
 

Page 1 of 17 

  

 محكمة األونروا للمنازعات 
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Original: English 

 

   جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                       :أمام

 عّمان                      قلم المحكمة:

 لوري مكناب         رئيسة قلم المحكمة: 

 

 زقوت 

 

 ضد 

 

 المفوض العام 

 لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

 وتشغيل الجئي فلسطين 

           

 حكم

_________ _________________ 

 

 :  يمحامي المدع 

 المدعي يمثل نفسه 

 

 محامي الُمدعى عليه: 

   ريتشل إيفرز )إدارة الشؤون القانونية( 
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 مقدمة 

 

وكالة األمم المتحدة  ااتخذته ات ضد قرارأربع دعاوى )"المدعي"(  أشرف زقوت  رفع .1

م األونروا )"المدعى  اسإلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي تعرف أيضا ب 

 .عليه"(، وذلك بشأن تمديد عقده محدود المدة

 الوقائع

باحث اجتماعي   بصفةفي الزمن مدار الدعاوى الحاضرة، كان المدعي موظفا لدى الوكالة  .2

 بموجب عقد محدود المدة في مكتب إقليم غزة. 

 

وض العام أن ، أعلن المف2018يناير/كانون الثاني  17في بيان إلى جميع الموظفين في  .3

مليون دوالر أميركي   60إلى  2018حكومة الواليات المتحدة قلصت مساهمتها للوكالة في عام 

 مليون دوالر أميركي.  350التي بلغت  2017مقارنة بمساهمتها في عام  

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

غزة الضوء على الصعوبات المالية التي تواجه الوكالة في أعقاب تخفيض   عمليات األونروا في

المساهمات الممنوحة للوكالة، وذكر على وجه الخصوص أن "التخفيض الهائل في التمويل ]...[، 

من جانب أكبر مانحي األونروا ]الواليات المتحدة األميركية[ لكل  2018الذي كان متوقعا في عام 

 مج ونداءات الطوارئ، قد أغرق الوكالة في أزمة وجودية حادة ومفاجئة". من ميزانية البرا

 

على إثر األزمة المالية التي واجهت الوكالة، أوصت نائبة المفوض العام في مذكرة تاريخها  .5

  548المفوض العام بزيادة عدد الوظائف ذات الدوام الجزئي في غزة بمقدار  2018يوليو/تموز  4
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موظفا، فوافق المفوض العام على هذه   113موظفا، واالستغناء عن  280 وظيفة، وإعادة توزيع

 .2018يوليو/تموز    5التوصية في 

يونيو/حزيران   27بموجب رسالة من رئيس مكتب الموارد البشرية في اإلقليم تاريخها  .6

  31، ُمدد عقد المدة المحدودة الذي يحمله المدعي شهرا واحدا، بحيث ينقضي في 2018

 . )"القرار الطعين األول"(  2018ز يوليو/تمو

 

، أطلع المفوض العام الموظفين على مستجدات األثر الذي أحدثته  2018يوليو/تموز  7في  .7

األزمة المالية، وسرد وصفا لإلجراءات سالفة الذكر التي تعتزم الوكالة اتخاذها لمواجهة تحديات  

 خفض التمويل بصورة أفضل.

 
رسالة موقعة من مدير عمليات األونروا في غزة  لمدعيا، تسلم 2018يوليو/تموز  25في  .8

مدد بعد ، وأنه لن يُ 2018أغسطس/آب  31عقده محدود المدة ُمدد شهرا واحدا، أي حتى تُعلمه أن 

 . التاريخ )"القرار الطعين الثاني"( ذلك

  بعد اتفاق توصل إليه مدير عمليات األونروا في غزة واتحاد الموظفين المحليين في غزة في  .9

على   2018، ُمدد عقد المدة المحدودة للمدعي حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018سبتمبر/أيلول  1

 أساس الداوم الكامل.

 ، طلب المدعي مراجعة القرار الطعين األول. 2018سبتمبر/أيلول   23في  .10

 . الثاني، طلب المدعي مراجعة القرار الطعين 2018سبتمبر/أيلول   23في  .11

، رد مدير عمليات األونروا في غزة  2018وفمبر/تشرين الثاني ن  22مؤرخة بموجب رسالة  .12

طلبه أجيب. وعليه، أعلم مدير  القرار الطعين األول، وأعلمه أن على طلب المدعي لمراجعة

  1اعتبارا من أنه سيُعاد إلى وظيفته ذات العقد محدود المدة عمليات األونروا في غزة المدعي 
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ديسمبر/كانون األول  31يحمل العقد تاريخ انقضاء منقح هو  ، على أن2018أكتوبر/تشرين األول 

 )"القرار الطعين الثالث"(. 2018

، رفع المدعي دعواه أمام محكمة األونروا للمنازعات 2018نوفمبر/تشرين الثاني  23في  .13

بشأن القرار الطعين األول، فسجلت هذه الدعوى باسم القضية  

UNRWA/DT/GFO/2018/204  (؛ وأرِسلت هذه الدعوى األولى  2018/ 204)القضية رقم

 . 2018ديسمبر/كانون األول  2إلى المدعى عليه في  

، رفع المدعي دعوى أخرى أمام المحكمة بشأن القرار  2018نوفمبر/تشرين الثاني  23في  .14

)القضية   UNRWA/DT/GFO/2018/599الطعين الثاني، فسجلت هذه الدعوى باسم القضية 

 . 2019مايو/أيار  6إلى المدعى عليه في   الثانيةهذه الدعوى (؛ وأرِسلت 599/2018رقم 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على 2018ديسمبر/كانون األول  31في  .15

يوما تقويميا المادة  30خارج المهلة الزمنية التي تحددها بـ 2018/ 204القضية رقم الدعوى في 

 فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه.( من القواعد اإلجرائية للمحكمة، 1)6

  2019يناير/كانون الثاني  10المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 011بموجب األمر رقم  .16

 ، وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه. 204/2018في القضية رقم  

 ، طلب المدعي مراجعة للقرار الطعين الثالث.2019يناير/كانون الثاني   24في  .17

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى في القضية رقم  2019 فبراير/شباط 22في  .18

 .2019فبراير/شباط   24إلى المدعي في  1رقم "(، فأرِسل الرد 1)"الرد رقم  204/2018

، أودع المدعي دعوى ثالثة أمام المحكمة بشأن القرار الطعين  2019فبراير/شباط  23في  .19

القضية  ") UNRWA/DT/GFO/2019/014فسجلت هذه الدعوى باسم القضية رقم الثالث، 

 . 2019فبراير/شباط  26(؛ وأرِسلت هذه الدعوى الثالثة إلى المدعى عليه في "014/2019رقم 
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، فأرِسل 1د رقم ، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة الر2019مارس/آذار  8في  .20

 . 2019مارس/آذار  10الطلب إلى المدعي في 

أجابت ، 2019مارس/آذار  20المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 060بموجب األمر رقم  .21

 . 1لترجمة رده رقم المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت 

، أودع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى في  2019مارس/آذار  28في  .22

ميا  يوما تقوي 30خارج المهلة الزمنية التي تحددها بـ"( 3)"الرد رقم  2019/ 014القضية رقم 

مارس/آذار  31( من القواعد اإلجرائية للمحكمة، فأرِسل الطلب إلى المدعي في 1)6المادة 

2019. 

، رفع المدعى عليه طلبا لدمج ثالث قضايا بما فيها القضية رقم  2019أبريل/نيسان  5في  .23

 .2019أبريل/نيسان  7)"طلب الدمج"(، فأرِسل الطلب إلى المدعي في  204/2018

في  2019أبريل/نيسان  10المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 076قم بموجب األمر ر .24

 .3لتمديد الوقت لرفع رده رقم  ، أجابت المحكمة طلب المدعى عليه014/2019القضية رقم  

في  2019أبريل/نيسان  10المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 078بموجب األمر رقم  .25

 لمدعى عليه لدمج القضايا. ، أجابت المحكمة طلب ا204/2018ا، بما فيها القضية ثالث قضاي

، أودع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده الموحد في ثالث 2019مايو/أيار  7في  .26

بشأن طلب الدمج )"الرد الموحد"(، فأرِسل الطلب إلى  2019/ 014قضايا من بينها القضية رقم 

 . 2019مايو/أيار   7المدعي في 

، أجابت 2019مايو/أيار  19ؤرخ الم (UNRWA/DT/2019) 105رقم بموجب األمر  .27

 المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده الموحد.
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، أودع المدعي دعوى رابعة أمام المحكمة بشأن القرار الطعين  2019مايو/أيار  25في  .28

  UNRWA/DT/GFO/2019/043فسجلت هذه الدعوى باسم القضية رقم الثالث مرة أخرى، 

  29وأرِسلت هذه الدعوى الرابعة إلى المدعى عليه في (؛ 2019/ 043)"القضية رقم 

 . 2019مايو/أيار

  2، رفع المدعى عليه رده الموحد، فأرِسل إلى المدعي في 2019مايو/أيار  31في  .29

 . 2019يونيو/حزيران  

، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه مرة أخرى تمديد الوقت 2019يونيو/حزيران  9في  .30

 طلبه هذا إلى المدعي في اليوم نفسه.  ، فأرِسل3إليداع رده رقم 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده الموحد، 2019يونيو/حزيران  17في  .31

 فأرِسل طلبه هذا إلى المدعي في اليوم نفسه. 

في  2019 يونيو/حزيران 19المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 122رقم بموجب األمر  .32

مرة أخرى لرفع رده ة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت ، أجابت المحكم2019/ 014القضية رقم 

 . 3رقم 

، 2019يونيو/حزيران  27المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 130رقم بموجب األمر  .33

 أجابت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده الموحد.

د )"الر 2019/ 043، رفع المدعى عليه رده في القضية رقم 2019يونيو/حزيران  28في  .34

 .2019يونيو/حزيران    30إلى المدعي في  4"(، فأرِسل الرد رقم 4رقم 

 7، فأرِسل إلى المدعي في 3، أودع المدعى عليه رده رقم 2019يوليو/تموز  5في  .35

 . 2019يوليو/تموز 
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، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه تمديد الوقت لرفع رده على 2019يوليو/تموز  10في  .36

يوما تقويميا المادة  30خارج المهلة الزمنية التي تحددها بـ"( 2رقم  )"الرد  2018/ 599الدعوى 

 .2019يوليو/تموز    11 ( من القواعد اإلجرائية للمحكمة، فأرِسل الطلب إلى المدعي في1)6

في   2019يوليو/تموز  21المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 146رقم بموجب األمر  .37

 . عى عليه، أجابت المحكمة طلب المد 599/2018القضية رقم  

، فأرِسل 3، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده رقم 2019يوليو/تموز  22في  .38

 الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 

، فأرِسل 4، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده رقم 2019يوليو/تموز  22في   .39

 الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. 

، أجابت 2019أغسطس/آب  6المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 153رقم بموجب األمر  .40

 . 3المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده رقم 

، أجابت 2019أغسطس/آب  6المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 154رقم بموجب األمر  .41

 . 4المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده رقم 

عليه طلبا لتمديد الوقت مرة أخرى لرفع رده رقم ، رفع المدعى 2019أغسطس/آب  21في  .42

 ، فأرِسل طلب المدعى عليه إلى المدعي في اليوم نفسه.2

، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده الموحد، فأرِسلت 2019سبتمبر/أيلول  2في  .43

 الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه.

، وافقت  2019مبر/أيلول سبت 3المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 177رقم بموجب األمر  .44

 . 2المحكمة على طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده رقم 
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 25، فأرِسل إلى المدعي في 2، رفع المدعى عليه رده رقم 2019سبتمبر/أيلول  24في  .45

 . 2019سبتمبر/أيلول 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده رقم 2019أكتوبر/تشرين األول  10في  .46

 فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم نفسه. ،2

أكتوبر/تشرين األول  20المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 207رقم بموجب األمر  .47

 .2 ، أجابت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده رقم2019

،  2، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده رقم 2019ديسمبر/كانون األول  22في  .48

 . 2019ديسمبر/كانون األول  23لترجمة إلى المدعي في فأرِسلت ا

 
 حجج المدعي 

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .49

 

i)  رغم تمديد عقده محدود المدة مرات عدة، لم ترتفع درجته أو خطوته؛ و 

ii)   أجريت عمليات تمديد عقده محدود المدة بطريقة تنتهك اإلطار التنظيمي للوكالة انتهاكا

 جليا. 

 

 ا يلي: يلتمس المدعي م .50

 

i)  فسخ القرارات الطعينة؛ 

ii)  إعادته إلى العمل بنظام الدوام الكامل؛ و 
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iii)   التعويض عن جميع الخسائر المالية الناجمة عن القرارات الطعينة مثل الرواتب

 واالستحقاقات. 

 

 حجج المدعى عليه 

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .51

 

i. إداري الحق، وبذلك ال تقوم   جب فعلأبِطلت القرارات موضوع الدعوى األولى والثانية بمو

 أمام المحكمة؛ هاتان الدعويان

ii.   الدعويان الثالثة والرابعة ال تستوفيان شروط المقبولية ألنهما طعنتا في القرار نفسه، أال وهو

 رد الوكالة على طلب المدعي لمراجعة القرار.

 

 وى بكاملها. ايلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدع .52

 

 االعتبارات 

 

 الدمج

 

بعد النظر في الدعاوى، ترى المحكمة أن من المالئم دمج الدعاوى الماثلة أمامها، وإصدار  .53

حكم واحد فيها، علما أن هذا الدمج يلغي الدمج السابق الذي أمرت به المحكمة بشأن القضية رقم  

204/2018 . 
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 204/2018لقضية رقم  ا

 على ما يلي:  1.11ينص النظام األساسي للموظفين المحليين رقم  .54

 

 يكون هناك نظام رسمي إلقامة العدل يتألف من درجتين: 

 

ن بي بموجب الشروط المذكورة في النظام األساسي لمحكمة األونروا للمنازعات، الم (أ)

، وبموجب الشروط المذكورة في القواعد 4.11في النظام األساسي للموظفين رقم 

نة في النظام األساسي للموظفين رقم محكمة األونروا للمنازعات المبيإلجرائية لا

، تستمع المحكمة للدعوى التي يرفعها موظف وتصدر حكما فيها، وهي 5.11

 الدعوى التي يرفعها الموظف بهدف: 

 

(i) ه ال يراعي بنود التعيين أو عقد الطعن في قرار إداري يـُزعم أن

أحكام النظامين األساسي واإلداري  التوظيف، بما في ذلك جميع

 للموظفين ذات الصلة، وجميع اإلصدارات اإلدارية ذات الصلة؛  

(ii)  .الطعن في قرار إداري يفرض تدبيرا تأديبيا 

 

يلزم مما سبق أن الدعوى تستوفي شروط المقبولية فقط إذا كانت تطعن في قرار إداري؛  .55

، ال ن الطريقة التي تُعرض فيها الدعوىوتتحلى هذه المحكمة عموما برحابة صدر واسعة بشأ 

التي يكون فيها المدعي ممثال لنفسه. وحتى عندما ال تكون الدعوى واضحة تماما، تحاول   سيما

المحكمة فهم ماهية القرار الذي يطعن فيه المدعي. ولتحقيق هذا الغرض، تنظر المحكمة أيضا في  

التي رفعها. يشير المدعي في ملحقات طلب مراجعة القرار الذي رفعه المدعي، وكذلك في ال
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إلى قرارات مختلفة اتخذتها الوكالة في مسألة  ، وتحديدا في الدعوى األولى،القضية الحاضرة

تمديد عقده محدود المدة؛ ومع أن المدعى عليه أثار مسألة مقبولية الدعوى في رده بسبب عجزها  

يم أي توضيح في المسألة. ولهذا السبب عن تحديد القرار الطعين، إال أن المدعي لم يحاول تقد 

وحده، كان بإمكان المحكمة أن تقضي بعدم مقبولية الدعوى من حيث االختصاص الموضوعي، 

 وذلك لعجز الدعوى عن تحديد القرار الطعين.

يونيو/حزيران   27رغم ذلك، يبدو للمحكمة أن المدعي يطعن في قرار الوكالة المؤرخ  .56

. لكن،  2018يوليو/تموز  31إلى  1ه محدود المدة شهرا واحدا من ، وهو قرار تمديد عقد 2018

كما قضت المحكمة في سابق أحكامها، يعد هذا قرارا إيجابيا ال يجوز الطعن فيه ألنه لصالح  

 .(Abu Ata UNRWA/DT/2019/014من حكم المحكمة  24المدعي )انظر الفقرة  

محدود المدة الذي يحمله المدعي ثالث  عالوة على ذلك، وكما ذكر المدعى عليه، ُمدد العقد  .57

 25( بموجب رسالة مدير عمليات األونروا في غزة المؤرخة 1)  :مرات أخرى كما يلي 

( على إثر اتفاق بين مدير عمليات 2؛ ) 2018أغسطس/آب  31، حيث ُمدد حتى 2018يوليو/تموز 

؛ 2018سبتمبر/أيلول  30األونروا في غزة واتحاد الموظفين المحليين في غزة، حيث ُمدد حتى 

،  2018نوفمبر/تشرين الثاني  22بموجب رسالة مدير عمليات األونروا في غزة المؤرخة  (3و)

 . 2018ديسمبر/كانون األول  31 حيث ُمدد حتى

ألغي   2018يونيو/حزيران  27بناء على ذلك، تجد المحكمة أن القرار الطعين األول المؤرخ  .58

ارات المذكورة القاضية بتمديد عقد المدة المحدودة الذي يحمله  قبل رفع الدعوى األولى بفعل القر

 المدعي؛ وعليه، ال تستوفي الدعوى األولى شروط المقبولية.

 

    599/2018القضية رقم  
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، وهو  2018يوليو/تموز  25في الدعوى الثانية، يطعن المدعي في قرار الوكالة المؤرخ  .59

؛ وتنطبق االعتبارات 2018أغسطس/آب  31إلى  1 قرار تمديد عقده محدود المدة شهرا واحدا من

 مع مراعاة االختالفات.سالفة البيان على هذه الدعوى الثانية 

  2018يوليو/تموز  25لما كان ذلك، تخلص المحكمة إلى أن القرار الطعين الثاني المؤرخ  .60

مدة المحدودة الذي ألغي قبل رفع الدعوى الثانية بفعل القرارات سالفة الذكر القاضية بتمديد عقد ال

  ؛ وعليه، ال تستوفي الدعوى شروط المقبولية.يحمله المدعي

 

 2019/ 043و  014/2019القضيتان رقم  

من هذا الحكم، رفع المدعي دعويين منفصلتين   28والفقرة  19كما تقدم الذكر في الفقرة  .61

مدد عقده محدود الذي  2018نوفمبر/تشرين الثاني  22ا في قرار الوكالة المؤرخ ميطعن بموجبه

 . 2018ديسمبر/كانون األول  31المدة إلى 

  23كان هذا القرار الطعين الثالث ردا على طلب مراجعة القرار، أال وهو الطلب المؤرخ  .62

بفقه محكمة  لمدعى عليه لهذا السبب، مستشهداالذي رفعه المدعي. ويحاجج ا 2018أغسطس/آب 

بأن رد ، Kalashink 2016-UNAT-661كمها حمن  29الفقرة األمم المتحدة لالستئناف في 

الوكالة على طلب مراجعة القرار ليس قرارا قابال الستعراض القضائي، مما يجعل هاتين  

 ن غير مستوفيتين لشروط المقبولية. الدعويي

 Kalashinkمن حكمها  30و 29قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرتين  .63

2016-UNAT-661  :بما يلي 
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ا كان ذلك، من العدل القول إن الجمعية العامة في معرض سن ها أحكام النظام  لم  . 29

األساسي لمحكمة األمم المتحدة للمنازعات لم تعتبر أن رد اإلدارة على طلب التقييم  

اإلداري قرارا "أنتج تبعات قانونية مباشرة" تؤثر في بنود تعيين الموظف أو شروطه؛ 

تقدم في سالف البيان، فإن "طبيعة القرار، واإلطار بل على العكس من ذلك، وكما 

، وتبعات القرار" كلها تدعم االستنتاج أن رد القرار التنظيمي الذي اتُخذ بموجبه

فإنما الرد  ؛اإلدارة على طلب التقييم اإلداري ليس قرارا قابال لالستعراض القضائي

 يدا.بال تقاضي، وليست قرارا جد فرص لإلدارة لحل مظلمة الموظف 

. إذا لم يكن القرار نفسه خاضعا لالستعراض القضائي، فال تكون اإلجراءات التي 30

يستطيع  اتبعتها اإلدارة في الوصول إلى القرار خاضعة لالستعراض القضائي؛ وال

كاالشنيك خلق حق في الطعن في اإلجراءات التي اتبعتها اإلدارة في الرد على السيد 

ما ال يكون ذلك الحق موجودا في النظام اإلداري للموظفين طلبات التقييم اإلداري عند 

والرد للتقييم أو غيره. وتتمتع اإلدارة باالجتهاد في كيفية النظر في طلبات الموظفين 

عليها، وهو اجتهاد ال يخضع لإلدارة التفصيلية على يد الموظفين، بل كما تقدم الذكر، 

 ه الطلبات.يحق لإلدارة أن تختار عدم الرد أصال على هذ 

 

ق المحكمة بين قضية  .64 والقضايا الحاضرة لألسباب أولها أن آلية الوكالة   Kalashnikتفر 

للرد على طلبات مراجعة القرار تختلف عما هو منصوص عليه في النظام اإلداري للموظفين في  

ار. وفي تقييم إداري تضطلع بالنظر في طلبات مراجعة القر ةاألمم المتحدة، فليس في الوكالة وحد 

 على ما يلي:   2.111هذا المقام، تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم 

 

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

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين األساسي  
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صلة، وذلك بموجب واإلداري للموظفين وجميع اإلصدارات اإلدارية ذات ال

)أ(، اتباع الخطوة األولى وهي رفع   1.11النظام األساسي للموظفين رقم 

 طلب كتابي لمراجعة القرار إلى: 

 

مدير المكتب اإلقليمي لألونروا المسؤول عن  .أ

المكتب اإلقليمي، وذلك في حالة أن يكون  

 الموظف موظفا في أحد المكاتب اإلقليمية؛ و 

حالة أن يكون  مدير الموارد البشرية في .ب 

 الموظف موظفا في الرئاسة العامة.

]...[ 

 

 جري مراجعة القرار: . يُ 4

 

)أ( نائب المفوض العام، وذلك عندما يكون الموظف في الرئاسة العامة، أو 

 .عندما يكون موظفا في اإلقليم وأن يكون متخذ القرار هو مدير اإلقليم

ــيم المعإلمــدير ا )ب( ــرةـنـ قل حســب  المــوارد البشــرية ي بعــد التشــاور مــع دائ

عندما ال يكون مـدير عندما يكون الموظف موظفا في اإلقليم واالقتضاء، وذلك 

 اإلقليم هو متخذ القرار الطعين.

 

يوما تقويميا من   30بلغ الموظف بنتيجة مراجعة القرار كتابيا في خالل . يُ 5

ي المطعون  تسل م طلب مراجعة القرار، وما لم تكن النتيجة فسخا للقرار اإلدار
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فيه ينبغي إعالم الموظف بأحكام النظامين األساسي واإلداري للموظفين  

 .الضابطة لعملية رفع قرار إداري مطعون فيه إلى محكمة األونروا للمنازعات

استعراض طلبات المدعي بناء على ذلك، ال يتمتع مدير اإلقليم في القضية الحاضرة بسلطة  .65

أيضا بسلطة اتخاذ قرار بشأن تمديد عقد المدة المحدودة الذي لمراجعة القرار فحسب، بل يتمتع 

ينص رد مدير عمليات األونروا في غزة على طلب مراجعة يحمله المدعي. وفي هذا المقام، 

 القرار الذي رفعه المدعي على ما يلي: 

 

 حضرة السيد زقوت المحترم،

 

 الموضوع: تجيد العقد محدود المدة 

 

لمراجعة قرار عدم تجديد  2018أغسطس/آب  23طلبك المؤرخ عطفا على 

، أكتب إليك 2018سبتمبر/أيلول  30عقدك محدود المدة الذي انقضى في 

 طلبك قد أجيب. أن ألعلمك

ونتيجة لذلك، ستُعاد إلى وظيفتك، أال وهي وظيفة الباحث االجتماعي، بعقد 

انقضاء  مع تاريخ  2018أكتوبر/تشرين األول  1المدة المحدودة اعتبارا من 

مع إعادة استحقاقاتك السابقة   2018ديسمبر/كانون األول  31منقح هو 

 )التشديد في األصل(]...[
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يبين من رد مدير عمليات األونروا في غزة على المدعي أنه لم يوافق فحسب على طلب  .66

المدعي لمراجعة القرار على اعتبار أن ذلك من سلطته في هذا الشأن، بل قرر أيضا ممارسة  

هاده والموافقة على تمديد عقد المدة المحدودة الذي يحمله المدعي بموجب سلطته التي تجيز له  اجت

قراران منفصالن ومتغايران، وال   هذان الفعالن من جانب مدير عمليات األونروا في غزة ذلك.

شك لدى المحكمة في أن قرار مدير عمليات األونروا في غزة تمديد عقد المدة المحدودة الذي 

حمله المدعي قرار إداري أسفر عن تبعات قانونية مباشرة تؤثر في بنود تعيين المدعي وشروطه.  ي

من ولما كان ذلك، ال أساس لحجة المدعى عليه بشأن أسس عدم مقبولية الدعويين الثالثة والرابعة 

 دعاوى المدعي. 

عي يطعن في قرار مع ذلك، ال تستوفي الدعويان الثالثة والرابعة شروط المقبولية ألن المد  .67

؛ وكما تقدم البيان،  2018ديسمبر/كانون األول  31الوكالة القاضي بتمديد عقده محدود المدة حتى 

 هذا قرار إيجابي ال يجوز الطعن فيه ألنه في صالح المدعي. 

أن المدعي يطعن أيضا في قرار تمديد عقده محدود على سبيل الجدل في الختام، لو افترضنا  .68

فقط وليس لمدة أطول، فإننا نشير إلى ما درج عليه فقه  2018يسمبر/كانون األول د  31المدة حتى 

 .Abu Ouda et alمحكمتنا سالفا، ومن ذلك حكمها الصادر مؤخرا 

UNRWA/DT/2019/046  منه. ومقتضى ذلك الفقه أن العقود   46-43وتحديدا في الفقرات

ى أي نوع آخر من التعيينات. وعالوة على  محدودة المدة ال تحمل توقعا بالتجديد أو التحويل إل

على هذه القضية الحاضرة مع مراعاة   Abu Ouda et alمن الحكم  53-47ذلك، تنطبق الفقرات 

االختالفات. وعليه، ال مناص من رد اعتراض المدعي على قرار الوكالة تمديد عقده محدود المدة 

 فقط. 2018ديسمبر/كانون األول  31حتى  

 

 الخالصة

 
 يسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: تأس .69
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 . الدعاوى مردودة 

 

ِّّع(       )ُوقـ

 القاضي جان فرانسوا كوزان 

 2020  فبراير/شباط 12بتاريخ 

 

 

َل في السجل    2020 فبراير/شباط 12 بتاريخأدخِّ

ِّّع(        )ُوقـ

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.   


