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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2017/054         

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/043 

Date: 7 December 2017 

Original: English 

  

  كوزانحضرة القاضي جان فرانسوا   أمام:

  عّمان   قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

    أبو نقيرة   

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا�مم المتحدة -غاثة وتشغيل

  :جئي فلسطين في الشرق ا�دنى
  

      

    حكم  

  

  

  

  محامي المدعي: 
  المدعي يمثل نفسه

  

  

  محامي المدعى عليه:
  القانونية)ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون 
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا خالد أبو نقيرة ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم المتحدة -غاثة وتشغيل  .1

:جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى عليه")، وھو قرار عدم دفع 

  عQوة التعليم الموازي إليه. 

  الوقائع

الوكالة المدعي في وظيفة منظف في مركز تدريب عّمان ، وظفت 1991فبراير/شباط  2اعتبارا من  .2

، وذلك بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة. وفي الزمن المھم �حداث ھذه 1والخطوة  1على الدرجة 

  الدعوى، كان المدعي يشغل وظيفة مراسل في كلية العلوم التربوية وا_داب.

 A/3 Rev.1/Partفين المحليين رقم توجيه شؤون الموظ 2012أغسطس/آب  2نشرت الوكالة في  .3

XI/Amend. 4  وة المھام ا-ضافيةQوة جديدة تعنى بـ"عQالتعليم الموازي وبرامج التطوير"،  -الذي أدخل ع

 A/3وھي واجبة الدفع للموظفين المحليين المستحقين لھا. بعدئذ، خضع توجيه شؤون الموظفين المحليين 

Rev.1/Part XI/Amend. 4 ر مع إصدار توجيه شؤون الموظفين المحليين لتعديل آخA/3 Rev.1/Part 

XI/Amend. 5  وة المھام ا-ضافية 2012أكتوبر/تشرين ا�ول  1المؤرخQالتعليم  -، غير أن أحكام "ع

ر والموازي وبرامج التطوير" بقيت بQ تغيير. يعّرف الملحق ث من توجيه شؤون الموظفين المحليين المذك

المستحقين للعQوة، كما يحوي في طياته المرفق أ الذي يُدرج قائمة بالموظفين المحليين في فئات الموظفين 

  ا�ونروا المستحقين للعQوة، علما أن القائمة تخلو من وظيفة المراسلين.

، نشرت الوكالة 2012أغسطس/آب  2المؤرخ  03/2012 بموجب تعميم الموظفين المحليين رقم .4

ريسية وأجور موظفي ا-دارة الكبار من غير الھيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية معد:ت أجور الھيئة التد

  وا_داب المنخرطين في برنامج التعليم الموازي.

، ُرفعت درجة 2013فبراير/شباط  19و 18في أعقاب المؤتمر العام :تحادات الموظفين الذي ُعقد في  .5

  .2إلى الدرجة  1الدرجة المعينين على الموظفين المحليين 

، تمت الموافقة على نقل المدعي إلى وظيفة مراسل في كلية العلوم 2013يونيو/حزيران  26في  .6

  التربوية وا_داب.

عبر "بوابة  2013نوفمبر/تشرين الثاني  3أكتوبر/تشرين ا�ول و 8 ُرفعت بتاريخ اتبموجب طلب .7

إليھم عQوة التعليم الموازي أسوة بموظفي  قل ما عندك"، طلب المدعي وموظفون آخرون أن تُدفع -الموظف 

ليم ، أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية في ا-قه الطلباتالتدريس في كلية العلوم التربوية وا_داب. ردا على ھذ

  ".هعليم الموازي ": تنطبق على حالتأن عQوة الت 2014يونيو/حزيران  29المدعي في رسالة مؤرخة 
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تسلّم مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن طلب المدعي لمراجعة قرار عدم دفع ، 2017مايو/أيار  4في  .8

  عQوة التعليم الموازي إليه. 

، رفض مدير عمليات الوكالة في ا�ردن طلب مراجعة القرار زاعما أن 2017يونيو/حزيران  1في  .9

  الطلب ممنوع بفعل الحاجز الزمني.    

ليات الوكالة في ا�ردن طلبا آخر لمراجعة القرار من ، تلقى مدير عم2017يونيو/حزيران  19في  .10

  المدعي، وكان محررا باللغة ا-نجليزية.

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات ("المحكمة")، 2017أغسطس/آب  2في   .11

  .2017أغسطس/آب  3فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

  تعليق ا-جراءات". طلب طلبا معنونا "، رفع المدعى عليه 2017سبتمبر/أيلول  1في  .12

، رفضت 2017سبتمبر/أيلول  10) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 115بموجب ا�مر رقم  .13

يوما من تاريخ ا�مر، ثم أرِسل  30المحكمة طلب المدعى عليه، وأمرته أن يرفع ردا على الدعوى في خQل 

  طلب المدعى عليه وا�مر الصادر بشأنه إلى المدعي.

  ، رفع المدعى عليه رده على الدعوى.2017أكتوبر/تشرين ا�ول  10في  .14

  ، أودع المدعى عليه طلبا معنونا "طلب ا-ذن لرفع رد تكميلي". 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  12في  .15

  ، أرِسل الطلب إلى المدعي ومعه رد المدعى عليه.2017أكتوبر/تشرين ا�ول  15في  .16

، قبلت 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  18) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 146بموجب ا�مر رقم  .17

  المحكمة طلب المدعى عليه لرفع رد تكميلي. 

  ، رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت لترجمة الرد". 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  27في  .18

، قبلت 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  29) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 150بموجب ا�مر رقم  .19

  عليه، وأرسلته إلى المدعي. المحكمة طلب المدعى

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، فأرِسلت 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  30في  .20

  الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه. 

، رفع المدعي طلبا لرفع مQحظات على رد المدعى عليه، فأرِسل 2017أكتوبر/تشرين ا�ول  31في  .21

  يه في اليوم نفسه.الطلب إلى المدعى عل
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نوفمبر/تشرين الثاني  5، رفع المدعى عليه رده التكميلي. في 2017نوفمبر/تشرين الثاني  2في  .22

  ، أرِسل الرد التكميلي إلى المدعي.2017

أمرت  2017نوفمبر/تشرين الثاني  9) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 159بموجب ا�مر رقم  .23

ربية للرد التكميلي، كما سمحت للمدعي أن يرفع مQحظات في المحكمة المدعى عليه أن يرفع الترجمة الع

  خQل أسبوعين من إرسال الترجمة المذكورة إليه.

  ، رفع المدعي مQحظات على رد المدعى عليه.  2017نوفمبر/تشرين الثاني  11في  .24

 ِسلت إلى، أودع المدعى عليه الترجمة العربية للرد التكميلي، فأر2017نوفمبر/تشرين الثاني  21في  .25

                                                                                                                          المدعي في اليوم نفسه.                                                                                                        

  حجج المدعي

  الحجج التالية:يقدم المدعي  .26

i(  ينبغي أن يتلقى عمال ا�ونروا الدخل ذاته الذي يتقاضاه نظراؤھم في الجامعات والكليات

  الحكومية؛ 

ii(   وة التعليم الموازي منذ عامQب بدأ يزداد بصورة كبيرة  2009ما فتئ يطلب عQن عدد الط�

  منذ ذلك الحين؛

iii( وة التعليم الموازي إلى مديQ2017مايو/أيار  4ر عمليات ا�ونروا في رفع طلبا يلتمس فيه ع ،

 2017يونيو/حزيران  19، ثم رفع طلبا لمراجعة القرار في 2017يونيو/حزيران  1وتسلّم الرد في 

، فالقرار الطعين إذا 2017يونيو/حزيران  1بشأن قرار مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن المؤرخ 

  ؛ و2017يونيو/حزيران  1ھو القرار المؤرخ 

iv(  في الوكالة الضابط  مدتالمع، أعلِم للمرة ا�ولى عن ا-طار القانوني 2017مايو/أيار  31في

  لعQوة التعليم الموازي.

  أن تُدفع إليه جميع ا:ستحقاقات المرتبطة بعQوة التعليم الموازي بأثر رجعي. ييلتمس المدع .27

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .28

i(  ئم، وبذلك : تستوفي دعواه شروط لم يرفعQالمدعي طلبا كتابيا لمراجعة القرار في الموعد الم

  المقبولية؛
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ii(  ُدم قرار إداري قابل للطعن �ن القرار لم يؤثر في بنود توظيف المدعي و: في النظامين قَّ لم ي

  ا�ساسي وا-داري الحاكمين لتعيينه؛     

iii( للط Qعن بطلب منفعة : تنص عليھا أحكام النظامين ا�ساسي : يخلق المرء قرارا إداريا قاب

  وا-داري للموظفين ذات الصلة، ثم الشكوى عندما يُرفض طلبه؛ و

iv(  تحتوي الدعوى طلبين لمراجعة القرار؛ أما الطلب ا�ول، فقد ُسطر باللغة العربية وتسلّمه

الثاني، فقد ُكتب باللغة ا-نجليزية . وأما الطلب 2017مايو/أيار  4مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن في 

. يرد في الطلب المحرر باللغة 2017يونيو/حزيران  19وتسلّمه مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن في 

، غير 2017يونيو/حزيران  1ا-نجليزية أن القرار ا-داري المرفوع للمراجعة ھو الرسالة المؤرخة 

، مما يعني أنھا ليست قرارا إداريا 2017مايو/أيار  4خ أن ھذه الرسالة رد على طلب المراجعة المؤر

                                                                               خاضعا لQستعراض القضائي.                                                                                                     

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .29

  ا"عتبارات

يطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي بعدم دفع عQوة التعليم الموازي إليه، وھي العQوة المدفوعة  .30

لمؤسسات اإلى الھيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية وا_داب وفي مراكز التدريب المھني وإلى نظرائھم في 

  التربوية الحكومية. 

  على ا_تي: 2.111ينص النظام ا-داري للموظفين المحليين رقم  .31

. على الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا في قرار إداري بزعم عدم مراعاته بنود 1
تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا�ساسي وا-داري للموظفين وجميع 

(أ)،  1.11ت الصلة، وذلك بموجب النظام ا�ساسي للموظفين رقم ا-صدارات ا-دارية ذا
  اتباع الخطوة ا�ولى وھي رفع طلب كتابي لمراجعة القرار إلى:

* * *  

من التاريخ الذي يتسلّم  يوما تقويميا 60. يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خQل 3
  د مضاف).فيه الموظف إشعارا بالقرار ا-داري الذي سيطعن فيه (التشدي

عدة ھو وموظفون آخرون من ا�ونروا للحصول على عQوة التعليم  طلباتيزعم المدعي أنه رفع  .32

. وبعد ا:طQع على ملف القضية، يتجلى أن المدعي طلب ھذه العQوة على ا�قل في 2009الموازي منذ عام 

، ناھيك عن أن رئيس مكتب الموارد البشرية في 2013نوفمبر/تشرين الثاني  3أكتوبر/تشرين ا�ول و 8

  أنه لم يكن مستحقا لعQوة التعليم الموازي. 2014يونيو/حزيران  29لمه في ا-قليم أع

مايو/أيار  4رفع المدعي طلب مراجعة للقرار باللغة العربية، وتسلّمه مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن  .33

ا في و. وفي وقت :حق، رفع المدعي طلب مراجعة قرار باللغة ا-نجليزية تسلّمه مدير عمليات ا�ونر2017
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. تقضي المحكمة أن طلبَي مراجعة القرار ُرفعا في زمن يتأخر كثيرا 2017يونيو/حزيران  19ا�ردن في 

، وھو التاريخ الذي تسلّم فيه المدعي 2014يونيو/حزيران  29التي تبدأ من تاريخ  60عن ا�يام التقويمية الـ

  إشعارا بالقرار الطعين.

 1في قرار مدير عمليات ا�ونروا في ا�ردن المؤرخ أما إذا كان المدعي يزعم أنه يطعن  .34

، فإن المحكمة تتفق مع ما ذھب إليه المدعى عليه، وتقضي أن ھذا القرار ليس قرارا 2017يونيو/حزيران 

إداريا قابQ للطعن �نه كان ردا على طلب مراجعة القرار، أ: وھو الطلب الذي رفعه المدعي باللغة العربية 

كما قضت محكمة ا�مم المتحدة لQستئناف و. 2017مايو/أيار  4عمليات ا�ونروا في ا�ردن في وتسلّمه مدير 

  :Auda 2017-UNAT-740من حكمھا  22في الفقرة 

عندما تصدر وحدة التقييم ا-داري "قرارا" ردا على مظلمة أو شكوى، فإن "قرار" 
:ستعراض قضائي أمام وحدة التقييم ا-داري ليس قرارا إداريا يمكن إخضاعه 

Qستعراض القضائي ھو القرار محكمة المنازعات؛ بل إن القرار ا-داري الصالح ل
  "الذي يُزعم أنه : يراعي بنود تعيين الموظف أو عقد عمله".  ساسيا�

ا كان ذلك، تقضي المحكمة بعدم مقبولية الدعوى �ن المدعي لم يمتثل المھل الزمنية المبينة في لمّ  .35

ع بالو:ية ل{عفاء من ت، وكذلك �ن المحكمة : تتم2.111النظام ا-داري للموظفين المحليين رقم  قاعدة

  الموعد النھائي المضروب على ا:ستعراض ا-داري.

  الخ&صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أن: .36

  الدعوى مردودة. 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017ا�ول  ديسمبر/كانون 7بتاريخ 

  

  2017ديسمبر/كانون ا�ول  7أدِخل في السجل بتاريخ 

Laurie McNabb, Registrar, UNRWA DT, Amman  
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