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  للمنازعات ا
ونروا محكمة

Case No.:  UNRWA/DT/JFO/2019/021  

Judgment No.:  UNRWA/DT/2020/012  

Date:  8 March 2020  

Original:  English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة:قلم 

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    عبد هللا  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا
مم المتحدة )غاثة

    وتشغيل 7جئي فلسطين في الشرق ا
دنى 

      

    حكم  

  محامي المدعي:

  المدعي يمثل نفسه

  محامي المدعى عليه:

ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا محمد مصطفى عبد هللا ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا
مم  .1

)غاثة وتشغيل 7جئي فلسطين في الشرق ا
دنى التي تُعرف أيضا باسم ا
ونروا المتحدة 

  ("المدعى عليه")، وھو قرار توجيه رسالة إليه.

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بصفة معلم على 1992نوفمبر/تشرين الثاني  1اعتبارا من  .2

في الزمن وإقليم ا
ردن. في مدرسة وقاص ا)عدادية للذكور في مكتب  1والخطوة  6الدرجة 

في  18والخطوة  11مدار أحداث ھذه الدعوى، كان المدعي يشغل وظيفة معلم على الدرجة 

  في مكتب إقليم ا
ردن. 4مدرسة مدينة إربد ا)عدادية للذكور رقم 

، وجه مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن إلى 2018أكتوبر/تشرين ا
ول  17في  .3

سؤولياته الرئيسية بصفته معلما بدوام كامل يعمل لدى الوكالة، وطلب المدعي رسالة تذّكره بم

نزاعاتھم  ركمعتفي تمثيل الموظفين في  الوقتإليه التوقف فورا عن تخصيص جزء كبير من 

  القانونية مع الوكالة.

، رفع المدعي طلب مراجعة قرار يطعن بموجبه 2018نوفمبر/تشرين الثاني  12في  .4

  . في الرسالة المذكورة

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا
ونروا للمنازعات 2019مارس/آذار  11في  .5

  .2019مارس/آذار  13("المحكمة")، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لرفع رده على 2019أبريل/نيسان  12في  .6

  .2019  أبريل/نيسان 14الدعوى، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 

، 2019أبريل/نيسان  24) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 089بموجب ا
مر رقم  .7

  قبلت المحكمة طلب المدعى عليه.

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى 2019مايو/أيار  24وفي  .8

  .2019مايو/أيار  26المدعي في 
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الوقت لترجمة الرد، ثم ، رفع المدعى عليه طلب تمديد 2019يونيو/حزيران  7في  .9

  .2019يونيو/حزيران  9أرِسل الطلب إلى المدعي في 

يونيو/حزيران  19) المؤرخ UNRWA/DT/2019( 121بموجب ا
مر رقم  .10

  ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده.2019

 ، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى،2019أغسطس/آب  5في  .11

  فأرِسلت الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه. 

من  9، رفع المدعي طلب تعليق تنفيذ القرار بموجب المادة 2020مارس/آذار  3في  .12

 4القواعد ا)جرائية للمحكمة ("القواعد")، ثم أرِسل طلب المدعي إلى المدعى عليه في 

  .2020مارس/آذار 

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .13

i( من تمثيل "أطراف عدة في قضايا من القواعد ا)جرائية الموظف  8نع المادة 7 تم

  "؛يدةعد

ii(  ل ساعاتmفي خضم تمثيل الموظفين، لم يتغيب المدعي عن أداء واجباته خ

العمل الرسمية إ7 في مناسبتين، وكان غيابه فيھما مصرحا به من الوكالة حسب 

  ا
صول؛ 

iii(  رغم وجود موظفين آخرين يمثلون موظفين أمام المحكمة، إ7 أن الوكالة خّصته

  ؛على نحو تعسفيبا7ستھداف، وأرسلت إليه رسالة "تذكير" 

iv( "إليه قرار ينتھك بنود تعيينه، كما ينتھك ا)طار  إن قرار توجيه رسالة "تذكير

  التنظيمي للوكالة؛ 

v( ترة فُرضت عليه؛القرار الطعين إنما ھو عقوبة تأديبية مست  

vi(  7 قيمة 7حتجاج القرار الطعين بـ"قانون وطني مبھم"، فالوكالة محكومة حصرا

  وقصرا بنظاميھا ا)داري وا
ساسي الداخليين؛ و 
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vii(  نشطته في تمثيل الموظفين أن تقوض مكتب المسؤول
7 يرى المدعي أنّى 

  القانوني المكلف بمساعدة الموظفين.

  يلتمس المدعي ما يلي: .14

i( سخ القرار الطعين؛ وف  

ii( .شطب الرسالة المعنية من ملف المركز الرسمي الخاص به  

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .15

i(  الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية من حيث ا7ختصاص الموضوعي، وذلك


ن المدعي 7 يطعن في قرار إداري قابل للطعن؛  

ii(  أصِدرت الرسالة لتذكير المدعي با7لتزامات المترتبة عليه بموجب ا)طار

  التنظيمي للوكالة، ولم تثبت عليه سوء سلوك، وما فرضت عليه أي تدبير تأديبي؛  

iii(  ليس للرسالة أي تبعات قانونية مباشرة على بنود تعيين المدعي؛  

iv( يا، وھذا لقب 7 كان للرسالة ما يبررھا، فالمدعي وصف نفسه مستشارا قانون

يمنح إ7 للمحامين الذين تلقوا تدريبا وأجيزت لھم ممارسة المھنة بموجب القانون 

  الوطني؛ 

v( ي ف الوكالة أن المدعي أمضى وقتا كبيرا تستدل لم يكن من مجافاة المعقول أن

تمثيل جمھور من الموظفين في قضايا عدة أمام المحكمة وأمام محكمة ا
مم المتحدة 

  ؛بما في ذلك أثناء ساعات العمل الرسمية، فلmستئنا

vi(  لم يفرض المدعى عليه على المدعي أمرا يوجب عليه عدم تمثيل الموظفين في

  النزاعات القائمة مع الوكالة؛ و

vii(  .جراءات أمام المحكمةxتشكل الدعوى إساءة استخدام جلية ل  
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يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا، وأن تفرض على المدعي تكاليف  .16

  دو7را أميركيا بسبب إساءة ا7ستخدام الجلية لxجراءات المقامة أمام المحكمة.  250بمبلغ 

  ا"عتبارات

  المقبولية وموضوع الدعوى

صف و لمدعى عليه فقد؛ أما ايطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي بتوجيه رسالة إليه .17

حيث  شروط المقبولية من عدم استيفائھا ، وينعى على الدعوىالرسالة على أنھا "رسالة تذكير"

  ا7ختصاص الموضوعي. 

على المحكمة أن تبت أو7 فيما إن كان يمكن اعتبار الرسالة المعنية تدبيرا تأديبيا أو  .18

  قرارا إداريا قابm للطعن؛ وتنص الرسالة على ما يلي:

  حضرة السيد عبد هللا،  

لمرفوعة إلى محكمة لقد تناھى إلى علم الوكالة من خmل الوثائق ا
وصفت نفسك و/أو  كعات وإلى نائبة المفوض العام أنزاا
ونروا للمن

تقلدت صفة المستشار القانوني، وھو لقب حصري للمحامين المدربين 
  ي. الذين أجيزت لھم ممارسة المھنة بموجب القانون الوطن

من القواعد ا)جرائية لمحكمة ا
ونروا للمنازعات  8صحيح أن المادة 
تجيز لطرف من أطراف القضية أن يمثله موظف من موظفي ا
ونروا، 
بيد أن القصد من ھذه القاعدة لم يكن السماح لموظف من موظفي الوكالة 
أن يكرس وقتا كبيرا في تمثيل أطراف عدة في قضايا متعددة؛ كما 7 

صفة مستشار قانوني، وأن يقدم  قلدتسمح ھذه القاعدة للموظف أن يت
المشورة القانونية أو ا7نخراط في التمثيل القانوني سواء بصورة 
تطوعية أو مدفوعة ا
جر بغض النظر إن كان ذلك الموظف يمتلك 
المؤھmت المطلوبة أم 7، فذلك الغرض يؤديه المكتب القانوني المكلف 

ظفين الذي أنشئ في ا
ونروا لتقديم المساعد القانوني بمساعدة المو
  المھنية للموظفين. 

ت ھذه الرسالة لتذكيرك با7لتزامات المترتبة عليك بموجب ءوعليه، جا
ا)طار التنظيمي للوكالة و7 سيما القيود المفروضة على قدرتك بصفتك 

ا
ونروا  من القواعد ا)جرائية لمحكمة 8ممثm للموظفين بموجب المادة 
  للمنازعات.

ومن مقاصد ھذه الرسالة أيضا تذكيرك بصفتك معلما يعمل لدى الوكالة 
  بدوام كامل أن مسؤوليتك الرئيسية ھي أن تكرس نفسك لھذه المھمة؛ 
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وعليه، يُطلب إليك أن تكف فورا عن ا
فعال التي قد يُنظر إليھا على 
ف ة الموظفين، وأن تكأنھا أفعال تقوض المكتب القانوني المكلف بمساعد
ب والمحترف.  المنتظر منك بموجب وعن تقلّد صفة المحامي المدرَّ

  تعيينك أن تكرس طاقاتك لتأدية دورك بصفتك معلما. 

يلزم من قراءة الرسالة عدم إمكانية اعتبارھا تدبيرا تأديبيا، حيث لم تفرض على المدعي  .19

من قاعدة النظام  5يبية المسطورة في الفقرة أي عقوبة بموجب القائمة المستنفدة للتدابير التأد

  .1.110ا)داري للموظفين المحليين رقم 

إن كانت الرسالة  المسألة المطروحة ا�ن على بساط البحث أمام المحكمة ھي النظر .20

المعنية مخالفة لبنود تعيين المدعي أم 7، وأن تقرر إن أمكن اعتبارھا قرارا إداريا قابm للطعن 

  أمام المحكمة. 

  على ا�تي:  1.11في ھذا الصدد، ينص النظام ا
ساسي للموظفين المحليين  .21

   ينشأ نظام إقامة عدل يتكون من درجتين:

ي النظام ا
ساسي لمحكمة ا
ونروا أ) بموجب الشروط المذكورة ف
، 4.11للمنازعات، المبسوط في النظام ا
ساسي للموظفين رقم 

وبموجب الشروط المذكورة في القواعد ا)جرائية لمحكمة ا
ونروا 
، تستمع المحكمة 5.11للمنازعات الواردة في النظام ا
ساسي رقم 

دعوى التي للدعوى التي يرفعھا موظف وتصدر حكما فيھا، وھي ال
    يرفعھا الموظف بھدف:

i الطعن في قرار إداري يُزعم أنه 7 يراعي بنود التعيين أو عقد (
التوظيف، بما في ذلك جميع أحكام النظامين ا
ساسي وا)داري 

    للموظفين ذات الصلة، وجميع ا)صدارات ا)دارية ذات الصلة؛

ii.الطعن في قرار إداري يفرض تدبيرا تأديبيا (    

م مما سبق أن الدعوى تكون مستوفية لشروط المقبولية فقط إذا كانت تطعن في قرار يلز .22

إداري خاضع لmستعراض القضائي. وفي ھذا المقام، عّرفت محكمة ا
مم المتحدة لmستئناف 

القرار ا)داري القابل  Ngokeng 2014-UNAT-460من حكمھا  26في الفقرة 

لت في معرض وضعھا للتعريف من معين الفقه القانوني لmستعراض القضائي كما يلي، وقد نھ

 Andronovفي قضية  1157الوارد في حكم المحكمة ا)دارية السابقة في حكمھا رقم 

(2003:(  
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ھو قرار أحادي الجانب تتخذه ا)دارة في قضية فردية محددة (فعل إداري  
ف القرار ه، يختلفردي) يُحِدُث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني، وعلي

ا)داري عن ا
فعال ا)دارية ا
خرى، كتلك ذات السلطة التنظيمية (المشار 
إليھا عادة بالنظام ا)داري للموظفين أو النظام ا
ساسي للموظفين)، وكذلك 
عن تلك التي 7 نتائج قانونية مباشرة لھا. ولما كان ذلك، تتسم القرارات 

بأنھا أحادية الجانب، وذات انطباق فردي، ا)دارية بأن ا)دارة تتخذھا، و
  وتحمل تبعات قانونية مباشرة.

  من القواعد ا)جرائية على ما يلي: 8تنص المادة  .23

. يجوز 
ي طرف عرض قضيته بنفسه أمام محكمة المنازعات، أو 1
  أن يمثله محام خارجي. 

. يجوز أيضا للطرف أن يمثله موظف حالي أو سابق في ا
ونروا أو 2

مانة العامة ل�مم المتحدة أو غيرھا من وكا7ت ا
مم المتحدة أو ا

  الوكا7ت المتخصصة. 

تفيد الرسالة الطعينة أن القصد من قاعدة النظام ا)داري ھذه "لم يكن السماح لموظف  .24

من موظفي الوكالة أن يكرس وقتا كبيرا في تمثيل أطراف عدة في قضايا متعددة"؛ كما تفيد 

صفة مستشار قانوني،  تقلدجرائية "7 تسمح للموظف أن يمن القواعد ا) 8مادة الرسالة أن ال

وأن يقدم المشورة القانونية أو ا7نخراط في التمثيل القانوني سواء بصورة تطوعية أو مدفوعة 

ا
جر بغض النظر إن كان ذلك الموظف يمتلك المؤھmت المطلوبة أم 7". وفي الختام، تذّكر 

نة المدعي با7لتزامات المترتبة عليه بموجب ا)طار التنظيمي للوكالة و"بالقيود الرسالة الطعي

  من القواعد ا)جرائية".  8المفروضة على قدرته بصفته ممثm للموظفين بموجب المادة 

بموجب الرسالة الطعينة، لم يطلب مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن إلى المدعي أن  .25

عال إلى أن يكف فورا عن ا
فأيضا يحد من أنشطته بصفته ممثm للموظفين فحسب، بل دعاه 

التي قد يُنظر إليھا على أنھا تقوض مكتب المسؤول القانوني المكلف بمساعدة الموظفين؛ وقد 

من القواعد  8للمادة  ھو ات ا
ونروا في ا
ردن طلباته ھذه على تفسيرهأقام مدير عملي

ا)جرائية، غير أن المحكمة 7 تتفق مع ھذا التفسير، فm شيء في القواعد ا)جرائية للمحكمة 

يمنع موظفا من أن يكون ممثm لموظف آخر في نزاعه القانوني مع الوكالة أو يحد من تكرار 

  الموظف لھذا النشاط.

وفي ھذا المقام، تضيف المحكمة أن القواعد ا)جرائية للمحكمة خالية تماما من أي شيء  .26

يعطي ا
ولوية لمكتب المسؤول القانوني المكلف بمساعدة الموظفين لتمثيل الموظفين أمام 
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المحكمة؛ بل تتفق المحكمة مع المدعي و7 تفھم كيف تقوض أنشطته بصفته ممثm للموظفين 

من القواعد  8من المادة الساطع الجلي ول القانوني المكلف بمساعدة الموظفين. مكتَب المسؤو

من حكم  33المحكمة حق أساسي من حقوق الموظفين (الفقرة  ما)جرائية أن خيار التمثيل أما

  ).Nimer 2018-UNAT-879محكمة ا
مم المتحدة لmستئناف 

مع ذلك، تتفق المحكمة مع ما ذھب إليه مدير عمليات ا
ونروا في ا
ردن من أن  .27

المسؤولية ا
ساسية للمدعي بصفته معلما يعمل لدى الوكالة ھي ضمان تأدية واجباته معلما 7 

رير عند النظر في أحدث ثmثة تقالكن، أن يدع دوره ممثm للموظفين يعطل واجباته الرئيسية. 

المدعي، يبين أن مقدار الوقت الذي خصصه المدعي لدوره ممثm للموظفين لم يؤثر تقييم أداء 

  سلبا على أداء واجباته في وظيفة معلم.

تشدد المحكمة على حق الموظفين في التماس المشورة القانونية من محام خارجي، أو  .28

ابق من من مكتب المسؤول القانوني المكلف بمساعدة الموظفين، أو من موظف حالي أو س

موظفي الوكالة أو غيرھا من الوكا7ت ا
ممية في معترك نزاعاتھم مع ا)دارة، فكما تقدم في 

حيث إن رسالة مدير عمليات وسالف البيان، ھذا حق أساسي لكل موظف من الموظفين. 

ا
ونروا في ا
ردن تحد على نحو جلي من حق الموظفين ا
ساسي في اختيار محاميھم، أو 

  المدعي كما الحال في القضية الماثلة أمامنا، فm مناص من نقضھا. في اختيار

لما كان ذلك، وحيث إن الرسالة الطعينة مخالفة لبنود تعيين المدعي بما في ذلك حقه في  .29

من القواعد ا)جرائية للمحكمة، فإن  8تمثيل موظفين آخرين أمام المحكمة بموجب المادة 

وفي موضوع الدعوى، لّما كانت الرسالة الطعينة تضع  الدعوى مستوفية لشروط المقبولية.

قد فقيودا غير شرعية على حقوق المدعي في تمثيل موظفين آخرين في نزاعاتھم مع الوكالة، 

  .  جاء ھذا الحكم ناقضا لھا

  طلب المدعي لتعليق تنفيذ القرار، وطلب المدعى عليه لفرض تكاليف على المدعي.

كمة أعmه، انحل طلب المدعي لتعليق القرار إلى الجدل؛ في ضوء ما خلُصت إليه المح .30

  أما طلب المدعى عليه لفرض تكاليف على المدعي فھو مرفوض.

  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .31
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i( الدعوى مستوفية لشروط المقبولية؛  

ii(  فسخ القرار الطعين؛  

iii(  للموظفين يجب mته أ7 تعطل مھامه بصفتذكير المدعي أن واجباته بصفته ممث

  معلما يعمل لدى الوكالة؛ و

iv(  يجب أن يضاف ھذا الحكم إلى ملف المركز الرسمي الخاص بالمدعي على ھيئة

  ملحق بالرسالة الطعينة. 

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان

  2020مارس/آذار  8بتاريخ 

  .2020مارس/آذار  8أدِخل في السجل بتاريخ 

  المحكمة في عّمانلوري مكناب، رئيسة قلم 
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