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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات
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                          UNRWA/DT/HQA/2015/055 

                          UNRWA/DT/HQA/2015/056 

                          UNRWA/DT/HQA/2015/057                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/008 

Date: 29 February 2016 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

    

  أبو ملوح وآخرون

  

  ضد 

  المفوض العام

  لوكالة ا*مم المتحدة )غاثة

  وتشغيل -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : نيمحامي المدع

  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) -نس بارثولوميوز
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  مقدمة

   

محمود ش:ش وخالد محمد زمزم ورعد فوزي حسن أبو ملوح ورأفت حمد أيطعن رائد  .1

في قرار اتخذته وكالة ا*مم المتحدة )غاثة وتشغيل -جئي فلسطين في  ")ون("المدع يوسف حسين

وصف وظائفھم على  وھو قرار، دعى عليه")باسم ا*ونروا ("الم الشرق ا*دنى التي ُتعرف أيضا

    . ”A“أنھا وظيفة مراسل حّمال بد- من مراسل 

  

  الوقائع 

 

، انضم المدعي أبو ملوح إلى الوكالة في وظيفة 2009يونيو/حزيران  1اعتبارا من  .2

بموجب تعيين محدد ا*جل مدته ث:ث سنوات في الرئاسة العامة  2مراسل حّمال على الدرجة 

ب: تغيير  2015مايو/أيار  31يينه حتى ُمدد تع 2012مايو/أيار  20لIونروا في عّمان. وفي 

على البنود والشروط المنصوص عليھا في كتاب تعيينه ا*ولي؛ علما أنه أشيَر إلى وظيفته على أنھا 

مايو/أيار  31ُمدد تعيين المدعي أبو ملوح حتى  2015مارس/آذار  24مراسل حّمال. وفي 

ي كتاب تعيينه ا*ولي، وقد أشيَر إلى ب: تغيير على البنود والشروط المنصوص عليھا ف 2018

 وظيفته على أنھا مراسل حّمال. 

 

، انضم المدعي ش:ش إلى الوكالة في وظيفة مراسل 2008أبريل/نيسان  1اعتبارا من  .3

"A ونروا في  2" على الدرجةIبموجب تعيين محدد ا*جل مدته ث:ث سنوات في الرئاسة العامة ل

ب: تغيير على البنود  2014مارس/آذار  31ُمدد تعيينه حتى  2011مارس/آذار  3عّمان. وفي 

والشروط المنصوص عليھا في كتاب تعيينه ا*ولي؛ علما أنه أشيَر إلى وظيفته على أنھا مراسل 

ب:  2017مارس/آذار  31حتى  ش:شُمدد تعيين المدعي  2014مارس/آذار  3حّمال. وفي 

ا في كتاب تعيينه ا*ولي، وقد أشيَر إلى وظيفته على تغيير على البنود والشروط المنصوص عليھ

 أنھا مراسل حّمال. 
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، انضم المدعي زمزم إلى الوكالة في وظيفة مراسل 2000أبريل/نيسان  1اعتبارا من  .4

بموجب تعيين محدد ا*جل مدته سنتين في الرئاسة العامة  2والخطوة  1Aحّمال على المستوى 

؛ علما 2004أبريل/نيسان  30ُمدد تعيينه حتى  2002س/آذار مار 17لIونروا في عّمان. وفي 

 30ُمدد تعيينه حتى  2004مايو/أيار  11أنه أشيَر إلى وظيفته على أنھا مراسل حّمال. وفي 

ب: تغيير على البنود والشروط المنصوص عليھا في كتاب تعيينه ا*ولي.  2006أبريل/نيسان 

" مع X" إلى الفئة "Zيين المدعي زمزم من الفئة "حّول تع 2004أغسطس/آب  1واعتبارا من 

، وكان مسماه الوظيفي ھو مراسل حّمال على الدرجة 2006أبريل/نيسان  30تاريخ انقضاء ھو 

ب: تغيير على البنود  2009أبريل/نيسان  30ُمدد تعيينه حتى  2006مايو/أيار  4. وفي 2

ُمدد تعيينه مرة  2009فبراير/شباط  25ي والشروط المنصوص عليھا في كتاب تعيينه ا*ولي. وف

ب: تغيير على البنود والشروط المنصوص عليھا في كتاب  2012أبريل/نيسان  30أخرى حتى 

" Xحّول تعيين المدعي زمزم من الفئة " 2012يناير/كانون الثاني  1تعيينه ا*ولي. واعتبارا من 

المدة، وقد أشيَر إلى وظيفته على أنھا مراسل  "، أي أنه أصبح تعيينا مؤقتا غير محدودAإلى الفئة "

 حّمال. 

 

، انضم المدعي حسين إلى الوكالة في وظيفة مراسل 2001فبراير/شباط  1اعتبارا من  .5

بموجب تعيين محدد ا*جل مدته سنتين في الرئاسة العامة لIونروا في عّمان. وفي  1على الدرجة 

ب: تغيير على البنود  2005يناير/كانون الثاني  31ى ُمدد تعيينه حت 2003يناير/كانون الثاني  9

والشروط المنصوص عليھا في كتاب تعيينه ا*ولي، وقد أشيَر إلى وظيفته على أنھا مراسل حّمال. 

" مع X" إلى الفئة "Zحّول تعيين المدعي حسين من الفئة " 2004أغسطس/آب  1واعتبارا من 

، وكان مسماه الوظيفي ھو مراسل حّمال. وفي  2005 يناير/كانون الثاني 31تاريخ انقضاء ھو 

ب: تغيير على البنود  2008يناير/كانون الثاني  31ُمدد تعيينه حتى  2005فبراير/شباط  13

، وقد 2004أغسطس/آب  1الذي وّقعه في  والشروط المنصوص عليھا في كتاب تعيينه ا*ولي

المدعي  ُمدد تعيين 2008ناير/كانون الثاني ي 6. وفي أشيَر إلى وظيفته على أنھا مراسل حّمال

ب: تغيير على البنود والشروط المنصوص عليھا في كتاب  2011يناير/كانون الثاني  31 حسين
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وفي  ."A، وقد أشيَر إلى وظيفته على أنھا مراسل "2004أغسطس/آب  1الذي وّقعه في تعيينه 

ب: تغيير على البنود  2014يناير/كانون الثاني  31 ُمدد تعيينه حتى 2011يناير/كانون الثاني  11

، وقد 2001فبراير/شباط  1والشروط المنصوص عليھا في كتاب تعيينه ا*ولي الذي وّقعه في 

حّول تعيين  2012يناير/كانون الثاني  1واعتبارا من  ". Aُوصفت وظيفته على أنھا مراسل "

أنه أصبح تعيينا مؤقتا غير محدود المدة، وقد أشيَر  "، أيA" إلى الفئة "Xمن الفئة "حسين المدعي 

 إلى وظيفته على أنھا مراسل حّمال. 

 

 2"؛ وقد وّقعه المدعي أبو ملوح في Aأعِطي المدعون الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل " .6

 . 2007 ولديسمبر/كانون ا* 9، في حين وّقعه المدعيان زمزم وحسين في 2009يونيو/حزيران 

 

إلى مدير دائرة الدعم ا)داري، طلب  2014مايو/أيار  21مذكرة مشتركة مؤرخة  بموجب .7

الناجم عن أداء واجبات خارج نطاق أوصافھم المدعون تعويضا عن "ا)جھاد النفسي والجسدي" 

 الوظيفية. 

 

إلى مدير دائرة الدعم  2014يونيو/حزيران  11رسالة إليكترونية مؤرخة  بموجب .8

وقائع اجتماع عقدته مع المدعين؛ وقد نوقشت سة قسم ا)دارة والخدمات العامة ا)داري، وّثقت رئي

 ھموم المدعين في ھذا ا-جتماع وقُدمت لھم نسخة عن الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل حّمال. 

 
إلى اتحاد الموظفين المحليين،  2014سبتمبر/أيلول  23بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .9

رة والخدمات العامة وقائع اجتماع ثان عقدته مع المدعين وممثلي اتحاد وّثقت رئيسة قسم ا)دا

؛ وقد شرحت رئيسة قسم ا)دارة والخدمات العامة 2014أغسطس/آب  3في  المحليين الموظفين

، 2014يونيو/حزيران  11ا)جراءات المتخذة والنتائج التي تحققت منذ ا-جتماع المنعقد في 

 الموارد البشرية أكدت أن جميع الوظائف ا*ربع إنما ھي وأعلمتھم بجملة أمور منھا أن "دائرة

، علما أن الرسالة ا)ليكترونية أرِسلت مع نسخة إلى جميع المدعين باستثناء ‘"حّمال-مراسل’وظيفة 

 المدعي حسين. 
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أكد مسؤول الموارد  2015مارس/آذار  4إليكترونية منفصلة مؤرخة  ئلبموجب رسا .10

 الوظيفي لكل منھم ھو مراسل حّمال.  المسمىقات) للمدعين أن البشرية (المعني با-ستحقا

 
مارس/آذار  4كل مدٍع على حدة مراجعة للقرار المؤرخ  بطل 2015أبريل/نيسان  14في  .11

2015 . 

 
رفع المدعون كل على حدة دعاوى أمام محكمة ا*ونروا  2015يوليو/تموز  23في  .12

للمنازعات ("المحكمة")؛ وقد ُسجلت قضية المدعي أبو ملوح تحت رقم القضية 

UNRWA/DT/HQA/2015/054 وُسجلت قضية المدعي ش:ش تحت رقم القضية .

UNRWA/DT/HQA/2015/055 في حين ُسجلت قضية المدعي زمزم تحت رقم القضية ،

UNRWA/DT/HQA/2015/056 وُسجلت قضية المدعي حسين تحت رقم القضية ،

UNRWA/DT/HQA/2015/057 26. وأرسلت المحكمة الدعاوى إلى المدعى عليه في 

 . 2015يوليو/تموز 

 
ن يطلب طلبا مشتركا بشأن قضايا المدعي ى عليهرفع المدع 2015أغسطس/آب  20في  .13

 23فيه تمديد الوقت لرفع ردوده على الدعاوى، فأرسلت المحكمة طلبه إلى المدعين في 

 . 2015أغسطس/آب 

 
 2015سبتمبر/أيلول  13) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 101بموجب ا*مر رقم  .14

 وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع ردوده. 

 
رفع المدعى عليه ردودا منفصلة على الدعاوى  2015أكتوبر/تشرين ا*ول  13في  .15

اقتصر فيھا على تناول مسألة المقبولية، وأرسلت المحكمة الردود في اليوم نفسه إلى المدعين 

 . 2015أكتوبر/تشرين ا*ول  14باستثناء الرد الخاص بقضية المدعي حسين الذي أرِسل في 
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")، 116) ("ا*مر رقم UNRWA/DT/2015( 116ا*رقام  بموجب ا*وامر ذات .16

) UNRWA/DT/2015( 119")، و117) ("ا*مر رقم UNRWA/DT/2015( 117و

") أمرت المحكمة 122) ("ا*مر رقم UNRWA/DT/2015( 122")، و119("ا*مر رقم 

 المدعى عليه بأن يقدم ترجمات عربية للردود التي رفعھا على دعاوى المدعين. 

 
وقدم  119و 117و 116امتثل المدعي ا*وامر رقم  2015نوفمبر/تشرين الثاني  19في  .17

 ترجمات عربية لردوده، وأرِسلت الترجمات إلى المدعين في اليوم نفسه. 

 
وقدم الترجمة العربية  122امتثل المدعى عليه ا*مر  2015نوفمبر/تشرين الثاني  27في  .18

  مدعي حسين في اليوم نفسه. المطلوبة للرد، وأرِسلت الترجمة إلى ال

 
رفع المدعون طلبات منفصلة يلتمسون فيھا من  2015ديسمبر/كانون ا*ول  15في  .19

؛ وأرِسلت ھذه المحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يقدم ردودا تتناول الدعاوى من حيث الموضوع

 . 2015ديسمبر/كانون ا*ول  16الطلبات إلى المدعى عليه في 

 
ه ردين منفصلين على الطلبين رفع المدعى علي 2015ديسمبر/كانون ا*ول  18في  .20

التمس من المحكمة النظر في حجج المقبولية المرفوعين من المدعي أبو ملوح والمدعي زمزم، و

 .2015ديسمبر/كانون ا*ول  20؛ وأرِسل الردان إلى المدعيين في أو-

 
ليه ردين منفصلين على الطلبين رفع المدعى ع 2015ديسمبر/كانون ا*ول  21في  .21

المرفوعين من المدعي ش:ش والمدعي حسين، والتمس من المحكمة النظر في حجج المقبولية أو-؛ 

 وأرِسل الردان إلى المدعيين في اليوم نفسه.

 
")، 004) ("ا*مر رقم UNRWA/DT/2016( 004بموجب ا*وامر ذات ا*رقام  .22

) UNRWA/DT/2016( 006")، و005) ("ا*مر رقم UNRWA/DT/2016( 005و

") ُرفضت طلبات 007) ("ا*مر رقم UNRWA/DT/2016( 007")، و006("ا*مر رقم 
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المدعين التي يلتمسون فيھا أن يرفع المدعى عليه ردودا تتناول موضوع الدعاوى؛ وأمرت المحكمة 

 وامر الصادرة عنھا. ا*طراف بتقديم تعليقات على مسائل المقبولية التي أثارتھا المحكمة في ا*

 
قدم كل مدٍع على حدة تعليقات بشأن أوامر المحكمة ذات  2016فبراير/شباط  11في  .23

، كما رفع المدعون طلبات منفصلة لرفع أدلة تكميلية، وأرِسلت 007و 006و 005و 004ا*رقام 

 ھذه الطلبات إلى المدعى عليه. 

 
منفصلة فيما يخص أوامر المحكمة  قدم المدعى عليه تعليقات 2016فبراير/شباط  11في  .24

 ؛ وأرِسلت مرافعاته إلى المدعين كل على حدة. 007و 006و 005و 004رقم 

 
 حجج المدعين

 
 يقدم المدعون الحجج التالية:  .25

  

i(  ُعين المدعي أبو ملوح في وظيفة مراسل " 2009يونيو/حزيران  1فيA"  رغم أنه تلقى

رسالة من دائرة الموارد البشرية تفيد أن وظيفته ھي مراسل حّمال، وكان التمديد 

غير صحيح *ن وظيفته اعُتبرت مراسل  2015مارس/آذار  24ا*خير لتعيينه في 

 حّمال؛ 

ii(  ُعين المدعي ش:ش في وظيفة مراسل " 2008أبريل/نيسان  1فيA بيد أن التمديد ،"

كان غير صحيح *ن وظيفته اعُتبرت مراسل  2014مارس/آذار  3في ا*خير لتعيينه 

 حّمال؛ 

iii(  ُعين المدعي زمزم في وظيفة مراسل حّمال لكنه وّقع على الوصف  2000مايو/أيار  1في

 الوظيفي لوظيفة مراسل؛  

iv(  ُعين المدعي حسين في وظيفة مراسل؛  2001فبراير/شباط  1في 
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v(  ن إع:مھم، وھو بذلك غير عقد التوظيف الموقع بين وظيفتھم بدو مسمىغير المدعى عليه

كل منھم وبين المدعى عليه، كما غير بنود التعيين *ن بنود التعيين لوظيفة مراسل 

"A"  ليست ذاتھا لوظيفة مراسل حّمال؛ 

vi(  مثل أثاث) تشمل وظيفة مراسل حّمال واجبات إضافية مثل تحميل أغراض عدة وتنزيلھا

فرين والصناديق الثقيلة وغيرھا)، مما جعل المدعين "يعانون المكاتب وأمتعة المسا

 الظلم وا-ستغ:ل"؛ 

vii(   ظيف؛ تغيير مسماھم الوظيفي خرق لحقوقھم وخرق لعقد التوإن 

viii(   ونروا، للموظفين في اخالف المدعى عليه بفعله ھذا النظامين ا*ساسي وا)داري*

 وكان فعله تعسفيا ألحق الضرر بھم؛ 

ix( أدى التغيير التعسفي إلى ضغط وتوتر وزيادة في عملھم اليومي؛ و 

x( من بنود عقد توظيف المدعين.  8رق البند ما فعله المدعى عليه يخ 

 

 يطلب المدعون ما يلي:  .26

  

i( " تغيير المسمى الوظيفي لكل منھم من مراسل حّمال إلى مراسلA؛ و" 

ii(  الحصول على تعويض عن الوقت الذي عملوا فيه في وظيفة مراسل حّمال وذلك عن

 النفسية التي تعرضوا لھا نتيجة تغيير عقودھم بدون إع:مھم. ا*ضرار 

  

      حجج المدعى عليه

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .27

  

  في حالة المدعين أبو ملوح وزمزم وحسين:
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i(  الدعاوى غير مستوفية لشروط المقبولية لعدم وجود قرارات اجتھادية قابلة للطعن، كما لم

يثبت المدعون أبو ملوح وزمزم وحسين وجود أي خرق لبنود تعييناتھم أو حرمان من 

حق توجبه ھذه التعيينات، ولم يثبتوا وجود خرق لنظام أساسي أو إداري يؤثر فيھم 

  بصفتھم موظفين؛ 

ii( 2015مارس/آذار  4ارات المطعون فيھا (وھي الرسائل ا)ليكترونية المؤرخة تكرر القر (

القول إن وظيفَتي المدعيين أبو ملوح وزمزم ھي مراسل حّمال كما ھو مبين في كتاَبي 

في حالة المدعي تعيينيھما وذلك في التمديدات التي طرأت -حقا على التعيينين. أما 

 اسل حّمال كما ھو مبين في كتاب تعيينه "النافذ"؛ حسين، فھي تكرر أن وظيفته ھي مر

iii(  1ُعين المدعي حسين في البداية في وظيفة "مراسل على المستوىA وتصف كتب تمديد ،"

، بيد أن كتاب " أو مراسل حّمالAتعيينه ال:حقة مسماه الوظيفي على أنه مراسل "

يبطل كتب التعيين ، وھو 2011ديسمبر/كانون ا*ول  22تعيينه النافذ يحمل تاريخ 

 السابقة ويلغيھا، كما يصف مسماه الوظيفي بأنه مراسل حّمال؛ 

iv(  بتسلّم الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل " 2009كون المدعي أبو ملوح أقر في عامA "

فذلك - يرقى إلى تغيير في مسماه الوظيفي *ن العقد النافذ بين المدعي والوكالة يحمل 

، وفيه يوصف المسمى الوظيفي للمدعي بأنه مراسل 2009يونيو/حزيران  1تاريخ 

 حّمال؛ 

v(    بتسلّم الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل، فذلك -  2007كون المدعي زمزم أقر في عام

 22مسماه الوظيفي *ن العقد النافذ بينه وبين الوكالة يحمل تاريخ  يرقى إلى تغيير في

، وفيه يوصف المسمى الوظيفي للمدعي بأنه مراسل 2011ديسمبر/كانون ا*ول 

 حّمال؛ و

vi(  بأنه تسلّم الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل -  2007إن إقرار المدعي حسين في عام

 22النافذ بينه وبين الوكالة يحمل تاريخ  يرقى إلى تغيير في مسماه الوظيفي *ن العقد

، وفيه يوصف المسمى الوظيفي للمدعي بأنه مراسل 2011ديسمبر/كانون ا*ول 

 حّمال.
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  في حالة المدعي ش:ش: 

    

i(  يصف كتاب تعيينه ا*ولي مسماه الوظيفي بالخطأ على أنه مراسل، بيد أن كتب تمديد تعيينه

 مراسل حّمال؛ ال:حقة تصفه وصفا صحيحا على أنه 

ii(  كان المدعي ش:ش يعرف عندما قبل عرض تمديد عقده حتى  2011مارس/آذار  13في

كان ، وبذلك مراسل حّمال ُوصف بأنهأن مسماه الوظيفي  2014مارس/آذار  31

 14لرفع طلب مراجعة قرار بيد أنه لم يرفعه حتى  2011مايو/أيار  12أمامه حتى 

 ، أي أنه تأخر أكثر من عامين بعد الموعد النھائي؛ 2015أبريل/نيسان 

iii(  إلى المدعي ش:ش بشأن مسماه الوظيفي ما ھي إ-  2015مارس/آذار  4الرسالة المؤرخة

ب تمديد التعيين؛ وبھذا ليست الرسالة قرارا تكرار لموقف المدعى عليه المبين في كت

 جديدا *غراض حساب الفترة المخصصة لطلب مراجعة القرار؛ 

iv(  يذكر المدعي ش:ش في دعواه أنه أدى واجبات تقع خارج نطاق وصفه الوظيفي حتى نھاية

لطلب  2015مارس/آذار  2، وبذلك كان أمامه حتى 2014ديسمبر/كانون ا*ول 

، وھذا تأخر 2015أبريل/نيسان  14ه لم يطلب مراجعة قرار حتى مراجعة قرار لكن

 يزيد على شھر؛ و

v(  حيث إن المدعي ش:ش لم يطلب مراجعة القرار ضمن المھلة المحددة، يجب رفض دعواه

  - تستوفي شروط المقبولية.  اھ*ن

 

يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعاوى بسبب عدم استيفائھا شروط المقبولية؛ وفي  .28

حال اعتبار المحكمة الدعاوى مستوفية لشروط المقبولية، يلتمس المدعى عليه ا)ذن لتقديم مرافعات 

 تتناول موضوع الدعاوى. 

  

  ا$عتبارات
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  المسألة التمھيدية

  

 دمج القضايا -

 

المحكمة أن الدعاوى متشابھة جدا، وجميعھا تذكر أن تاريخ القرار المطعون فيه ھو  ت:حظ .29

، وتقدم المطالبات ذاتھا وتطلب ا-نتصاف ذاته، و- يفرق بينھا إ- اسم كل 2015مارس/آذار  4

. وبسبب ھذا التشابه تعتبر المحكمة أن دمج القضايا سيخدم مدع من المدعين والتاريخ والتوقيع

صاد القضائي وا-تساق بدون تغيير حقوق الطرفين أو التأثير فيھا؛ وعليه، قررت المحكمة ا-قت

 دمج القضايا. 

  

 الطلبات العالقة التي رفعھا المدعون -

 

 ھمقدم المدعون طلبات منفصلة لرفع أدلة تكميلية لتعزيز زعم 2016فبراير/شباط  11في  .30

 23والرسالة ا)ليكترونية المؤرخة  2014أغسطس/آب  3القائل إنه بعد ا-جتماع المنعقد في 

أخرى بين اتحاد  اتصا-تدارت  من رئيسة قسم ا)دارة والخدمات العامة 2014سبتمبر/أيلول 

 الموظفين المحليين والوكالة بھدف الحصول على إجابة نھائية بشأن المسمى الوظيفي.

  

في أي وقت، على ما يلي: "يجوز للمحكمة  للمحكمةة يمن القواعد ا)جرائ 14تنص المادة  .31

إّما بناء على طلب من أحد الطرفين أو بمبادرة تتخذھا من تلقاء نفسھا، أن تصدر أي أمر أو تعطي 

وقد  ."ه م:ئم للبت العادل والسريع في القضية ولتحقيق العدل للطرفينه يظھر للقاضي أنأي توجي

القضايا، كما استعرضت تعليقات الطرفين بشأن  استعرضت المحكمة ا*دلة الواردة في ملفات

التي يطلب المدعون المسائل التي أثارتھا المحكمة فيما يخص المقبولية. وتجد المحكمة أن ا*دلة 

 رفعھا لن تؤثر في قرارھا بشأن مقبولية دعاواھم، وبذلك فإن طلبات المدعين مرفوضة. 
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 المقبولية

 

رفعوھا في قرارات وصف مسمياتھم الوظيفية على  يطعن المدعون بموجب الدعاوى التي .32

" A"، وحجتھم ا*ساسية ھي أن بنود التعيين لوظيفة مراسل "Aأنھا مراسل حّمال وليس مراسل "

ليست ذاتھا لوظيفة مراسل حّمال التي تشمل واجبات إضافية مثل تحميل وتنزيل صناديق من أشياء 

 عدة ُترسل بالبريد الدبلوماسي. 

 

 4عون القرارات المطعون فيھا على أنھا الرسائل ا)ليكترونية المؤرخة حدد المد .33

من الموارد البشرية التي تذكر أن وظائفھم ھي وظيفة مراسل حّمال. وطلب  2015مارس/آذار 

، بيد أن الوكالة اتخذت إجراءات 2015أبريل/نيسان  14المدعون مراجعة للقرار المطعون فيه في 

تحديد الزمان ، مما يعني أن على المحكمة 2015مارس/آذار  4ن قبل عدة بشأن وظائف المدعي

 الذي اُتخذ فيه القرار المطعون فيه. 

 

من النظام ا*ساسي للمحكمة الو-يَة  8با-قتران مع المادة  1في الفقرة  2تمنح المادة  .34

الدعوى شروط للمحكمة ل:ستماع إلى الدعاوى التي تطعن في قرارات ا)دارية؛ و- تستوفي 

المقبولية إ-ّ إذا لبت شروطا من بينھا أن يكون الموظف قد رفع أو- القرار ا)داري المطعون فيه 

  لمراجعة القرار ضمن المھل الزمنية.

 
 على ا[تي:  2.111تنص قاعدة النظام ا)داري للموظفين المحليين رقم  .35

 

  

الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا 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 
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اتباع الخطوة (أ)،  1.11بموجب النظام ا*ساسي للموظفين رقم 

 جعة القرار.بي لمراطلب كتا ا*ولى وھي رفع

  

*    *    *  

  

من التاريخ الذي  يوما تقويميا 60. يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خ:ل 3

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

  

 
 من النظام ا*ساسي للمحكمة على ما يلي:  8تنص المادة   .36

  

 

 تستوفي الدعوى شروط المقبولية إذا:  .1

 

*  *  *  

  

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

  القرار...

  

. يجوز لمحكمة المنازعات أن تقرر كتابيا، بناء على طلب كتابي 3

من المدعي، تعليق المواعيد النھائية، أو إلغاءھا، أو تمديدھا، وذلك 

و$ يجوز لمحكمة لفترة محدودة وفي حا-ت استثنائية فقط، 
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المنازعات تعليق المواعيد النھائية السارية على مراجعة القرار، 

  (التشديد مضاف).   اعيد النھائية، أو تمديدھاأو إلغاء ھذه المو

 

 

في  1157قضت المحكمة ا)دارية لIمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، في حكمھا رقم  .37

 بما يلي:  VIو Vفي الفقرتين  Andronov (2003)قضية 

  

"القرار ا)داري" ھو قرار أحادي الجانب تتخذه ا)دارة في قضية فردية محددة 

... وليست  ي) ُيحِدُث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني(فعل إداري فرد

الحماية القانونية للموظفين  لتعرضتالقرارات ا)دارية كتابية بالضرورة وإ- 

دارة قرارات بدون اللجوء إلى ا)في الحا-ت التي تتخذ فيھا لخطر ا)ضعاف 

  الشكليات الكتابية. 

  

****  

  

للمواعيد النھائية المضروبة جاء في الفقه القانوني السابق، فإن العد التنازلي  كما

ذات الصلة عندما تتناھى القرارات المطعون فيھا وتفاصيلھا فقط على الطعون يبدأ 

(أ) من الناحية 2.111رقم للموظفين إلى علم المدعي. وتدل قاعدة النظام ا)داري 

المضروب  اه الموعد النھائيا)جرائية على النقطة الزمنية التي يبدأ منھا العد باتج

على الشروع في عملية الطعن؛ لكن إن لم يكن القرار كتابيا و- يعلم به الموظف 

علم فيه المعني، فإن النقطة الزمنية للشروع في عملية الطعن ھي من الوقت الذي 

(التشديد  العلم بهفيه الموظف بالقرار المعني أو الوقت الذي كان ينبغي له 

  . مضاف)
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قضت محكمة ا*مم المتحدة ل:ستئناف باتساق بضرورة الفرض الصارم للمھل الزمنية  .38

 Mezoui 2010-UNAT-043 ،Samuel Thambiahالقانونية العديدة (انظر أحكامھا 

2013-UNAT-385 ،Al-Mulla 2013-UNAT-394قرار  أكيد)، كما قضت أن مجرد ت

بة على الشروع في ا)جراءات الرسمية، و- أصلي "- يؤدي إلى تعليق المھل الزمنية المضرو

يؤدي إلى إعادة بدء مرور ھذه المھل الزمنية" (حكم محكمة ا*مم المتحدة ل:ستئناف 

Cremades 2012-UNAT-271 ؛ وحكمھاSethia 2010-UNAT-079.( 

 

إلى مدير دائرة الدعم  2014مايو/أيار  21بموجب مذكرة مشتركة مؤرخة ة أنه ا*دلتبين  .39

ن تعويضا عن "ا)جھاد النفسي والجسدي" الناجم عن أداء واجبات خارج ا)داري، طلب المدعو

عقدت رئيسة قسم ا)دارة والخدمات العامة اجتماعا نطاق أوصافھم الوظيفية. وردا على طلبھم ھذا، 

رئيسة قسم دمت ق . وفي خ:ل ا-جتماعلبحث ھمومھم 2014يونيو/حزيران  11مع المدعين في 

، كما أعلمتھم أنه نسخة عن الوصف الوظيفي لوظيفة مراسل حّمال العامة  لھما)دارة والخدمات 

   سيتم إرسال طلب إلى دائرة الموارد البشرية سعيا إلى مراجعة الوصف الوظيفي. 

 

 

إلى اتحاد الموظفين المحليين،  2014سبتمبر/أيلول  23بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .40

والخدمات العامة وقائع اجتماع ثان عقدته مع المدعين وممثلي اتحاد وّثقت رئيسة قسم ا)دارة 

؛ وقد شرحت رئيسة قسم ا)دارة والخدمات العامة خ:ل 2014أغسطس/آب  3الموظفين في 

يونيو/حزيران  11ا-جتماع ا)جراءات المتخذة والنتائج التي تحققت منذ ا-جتماع المنعقد في 

ارد البشرية أكدت أن جميع الوظائف ا*ربع إنما ھي وظيفة ، وأعلمتھم أن "دائرة المو2014

 .‘"حّمال-مراسل’

 

طلبت المحكمة إلى الطرفين تقديم  007و 006و 005و 004بموجب ا*وامر رقم  .41

 21تعليقات على مقبولية الدعاوى مع ا*خذ في الحسبان طلب المدعين الوارد في المذكرة المؤرخة 
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أغسطس/آب  3و 2014يونيو/حزيران  11الذين انعقدا في ، وا-جتماعين 2014مايو/أيار 

. 2014سبتمبر/أيلول  23ردا على طلب المدعين، وكذلك الرسالة ا)ليكترونية المؤرخة  2014

 . 2016فبراير/شباط  11وقدم الطرفان رديھما على ھذه ا*وامر في 

 
ة مراسل حّمال في يزعم المدعى عليه أن المدعين ُسلموا نسخة من الوصف الوظيفي لوظيف .42

وأنھم كانوا على علم في ذلك التاريخ أن الوكالة ثبتت الوظائف التي  2014يونيو/حزيران  11

. وت:حظ المحكمة أن رئيسة قسم ا)دارة والخدمات العامة يشغلونھا على أنھا وظيفة مراسل حّمال

سال طلب إلى دائرة أعلمتھم أنه سيتم إر 2014يونيو/حزيران  11خ:ل ا-جتماع المنعقد في 

الموارد البشرية سعيا إلى مراجعة الوصف الوظيفي؛ وتبين ا*دلة أن المدعين أعلِموا فعليا أن دائرة 

 3الموارد البشرية أكدت أن جميع الوظائف كانت مراسل حّمال فقط في ا-جتماع المنعقد في 

مرافعاته أنه كان . وت:حظ المحكمة عدم إنكار أي مدع من المدعين في 2014أغسطس/آب 

أو أنه طعن في واقعة إب:غه شفھيا خ:ل  2014أغسطس/آب  3حاضرا في ا-جتماع المنعقد في 

 ا-جتماع بالقرار المطعون فيه. 

 
مع ذلك، ت:حظ المحكمة أن رئيسة قسم ا)دارة والخدمات العامة وثقت وقائع ا-جتماع  .43

 23ى اتحاد الموظفين المحليين تاريخھا في رسالة إليكترونية إل 2014أغسطس/آب  3المؤرخ 

مع نسخة إلى المدعين باستثناء المدعي حسين. وفي المرافعات التي قدمھا  2014سبتمبر/أيلول 

أو أنه لم يكن  2014أغسطس/آب  3المدعي حسين لم يزعم أنه لم يحضر ا-جتماع المنعقد في 

 23تلّقي الرسالة ا)ليكترونية المؤرخة يعلم بالقرار، بل تبين ا*دلة أن محاميه كان من بين مُ 

 . 2014سبتمبر/أيلول 

 
 23صحيح أن المدعين، في رأي المحكمة، لم ُيعلموا كتابيا بالقرار المطعون فيه حتى  .44

أغسطس/آب  3ا-جتماع المنعقد في إ- أنھم أعلِموا شفھيا بالقرار خ:ل  2014سبتمبر/أيلول 

 23. وعلى أي حال، حتى لو اعتبرت المحكمة أن الرسالة ا)ليكترونية المؤرخة 2014

أبريل/نيسان  14ھي القرار المطعون فيه، فإن طلب مراجعة القرار المؤرخ  2014سبتمبر/أيلول 
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ھم رفع الطلب في موعد الذي رفعه المدعون ممنوع بفعل الحاجز الزمني، فقد كان ينبغي ل 2015

يوما بموجب أحكام  60لكي يمتثلوا الموعد النھائي البالغ  2014نوفمبر/تشرين الثاني  22أقصاه 

 .2.111قاعدة النظام ا)داري للموظفين المحليين رقم 

 
أغسطس/آب  3يزعم المدعون أن المعلومات المقدمة لھم خ:ل ا-جتماع المنعقد في  .45

يا *ن اجتماعات متابعة عدة أجريت كما تبادل ممثلو اتحاد الموظفين لم تكن قرارا نھائ 2014

المحليين ودائرة الموارد البشرية رسائل إليكترونية عدة بشأن مسمياتھم الوظيفية. ويزعم المدعون 

" (التاريخ الصحيح للرسالة 2015مارس/آذار  5أن الوكالة اتخذت قرارا نھائيا فقط في "

 . )2015مارس/آذار  4الموارد البشرية ھو  ا)ليكترونية من مسؤول

 
المنفصلة، التي أرسلھا مسؤول استعرضت المحكمة ا*دلة وتجد أن الرسائل ا)ليكترونية  .46

التي يوضح فيھا أن مسمياتھم الوظيفية ھي  2015مارس/آذار  4الموارد البشرية إلى المدعين في 

؛ وتستحضر 2014أغسطس/آب  3مراسل حّمال، إنما ھي مجرد تأكيد للقرار ا*صلي المؤرخ 

الزمنية المضروبة على الشروع المحكمة أن القرارات التأكيدية - تؤدي إلى إعادة بدء مرور المھل 

أغسطس/آب  3في ا)جراءات الرسمية. وعليه، تقضي المحكمة أن تاريخ القرار المطعون فيه ھو 

أكتوبر/تشرين ا*ول  2، وكان ينبغي للمدعين رفع طلبھم لمراجعة القرار في موعد أقصاه 2014

بموجب قاعدة النظام ا)داري للموظفين يوما  60لكي يمتثلوا الموعد النھائي البالغة مدته  2014

الذي رفعه المدعون  2015أبريل/نيسان  14؛ أي أن الطلب المؤرخ 2.111المحليين رقم 

 لمراجعة القرار ممنوع بفعل الحاجز الزمني. 

 
حيث إن المدعين لم يمتثلوا المھل الزمنية المبينة في قاعدة النظام ا)داري للموظفين  .47

، وحيث إن المحكمة - تتمتع بالو-ية )لغاء الموعد النھائي المضروب على 2.111المحليين رقم 

      المراجعة ا)دارية، فإن المحكمة تقضي بأن الدعاوى غير مستوفية لشروط المقبولية. 
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   الخ3صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .48

 

   وى مردودة. اأن الدع 

  

  

  

  

     (ُوقـ_ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 شباط/فبراير  29بتاريخ

  

  2016فبراير/شباط  29 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ_ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


