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 محكمة اونروا للمنازعات

Cases Nos.: UNRWA/DT/WBFO/2016/018 

                          UNRWA/DT/WBFO/2016/019                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/006 

Date: 02 March 2017 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  سعادة

  و

  حسنية

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا#مم المتحدة !غاثة

  وتشغيل 'جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  : ينيالمدع حاميم

  المدعيان يمث,ن نفسيھما

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

 اماتخذتھ ين") ضد قراران("المدعيأمام المحكمة دعويان رفعھما كل من جھاد سعادة وبسام حسنية  .1

وكالة ا#مم المتحدة !غاثة وتشغيل 'جئي فلسطين في الشرق ا#دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا#ونروا 

لبنك س  . تقاعد الموظفة السابقة في ا#ونروا السيدة ج استحقاقات) قرار صرف 1، وھما ("المدعى عليه")

تَبي المدعيين إلى حساب بنكي ) قرار رفض تحويل دفع را2اختارته في ا#ردن وليس في الضفة الغربية؛ و

 . آخر

 

بعد مطالعة الدعويين وم,حظة مسائل القانون والوقائع المشتركة بينھما، ترى محكمة ا#ونروا  .2

   للمنازعات ("المحكمة") أن من الم,ئم دمج القضيتين والبت فيھما في حكم واحد. 

 

  الوقائع 

  

ُعين السيد سعادة في وظيفة كاتب جرد بموجب تعيين  1995يناير/كانون الثاني  1من  اعتبارا .3

. وبعد حا'ت عدة من 1والخطوة  2مؤقت غير محدود المدة في مكتب إقليم الضفة الغربية على الدرجة 

لدرجة ، كان المدعي يشغل في الزمن المتعلق بھذه الدعوى وظيفة مساعد تسجيل على االتنق,ت والترقيات

 . 11والخطوة  9

 

، ُعين السيد حسنية بموجب تعيين محدد ا#جل في وظيفة 2005سبتمبر/أيلول  19اعتبارا من  .4

. وبعد تنق,ت 1والخطوة  5كاتب في مركز صحي في منطقة الخليل في إقليم الضفة الغربية على الدرجة 

 9الدرجة عدة وترقيات، كان المدعي يشغل في الزمن المرتبط بأحداث الدعوى وظيفة مساعد تسجيل على 

 . 2والخطوة 

 
موجھة إلى مدير عمليات ا#ونروا في  2014ديسمبر/كانون ا#ول  3بموجب رسالة مؤرخة  .5

، طلب محامي المدعيين إلى الوكالة أن تصرف استحقاقات التقاعد الخاصة بالسيدة ج . س الضفة الغربية

كفيلَيھا. وذكرت الرسالة أيضا أن  إلى بنك فلسطين، حيث أصدر البنك قرضا للسيدة ج . س، وكان المدعيان

 الوكالة ستتحمل المسؤولية عن أي خسارة يتكبدھا المدعيان. 
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، أعلم السيد حسنية رئيسة مكتب 2014ديسمبر/كانون ا#ول  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

ع استحقاقات أنه تناھى إلى علمه أن السيدة ج . س لم تكن تنوي تحويل دفالبشرية في ا!قليم الموارد 

تقاعدھا إلى بنك فلسطين، وھو البنك الذي كفل فيه ھو والسيد سعادة قرض السيدة ج .س. وأوصى السيد 

 حسنية أن تصرف الوكالة استحقاقات السيدة ج. س إلى بنك فلسطين. 

 
، أعلم رئيس المكتب القانوني بالوكالة في ا!قليم 2015أبريل/نيسان  2بموجب رسالة مؤرخة  .7

 المدعيين أن الوكالة لن تمضي قدما في طلبھما بشأن صرف استحقاقات السيدة ج. س. محامي 

 
، طلب المدعيان إلى الوكالة تحويل دفع رواتبھما من 2015أبريل/نيسان  7بموجب رسالة مؤرخة  .8

، على أن يحول دفع راتب السيد سعادة إلى حساب في البنك الوطني، وأن يحول حسابيھما في بنك فلسطين

 تب السيد حسنية إلى حساب في بنك ا'ستثمار الفلسطيني. را

 
رفع السيد سعادة والسيد حسنية دعويھما إلى المحكمة، فسجلت دعوى  2016يوليو/تموز  4في  .9

، في حين ُسجلت دعوى السيد حسنية UNRWA/DT/WBFO/2016/018السيد سعادة تحت الرقم 

، أرِسلت الدعويان إلى 2016يوليو/تموز  17وفي  .UNRWA/DT/WBFO/2016/019تحت رقم 

 المدعى عليه. 

 
، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على القضية 2016أغسطس/آب  16في  .10

UNRWA/DT/WBFO/2016/018 كما رفع طلبا آخر ملتمسا فيه تمديد الوقت لرفع رد على ،

 17طلبان إلى المدعيين في ، ثم أرِسل الUNRWA/DT/WBFO/2016/019القضية رقم 

 . 2016أغسطس/آب 

 
 063)، وا#مر رقم UNRWA/DT/2016( 062بموجب ا#مر رقم  .11

)UNRWA/DT/2016 وافقت المحكمة على طلَبي المدعى عليه 2016أغسطس/آب  29) المؤرخين ،

 لتمديد الوقت لرفع الردين. 

 
 رقم، رفع المدعى عليه رده في القضية 2016سبتمبر/أيلول  19في  .12

UNRWA/DT/WBFO/2016/019 2016سبتمبر/أيلول  20، وأرِسل الرد إلى المدعي في . 
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 ، رفع المدعى عليه رده في القضية رقم2016سبتمبر/أيلول  28في  .13

UNRWA/DT/WBFO/2016/018 2016سبتمبر/أيلول  29، وأرِسل الرد إلى المدعي في .    

 
، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع الترجمة العربية لرده على 2016سبتمبر/أيلول  30 في .14

أكتوبر/تشرين  2، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في UNRWA/DT/WBFO/2016/019القضية رقم 

 . 2016ا#ول 

 
، 2016أكتوبر/تشرين ا#ول  13) المؤرخ UNRWA/DT/2016( 082بموجب ا#مر رقم  .15

 قُبل طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع الترجمة العربية. 

 
 في القضيتين.  ه، رفع المدعى عليه الترجمتين العربيتين لرد2016أكتوبر/تشرين ا#ول  14في  .16

 
      حجج المدعيين

 

 يقدم المدعيان الحجج التالية:  .17

  

i(  القانوني المرسل من محاميھما إلى مدير عمليات ا#ونروا في الضفة تجاھلت الوكالة ا!شعار

استحقاقات موظفة ا#ونروا ل الوكالة المسؤولية إن ھي صرفت الغربية، علما أن ا!شعار يحم

 السابقة ج. س إلى بنك في ا#ردن بد' من بنك في الضفة الغربية؛ 

ii( وري لحصول موظف على قرض؛ لم تحترم الوكالة "التعھد المالي" بشأن الشرط الضر 

iii(  أفيَد شفھيا أن استحقاقات السيدة ج. س لن ُتصرف إلى أي بنك آخر غير بنك فلسطين؛ 

iv(  رفضت الوكالة تحويل دفع رواتبھما إلى البنك الوطني أو بنك ا'ستثمار الفلسطيني بد' من بنك

 فلسطين؛ و

v(  ن أي أن المشاكل ستُ قطعت دائرة الشؤون القانونية وعودا مؤداھاRحل، غير أنھما لم يتلقيا حتى ا

 رد من الوكالة. 

  

 يلتمس المدعيان تعويضا عن:  .18
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)i( ا#ضرار المادية الناشئة من ا'قتطاعات المطبقة على رواتبھما؛ و 

)ii(  .ا#ضرار النفسية التي قاسياھا نتيجة 'تباع الوكالة إجراءات خاطئة 

  

  حجج المدعى عليه

  

 التالية:  يقدم المدعى عليه الحجج .19

  

  

i(  في شأن قرار صرف استحقاقات تقاعد الموظفة السابقة في ا#ونروا السيدة ج . س إلى بنك اختارته

 في ا#ردن وليس إلى بنك في الضفة الغربية: 

  

 ' تقع الدعويان ضمن نطاق اختصاص المحكمة؛   . أ

 ليس للمدعيين حق المثول أمام المحكمة؛ و  . ب

 لم ُيقّدم قرار قابل للطعن.   . ت

  

ii(  قرار صرف استحقاقات تقاعد الموظفة السابقة في ا#ونروا السيدة ج . س إلى بنك اختارته في شأن

في ا#ردن وليس إلى بنك في الضفة الغربية، وكذلك قرار عدم تحويل دفع رواتب المدعيين إلى 

 حسابين بنكيين آخرين: 

 

 لب مراجعة قرار؛ وليست الدعويان مستوفيتين لشروط المقبولية لقعود المدعيين عن ط  . أ

  الدعويان ممنوعتان بفعل الحاجز الزمني.   . ب

 

يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعويين بكاملھما ناعيا عليھما القصور في استيفاء شروط  .20

 المقبولية. 
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  ا#عتبارات

 

يطعن المدعيان في قرار صرف استحقاقات تقاعد الموظفة السابقة في ا#ونروا السيدة ج . س إلى  .21

عدم تحويل دفع رواتب المدعيين بنك اختارته في ا#ردن وليس إلى بنك في الضفة الغربية، وكذلك في قرار 

ين القرارين بموجب رسالة دعوييھما أنھما طلبا مراجعة لھذإلى حسابين بنكيين آخرين. ويزعم المدعيان في 

 . 2014ديسمبر/كانون ا#ول  3تحمل تاريخ 

 

 على اRتي:  2.111تنص قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم  .22

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

اري مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا#ساسي وا!د

للموظفين وجميع ا!صدارات ا!دارية ذات الصلة، وذلك بموجب النظام 

طلب كتابي  اتباع الخطوة ا#ولى وھي رفع(أ)،  1.11ا#ساسي للموظفين رقم 

  إلى: لمراجعة القرار

  

  

مدير المكتب ا!قليمي لWونروا المسؤول عن المكتب   . أ

ا!قليمي، وذلك في حالة أن يكون الموظف موظفا في 

 [:]المكاتب ا!قليمية أحد

[...] 

يوما  60. يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خ,ل 3

تقويميا من التاريخ الذي يتسلّم فيه الموظف إشعارا بالقرار 

  ا!داري الذي سيطعن فيه. 

 

 
-Ajdini et al 2011لقد نصت محكمة ا#مم المتحدة ل,ستئناف ضمن فقھھا في حكمھا رقم  .23

UNAT-108  لي: على ما ي 
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' تكون الدعوى مستوفية لشروط المقبولية إ'ّ إذا رفع الموظف القرار ا!داري المطعون 

 فيه للتقييم ا!داري أو'، وكانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد النھائية المحددة. 

 

 

طلبا كتابيا  2014ديسمبر/كانون ا#ول  3رسالة محاميھما المؤرخة أن  إن مجرد اعتبار المدعيين .24

لمراجعة القرار ' يجعلھا كذلك، فالمحكمة تجد في معرض تدبرھا لملفات القضية أن الرسالة المذكورة 

 المرسلة إلى مدير عمليات ا#ونروا في الضفة الغربية تسبق في تاريخھا القرارين الطعينين. 

 

، وھي الرسالة المؤرخة ربيةفي زمن الرسالة التي أرِسلت إلى مدير عمليات ا#ونروا في الضفة الغ .25

، لم يكن ھناك قرار قد اُتخذ بشأن صرف استحقاقات التقاعد الخاصة 2014ديسمبر/كانون ا#ول  3

الوارد في تلبية طلبھما بموظفة ا#ونروا السابقة السيدة ج . س؛ وما أعلِم المدعيان بعدم قدرة الوكالة على 

. وصحيح 2015أبريل/نيسان  2إ' برسالة تحمل تاريخ  2014ديسمبر/كانون ا#ول  3الرسالة المؤرخة 

، إ' أنه ' 2015أبريل/نيسان  2أن مراس,ت دارت بين الوكالة والمدعيين بعد رسالة الوكالة المؤرخة 

ي مراسلة من المراس,ت الصادرة عن المدعيين تلبي شروط قاعدة نظام الموظفين المحليين رقم أتوجد 

2.111 . 

 
تحويل رواتب المدعيين إلى حسابين بنكيين آخرين، فقد كان الطلب الفعلي المقدم من  عدمأما قرار  .26

صريح من الوكالة  . ولئن لم يحصل المدعيان على قرار2015أبريل/نيسان  7المدعيين يحمل تاريخ 

ل ل أن طلبيھما ُرفضا عندما لم تحوّ ترفض فيه طلبيھما، إ' أنه كان ينبغي لھما أن يعرفا وفق المعقو

ارھما في ا#شھر التي تلت؛ ومع ذلك، لم يرفع المدعيان طلب مراجعة قرار في يرواتبھما إلى بنك من اخت

 . 2015أبريل/نيسان  7أي وقت بعد تاريخ 

 
ديسمبر/كانون ا#ول  3في القضية الراھنة، ' ترى المحكمة كيف يمكن اعتبار الرسالة المؤرخة  .27

طلبا كتابيا لمراجعة أي من القرارين الطعينين، ناھيك عن أن المدعيين لم يطلبا مراجعة قرار بعد   2014

 اتخاذ القرارين. 
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ولما كان ذلك، ' مناص من أن تجد المحكمة أن المدعيين لم يمتث, متطلبات قاعدة النظام ا!داري  .28

لزاما رفع طلب كتابي لمراجعة القرار قبل ، وھي القاعدة التي توجب إ)1(2.111للموظفين المحليين رقم 

رفع دعوى أمام المحكمة. وحيث إن المدعيين لم يرفعا طلبا كتابيا لمراجعة القرار حسب أحكام قاعدة النظام 

) قبل رفع دعوى إلى المحكمة، وحيث إن المحكمة ' تملك 1(2.111ا!داري للموظفين المحليين رقم 

     ي المحكمة بعدم مقبولية الدعويين.  الو'ية لتعطيل ھذا الشرط، تقض

 
 

  الخ%صة

 

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أن: .29

  

 . يين مردودتانالدعو

 

  

  

     (ُوقـYع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017 آذار/مارس 2بتاريخ 

 

  2017مارس/آذار  2بتاريخ أدِخَل في السجل 

  

  

  

      (ُوقـYع)   

 رئيسة قلم المحكمة، عّمان.لوري مكناب، 

 
 


