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  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

أبو ھويدي، ا*عرج، مرشود، محفوظ، حماد، طيطي، غانم، صبح، منصور، أبو فارة، زواوي، 

  بدوي، مشايخ، شحادة

  

  ضد

  المفوض العام

  لوكالة ا*مم المتحدة 0غاثة

  وتشغيل 4جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ينمحامي المدع

   المدعون يمثلون أنفسھم

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) 4نس بارثولوميوز
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  مقدمة

   

فايق أبو ھويدي وسميح ا*عرج وجمال مرشود ونبيل محفوظ وھشام رفعھا وى اھذه دع .1

حماد وجعفر طيطي ومحمد غانم ومحمد صبح ونبيل منصور ومحمد أبو فارة وعادل الزواوي 

قرار اتخذته وكالة ا*مم المتحدة  ضد ")ون("المدعوآ4ء بدوي وعبد الفتاح مشايخ وأماني شحادة 

 ،دعى عليه")باسم ا*ونروا ("الم لشرق ا*دنى التي ُتعرف أيضافي ا0غاثة وتشغيل 4جئي فلسطين 

) ii) منسق تقييم (iفي برنامج التعليم: ( جميعھااختيارھم لبعض الوظائف التالية أو لعدم وھو قرار 

      . جودة المدارسضمان ) منسق iiiمنسق التطوير المھني والمناھج (

  

  الوقائع 

 

نروا بھدف ا4رتقاء كادر التعليمي في ا*وا*ونروا إلى تمھين الترنو سياسة المعلمين في  .2

 لثKث وحدات: جديدا والتعلم في المدارس، وأنشأت السياسة المذكورة ھيكK  بجودة التدريس

  

)i( وحدة ضمان جودة المدارس؛ 

)ii( وحدة التقييم؛ و 

)iii(  .وحدة التطوير المھني والمناھج 

  

، وبھدف اعتماد سياسة المعلمين 2014 مارس/آذار 20بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .3

، أرسل مساعد الموارد البشرية في الرئاسة العامة في عّمان إلى جميع في ا*ونروا 2013لعام 

مسؤولي خدمات الموارد البشرية في جميع ا*قاليم ا*وصاَف الوظيفية المقررة للوظائف المذكورة 

 آنفا. 
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موجه إلى تب إقليم الضفة الغربية داخليا إعKن شاغر نشر مك 2014أبريل/نيسان  16في  .4

 وظيفة منسق شاغرة على النحو التالي:  418ختصاصيين التربويين فقط بشأن ا

 
  

)i(  ث في نابلس،  –جودة المدارس ضمان تسع وظائف منسقKث

 وثKث في الخليل، وثKث في القدس؛ 

)ii(  الخليل، واحدة في نابلس، وواحدة في  –أربع وظائف منسق تقييم

 واثنتان في القدس، و

)iii(  جميعھا في كلية العلوم) خمس وظائف منسق تطوير مھني ومنھاج

 .(T التربوية في رام  

 
طلبا بما فيھا طلبات المدعين في ھذه القضية، فقد تم تسلّم  60تلقت الوكالة ما مجموعه  .5

 17نسق التقييم، وم ائفطلبا لوظ 22منسق ضمان جودة المدارس، و ائفواحد وعشرين طلبا لوظ

 طلبا لوظيفة منسق التطوير المھني والمناھج. 

 

جرى فيه بحث عملية  2014مايو/أيار  1عقد فريق إداري رفيع المستوى اجتماعا في  .6

إنه "4 توجد  لقي ،ا4ستقدام للوحدات الثKث، واعُتمدت بعض التوصيات. وعلى وجه الخصوص

ن في طلباتھم، بيد أن ا4ستقدام ا*ولي سيقتصر على ضمانة بأن ا4ختصاصيين التربويين سينجحو

 4ختصاصيين التربويين الحاليين". وقد كان المدعون كلّھم اختصاصيين تربويين. ا

 
ّكل حسب أجرى فريق مقابلة شُ  2014أغسطس/آب  27أغسطس/آب إلى  25من  .7

عمليات ا*ونروا في المدعين، علما أن فريق المقابلة تكّون من نائب مدير ا*صول مقابKت مع 

الضفة الغربية بصفة رئيس، ونائَبي رئيس برنامج التعليم في الضفة الغربية، ومسؤول تطوير 

 18مKئمين للوظائف الـ وظيفي من قسم ا4ستقدام. وبعد المقابKت حدد الفريق فقط ستة مرشحين
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ُتبر جميع المدعين في القضية المتوفرة؛ ووفقا لتقارير ا4ستقدام التي قُدمت مع رد المدعى عليه، اع

 الحاضرة "غير مKئمين" للوظائف. 

 
نشرت الوكالة داخليا وخارجيا إعKنات شواغر  2014أكتوبر/تشرين ا*ول  30في  .8

 طلبا، ولم يشارك أي من المدعين في الجولة الثانية.  374المتبقية، وتلقت  12للوظائف الـ

 
طلب المدعون مراجعة لقرار عدم تعيينھم  ،2015يناير/كانون الثاني  27و 26و 21في  .9

 في الوظائف التي تقدموا لھا. 

 
أعلم مدير عمليات ا*ونروا في  2015فبراير/شباط  26و 25بموجب رسالتين مؤرختين  .10

الضفة الغربية المدعين أن عملية ا4ستقدام الخاصة بوظائف المنسقين ما زات مستمرة، وأنه لم 

 ھم لھا. ُيتخذ قرار نھائي بشأن ترشح

 
أعلمت الوكالة المرشحين الناجحين من جولَتي  2015في أبريل/نيسان ومايو/أيار  .11

 بأنھم اختيروا لشغل الوظائف. ا4ستقدام ا*ولى والثانية 

 
رفع المدعون دعاواھم إلى محكمة ا*ونروا  2014مايو/أيار  24مايو/أيار و 21بين  .12

 للمنازعات ("المحكمة"). 

 
 يونيو/حزيران 7و 2015مايو/أيار  24 أرِسلت الدعاوى إلى المدعى عليه في الفترة من .13

2015 . 

 
رفع المدعى عليه طلبا بشأن الدعاوى ا*ربع عشرة بعنوان  2015يونيو/حزيران  19في  .14

أرِسل الطلب إلى  2015يونيو/حزيران  21"طلب تمديد الوقت لرفع ردود على الدعاوى". وفي 

 م يرفعوا اعتراضا على الطلب. المدعين، ول
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، قُبل طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع ردود على الدعاوى، 2015يوليو/تموز  9في  .15

 ). UNRWA/DT/2015( 077وذلك بموجب ا*مر رقم 

 
رفع المدعى عليه ردوده والتمس  2015سبتمبر/أيلول  11و 2015سبتمبر/أيلول  3بين  .16

دفوع المدعين وأن ترد الدعاوى بكاملھا *سباب تتعلق بالمقبولية. فيھا أن ترد المحكمة جميع 

 .2015سبتمبر/أيلول  13و 2015سبتمبر/أيلول  6وأرِسلت الردود إلى المدعين في الفترة بين 

 
("الطلب") واحدا بشأن الدعاوى  رفع المدعى عليه طلبا 2015سبتمبر/أيلول  17في  .17

 . ا*ربع عشرة، والتمس فيه تمديد المھلة الزمنية لرفع الترجمات العربية للردود

 
، أرِسل الطلب إلى المدعين، ولم يرفع أي منھم ردا على 2015سبتمبر/أيلول  21في  .18

 الطلب. 

 
أكتوبر/تشرين ا*ول  5) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 107بموجب ا*مر رقم  .19

 قُبل طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع الترجمات العربية للردود.  2015

 
رفع المدعى عليه الترجمات العربية لردوده مع نسخة  2015ديسمبر/كانون ا*ول  3في  .20

 من الرسالة ا0ليكترونية للمدعين. 

 
مKحظاته على رد المدعى عليه،  رفع المدعي طيطي 2015ديسمبر/كانون ا*ول  13في  .21

، رفع ھذا المدعي طلبا لرفع 2015ديسمبر/كانون ا*ول  17وقد سطرھا في نموذج الطلب. وفي 

    مKحظات على رد المدعى عليه، وأرِسل طلبه ھذا إلى المدعى عليه في التاريخ نفسه. 

 
رفع المدعي حماد مKحظاته على رد المدعى عليه،  2015ديسمبر/كانون ا*ول  13في  .22

، رفع ھذا المدعي طلبا لرفع 2015ديسمبر/كانون ا*ول  17وقد سطرھا في نموذج الطلب. وفي 

 مKحظات على رد المدعى عليه، وأرِسل طلبه ھذا إلى المدعى عليه في التاريخ نفسه.
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رفع المدعي صبح مKحظاته على رد المدعى عليه،  2015*ول ديسمبر/كانون ا 14في  .23

، رفع ھذا المدعي طلبا لرفع 2015ديسمبر/كانون ا*ول  15وقد سطرھا في نموذج الطلب. وفي 

ديسمبر/كانون ا*ول  16مKحظات على رد المدعى عليه، وأرِسل طلبه ھذا إلى المدعى عليه في 

2015 . 

 
رفع المدعي منصور والمدعي شحادة على  2015ول ديسمبر/كانون ا* 14و 13في  .24

 التوالي مKحظاتھما على رد المدعى عليه، وقد سطراھا في نموذَجي طلب. 

 
رفع المدعون محفوظ وغانم وأبو ھويدي وبدوي  2015ديسمبر/كانون ا*ول  17في  .25

الطلبات  وزواوي وا*عرج ومشايخ طلبات لرفع مKحظات على ردود المدعى عليه؛ وأرِسلت ھذه

 إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

 
ديسمبر/كانون ا*ول  29) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 128بموجب ا*مر رقم  .26

، قُبلت طلبات تقديم المKحظات، وھي الطلبات التي قدمھا المدعون محفوظ وغانم وأبو 2015

المدعون طيطي  ھويدي وبدوي وزواوي وا*عرج ومرشود ومشايخ، وكذلك الطلبات التي قدمھا

المKحظات التي كانوا قد رفعوھا إلى سجل القضية  وحماد وصبح ومنصور وشحادة، وقُِبلت

 الخاص بكل منھم.

 
، طلبت 2016أغسطس/آب  4) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 54بموجب ا*مر رقم  .27

المحكمة إلى المدعى عليه أن يخبر المحكمة فيما إن تم تعيين أفراد في بعض وظائف المنسقين 

 أو كلھا بعد عمليَتي ا4ختيار.  18الـ

 
 18) في UNRWA/DT/2016( 54رفع المدعى عليه رده على ا*مر رقم  .28

 . 2016أغسطس/آب  22، وأرِسل الرد إلى المدعين في 2016أغسطس/آب 

 
 ُشغلت.  18وظيفة من وظائف المنسقين الـ 11في الوقت الراھن، يذكر المدعى عليه أن  .29
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    حجج المدعين

 
 يقدم المدعون الحجج التالية:  .30

  

)i( ل اجتماع حضرKهقال رئيس برنامج التعليم في الضفة الغربية خ 

مديرو المدارس في منطقة نابلس وا4ختصاصيون التربويون إن 

الوظائف التي أعلِن عنھا سُتفتح أو4 أمام ا4ختصاصيين [التربويين] 

ثم سُتفتح في جولة ثانية أمام مديري المدارس. وھذا يبين نيته 

 المسبقة 4ستبعاد غالبية ا4ختصاصيين التربويين عن ھذه الوظائف؛ 

)ii( تKأفاد رئيس برنامج التعليم في الضفة الغربية إنه  قبل المقاب

سيختار عددا صغيرا فقط من ا4ختصاصيين التربويين لوظائف 

 الوحدات، وھذا ما حدث فعK بعد المقابKت؛ 

)iii(  ن علن الوظائف 2014نوفمبر/تشرين الثاني  3فيKأعيد ا0ع ،

 المدارس ونواب مديري يالثKث في جولة ثانية ُسمح فيھا لمدير

المدارس والمعلمين بالتقدم لھا، كما أتيح المجال للتقدم للوظائف عبر 

الموقع الرسمي للوكالة، وبقيت نتائج الجولة ا*ولى خاضعة لسرية 

 صارمة؛ 

)iv(  على أن تكون المقابلة باللغة ا0نجليزية المقابلة إن إصرار فريق

دليل آخر على عشوائية المقابKت و"تخبطھا والقرارات المتخذة 

 سلفا"، و

)v(  ما فتئ ا4ختصاصيون التربويون يؤدون مھام وظائف المنسقين

 يستحقون أن ُيختاروا لشغلھا.  ملسنوات، وھ
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        يطلب المدعون أن ُيختاروا 0حدى الوظائف الثKث.  .31

  

  حجج المدعى عليه

 

 فيما يلي حجج المدعى عليه:  .32

  

)i(  الدعاوى سابقة *وانھا، وھي بذلك 4 تستوفي شروط المقبولية *ن

المدعين 4 يقدمون أي دليل كتابي يثبتون به وجود قرار اتخذه 

 المدير صاحب التعيين؛ 

)ii(  بعد الجولة ا*ولى لم تَر الوكالة أن من المجدي تشغيليا أو من

أسيس المعقول "اتخاذ قرارات تعيين *ن الوكالة كانت ستعجز عن ت

 أي واحدة من وحدات وظيفة المنسق"؛ و

)iii( ئمين وأبلغوا به فقKإتمام بعد  طاُتخذ قرار اختيار المرشحين الم

 . 2015عملية ا4ختيار الثانية في مايو/أيار 

  

يلتمس المدعى عليه أن ترفض المحكمة جميع دفوع المدعين وأن ترد الدعاوى بكاملھا  .33

 بسبب عدم توافر شروط المقبولية. 

  

  ا$عتبارات

 

إن رد المدعى عليه اقتصر على مسألة الموضوعية، ستتطرق المحكمة في ھذا الحكم حيث  .34

 الموحد إلى ھذه المسألة فقط. 
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  ھل في القضية قرار إداري قابل للطعن؟

 

وظيفة  18إعKنا داخليا بشأن نشر مكتب إقليم الضفة الغربية  2014أبريل/نيسان  16في  .35

جميع المدعين اختصاصيون وا4ختصاصيين التربويين،  فقط إلىا0عKن  وّجهمنسق متوفرة، و

 تربويون. 

 

36. Kئمين فقط، واعُتبر جميع المدعين  تبعد مقابKالمدعين حدد فريق المقابلة ستة مرشحين م

ويزعم المدعى عليه أن الدعاوى سابقة *وانھا *ن عملية ا4ختيار في زمان غير مKئمين للوظيفة. 

 ات مراجعة القرار لم تكن مكتملة ولم ُيتخذ قرار بشأن ترشح المدعين للوظيفة. رفع طلب

 
4 تتفق المحكمة مع ھذه الحجة، فقد اقتصر ا0عKن ا*ول للشاغر على ا4ختصاصيين  .37

ولربما لم ُيبلغ المدعون رسميا بنتائج عملية ويين، واعُتبر ستة منھم فقط مKئمين للوظيفة. الترب

إعKنات شواغر بشأن الوظائف  2014أكتوبر/تشرين ا*ول  30أن الوكالة نشرت في  ا4ختيار إ4

 374المتبقية وكان التقّدم لھا مفتوحا أمام المرشحين الداخليين والخارجيين، وتلقت الوكالة  12الـ

ان كتابي في يناير/كانون الثاني حطلبا، ولم يشارك المدعون في عملية ا4ختيار، وتم ترتيب امت

2015 .  

 
المتبقية أمام  12المتمثل في فتح عملية اختيار للوظائف الـيتجلى للمحكمة أن قرار الوكالة  .38

بعد عملية ا4ختيار  المرشحين الداخليين والخارجيين مؤشر واضح على أن المدعين لم ُيختاروا

للوظائف، إ4 أن قرارات ا*ولى. وعليه، لئن لم ُتعلم الوكالة َقط رسميا المدعين بأنه لم يتم اختيارھم 

. وتجد المحكمة أن عمليات و4 ريب أن عملية ا4ختيار انتھت بالنسبة إلى المدعين ،ضمنية اُتخذت

اختيار متتابعة جرت في الواقع رغم زعم المدعى عليه أن عملية اختيار واحدة حدثت لكنھا كانت 

 على جولتين. 
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 ل الزمنية؟ ھل رفع المدعون طلبات مراجعة قرار ضمن المھ

 
عندما يكون القرار المطعون فيه قرارا ضمنيا، على المحكمة تحديد تاريخ القرار. وكما  .39

في الفقرة  Awan, No.2015-UNAT-588قررت محكمة ا*مم المتحدة لKستئناف في حكمھا 

19: 

  

في حالة القرار ا0داري الضمني، يجب على محكمة المنازعات تحديد التاريخ الذي 

وفق المعقول، بالقرار الذي يطعن فيه الموظف، أو كان ينبغي له أن يعلم  هعلم في

  فيه.  

  

في القضية الحاضرة، ھذا يعني أن على المحكمة تحديد التاريخ الذي علم فيه المدعون، أو الذي 

  كان ينبغي لھم أن يعلموا فيه، أنه لم يتم اختيارھم بعد عملية ا4ختيار ا*ولى. 

  

، 2014نوفمبر/تشرين الثاني  30أنھم أعلِموا بقرار عدم اختيارھم في  يزعم المدعون .40

 2014نوفمبر/تشرين الثاني  30ويقولون إنھم أعلِموا شفھيا في ذلك اليوم بنتائج المقابKت في 

 خKل اجتماع ضم جميع ا4ختصاصيين التربويين؛ و4 يطعن المدعى عليه في ھذا. 

 

تاريخ تاريخ القرار الضمني مع أنه أمكن للمدعين وتستطيع المحكمة اعتبار ذلك ال .41

عندما نشرت الوكالة  2014أكتوبر/تشرين ا*ول  30ا4فتراض أنھم لم ُيختاروا للوظيفة في 

إعKن الشاغر الجديد. ويتجلى من الوثائق التي رفعھا المدعون أنه رغم جھودھم لمعرفة نتائج 

Kمھم بھا رسميا فيما يخص ترشحھم للوظائف؛ فقد رفضت الوكالة إععملية ا4ختيار ا*ولى 

، علما أن 2014نوفمبر/تشرين الثاني  30وعليه، تقضي المحكمة أن تاريخ القرار الضمني ھو 

. 2015يناير/كانون الثاني  27و 26و 21طلبات مراجعة القرار التي رفعھا المدعون مؤرخة 

 على ا_تي:  2.111وتنص قاعدة النظام ا0داري للموظفين المحليين رقم 
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يوما تقويميا من التاريخ الذي  60يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خKل 

   تسلّم فيه الموظف إشعارا بالقرار ا0داري الذي سيطعن فيه. 

  

    معنى ھذا أن طلبات مراجعة القرار ُرفعت ضمن المھل الزمنية المفروضة. 

 

) من النظام ا*ساسي للمحكمة، تستوفي الدعوى دمن الفقرة ( 8بموجب أحكام المادة  .42

 شروط المقبولية: 

  إذا ُرفعت في خKل المواعيد النھائية التالية: 

)i(  يوما تقويميا من تلقي المدعي إجابة من ا0دارة على  90في غضون

  ؛ أو المذكرة التي رفعھا

  

[...]  

   

 

 

رد مدير عمليات ا*ونروا في الضفة  2015فبراير/شباط  25بموجب رسالة مؤرخة  .43

الغربية على طلبات مراجعة القرار وأعلم المدعين أن عملية التوظيف المعنية بوظائف المنسقين 

مستمرة وأنه لم ُتتخذ قرارات نھائية بشأن ترشحھم للوظيفة. وكما أسلفنا الذكر، ھذه معلومة غير 

 24و 21، ورفع المدعون دعاواھم بين في الواقع ن عملية ا4ختيار ا*ولى أنِجزت* صحيحة

 من النظام ا*ساسي للمحكمة.  8، أي في خKل المھل الزمنية التي حددتھا المادة 2015مايو/أيار 

 

وبھذا تقرر المحكمة أن جميع الدعاوى مستوفية لشروط المقبولية وتأمر المدعى عليه برفع  .44

  موضوع الدعاوى.  رد يتناول
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   الخ&صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .45

  

  دمج القضايا؛ 

  الدعاوى مستوفية لشروط المقبولية؛ و

  .يوما من تاريخ ھذا الحكم 30يجب على المدعى عليه رفع رده في موضوع الدعاوى خKل 

 

  

  

  

     (ُوقـ̀ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 سبتمبر/أيلول 4 بتاريخ

  

  2016سبتمبر/أيلول  4 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ̀ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


