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  مقدمة

 

كالة ا#مم المتحدة ضد قرار اتخذته و ("المدعي") محمد سليم أحمد حسن ھذه دعوى رفعھا .1

ا#ونروا ("الُمدعى التي تعرف أيضاً باسم !غاثة وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا#دنى، 

إلى وظيفة مدير مدرسة على  9الدرجة نقله من وظيفة مدير مدرسة على  ، وھو قرارعليه")

 . في مدرسة أخرى 9الدرجة 

  

  الوقائع

 

، دخل المدعي في خدمة الوكالة في وظيفة مساعد مدير مدرسة 2008أغسطس  12في  .2

 .في مدرسة مادبا ا!عدادية للذكور في ا#ردن 9على الدرجة 

 

في مدرسة  9إلى وظيفة مدير مدرسة على الدرجة ، ُرقي المدعي 2009أغسطس  1في  .3

 ذكور مخيم إربد، وكان ذلك خاضعاً لشرط إتمام سنة تجريبية إتماماً ُمرضياً. 

 
 . 2011فبراير  1وفقاً للمدعي، أعلِم بنقله في  .4

 
، رفع المدعي مظالَم ضد نقله إلى مدير عمليات 2011أغسطس  9بموجب مذكرة مؤرخة  .5

يطلب فيھا جملة أمور من بينھا إعادته إلى وظيفته السابقة بالوضع السابق، كما ا#ونروا في ا#ردن 

 رفع المدعي مظالَم مشابھة إلى مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن في رسالتين غير مؤرختين. 

 
، أعلم مدير عمليات ا#ونروا في 2011سبتمبر  26بموجب رسالة غير موّقعة مؤرخة  .6

   ا#ردن المدعي بما يلي:
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فيما يخص رسالَتي الشكوى غير المؤرختين بشأن النقل إلى مدرسة خزمة 

ا!عدادية للذكور، لقد راجعت حالتك بدقة واستنتجت أّن نقلك يلبي المصلحة 

  ومصلحة قسم التعليم على وجه خاص.  الفضلى؟؟؟ لNونروا

  

، ُمددت الفترة التجريبية 2009ترقيتك إلى وظيفة مدير مدرسة في أغسطس  بعد

يناير  31، إلى 2010أغسطس  1الخاصة بك، التي كان ُيفترض أن تنتھي في 

  نظراً إلى تدني أدائك.  2011

  

، لّبى أداؤك فقط مستوى أدنى من 2011فبراير  1ورغم تثبيتك على الوظيفة في 

ومنذ ذلك الحين، يشھد أداؤك تردياً وفقاً  .5من  2تك الفعالية، فقد كانت عPم

  مسؤول التعليم في منطقة إربد ومكتب رئيس المنطقة. ل

  

  ؟؟؟نظراً إلى ما تقّدم، كان قرار نقلك إلى مدرسة أصغر سليماً، وسيبقى قائماً. 

  

     

، ووّجھت ، رفع المدعي دعوى أمام محكمة ا#ونروا للمنازعات2011أكتوبر  30في  .7

 . 1رئيسة قلم المحكمة المدعَي !عادة رفع عريضة الدعوى بغية امتثال التوجيه ا!جرائي رقم 

 

 ، رفع المدعي نسخة منقحة من عريضة الدعوى إلى المحكمة. 2012مايو  14في  .8

 
 ، رفع الُمدعى عليه ّرده على الدعوى. 2013مارس  6في  .9

 
  

 حجج المدعي

 
 التالية:يقدم المدعي الحجج  .10
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)i( اعتباطياً إلى أبعد مدرسة في منطقة إربد في الو ًPت الذي قُنقل نق

 توفرت فيه شواغر قريبة من منزله وداخل مدينة إربد؛

)ii(  في مدينة إربد مع أّنه رفع سلفاً طلب  ينديمدارس جدتعيين مديري

 نقل بسبب حالته الطبية والحاجة إلى مفصلين لركبتيه؛

)iii(  سلطته بطريقة تسببت في ضرر مارس رئيس برنامج التعليم

 للمدعي؛

)iv(  أھانه رئيس المنطقة شخصياً أمام رئيس برنامج التعليم، وھذا انتھاك

 لحقوق الموظفين ولحقوق ا!نسان. 

   

 يلتمس المدعي ما يلي:  .11

  

)i( إعادة نقله إلى مدينة إربد حيث يعيش؛ 

)ii( ت اليومية وتصليح سيارته؛Pتعويضه مالياً عن تكاليف المواص 

)iii(  تعويضه مالياً عن الضرر الذي طال سمعته المھنية وعن تدھور

 حالته الجسدية. 

  

  الُمدعى عليهحجج 

  

يحتج الُمدعى عليه بأّن الدعوى * تستوفي شروط المقبولية #ّن المدعي لم يرفع طلب  .12

 مراجعة قرار في الوقت المPئم. 

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترّد المحكمة الدعوى.  .13

 
  ا$عتبارات

  

 المسألة التمھيدية



   Case No.: UNRWA/DT/JFO/2011/059  

 Judgment No.: UNRWA/DT/2013/020  

 

 

Page 5 of 10 

 
، وطلب الُمدعى 2013مارس  6كما أشيَر أعPه، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى في  .14

 عليه في الرد ا!ذن من المحكمة للمشاركة في ا!جراءات ورفع رّد متأخر. 

 

من القواعد ا!جرائية السلطة للمحكمة لتقصير المھل الزمنية المفروضة  30عطي المادة ت .15

لتمديدھا، وتعطيھا السلطة !لغاء أي قاعدة عندما تقتضي مصلحة العدل بفعل القواعد ا!جرائية أو 

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

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

لطرفين ستجّھز المحكمة تجھيزاً أفضل !صدار حكم عادل وشامل، وبناًء على المذكرات من كP ا

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

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

م الرفع المتأخر لرد الُمدعى عليه بد*ً من إقصاء أحد الطرفين على أساس ، وأن تقبل تسلّ 6

 .إجرائي، وعليه؛ تقبل المحكمة تسلّم رّد المُدعى عليه

  

  المسألة الرئيسية

 

من القواعد ا!جرائية للمحكمة على أّنه يجوز للمحكمة أن تقرر بمبادرة  5تنص المادة  .16

تتخذھا من تلقاء نفسھا أّن من المPئم إصدار حكم مستعجل، ويمكن أن يحدث ھذا عندما * تكون 

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

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

 

منھا، الو*يَة للمحكمة  1من النظام ا#ساسي للمحكمة، وتحديداً في الفقرة  2تمنح المادة  .17

استوفت لPستماع إلى الدعاوى التي تطعن في القرارات ا!دارية، و* تكون الدعوى مقبولة إ*ّ إذا 

الدعوى  أن تكونرفع الموظف القرار ا!داري المطعون فيه لمراجعة القرار أو*ً، وأموراً منھا أن ي

 مرفوعة ضمن المواعيد النھائية المحددة. 
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على  2.111، تنص قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم في القضية الحاضرة .18

 :اXتي

  

  

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

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

 :ا#ولى

 
مدير المكتب ا!قليمي لNونروا المسؤول عن المكتب ا!قليمي، وذلك في إلى   . أ

 حالة أن يكون الموظف موظفاً في أحد المكاتب ا!قليمية.

  

*   *   *  

من التاريخ الذي يوماً تقويمياً  60. يرفع الموظف طلب مراجعة قرار خPل 3

 (التشديد مضاف) يتسلّم فيه الموظف إشعاراً بالقرار ا!داري الذي سيطعن فيه. 

 
 من النظام ا#ساسي للمحكمة، وھي تنص على ما يلي:  8ومن المواد ذات الصلة المادة  .19

  

 تلبي الدعوى شروط المقبولية إذا:  .1

*   *   * 

  

  القرار ا!داري المطعون فيه إلى مراجعة قرار... (ت) رفع المدعي سابقاً 

  

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

تعليق المواعيد النھائية، أو إلغاءھا، أو تمديدھا، وذلك لفترة محدودة وفي حا*ت 

المواعيد النھائية السارية على و$ يجوز لمحكمة المنازعات تعليق استثنائية فقط، 

   (التشديد مضاف). مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد النھائية، أو تمديدھا

 

وأّنه طلب مراجعة للقرار  2011فبراير  1في يزعم المدعي أّنه تسلّم إشعار القرار  .20

قة غير ملحقة بعريضة الدعوى، بيد أّن بعض ھذه الوثائق الملح برسائل عدة ومذكرات عدة

رئيس برنامج التعليم، أو مكتب رئيس منطقة إربد، أو مسؤول الموارد مؤرخة وموجھة إلى 

البشرية في ا!قليم، وليست ھي موجھة وفقاً #حكام قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم 

سؤول عن مدير المكتب ا!قليمي لNونروا الم(أ) التي تنص على توجيھھا إلى " 1الفقرة  2.111

 ".المكتب ا!قليمي، وذلك في حالة أن يكون الموظف موظفاً في أحد المكاتب ا!قليمية

 

* تشير ھذه الوثائق إلى القرار المطعون فيه، أي قرار نقل المدعي، بل  عPوة على ذلك، .21

 تعبر عن عدم رضى المدعي بالتقارير عن سوء أدائه وشكاواه منھا، وھي تخص وظيفته السابقة. 

 
احتج الُمدعى عليه بأّن الطلب ا#ول الذي رفعه المدعي لمراجعة القرار ھو مذكرة مؤرخة  .22

، وھو موجه حسب ا#صول إلى مدير عمليات ا#ونروا في ا#ردن وفقاً 2011أغسطس  9

لقاعدة النظام ا!داري . ووفقاً 2.111#حكام قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم 

يوماً،  60لموعد النھائي المحدد بـ، لتحقيق ا*متثال ل3، الفقرة 2.111ليين رقم للموظفين المح

 2011أبريل  2في موعد أقصاه كان ينبغي رفع طلب مراجعة القرار الموجه حسب ا#صول 

أخرى، تأخر في  . بعبارة2011فبراير  1أشار إلى أّنه تسلّم إشعاراً بالقرار في #ّن المدعي 

رفع طلب مراجعة القرار أربعة أشھر وأسبوعاً، وعليه فإّن طلب المراجعة ا!دارية الذي رفعه 

 ممنوع بفعل الحاجز الزمني. 
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نظراً إلى ما تقّدم، تتمثل المسألة في إن كان للمحكمة السلطة لتعليق أو إلغاء الموعد النھائي  .23

 المضروب على المراجعة ا!دارية.

  

متكررة بأّن مراجعة القرار عنصر أساسي في لقد قضت المحكمة بصورة متسقة و .24

من النظام ا#ساسي  8ويجب امتثالھا، فالشرط الوارد بموجب المادة  إجراءات الطعن في القرارات

السلطة !لغاء ولئن كان مجلس الطعون المشترك السابق يملك  للمحكة يجب أن ُيفھم فھماً صارماً.

، يمنع الحاليمنية في ظروف استثنائية، إ*ّ أّن النظام ا#ساسي للمحكمة في ظل النظام المھل الز

 : 3، الفقرة 8منعاً صريحاً إلغاء المواعيد النھائية السارية على مراجعة القرار، وذك بموجب المادة 

 
  

يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية السارية على مراجعة القرار،  *

 .أو إلغاء ھذه المواعيد النھائية، أو تمديدھا

 
-Ajdini et al. 2011تستشھد المحكمة بفقه محكمة ا#مم المتحدة لPستئناف في حكمھا  .25

UNAT-108 : 

  

ھذه المسألة [سلطة إلغاء الموعد النھائي المفروض على المراجعة ا!دارية] ينبغي أن 

، وأحكام Costaتعتبر محسومة اXن #ّن محكمة ا*ستئناف في حكمھا في قضية 

، قضت باتساق بأّن Trajanovska، و Samardzic، و Mezouiأخرى مثل 

ة !لغاء المواعيد النھائية السارية محكمة ا#مم المتحدة للمنازعات * تتمتع بالو*ي

  على التقييم ا!داري أو على المراجعة ا!دارية. 

 

قاعدة النظام بھذا، تقرر المحكمة أّن المدعي عجز عن امتثال المھل الزمنية المبينة في  .26

جعة للمرا، وبما أّنھا * تملك الو*ية !لغاء الموعد النھائي 2.111ا!داري للموظفين المحليين رقم 

 ا!دارية، فإّن الدعوى * تستوفي شروط المقبولية من حيث ا*ختصاص الزمني. 
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مراجعة قرار مراعياً للمھل الزمنية، فإّن  ترضت المحكمة أّن المدعي رفع طلبحتى لو اف .27

من حيث ا*ختصاص الموضوعي، فكما  لن تكون مستوفية لشروط المقبوليةدعواه أمام المحكمة 

كحد أقصى لطلب مراجعة قرار #ّنه اعترف  2011أبريل  2كان أمام المدعي حتى  ورد أعPه

، من القواعد ا!جرائية للمحكمة، فإّن 1، الفقرة 3للمادة . ووفقاً 2011فبراير  1بأّنه أعلِم بنقله في 

ب يوماً تقويمياً من انتھاء مھلة الرد على طل 90الموعد النھائي لرفع دعوى أمام المحكمة ھو "

مايو  2يوماً تقويمياً". وعلى فرض أّن المدعي رفع طلبه في موعد أقصاه  30مراجعة القرار، أي 

لرفع الدعوى أمام المحكمة؛ وعليه، فإّن الدعوى  2011يوليو  31ان أمامه حتى ، فقد ك2011

م ممنوعة بفعل الحاجز الزمني، ولم يقدّ  2011أكتوبر  30التي رفعھا المدعي أمام المحكمة في 

!لغائھا أو  1.3المدعي طلباً كتابياً إلى المحكمة ليطلب تعليق المھل الزمنية المشار إليھا في المادة 

 أو تمديدھا. 

 

  الخ1صة

 
 نظراً إلى جميع ما تقّدم، الدعوى مردودة.  .28
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     (ُوقـ̂ع) 

  رازي القاضية بانة بَ 

  2013 مايو 22 بتاريخ

 

  

  2013مايو  22 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ̂ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.


