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  للمنازعات ا
ونروا محكمة

Case No.: UNRWA/DT/GFO/2018/443 

Judgment No.: UNRWA/DT/2019/052 

Date: 9 September 2019 

Original: English 

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة:قلم 

رئيسة قلم 
  المحكمة:

  لوري مكناب 

  

  

    أبو رحمة  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا
مم المتحدة )غاثة

    وتشغيل 7جئي فلسطين في الشرق ا
دنى 

      

    حكم  

  

  

    

  

  محامي المدعي: 
  عامر أبو خلف (المسؤول القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)

  

  

  محامي المدعى عليه: 
)دائرة الشؤون القانونية بالوكالةمايكل شوازفول (مدير 
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا نبيل أبو رحمة ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا
مم المتحدة )غاثة وتشغيل  .1

7جئي فلسطين في الشرق ا
دنى التي تُعرف أيضا باسم ا
ونروا ("المدعى عليه")، وھو قرار تمديد تعيينه 

  بعد إلغاء وظيفته. 

  الوقائع

  ر محدود المدة في مكتب إقليم غزة. المدعي موظف في الوكالة بموجب تعيين مؤقت غي .2

، أعلن المفوض العام أن حكومة الو7يات 2018يناير/كانون الثاني  17في بيان إلى جميع الموظفين في  .3

 2017مليون دو7ر أميركي مقارنة بمساھمتھا في عام  60إلى  2018المتحدة قلصت مساھمتھا للوكالة في عام 

  . مليون دو7ر أميركي 350التي بلغت 

، سلط مدير عمليات 2018مارس/آذار  6في رسالة إلى جميع الموظفين في مكتب إقليم غزة بتاريخ  .4

ا
ونروا في غزة الضوء على الصعوبات المالية التي تواجه الوكالة في أعقاب تخفيض المساھمات الممنوحة 

 2018كان متوقعا في عام للوكالة، وذكر على وجه الخصوص أن "التخفيض الھائل في التمويل [...]، الذي 

من جانب أكبر مانحي ا
ونروا [الو7يات المتحدة ا
ميركية] لكل من ميزانية البرامج ونداءات الطوارئ، قد 

  أغرق الوكالة في أزمة وجودية حادة ومفاجئة".

و/تموز يولي 4على إثر ا
زمة المالية التي واجھت الوكالة، أوصت نائبة المفوض العام في مذكرة تاريخھا  .5

وظيفة، وإعادة توزيع  548المفوض العام بزيادة عدد الوظائف ذات الدوام الجزئي في غزة بمقدار  2018

  .2018يوليو/تموز  5موظفا، فوافق المفوض العام على ھذه التوصية في  113موظفا، وا7ستغناء عن  280

ثر الذي أحدثته ا
زمة المالية، ، أطلع المفوض العام الموظفين على مستجدات ا
2018يوليو/تموز  7في  .6

  وسرد وصفا لlجراءات سالفة الذكر التي تعتزم الوكالة اتخاذھا لمواجھة تحديات خفض التمويل بصورة أفضل. 
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، تسلّم المدعي رسالة موقعة من مدير عمليات ا
ونروا في غزة أعلمه فيھا 2018يوليو/تموز  25في  .7

  أن وظيفته سوف تلغى.

  ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار. 2019لول سبتمبر/أي 17في  .8

 1بعد اتفاق توصل إليه مدير عمليات ا
ونروا في غزة واتحاد الموظفين المحليين في غزة في  .9

 2018، ُمدد التعيين المؤقت غير محدود المدة الذي يحمله المدعي حتى نھاية سبتمبر/أيلول 2018سبتمبر/أيلول 

  على أساس الدوام الكامل.

، ُمدد 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  9سالة من رئيس مكتب الموارد البشرية في ا)قليم تاريخھا بموجب ر .10

  . 2018ديسمبر/كانون ا
ول  31تعيين المدعي حتى 

، رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا
ونروا للمنازعات ("المحكمة")، 2018ديسمبر/كانون ا
ول  6في  .11

  .2018انون ا
ول ديسمبر/ك 9فأرِسلت إلى المدعى عليه في 

ديسمبر/كانون  31بموجب رسالة من القائم بأعمال رئيس مكتب الموارد البشرية في ا)قليم تاريخھا  .12

  .2019يونيو/حزيران  30، ُمدد تعيين المدعي حتى 2018ا
ول 

 ، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه تعليق سير ا)جراءات أمام المحكمة2019يناير/كانون الثاني  8في  .13

في قضايا عدة بما فيھا الدعوى الحاضرة. والتمس المدعى عليه في الطلب تعليق سير ا)جراءات لكي يتسنى 

له المزيد من الوقت 7ستعراض الدعاوى ورفع طلب دمج الدعاوى المشتركة، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 

  . 2019يناير/كانون الثاني  9

حامي المدعي اعتراضا على طلب المدعى عليه لتعليق سير ، رفع م2019يناير/كانون الثاني  9في  .14

  ا)جراءات أمام المحكمة، فأرِسل إلى المدعى عليه في اليوم نفسه.

، رفضت 2019يناير/كانون الثاني  13) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 013بموجب ا
مر رقم  .15

يوما إضافية لرفع  30مدعى عليه المحكمة طلب المدعى عليه لتعليق سير ا)جراءات أمام المحكمة، ومنحت ال

  طلب دمج الدعاوى. 
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، رفع المدعى عليه طلب تمديد آخر لرفع طلب دمج الدعاوى، ثم أرِسل 2019فبراير/شباط  12في  .16

  .2019فبراير/شباط  13الطلب إلى المدعي في 

، قبلت المحكمة 2019فبراير/شباط  24) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 040بموجب ا
مر رقم  .17

  المدعى عليه لتمديد الوقت.طلب 

، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه دمج ھذه الدعوى مع دعويين أخريين 2019أبريل/نيسان  5في  .18

  .2019أبريل/نيسان   7مشابھتين ("طلب دمج")، ثم أرِسل طلب الدمج إلى المدعي في 

المحكمة  ، قبلت2019أبريل/نيسان  10) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 078بموجب ا
مر رقم  .19

  طلب المدعى عليه لدمج الدعاوى.

موظف يعملون  500عن قرار إعادة  2019مايو/أيار  1أعلن المفوض العام في بيان له يحمل تاريخ  .20

ديسمبر/كانون  31مايو/أيار حتى  1بدوام جزئي في مكتب إقليم غزة إلى نظام العمل بدوام كامل اعتبارا من 

  .2019ا
ول 

رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لرفع رده الموحد، ثم أرِسل الطلب إلى  ،2019مايو/أيار  7في  .21

  .2019مايو/أيار  8المدعي في 

، قبلت المحكمة طلب 2019مايو/أيار  19) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 105بموجب ا
مر رقم  .22

  المدعى عليه. 

، رفع المدعى عليه رده الموحد على الدعاوى، ثم أرِسل الرد الموحد إلى المدعي 2019مايو/أيار  31في  .23

  . 2019يونيو/حزيران  2في 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة رده الموحد إلى اللغة العربية، 2019يونيو/حزيران  17في  .24

  فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه.

، قبلت المحكمة 2019يونيو/حزيران  27) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 130ب ا
مر رقم بموج .25

  طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده الموحد.
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، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده الموحد، فأرِسلت الترجمة إلى 2019سبتمبر/أيلول  1في  .26

  المدعي في اليوم نفسه.

  حجج المدعي

  الحجج التالية:يقدم المدعي  .27

i(  ساسي للموظفين في الوكالة، و7 سيما النظام
كان إلغاء وظيفته انتھاكا للنظامين ا)داري وا

من توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  2.3و 1.3، والفقرتين 1.4ا
ساسي للموظفين رقم 

A/4/Rev.7/PartI  ؛1993فبراير/شباط  1الساري منذ  

ii( ساسي من حيث الفائض الوظيفي  لم يُحترم ا)طار التنظيمي
للوكالة بشأن النظامين ا)داري وا

الساري منذ  A/9/Rev.10من توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم  44-33كما ھو مبين في الفقرات 

  ؛2015يونيو/حزيران  23

iii(  لم يتلق إشعارا بفترة الفائض الوظيفي المؤقت؛  

iv( انب بنود تعيين المدعي أو شروطه؛ و7 يجوز للوكالة أن تغير بصورة أحادية الج  

  يلتمس المدعي ما يلي: .28

i( فسخ القرار الطعين؛ و  

ii( .التعويض عن جميع الخسائر المالية، كالرواتب وا7ستحقاقات، التي تسبب بھا القرار الطعين  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .29

i( ،وبذلك 7 تقوم الدعوى أمام المحكمة؛  أبِطل القرار موضوع الدعوى بفعل قرار إداري 7حق  
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ii(  صول، كما نتج عن ضرورة مردھا إلى وقف حكومة
اتُخذ القرار الطعين على نحو يراعي ا

  ؛2018الو7يات المتحدة ا
مريكية تمويلھا عن الوكالة اعتبارا من عام 

iii( ات؛ ز ھذه الخدميتمتع المفوض العام بسلطة تقليص خدمات الوكالة حسب الموارد المتاحة له )نجا  

iv(  تحظى الوكالة باجتھاد واسع )عادة تنظيم عملياتھا ودوائرھا لتلبية ا7حتياجات المتغيرة والوقائع

  ا7قتصادية؛  

v(  تعيين المدعي من عدم المشروعية، حتى فيما يخص  تابكبرئت التغييرات التي أجريت على

  العناصر من قبيل الراتب وفئة التعيين؛ 

vi(  المدعي على مبدأ "الحقوق المكتسبة" في غير محله؛ وإن اعتماد  

vii( .نتصاف الذي يلتمسه المدعيx7 أساس قانونيا ل  

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .30

  ا"عتبارات

  المسألة التمھيدية

  يبطل ھذا الحكُم جميع حا7ت الدمج السابقة التي أمرت بھا المحكمة بشأن القضية الحاضرة.  .31

  المقبولية

-Massabni 2012في مسألة تحديد القرار الطعين، قضت محكمة ا
مم المتحدة لxستئناف في حكمھا  .32

UNAT-238  :بما يلي  

. [...]وعليه، تعطي سلطةُ ا)د7ء با
حكام القاضي نفوذا متأصx ليدرس دراسة 26
ة ذلك لتحديد ماھيتفريدية القراَر ا)داري المطعون فيه من طرف ما ولتعريفه أيضا، وك

ما يُطعن فيه فعx، وبالتالي تحديد ما ھو قيد ا7ستعراض القضائي مما قد يؤدي إلى منح 
  الحكم المطلوب أو منعه.
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33.  xحقة التي اتُخذت بشأن بنود تعيين المدعي، فxفي القضية الحاضرة، وبسبب القرارات ا)دارية ال

ه محكمة ا
مم المتحدة لxستئناف الذي أسلفنا ذكره في ھذا مناص من توضيح القرار الطعين الفعلي بموجب فق

  الحكم. 

، أعلِم المدعي بالقرار ا)داري ا
ول، وتذكر الرسالة ما 2018يوليو/تموز  25بموجب رسالة مؤرخة  .34

  يلي في الجزء ذي الصلة: 

سالة ريؤسفني إعxمكم أن وظيفتكم ستُلغى ل}سباب التي تقّدم شرحھا في الرسالة. وھذه ال
إنما ھي إشعار بحالة "الفائض الوظيفي المؤقت" التي يبدأ سريانھا من تاريخ ھذه الرسالة، 

. سوف تبذل A/9/Rev.10وذلك عمx بأحكام توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 
  .لكا معقولة )يجاد وظيفة مxئمة الوكالة جھود

دمة، وأنا أشجعك على أن تقدم وقد يُعلن عن عدد محدود من الشواغر في ا
سابيع القا
  طلبات لشغل الوظائف التي تمتلك خبرة مxئمة لھا. 

 1لكن، بعد اتفاق توصل إليه مدير عمليات ا
ونروا في غزة واتحاد الموظفين المحليين في غزة في  .35

، ونتيجة لمساھمات مالية من صندوق الضمان ا7جتماعي التابع 7تحاد الموظفين 2018سبتمبر/أيلول 

على أساس الدوام الكامل. أشارت مذكرة ا7تفاق  2018المحليين، ُمدد تعيين المدعي حتى نھاية سبتمبر/أيلول 

 1إلى ما يلي: يجب أن يكون مفھوما أن العجز عن حشد موارد إضافية كبيرة أمر من شأنه أن يؤدي في 

عقود ذات  510ليو/تموز، أي تحويل يو 25أكتوبر/تشرين ا
ول إلى تطبيق الرسائل الفردية التي أرِسلت في 

  موظفا آخر". 68دوام كامل إلى عقود دوام جزئي، وكذلك إعمال فصل 

أكتوبر/تشرين ا
ول  9بموجب رسالة من القائم بأعمال رئيس مكتب الموارد البشرية في ا)قليم تاريخھا  .36

. وتذكر الرسالة 2018انون ا
ول ديسمبر/ك 31، أعلِم المدعي بقرار إداري ثان بشأن تمديد تعيينه حتى 2018

  ما يلي في الجزء ذي الصلة:

با)شارة إلى تاريخ انقضاء عقدك الحالي المحدد في كتاب التعيين وأي حا7ت تمديد 
متعاقبة قد تكون تبعته، أود إعxمك أن مدير عمليات ا
ونروا في غزة قد وافق على تمديد 

  ...].[2018ديسمبر/كانون ا
ول  31خدماتكم حتى 

يُعنى باعتبار المدعي موظفا  2018يوليو/تموز  25تxحظ المحكمة أن القرار ا)داري ا
ول المؤرخ  .37

، فيعنى بتمديد تعيين 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  9فائضا على نحو مؤقت، أما القرار ا)داري الثاني المؤرخ 
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ألِغي بفعل القرار  2018يوليو/تموز  25المدعي. بناء على ذلك، تقضي المحكمة أن القرار ا)داري المؤرخ 

؛ وعليه، 7 تستوفي الدعوى شروط المقبولية 
ن القرار الطعين المؤرخ 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  9المؤرخ 

  انحل إلى الجدل. 2018يوليو/تموز  25

داري بفعل القرار ا) 2018يوليو/تموز  25توضح المحكمة أيضا أن مع إلغاء القرار ا)داري المؤرخ  .38

، لم يطرأ تغيير في نھاية المطاف على بنود تعيين المدعي، فقد عاد 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  9المؤرخ 

 9المدعي موظفا في الوكالة بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة، وھذا جلي أيضا من القرار المؤرخ 

الي المحدد في كتاب التعيين وأي الذي يشير إلى عقد المدعي بعبارة "عقدك الح 2018أكتوبر/تشرين ا
ول 

عxوة على ذلك، نظرا إلى طبيعة تعيين المدعي، وھو تعيين مؤقت غير  .حا7ت تمديد متعاقبة قد تكون تبعته"

ديسمبر/كانون ا
ول  31محدود المدة، فلم ينجم أثر عن التمديد الذي طرأ عليه، أي من خxل الرسالة المؤرخة 

  عمال رئيس مكتب الموارد البشرية في ا)قليم. المرسلة من القائم بأ 2018

ولو افترضنا على سبيل الجدل أن المدعي يطعن أيضا في قرار الوكالة القاضي بتمديد تعيينه، فإن ھذا  .39

قرار إيجابي كما قضت المحكمة في أحكام سابقة، وھو بذلك قرار 7 يجوز الطعن فيه 
نه قرار يصب في 

من حكمھا  29، والفقرة Abu Ata UNRWA/DT/2019/014حكم المحكمة من  24صالح المدعي (الفقرة 

Bagot 2017-UNAT-718.(  

ولو افترضنا أخيرا على سبيل الجدل أن المدعي يطعن أيضا في قرار الوكالة القاضي بإلغاء وظيفته،  .40

المدعي، بل  ينفھذا قرار غير خاضع لxستعراض القضائي 
نه في حد ذاته لم يحدث أثرا مباشرا في بنود تعي

 Nouinouشّكل عمx أدى إلى وضعه في حالة الفائض الوظيفي المؤقتة (حكم محكمة ا
مم المتحدة لxستئناف 

2019-UNAT-902  38-34الفقرات.(  
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  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .41

  الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية، وھي بذلك مردودة.  

  

  

  القاضي جان فرانسوا كوزانحضرة 

  2019سبتمبر/أيلول  9بتاريخ 

  .2019سبتمبر/أيلول  9أدِخل في السجل بتاريخ 

  لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة ا
ونروا للمنازعات، عّمان

  

  


	Case No: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_3_2: (وقّع)
	fill_1: 
	undefined: (وقّع)


