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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2016/045                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/020 

Date: 23 May 2017 

Original:           English 

 

 

 ة بانة َبرازيحضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  بركات

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا"مم المتحدة  غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يالمدع حاميم

  حنين عماد

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا"مم المتحدة  غاثة وتشغيل جمال بركات ھا ھذه دعوى رفع .1

النظر عدم  و قرار، وھ*جئي فلسطين في الشرق ا"دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا"ونروا ("المدعى عليه")

    في مطالبة إصابة العمل عند تقاعده.

 

  الوقائع 

  

دخل المدعي في سلك الخدمة في ا"ونروا في وظيفة معلم  ،2001ديسمبر/كانون ا"ول  20في  .2

 . في مدرسة البقعة ا عدادية للذكور في ا"ردن

 

، أعلم مسؤول خدمات الموارد البشرية 2014يناير/كانون الثاني  26ة رسالة مؤرخبموجب  .3

وأنه سيحال اعتبارا من ذلك التاريخ إلى التقاعد في  2014مايو/أيار  15سيبلغ سن التقاعد في المدعي أنه 

 . 2.109م قاعدة النظام ا داري للموظفين المحليين رقعمJ بأحكام  60سن الـ

 
أرِسل طلب المدعي للبقاء في الخدمة بعد  2014 فبراير/شباط 17مذكرة داخلية مؤرخة بموجب  .4

 . مسؤول خدمات الموارد البشرية إلى سن التقاعد الرسمية

 
أنه  ركي نموذج "إقرار وتعھد" بشأن وضعه الصحي، وذع المدعوقّ  2014أبريل/نيسان  7في  .5

 لدم. يعاني مرضا في القلب وقصرا في النظر وارتفاعا في ضغط ا

 
مايو/أيار  15ُمدد عقد المدعي سنتين حتى  2014ريل/نيسان أب 23رسالة مؤرخة بموجب  .6

2016 . 

 
 ، انفك المدعي عن الخدمة في الوكالة.2016مايو/أيار  15في  .7
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ع المدعي نموذج "التنازل عن الفحص الطبي" ("التنازل")، ورفض وقّ  2016مايو/أيار  16في  .8

ضد الوكالة بشأن المرض أو  الطبي الذي تطلبه الوكالة وتنازل عن جميع المطالباتالخضوع للفحص 

 نجليزية والعربية. للغتين ا أن التنازل صيغ باا عاقة الصحية، علما 

 
في الساقين،  اعضلي اوشديعاني ألما شديدا في أسفل الظھر  المدعي من نھاية الخدمة كان دنومع  .9

المدعي الموظفين المعنيين في مكتب التعليم في إربد عن حالته وأعلم في ھذا الصدد.  اختصاصيااستشار و

 سيرته المرضية في عيادة إربد. أخبره المعنيون بأنه لم يكن مستحقا "ي منفعة لعدم وجود سجل لفالطبية، 

 
رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا"ونروا للمنازعات  2016نوفمبر/تشرين الثاني  20في  .10

 عوى إلى المدعي عليه. أرِسلت الد 2016نوفمبر/تشرين الثاني  24("المحكمة")، وفي 

 
رفع المدعى عليه رده إلى المحكمة، فأرِسل في اليوم نفسه  2016ديسمبر/كانون ا"ول  22في  .11

 المدعى عليه. إلى 

 
 يلتمس فيه صفحھا عنرفع المدعى عليه طلبا إلى المحكمة  2017يناير/كانون الثاني  10في  .12

 في رفع الترجمة العربية للرد، وأرفق الترجمة مع الطلب.  هتأخر

 
من خJل إرساله مع قبلت المحكمة ضمنيا طلب المدعى عليه  2017يناير/كانون الثاني  11في  .13

 الترجمة العربية للرد إلى المدعي. 

 
  

 المدعيحجج 

 
 المدعي الحجج التالية: يقدم  .14

  

i( قرار المدعى عليه قانون العمل ا"ردني؛ وك ينتھ 

ii(  * .أساس قانونيا لقرار المدعى عليه 
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و اختصاصي طبي بموجب لجنة طبية أ قّيمھاتالمدعي تعويضا عن إصابات العمل على أن يلتمس  .15

 ا جراءات المتبعة في القطاع العام ا"ردني. 

  

    المدعى عليهحجج 

 

على أن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية "ن المدعي قعد عن امتثال حجة المدعى عليه تقوم  .16

 حكمة. لقرار قبل رفع دعوى إلى الممتطلب رفع طلب كتابي لمراجعة ا

 

 . مدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوىاليلتمس  .17

  

  ا"عتبارات

 

المدعي في قرار عدم النظر في مطالبته التي رفعھا بشأن إصابة عمل لدى تقاعده، وفي يطعن  .18

 ى بسبب تخلف المدعي عن طلب مراجعة قرار. عليه محتجا بعدم مقبولية الدعو المقابل يرد المدعى

 

ه يجوز للمحكمة أن تقرر بمبادرة تتخذھا من لقواعد ا جرائية للمحكمة على أنمن ا 5تنص المادة  .19

من المJئم إصدار حكم مستعجل، ويمكن أن يحدث ھذا عندما * تكون الوقائع الجوھرية  فسھا أنتلقاء ن

وھي  –موضع نزاع، وعندما يقتصر الحكم على المسائل القانونية. والمسألة الحاسمة في القضايا الراھنة 

  ھي مسألة قانونية. –مسألة مقبولية الدعوى من عدمھا 

 
 كمة على ما يلي:من النظام ا"ساسي للمح 8المادة تنص  .20

 
  

 : تستوفي الدعوى شروط المقبولية إذا .1

[...]  

  

 ]...؛[إذا رفع المدعي في السابق القراَر ا داري المطعون فيه إلى مراجعة القرار) ت(
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الضابطة لمراجعة القرار على ما يلي  2.111 داري للموظفين المحليين رقم قاعدة النظام اتنص  .21

 في الجزء ذي الصلة: 

  

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

مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا"ساسي 

وا داري للموظفين وجميع ا صدارات ا دارية ذات الصلة، وذلك 

اتباع الخطوة ا"ولى (أ)،  1.11بموجب النظام ا"ساسي للموظفين رقم 

  إلى: طلب كتابي لمراجعة القرار وھي رفع

  

  

  

مدير المكتب ا قليمي لVونروا المسؤول عن المكتب ا قليمي، وذلك في   ) أ(

 و ؛حالة أن يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب ا قليمية

[...]  

  

يوما تقويميا من  60يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خJل . 3

  التاريخ الذي يتسلّم فيه الموظف إشعارا بالقرار ا داري الذي سيطعن فيه.

 

  

  

* يجوز لمحكمة " هنصا صريحا على أن 3الفقرة  8للمحكمة في المادة النظام ا"ساسي ينص  .22

ھذه المواعيد النھائية، أو  تعطيلالمنازعات تعليق المواعيد النھائية السارية على مراجعة القرار، أو 

 ."تمديدھا
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-Ajdini et al 2011م المتحدة لJستئناف ضمن فقھھا في حكمھا رقم لقد نصت محكمة ا"م .23

UNAT-108   :على ما يلي 

  

إذا رفع الموظف القرار ا داري  إ* * تكون الدعوى مستوفية لشروط المقبولية[...] 

  المطعون فيه للتقييم ا داري أو*، وكانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد النھائية المحددة. 

 

مة ا"مم المتحدة للمنازعات * تملك الو*ية القضائية محكمة ا"مم المتحدة لJستئناف أن محكأّكدت  .24

ي لم تخضع *ستعراض إداري أو تقييم إداري، وذلك من حيث ا*ختصاص الموضوعي على الشكاوى الت

التمھيدية قبل ، كما أّكدت وجوب استنفاد ھذه الخطوة Crichlow 2010-UNAT-035 في حكمھا

 .Planas 2010-UNAT-049ا*حتكام إلى محكمة ا"مم المتحدة للمنازعات، وورد ھذا في حكمھا 

 
والنظام ا"ساسي  2.111ا"حكام الواردة في قاعدة النظام ا داري للموظفين المحليين رقم إن  .25

لنظيرتھا في محكمة ا"مم والفقرة (ت) بشأن المحكمة مشابھة  8وتحديدا المادة  3.11للموظفين المحليين 

رفع طلب مراجعة قرار باعتبار ذلك خطوة أولى للطعن في قرار المتحدة للمنازعات، ومفادھا وجوب 

زم للمحكمة؛ ولما كان ذلك، ونظرا إلى غياب طلب مراجعة محكمة ا"مم المتحدة لJستئناف ملإداري. وفقه 

 Jحكمة الو*ية القضائية من حيث ا*ختصاص الموضوعي على الدعوى الحالية.تملك المالقرار، ف 

 
، ويرد في الجزء من جانب المدعي لمراجعة القرار كتابيعلى طلب أبدا يرد في السجل أي دليل *  .26

IV  :من عريضة الدعوى الخاص بطلب مراجعة القرار ما يلي 

 
  

ة الدعوى ردا على السؤال: المدعي بكلمة "*" في عريضاب أج -

 للقرار الذي تطعن فيه؟"؛ مراجعة "ھل طلبت 

يذكر المدعي تاريخا للرد على السؤال: "إن كان الجواب نعم لم  -

 فمتى (التاريخ)؛

يضع المدعي عJمة على كلمة "نعم" أو "*" للرد على السؤال: لم  -

 "ھل تلقيت ردا"؛ و
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للرد على السؤال: إذا كان الجواب نعم فما يقدم المدعي تاريخا لم  -

 ھو تاريخ الرد. 

 

 
لكن دون  065809100حاولت ا*تصال على الرقم كان من المدعي إ* أن كتب ما يلي: "ما  .27

أقوال المدعي أيضا أنه طلب قبل التقاعد ومن  جدوى"، ولم يذكر المدعي الجھة التي حاول ا*تصال بھا.

  وأن الدائرة رفضت ذلك.  ه معلماإلى دائرة التعليم أن يعتبر ألم ظھره مرتبطا بعمله بصفت

 

يظھر أن المدعي ومحاميته يعيان أن امتثال النظامين ا"ساسي وا داري للموظفين المحليين *  .28

بدون  –لموظفي الوكالة أمر جوھري لقضيتھما، فإذا كان المدعي يحتج بأن مجرد مكالمة ھاتفية  الضابطين

طلب مراجعة قرار  فإن المحكمة تذكره ھو ومحاميته بضرورة قراءة تعتبر  –ذكر الجھة صاحبة الرقم 

أعJه؛  25ار إليھا في الفقرة اري للموظفين المحليين المشالمواد ذات الصلة في النظامين ا"ساسي وا د

 قراءة النظامين ا"ساسي وا داري فوقستشارته محامية و* ينبغي أن تلمدعي معلم ومففي المحصلة ا

افترضنا أن المدعي طلب شفھيا مراجعة للقرار الطعين، فترى المحكمة أن مجرد الطلب استيعابھما. ولو 

الذي  2.111لنظام ا داري للموظفين المحليين رقم الشفھي * يؤدي إلى امتثال المتطلب الوارد في قاعدة ا

  لمراجعة القرار.  كتابيالرفع ا جباري لطلب ى ينص عل

 
على ما تقدم، تجد المحكمة أن المدعي لم يطلب في أي وقت مراجعة إدارية للقرار الطعين بناء  .29

قبل إيداع دعوى أمام  2.111لنظام ا داري للموظفين المحليين رقم قاعدة ا علما أن ھذا شرط تفرضه

 المحكمة. 

 
تقضي المحكمة  كانت المحكمة تفتقر إلى الو*ية لتعطيل متطلب ا*ستعراض ا داري المسبق،ولما  .30

 بعدم مقبولية الدعوى. 
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  الخ$صة

 

 :أن تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .31

  

  .مردودةالدعوى 

  

     (ُوقـYع) 

  ة بانة َبرازيالقاضي

  2017 مايو/أيار 23بتاريخ 

 

  2017مايو/أيار  23بتاريخ أدِخَل في السجل  

  

  

  

      (ُوقـYع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 
 


