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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2015/002                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/023  

Date: 23 March 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  ءالھيجاأبو 

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا+مم المتحدة (غاثة

  وتشغيل .جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

   المدعي يمثل نفسه 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) .نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا+مم ("المدعي") ضد قرار اتخذته  ءخالد عبد الفتاح أبو الھيجاھذه دعوى رفعھا  .1

المتحدة (غاثة وتشغيل .جئي فلسطين في الشرق ا+دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا+ونروا ("الُمدعى 

" Xل" ُتعلمه أّن تعيينه حّول من الفئة "يرسالة تحو"إصدار أو "الوكالة")، وھو قرار عدم  عليه"

 ." وكذلك بسبب التأخر في الرد عليهAإلى الفئة "

  

 الوقائع

 

بموجب تعيين محدد  2004نوفمبر/تشرين الثاني  1المدعي العمل مع الوكالة في بدأ  .2

 15مھن الطبية المساندة على الدرجة ا+جل  في وظيفة اختصاصي تعليم مھني وفني في مجال ال

 .في الرئاسة العامة لJونروا في عمان

 

دريب عمان ُعين المدعي بموجب ترقية في وظيفة عميد مركز ت 2007مايو/أيار  1في  .3

 . 16على الدرجة 

 
 ُنقل المدعي إلى وظيفة عميد مركز تدريب وادي السير.  2010يونيو/حزيران  10في  .4

 
أعلنت مديرة الموارد البشرية في التعميم الموجه إلى الموظفين المحليين  2011في عام  .5

 10لديھم  نيفي الوكالة قاطبة لتحويل عقود الموظفين المحليين الذ عن تنفيذٍ  A/02/2011رقم 

" (التعيين المؤقت A" (التعيين محدد ا+جل) إلى الفئة "Xسنوات من الخدمة المتواصلة من الفئة "

غير محدود المدة). وذكرت مديرة الموارد البشرية في التعميم الموجه إلى الموظفين المحليين رقم 

A/02/2011  ّنه سيستمر على أساس وأ 2012يناير/كانون الثاني  1أّن "تحويل العقود سيبدأ في

 سنوات من الخدمة المتواصلة".  10شھري مع بلوغ الموظفين 
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خدمات الموارد  ةطلب المدعي في رسالة إلى مسؤول 2014ديسمبر/كانون ا+ول  15في  .6

ديسمبر/كانون  18". وفي A" إلى الفئة "Xالبشرية إعطاءه رسالة تفيد أّن تعيينه ُحول من الفئة "

أرسل "تذكيراً لطيفاً" عبر  2014ديسمبر/كانون ا+ول  21تذكيراً"، وفي أرسل " 2014ا+ول 

 البريد ا(ليكتروني مع نسخة لمدير عمليات ا+ونروا في ا+ردن في الرسائل ا(ليكترونية الثPث. 

 
رفع المدعي طلب مراجعة قرار يطعن بموجبه في  2014ديسمبر/كانون ا+ول  22في  .7

رية القاضي بعدم إصدار "رسالة تحويل" تذكر أّن تعيينه ُحول خدمات الموارد البش ةقرار مسؤول

 وكذلك بسبب التأخر في الرد عليه. " A" إلى الفئة "Xمن الفئة "

 
خدمات الموارد البشرية رسالة إلى  ةمسؤول تأرسل 2014ديسمبر/كانون ا+ول  23في  .8

نسختين من كتاب تعيينه الجديد الذي  ت" وأرفقA" إلى الفئة "Xؤكد فيھا تحويله من الفئة "تالمدعي 

ى المدعي توقيع كتاب تعيين واحد وإرساله إلى مسؤولة خدمات إلوُطلب يعبر عن ھذا التحويل. 

 الموارد البشرية إذا قبل ھذا التحويل. 

 
رد مدير عمليات ا+ونروا في ا+ردن على طلب المدعي  2015يناير/كانون الثاني  18في  .9

وأّن  2014 نوفمبر/تشرين الثاني 1لمراجعة القرار وأقر أّن تحويل عقد المدعي تم اعتباراً من 

وفقاً للتعميم الموجه إلى الموظفين المحليين رقم  هلتحويل، كما ذكر أنّ رسالة قُدمت إليه لتأكيد ھذا ا

A/02/2011  ّالتعميم .  فإّن ھذا التحويل يحدث تلقائياً وأنه . يخضع لرسالة إلى الموظف وأن

خدمات الموارد البشرية إليه الرسالة  ةمسؤول تينص على رسالة من ھذا القبيل. ومع ذلك، أرسل

طلبه لمراجعة القرار "غير مستوٍف ك اعتبر مدير عمليات ا+ونروا في ا+ردن التي طلبھا، وبذل

 لشروط المقبولية". 

 
رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا+ونروا للمنازعات  2015يناير/كانون الثاني  26في  .10

 ("المحكمة"). 

 
  

  حجج المدعي 
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 ن جزءاً من مؤامرة.يحتج المدعي أّن الوكالة وضعته تحت ا(جھاد والضغط وأّن ھذا كا .11

  

 يلتمس المدعي تعويضاً عن ا+ضرار المعنوية الناجمة عن التأخر في تسلّم الرسالة.  .12

 
  

  حجج الُمدعى عليه

  

 
 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .13

  

i(  يوجد في القضية قرار إداري قابل للطعن؛ . 

ii( أو استحقاق لم يثبت المدعي وقوع أي خرق لبنود تعيينه أو حرمان) بموجب ذلك لحق (

التعيين، كما لم يثبت انتھاك أي نظام أساسي أو إداري للموظفين يؤثر فيه بصفته 

 موظفاً؛ 

iii( 23في رسالة مؤرخة  هتوظيف خدمات الموارد البشرية تحويل مركز ةمسؤول تأّكد 

لة ، ووقع كتاب تعيين جديد في ھذا الشأن، وتسلم الرسا2014ديسمبر/كانون ا+ول 

 قبل أكثر من شھر من رفع دعواه؛ و

iv(    .جراءاتWترقى الدعوى إلى إساءة استعمال جلية ل  

 

يلتمس الُمدعى عليه أن تغرم المحكمة المدعي بنفقات بسبب إساءة استعمال ا(جراءات،  .14

 دو.راً أميركياً. 150وذلك بمبلغ مقداره 

 

  ا$عتبارات
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" Xتحويل" ُتعلمه أّن وظيفته ُحولت من الفئة "يطعن المدعي في قرار عدم إصدار "رسالة  .15

 " وكذلك بسبب التأخر في الرد عليه.Aإلى الفئة "

  

  مقبولية الدعوى

  

 يطعن في يحتج الُمدعى عليه بأّن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية +ّن المدعي . .16

 قرار إداري قابل للطعن. 

 

اسي لمحكمة ا+ونروا للمنازعات، تتمتع (أ) من النظام ا+س 1الفقرة  2بموجب المادة  .17

المحكمة بالو.ية لPستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا فرد للطعن "في قرار إداري ُيزعم أّنه . 

 يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف" وتختص بإصدار ا+حكام فيھا.

 
المدعي دعواه إلى من الجلي من الوقائع المذكورة أعPه أّنه في التاريخ الذي رفع فيه  .18

" إلى Xالمحكمة لم يكن ھناك قرار من الوكالة لرفض إعطائه رسالة بشأن تحويل تعيينه من الفئة "

خدمات الموارد البشرية للمدعي  ةمسؤول تقدم 2014ديسمبر/كانون ا+ول  23". وفي Aالفئة "

ي وّقعه المدعي في اليوم كتاب التعيين الجديد الذ ته فيھا بالتحويل وأرفقتالرسالة التي طلبھا وأعلم

التالي. وعليه؛ . يستطيع المدعي الطعن في قرار غير موجود، ودعواه غير مستوفية لشروط 

 المقبولية. 

 
أّما زعم المدعي أّنه وقع تأخر في إصدار الرسالة مما سبب له ا(جھاد، فترى المحكمة أّن  .19

تاريخ سريان التحويل وتاريخ إصدار الرسالة لم يكن قدراً غير معقول من الوقت نظراً  نالفترة بي

 موظف في مناطق عدة. وتPحظ المحكمة كذلك أنّ  30,000إلى أّن الوكالة تتعامل مع أكثر من 

 ةامتثلت طلب المدعي في خPل ثمانية أيام من رسالته ا(لكترونية ا+ولى إلى مسؤولالوكالة 

التي طلب فيھا رسالة التأكيد. وبھذا . أساس +ي زعم بوجود تأخر غير خدمات الموارد البشرية 

معقول في إصدار الرسالة، بل تجد المحكمة أّن ا(طار الزمني كان معقو.ً لمعالجة المسائل 

 ارية في الوقت المناسب في العمل في منظمة كبيرة. ا(د
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 إساءة استعمال ا(جراءات

 
 من النظام ا+ساسي للمحكمة على ما يلي:  6الفقرة  10تنص المادة   .20

  

في الحا.ت التي تقرر فيھا المحكمة أّن طرفاً أساء استعمال ا(جراءات المقامة أمامھا 

  ف بنفقات. إساءة جلية، يجوز لھا تغريم ذلك الطر

  

من الواضح أّن المدعي، في زمن رفع الدعوى، كان قد تسلّم تأكيدياً كتابياً لتحويل تعيينه  .21

 2014ديسمبر/كانون ا+ول  23في رسالتھا المؤرخة خدمات الموارد البشرية  ةمن كل من مسؤول

على طلب  2015يناير/كانون الثاني  18ومدير عمليات ا+ونروا في ا+ردن في رده المؤرخ 

من بداية  دعي أّن تحويل تعيينه أصبح نافذاً ن أعلِم المكل من الرسالتيالمدعي لمراجعة القرار. وفي 

 ، أي لدى إكماله عشر سنوات من الخدمة المتواصلة مع الوكالة.2014نوفمبر/تشرين الثاني 

  

ترى المحكمة أّن رفع الدعوى في الحالة الحاضرة يرقى إلى إساءة استعمال جلية  .22

 لWجراءات، وينبغي فرض نفقات على المدعي. 

 
  

 الخ&صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا:  .23

  

)i(  أّن الدعوى مردودة؛ 

)ii(  دو.ر أميركي بسبب  100أّن على المدعي أن يدفع إلى الوكالة

  إساءة استعمال ا(جراءات. 
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     (ُوقـ[ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2015مارس/آذار  23 بتاريخ

 

  

  2015مارس/آذار  23بتاريخ   أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ[ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


