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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2015/063                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/032/Corr.01 

Date: 10 November 2016 

Original:           English 
 

 

  ة بانة َبرازيحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  علي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية)ريتشل إيفرز 
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا'مم  ضد ("المدعي") صابر داوود عبد الكريمرفعھا ھذه دعوى  .1

دعى باسم ا'ونروا ("الم ا'دنى التي ُتعرف أيضافي الشرق المتحدة %غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين 

عدم اختياره لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في الشؤون ا%دارية في مكتب وھو قرار ، عليه")

  . إقليم ا'ردن

  

  الوقائع

 

" Dدخل المدعي سلك الخدمة في ا'ونروا في وظيفة معلم " 1978سبتمبر/أيلول  19في  .2

على مر  ات. وبعد حا,ت عدة من الترقية ورفع الدرج6ا'ردن على الدرجة في في منطقة عّمان 

في يوليو/تموز  17السنوات، ُعين المدعي في وظيفة مسؤول التعليم في المنطقة على الدرجة 

، ُعين المدعي 2014إلى أغسطس/آب  2012. وعلى مر سنتين، تحديدا من أغسطس/آب 2012

 رنامج التعليم.بصفة القائم بأعمال نائب رئيس ب

 

أعلِن عن الوظيفة المنشأة حديثا وھي وظيفة نائب رئيس  2014أغسطس/آب  6في  .3

 . 2014أغسطس/آب  26برنامج التعليم في الشؤون ا%دارية، وكان الموعد النھائي للتقدم لھا ھو 

 
الطلبات كل من  استعرضطلب بما فيھا طلب المدعي، ثم  200تلقت الوكالة ما مجموعه  .4

إزاء المتطلبات ا'ساسية للوظيفة كما ھي مسطورة في  برنامج التعليم ودائرة الموارد البشرية

الوصف الوظيفي وإعPن الشاغر. وقد أدِرج تسعة مرشحين (من بينھم المدعي) في القائمة 

ُدعي ، ومن ثم 2014نوفمبر/تشرين الثاني  6القصيرة وُدعوا إلى أخذ امتحان كتابي في 

إلى  100مما مجموعه أو أكثر  50المرشحون الثPثة (ومن بينھم المدعي) الذين أحرزوا عPمة 

 مقابلة شخصية. 
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، أجرى فريق مقابلة مكون من أربعة أعضاء مقابPت 2014نوفمبر/تشرين الثاني  30في  .5

لوظيفة، بل أوصى مع المرشحين الثPثة بمن فيھم المدعي، ولم يوِص الفريق بالمدعي للتعيين في ا

 للوظيفة.  بتعيين مرشح آخر (داخلي)با%جماع 

 
بعد الموافقات من دائرة الموارد البشرية، ومدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن، واللجنة  .6

على توصية  2015مارس/آذار  23ا,ستشارية المعنية بالموارد البشرية وافق المفوض العام في 

، أعلِم المدعي بقرار عدم اختياره لوظيفة نائب 2015مارس/آذار  24تعيين المرشح الناجح؛ وفي 

 رئيس برنامج التعليم في الشؤون ا%دارية.

 
رفع المدعي طلب مراجعة قرار عدم اختياره لوظيفة نائب  2015أبريل/نيسان  28في  .7

 رئيس برنامج التعليم في الشؤون ا%دارية. 

 
 ، ثّبتت نائبة المفوض العام القرار. 2015مايو/أيار  27بموجب رسالة مؤرخة  .8

 
رفع المدعي دعواه أمام محكمة ا'ونروا للمنازعات  2015أغسطس/آب  27في  .9

 . 2015أغسطس/آب  31("المحكمة")، ثم أرسلتھا المحكمة إلى المدعى عليه في 

 
 لى الدعوى. ، رفع المدعى عليه رده ع2015سبتمبر/أيلول  30في  .10

 
 076أصدرت المحكمة ا'مر رقم  2016سبتمبر/أيلول  29في  .11

)UNRWA/DT/2016فيه إلى الطرفين إظھار أدلة وثائقية على التاريخ الذي أرِسلت  ت) وطلب

من نائبة المفوض العام إلى المدعي، وكذلك التاريخ  2017مايو/أيار  27فيه الرسالة المؤرخة 

  الذي تسلّمھا فيه المدعي.

 
 –رد المدعي على ا'مر، وما كان منه إ, أنه أرسل  2016أكتوبر/تشرين ا'ول  4في  .12

ي أرسلتھا له نائبة المفوض العام، ولم يقدم الت 2015مايو/أيار  27الرسالة المؤرخة  –مرة أخرى 

 أي تعليقات. 
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لة ، رد المدعى عليه على ا'مر ورفع نسخة من رسا2016أكتوبر/تشرين ا'ول  18في  .13

 27لنائبة المفوض العام إلى المدعي أرفقت فيھا الرد المؤرخ  ةالخاص ةإليكترونية من المساعد

 28على طلبه لمراجعة القرار، علما أن الرسالة ا%ليكترونية تحمل تاريخ  2015مايو/أيار 

  . 2015مايو/أيار 

 

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .14

  

)i( تهPجميع متطلبات الوظيفة المعلن عنھا؛ استوفت مؤھ 

)ii(  استوفت خبرته المھنية متطلبات الوظيفة المعلن عنھا؛ 

)iii(  عمل في وظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في الشؤون ا%دارية

 بصفة ا%نابة مدة عامين وتلقى مPحظات تفيد أن أداءه ممتاز؛ 

)iv(  شجعته نائبة مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن ورئيس مكتب

الموارد البشرية في ا%قليم على التقدم لوظيفة نائب رئيس برنامج 

التعليم في الشؤون ا%دارية، ثم اجتاز ا,متحان، وكان أداؤه جيدا 

 جدا في المقابلة؛ 

)v( ھناك اثنان من فريق المقابلة لم يبدوا محايدين إزاءه؛ و 

)vi( علن لم يستوِف المرشح المختار الحد ا'دنى من متطلبات الوظيفة الم

 عنھا، وكان ينبغي إقصاؤه من المرحلة ا'ولى لعملية ا,ختيار. 

   

 يلتمس المدعي ما يلي:  .15

  

)i(  إعادة النظر في قرار عدم اختياره لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم

في ضوء المPحظات التي تلقاھا على أدائه  في الشؤون ا%دارية

 خPل المقابلة ا'خيرة؛ و
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)ii(  التعويض المالي عن الضرر النفسي الذي سببه له عدم اختياره

   لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في الشؤون ا%دارية. 

  

  حجج المدعى عليه

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .16

  

)i(  مة عملية ا,ختيار لوظيفة نائب رئيس برنامج التعليم في الشؤونPس

 ؛ وا%دارية

)ii( لوسائل ا,نتصاف التي يلتمسھا المدعي.  , أساس 

  

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .17

  

 حجج المدعى عليه

 

 ، وحكمھاEl Khatib UNRWA/DT/2013/004كما ورد في حكم المحكمة  .18

Chahrour UNRWA/DT/2013/005  ستئناف فيPالذي ثّبتته محكمة ا'مم المتحدة ل

، لم يتطرق المدعى عليه إلى مسألة مقبولية الدعوى Chahrour 2014-UNAT-406حكمھا 

 في مرافعاته؛ وعليه، ستتناول المحكمة من تلقاء نفسھا مسألة مقبولية الدعوى. 

 

من القواعد ا%جرائية للمحكمة على أّنه يجوز للمحكمة أن تقرر بمبادرة  5تنص المادة  .19

من المPئم إصدار حكم مستعجل، ويمكن أن يحدث ھذا عندما , تكون  فسھا أنتتخذھا من تلقاء ن

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

   . ھي مسألة قانونية –وھي مسألة مقبولية الدعوى من عدمھا  –القضايا الراھنة 

 

يمي الساري، أ, وھو النظام ا'ساسي للموظفين المحليين تستشھد المحكمة با%طار التنظ .20

 من النظام ا'ساسي للمحكمة، وھي تنص على ما يلي:  8، و, سيما المادة 3.11رقم 
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 تستوفي الدعوى شروط المقبولية إذا:  .1

 

* * *  

  ؛ وإذا رفع المدعي في السابق القراَر ا%داري المطعون فيه إلى مراجعة القرار) ت(

  إذا ُرفعت في خPل المواعيد النھائية التالية: ) د(

)i يوما تقويميا من تلقي المدعي إجابة من ا%دارة على المذكرة  90) في غضون

   ؛ أوالتي رفعھا

)ii لPيوما تقويميا من انقضاء مدة ا%جابة على طلب مراجعة القرار،  90) في خ

يوما تقويميا بعد رفع القرار  30مدة ا%جابة تكون  ھذا إذا لم ُترفع إجابة، علما أن

    ؛إلى مراجعة القرار

  

* * *  

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

، أو تمديدھا، وذلك لفترة محدودة وفي ا%عفاء منھايق المواعيد النھائية، أو تعل

ارية حكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية السو, يجوز لم حا,ت استثنائية فقط،

 .ھذه المواعيد النھائية، أو تمديدھا ا%عفاء منعلى مراجعة القرار، أو 

 

يبدو للمحكمة في معرض تدبرھا للسجل أن المدعي لم يمتثل ا%جراءات ا%لزامية التي  .21

في الساعة  تلنائبة المفوض العام أرسل ةالخاص ةأعPه، فواقع الحال أن المساعد 8توجبھا المادة 

أرفقت بھا رسالة إليكترونية إلى المدعي  2015مايو/أيار  28صباحا من اليوم الموافق  9:09

، وھو رد نائبة المفوض العام على طلب المدعي لمراجعة 2015مايو/أيار  27الرد المؤرخ 

 . 2015مايو/أيار  28في  القرار. ويعترف المدعي في عريضة الدعوى أنه تسلّم الرسالة
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 90أنه كان أمام المدعي  2015مايو/أيار  28تPحظ المحكمة إذ تأخذ في ا,عتبار تاريخ  .22

يوما تقويميا من تاريخ تسلّمه رد نائبة المفوض العام لرفع الدعوى إلى قلم المحكمة؛ وبعبارة 

يرفع الدعوى، غير لكي  2015أغسطس/آب  26أخرى، كان أمام المدعي مھلة زمنية تنقضي في 

، أي أنه خارج المھلة الزمنية بواقع يوم واحد، كما تPحظ 2015أغسطس/آب  27أنه رفعھا في 

لم يكن عطلة نھاية أسبوع أو عطلة رسمية بالنسبة إلى  2015أغسطس/آب  26المحكمة أن تاريخ 

(ب) من 29ة ا'مر الذي كان سيمدد الوقت حتى يوم العمل التالي بموجب المادسجل المحكمة 

 . 4.11القواعد ا%جرائية المبينة في النظام ا'ساسي للموظفين رقم 

 

التي تنص على مھل زمنية واضحة،  8تذكير للمدعي بوجوب امتثال متطلبات المادة  ھنا .23

وينبغي أن يكون المدعي على علم بالنظامين ا'ساسي وا%داري للموظفين فھذه ليست الدعوى 

ا'ولى التي يرفعھا إلى المحكمة، ناھيك عن أن الجھل بالقانون ليس عذرا. والمدعي شخص مثقف 

عاما، وليس له أن يلوم سوى  38توراه، كما أنه ما فتئ يعمل في خدمة الوكالة مدة يحمل شھادة دك

 نفسه على عدم امتثال النظامين ا'ساسي وا%داري للموظفين المحليين. 

 
دأبت محكمة ا'مم المتحدة وفي مسألة المھلة الزمنية المضروبة على تقديم المرافعات،  .24

لفة لعملية اعاة المھل الزمنية المفروضة على المراحل المختلPستئناف في التشديد على أھمية مر

المھل الزمنية تنطوي على أھمية قصوى لضمان السPسة في عمل أية  الطعن، وأشارت إلى أن

. Mezoui 2010-UNAT-043إدارة، ويجب أن ُتفّسر تفسيرا مقيZدا، وجاء ھذا في حكمھا رقم 

ة آمرة، مما يوجب على الموظفين اتباع النظام ا'ساسي طبيعة ا%طار التنظيمي للوكالة طبيع إن

للموظفين، والنظام ا%داري للموظفين، وا%صدارات ا%دارية ا'خرى تماما كما ھي مبينة. 

والمحكمة، إذ تسير على ھدي محكمة ا'مم المتحدة لPستئناف، أّكدت باتساق أھمية المھل الزمنية، 

-El Rush 2016-UNAT-627، El Saleh 2015-UNAT وكان ذلك في أحكام عدة منھا

594، Abu Ghosh UNRWA-DT-2012-020/Corr.01 و ،Sanbar UNRWA-

DT-2012-009  و ،Am Ali UNRWA-DT-2011-002.  وفي ھذا المقام أيضا ُيراجع

  .Ndour UNDT/2013/146حكم محكمة ا'مم المتحدة للمنازعات 
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) من النظام ا'ساسي للمحكمة، وھي تنص 3(8تود المحكمة لفت انتباه المدعي إلى المادة  .25

، تعليق المواعيد النھائية، أو طلب كتابي من المدعيبناء على "أنه يجوز للمحكمة أن تقرر على 

مة أن "، أي أنه يجوز للمحكوفي حا,ت استثنائية فقط، أو تمديدھا، وذلك لفترة محدودة ا%عفاء منھا

 تعفي من المھل الزمنية لرفع الدعاوى في مواقف معينة (التشديد مضاف).

 

من ھذا الحكم، كان ينبغي  11المذكور في الفقرة  076عندما أصدرت المحكمة ا'مر رقم  .26

ه المدعي للمسألة، وكان بإمكانه رفع طلب كتابي %عفائه من المتطلب القانوني؛ غير أنه بد, أن يتنبّ 

من يشرح أي ظرف استثنائي وقف وراء تأخره في رفع الدعوى، ما كان من المدعي إ, أن رفع 

وھي  –ردا على طلبه لمراجعة القرار إلى المحكمة الرسالة التي أرسلتھا إليه نائبة المفوض العام 

 وثيقة كان قد رفعھا أصP مع عريضة الدعوى. 

 

 

الذي قضت فيه محكمة  Cooke 2012-UNAT-275تود المحكمة ا,ستشھاد بالحكم  .27

 بما يلي:  29ا'مم المتحدة لPستئناف في الفقرة 

  

) من النظام ا'ساسي لمحكمة ا'مم المتحدة للمنازعات 3(8[...] بموجب المادة 

كتابي ل[عفاء ُيعد متطلبا مسبقا أو شرطا تمھيديا لكي  فإن رفع المدعي لطلب

%عفائه من الموعد النھائي تتحلى محكمة ا'مم المتحدة للمنازعات با,ختصاص 

). و, تستطيع محكمة ا'مم المتحدة للمنازعات ا,ستد,ل 1(8الوارد في المادة 

ن فيھا طلب كتابي مسبق على أن طلبا من ھذا القبيل قد قُّدم في الحا,ت التي , يكو

, تستطيع محكمة ا'مم المتحدة للمنازعات ببساطة أن تتجاھل و رفعه المدعي؛

ثم تعفي المدعي من الموعد النھائي  المتطلب التشريعي الموجب لطلب كتابي

  المضروب على المرافعات، فھي , تملك ا,ختصاص لفعل ذلك.  

  

لدى محكمة ا'مم المتحدة للمنازعات  8بين المادة (التشديد مضاف). تPحظ المحكمة التطابق 

 لدى المحكمة.  8والمادة 
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ظروف " امتثال المھل الزمنية بسببه حيل بينه وبين يقع على المدعي عبء إثبات أن .28

 ,Diagne et al، وذلك ما أّكدته محكمة ا'مم المتحدة لPستئناف في حكمھا "خارجة عن سيطرته

2010-UNAT-067 حظ المحكمة إذ تتدبر السجل أن المدعي لم يقدم أي دليلPمقنع أو  –. وت

من النظام ا'ساسي  8المسطورة في المادة على أنه ُمنع من امتثال المھل الزمنية  –غير مقنع 

 للمحكمة. 

 

 حيث إن:  .29

 
  

)i(  المدعي رفع دعواه بعد الموعد النھائي التنظيمي؛ 

)ii( ثنائي لرفع دعواه بعد الموعد المدعي لم يقدم أي شرح أو ظرف است

 النھائي التنظيمي؛ 

  

   فإن المحكمة تقضي بعدم مقبولية الدعوى من حيث ا,ختصاص الزمني. 

 

  

   الخ"صة

 

   تأسيسا على ما تقدم، الدعوى مردودة.  .30

  

  

  

  

     (ُوقـZع) 

  ة بانة َبرازيالقاضي

 2016 نوفمبر/تشرين الثاني 10 بتاريخ
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     (ُوقـZع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


