  التعويض عن جميع ا+ستحقاقات المالية بما فيھا الرواتب اعتباراً من

 تاريخ إنھاء خدمتھم؛ و

)ii(  التعيين في وظيفة بديلة على أن تكون في محافظة دمشق وتناسب

مؤھMتھم ا'كاديمية وخبرتھم وبنفس شروط العمل (تعيين محدد 

 ا'جل). 

  

 
تلتمس المدعية حيمور أن تعود إلى وظيفة تناسب مؤھMتھا في دمشق وتطلب التعويض  .23

 عن فترة انقطاعھا عن العمل. 

  

  حجج الُمدعى عليه

 

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية: .24

  

i(  ديسمبر/كانون  22المدعين بقرارھا إلغاء وظائفھم بموجب رسالة مؤرخة أشعرت الوكالة

 ؛ 2013ا'ول 

ii( 23إّن المدعين (باستثناء المدعي الرشيد) يحتجون بأّنھم أعلِموا بالقرار في  حيث 

لطلب  2014فبراير/شباط  21، فقد كان أمامھم حتى 2013ديسمبر/كانون ا'ول 
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 23مراجعة قرار. وعليه؛ كانت طلبات مراجعة القرارات التي رفعوھا في 

 متأخرة؛  2014فبراير/شباط 

iii(  22يحتج الُمدعى عليه بأّن ھذا المدعي يقول إّنه أعلِم بالقرار في وفي شأن المدعي الرشيد 

 2014فبراير/شباط  20، مما يعني أّنه كان أمامه حتى 2013ديسمبر/كانون ا'ول 

 فبراير/شباط 23لطلب مراجعة قرار. وعليه، كان طلب مراجعة القرار الذي رفعه في 

 طلباً متأخراً؛ و 2014

iv( با) ستثناء المدعية حيمور) لسبب التأخر في طلبات مراجعة القرارات إّن شروحات المدعين

ليست ذات أھمية 'ّن المحكمة + تستطيع تعليق المواعيد النھائية المضروبة على 

وحيث إّن طلبات المدعين لمراجعة القرار مراجعة القرار أو ا%عفاء منھا أو تمديدھا. 

 المقبولية.  كانت متأخرة فإّن الدعاوى غير مستوفية لشروط

  

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعاوى.  .25

  

 ا%عتبارات

 

الذي أعلم  2013ديسمبر/كانون ا'ول  22المدعون في قرار الوكالة المؤرخ  يطعن .26

 31بموجبه رئيس مكتب الموارد البشرية في ا%قليم المدعين أّن وظائفھم ستلغى اعتباراً من 

ديسمبر/كانون ا'ول  23وأّنھم سُيعتبرون موظفين فائضين مؤقتاً اعتباراً من  2014مارس/آذار 

2013 . 

 

ُمدعى عليه بعدم مقبولية الدعوى 'ّن المدعين لم يمتثلوا المھلة الزمنية ا%جبارية يحتج ال .27

، وھي المھلة الزمنية المضروبة على 2.111التي تنص عليھا قاعدة الموظفين المحليين رقم 

 مراجعة القرار. 
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 على ما يلي:  2.111تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  .28

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

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا'ساسي 

وا%داري للموظفين وجميع ا%صدارات ا%دارية ذات الصلة، وذلك 

اتباع الخطوة (أ)،  1.11بموجب النظام ا'ساسي للموظفين رقم 

 إلى: ابي لمراجعة القرارطلب كت ا'ولى وھي رفع

  

مدير المكتب ا%قليمي لLونروا المسؤول عن المكتب ا%قليمي، وذلك في حالة   . أ

  ؛ وموظفاً في أحد المكاتب ا%قليميةأن يكون الموظف 

  مدير الموارد البشرية في حالة أن يكون الموظف موظفاً في الرئاسة العامة.   . ب

  

* * *  

يوماً تقويمياً من التاريخ الذي  60ي خMل . يرفع الموظف طلب مراجعة قرار ف3

  يتسلّم فيه الموظف إشعاراً بالقرار ا%داري الذي سيطعن فيه. 

  

 

 

بالقرار المطعون فيه،  2013ديسمبر/كانون ا'ول  23+ طعن في أّن المدعين أعلِموا في  .29

ديسمبر/كانون ا'ول  22 بذلك رسالة رئيس مكتب الموارد البشرية في ا%قليم المؤرخة دوالمقصو

ذكر في دعواه  . وتMحظ المحكمة، على النقيض من زعم الُمدعى عليه، أّن المدعي الرشيد2013

 . 2013ديسمبر/كانون ا'ول  23أّنه أعلِم بالقرار المطعون فيه في 
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فبراير/شباط  23في أّن المدعين رفعوا طلبات مراجعة القرار في و+ يطعن الطرفان كذلك  .30

، بل إّن المدعين أنفسھم حددوا تاريخ طلبات مراجعة القرارات في دعاواھم وأّكدھا الُمدعى 2014

 عليه.

 
فقد كان  2013ديسمبر/كانون ا'ول  23المطعون فيه في  حيث إّن المدعين أعلِموا بالقرار .31

؛ فإّن طلباتھم المؤرخة لرفع طلبات مراجعة القرار. وعليه 2014فبراير/شباط  21أمامھم حتى 

ممنوعة بفعل الحاجز الزمني. وتقرر المحكمة أّنه نظراً إلى عدم امتثال  2014فبراير/شباط  23

فإّن  2.111المدعين للمھل الزمنية المبينة في قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم 

 دعاواھم غير مستوفية لشروط المقبولية. 

 
    

 

 

  

 
  

  الخ'صة

  

 تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن: تأسيساً على ما تقّدم،  .32

  

 الدعاوى مردودة.

  

  

     (ُوقـ\ع) 

 القاضي جان فرانسوا كوزان
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 2015 مايو/أيار 11 بتاريخ

 

  

 2015مايو/أيار  11 بتاريخ أدِخَل في السجل

 

 

 

  

  

     (ُوقـ\ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


