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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/059                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/054 

Date: 18 November 2015 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  جرادات

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيالمدع محامي

  امثل نفسھت ةالمدعي

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) -نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا'مم  ") ضدة("المدعي كفاح صالح طالب جراداتھا تھذه دعوى رفع .1

المتحدة %غاثة وتشغيل -جئي فلسطين في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا'ونروا ("الُمدعى 

     .الموافقة على طلبھا للتقاعد الطوعي المبكرعدم وھو قرار ، عليه")

  

  الوقائع 

 

" Bوظيفة معلمة "انضمت المدعية إلى الوكالة في  1992سبتمبر/أيلول  8اعتبارا من  .2

كانت المدعية في إجازة خاصة بH أجر مدة  2012سبتمبر/أيلول  9. واعتبارا من 8على الدرجة 

 . 2014سبتمبر/أيلول  8سنة، وُمددت ھذه ا%جازة سنة واحدة حتى 

 

إلى مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن،  2014يونيو/حزيران  22بموجب رسالة مؤرخة  .3

 رفعت المدعية طلبھا للتقاعد الطوعي المبكر. 

 
اجتمعت المدعية بمسؤول الموارد البشرية وبمسؤول خدمات  12014يوليو/تموز  2في  .4

لبھا للتقاعد لمعرفة وضع طالموظفين لبحث إمكانية تمديد إجازتھا الخاصة بH أجر لفترة أخرى و

 الطوعي المبكر. 

 
علمت المدعية عن عدم الموافقة على طلبھا للتقاعد الطوعي  20142يوليو/تموز  3في  .5

 المبكر.  

 
إلى مدير الموارد البشرية رفعت المدعية  2014يوليو/تموز  3بموجب رسالة مؤرخة  .6

 .2014يوليو/تموز  10استقالتھا اعتبارا من 

                                      
1
  تذكر المدعية ھذا التاريخ في الدعوى التي رفعتھا، و- يطعن المدعى عليه في ھذا في رده على الدعوى.  

2
  تذكر المدعية ھذا التاريخ في دعواھا وفي طلبھا لمراجعة القرار.  
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الموارد البشرية المدعية أن  ديرأعلم م 2014يوليو/تموز  8ة مؤرخة بموجب رسال .7

 . 2014يوليو/تموز  10استقالتھا قُبلت لتسري اعتبارا من نھاية الدوام في 

 
طلبت المدعية مراجعة "للقرار ا%داري الضمني القاضي  2014سبتمبر/أيلول  8في  .8

أقرت المدعية في طلب مراجعة القرار أنھا و بحرمانھا من حق رفع طلب التقاعد الطوعي المبكر"،

 وذكرت جملة أمور منھا ما يلي:  2014يوليو/تموز  3علمت بالقرار المطعون فيه في 

 
[...] منعتني ظروف قاھرة خارج سيطرتي من رفع طلب مراجعة القرار ھذا في 

  مرحلة أبكر، وإذا أردتم معرفة ھذه ا'سباب فسأقدمھا لكم. 

  

 
رد مدير عمليات ا'ونروا في  2014أكتوبر/تشرين ا'ول  2مؤرخة بموجب رسالة  .9

ا'ردن على طلب المدعية لمراجعة القرار واعتبر أن الطلب غير مستوٍف لشروط المقبولية 'نھا لم 

 يوما تقويميا ا%لزامية التي تبدأ من تاريخ تسلّم القرار المطعون فيه. 60ترفعه ضمن فترة الـ

  

رفعت المدعية دعوى أمام محكمة ا'ونروا  2014ون ا'ول ديسمبر/كان 30في  .10

ديسمبر/كانون ا'ول  31للمنازعات ("المحكمة")، وأرسلت المحكمة الدعوى إلى المدعى عليه في 

2014 . 

 
رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على  2015يناير/كانون الثاني  23في  .11

أرسلت المحكمة الطلب إلى المدعية التي لم ترفع ردا  2015 يناير/كانون الثاني 25الدعوى؛ وفي 

 عليه. 

 
رفع المدعى عليه رده على الدعوى قبل أن تصدر المحكمة  2015فبراير/شباط  5في  .12

 أمرا بشأن طلب تمديد الوقت. 
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 2015فبراير/شباط  11المؤرخ  )UNRWA/DT/2015( 015بموجب ا'مر رقم  .13

 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده وقبلت الرد الذي رفع متأخرا. 

 
طلبت المدعية ترجمة عربية لرد  2015مارس/آذار  9بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .14

 المدعى عليه. 

 
، 2015مارس/آذار  9) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 026بموجب ا'مر رقم  .15

أمرت المحكمة المدعى عليه بأن يقدم ترجمة لرده على الدعوى من اللغة ا%نجليزية إلى اللغة 

 . 2015أبريل/نيسان  9العربية في موعد أقصاه 

 
رفع المدعى عليه ترجمة عربية لرده على الدعوى، وأرِسلت  2015مارس/آذار  26في  .16

 . 2015مارس/آذار  29الترجمة إلى المدعية في 

 
رفعت المدعية طلبا للحصول على إذن لرفع مHحظات على  2015أبريل/نيسان  10في  .17

رفعت المحكمة الطلب إلى المدعى عليه الذي لم  2015أبريل/نيسان  13رد المدعى عليه، وفي 

  يقدم ردا عليه. 

 
وافقت  2015مايو/أيار  7) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 048بموجب ا'مر رقم  .18

 رفع مHحظات على رد المدعى عليه.  ةعيالمحكمة على طلب المد

 
 رفعت المدعية مHحظاتھا التي أرِسلت إلى المدعى عليه. 2015مايو/أيار  21في  .19

 
  

 حجج المدعية 

 
 تقدم المدعية الحجج التالية:  .20
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i( أضر رفض طلبھا للتقاعد الطوعي المبكر بحقوقھا المالية؛ و 

ii(  عدم إرسال طلبھا للتقاعد الطوعي المبكر حسب ا'صول بسبب  طلبھاالنظر في ما أمكن

  إلى مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن. 

 

 تلتمس المدعية من المحكمة: .21

  

i(  أن تجد أن ظروفا قاھرة منعتھا من رفع طلب مراجعة القرار في موعده، وأن تقبل

 دعواھا؛ 

ii( سنة من الخدمة المتواصلة  20تأمر الوكالة بأن تدفع إليھا استحقاقات نھاية الخدمة لقاء  أن

 التي قضتھا في الوكالة؛ و

iii(  أن تأمر الوكالة بأن تدفع إليھا تعويضات عن ا'ضرار المعنوية بسبب "الشعور المؤلم

ھذه بالجحود التي عانته عندما أجبرھا المدعى عليه على رفع استقالتھا في ظل 

 الظروف". 

  

 حجج المدعى عليه

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .22

  

i( وبذلك - تستوفي الدعوى شروط المقبولية؛ و تأخرت المدعية في طلب مراجعة قرار 

ii(  تستطيع المحكمة ا%عفاء من الموعد النھائي المضروب على مراجعة القرار مما يجعل -

   الدعوى خارج اختصاص المحكمة. 

 
 يلتمس المدعى عليه من المحكمة رد الدعوى.  .23
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 ا$عتبارات

 

تHحظ المحكمة في المستھل أنه وإن كانت المدعية تطعن في "القرار ا%داري الضمني  .24

إ- أنھا في الواقع تطعن في قرار عدم  القاضي بحرمانھا من حق رفع طلب التقاعد الطوعي المبكر"

 الموافقة على طلبھا للتقاعد الطوعي المبكر.

  

الو-يَة  من النظام ا'ساسي للمحكمة 8المادة مع با-قتران  1الفقرة في  2تمنح المادة  .25

شروط الدعوى ستوفي و- ت ؛للمحكمة لHستماع إلى الدعاوى التي تطعن في القرارات ا%دارية

القرار ا%داري المطعون فيه قد رفع أو- الموظف لبت شروطا من بينھا أن يكون ا إذإ-ّ  ةالمقبولي

 .ضمن المھل الزمنيةلمراجعة القرار 

 
 على ا\تي:  2.111تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  .26

 
 

الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا في قرار إداري  على .1

بزعم عدم 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 للموظفين 

بي طلب كتا اتباع الخطوة ا'ولى وھي رفع(أ)،  1.11رقم 

  .لمراجعة القرار

  

*    *   *  
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من التاريخ الذي  اتقويمي ايوم 60 . يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خHل3

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

 

 
 من النظام ا'ساسي للمحكمة على ما يلي:  8تنص المادة  .27

  

 تستوفي الدعوى شروط المقبولية إذا:  .1

  

إذا رفع المدعي في السابق القراَر ا%داري المطعون فيه إلى ) ت(

  مراجعة القرار...

 

  

*           *           *  

، بناء على طلب كتابي ا. يجوز لمحكمة المنازعات أن تقرر كتابي3

يدھا، وذلك من المدعي، تعليق المواعيد النھائية، أو إلغاءھا، أو تمد

و$ يجوز لمحكمة لفترة محدودة وفي حا-ت استثنائية فقط، 

المنازعات تعليق المواعيد النھائية السارية على مراجعة القرار، 

(التشديد  ھذه المواعيد النھائية، أو تمديدھا ا+عفاء منأو 

  مضاف).  

 

المدعية بعد رفع طلبھا للتقاعد الطوعي المبكر اجتمعت مع مسؤول يبين سجل القضية أن  .28

أو نحو ذلك، ويحتج المدعى  2014يوليو/تموز  2الموارد البشرية ومسؤول خدمات الموظفين في 

عليه أن المدعية أعلِمت في ذلك ا-جتماع بجملة أمور منھا "العودة إلى العمل بعد نھاية إجازتھا 
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يد تقديم طلب التقاعد الطوعي المبكر في نھاية العام، وھو الوقت الذي يمكن الخاصة بH أجر وأن تع

أن يتسنى للوكالة فيه تقييم توافر ا'موال في ضوء السقف السنوي المفروض على طلبات التقاعد 

 الطوعي المبكر".

  

للتقاعد لئن كانت المحكمة تHحظ أن المدعية لم ُتعلَم كتابيا بقرار عدم الموافقة على طلبھا  .29

. وعلى 2014يوليو/تموز  2الطوعي المبكر، إ- أنھا أعلِمت شفھيا بالقرار في ا-جتماع المؤرخ 

بقرار عدم الموافقة  أنھا علمتأي حال، اعترفت المدعية في دعواھا وفي طلبھا لمراجعة القرار 

ا رفع طلب . وعليه؛ كان ينبغي لھ2014يوليو/تموز  3على طلبھا للتقاعد الطوعي المبكر في 

لكي تراعي الموعد النھائي المكون من  2014سبتمبر/أيلول  1في موعد أقصاه لمراجعة القرار 

، مما يجعل من الجلي 2.111يوما الذي تفرضه قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  60

 - 2014ل سبتمبر/أيلو 8والذي تم تسلمه في  – 2014سبتمبر/أيلول  7أن طلب المدعية المؤرخ 

 لمراجعة القرار طلب ممنوع بفعل الحاجز الزمني. 

 
نظرا إلى ما تقدم، فإن المسالة قيد النظر ا\ن ھي إن كانت لدى المحكمة السلطة لتعليق  .30

 الموعد النھائي المفروض على مراجعة القرار أو ا%عفاء من ھذا الموعد. 

 
قاھرة خارج  اقرار أن "ظروفتHحظ المحكمة أن المدعية زعمت في طلبھا لمراجعة ال .31

 ". من رفع طلب مراجعة القرار ھذا في مرحلة أبكرمنعتني سيطرتي 

 
لقد قضت المحكمة بصورة متسقة بأن مراجعة القرار عنصر أساسي في إجراءات الطعن  .32

من النظام ا'ساسي للمحكمة يجب أن  8في القرارات ويجب امتثالھا، فالشرط الوارد بموجب المادة 

المفروضة على رفع المھل الزمنية  _عفاء منلفھما صارما. ولئن كانت للمحكمة السلطة ُيفھم 

المحكمة - تملك ھذه ، إ-ّ أن فقط وبناء على طلب كتابي من المدعي في ظروف استثنائية الدعوى

النظام ا'ساسي للمحكمة منعا السلطة بشأن رفع طلب مراجعة القرار؛ فكما تقدم الذكر، يمنع 
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، الفقرة 8ك بموجب المادة لالمواعيد النھائية السارية على مراجعة القرار، وذ ا%عفاء منا صريح

 منه. 3

 
-Ajdini et al. 2011تستشھد المحكمة بفقه محكمة ا'مم المتحدة لHستئناف في حكمھا  .33

UNAT-108: 

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

، وأحكام Costaتعتبر محسومة ا\ن 'ّ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. 

  

بھذا تقضي المحكمة أنه نظرا إلى تخلف المدعية عن امتثال المھل الزمنية المبينة في قاعدة  .34

من  ، ونظرا إلى عدم تمتع المحكمة بالو-ية ل_عفاء2.111النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم 

 الموعد النھائي المضروب على المراجعة ا%دارية، فإن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية. 

  

 
  الخ0صة

  

 تأسيسا على ما تقدم، تقضي المحكمة بأن الدعوى مردودة.  .35
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     (ُوقـ̀ع) 

  القاضية بانة َبرازي

   2015 نوفمبر/تشرين الثاني 18 بتاريخ

 

  

  2015نوفمبر/تشرين الثاني  18 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ̀ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


