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 محكمة األونروا للمنازعات 

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2019/046  

Judgment No.: UNRWA/DT/2020/021  

Date: 21 April 2020 

Original: English 

 

   جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                       :أمام

 عّمان                      قلم المحكمة:

 لوري مكناب         رئيسة قلم المحكمة: 

 

 

 النجار 

 

 ضد 

 

 المفوض العام 

 لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

 وتشغيل الجئي فلسطين 

           

 مستعجل  حكم

 __________________________ 

 

 

 :  يةمحامي المدع

 المدعية تمثل نفسها 

 

 محامي الُمدعى عليه: 

 )إدارة الشؤون القانونية(   ريتشل إيفرز 
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 مقدمة 

 

"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة  ة )"المدعيرفعتها ناديا النجار هذه دعوى  .1

التي تعرف أيضا باسم األونروا )"المدعى عليه"(، وهو  وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى، 

 . 2019رفض طلبها للمشاركة في مراقبة االمتحان اإلليكتروني للمعلمين لعام قرار 

 

 الوقائع 

 

مارس/آذار    26الحياة الوظيفية في الموارد البشرية مؤرخة  بموجب رسالة إلى مسؤول إدارة   .2

، عبرت المدعية عن اهتمامها في المشاركة في مراقبة االمتحان اإلليكتروني للمعلمين لعام  2019

 كما يلي:  2019

 

يرجى العلم أني مهتمة في المشاركة في مراقبة امتحان المعلمين في حالة اعتذر أي  

أو إذا احتجتم إلى المزيد من األعضاء. وسأقدر لكم  من المشاركين عن الحضور 

 النظر في طلبي هذا، فأنا لم أشارك في هذا النشاط من قبل. 

 

في اليوم نفسه، رد مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية على الرسالة اإلليكترونية   .3

 التي أرسلتها المدعية، وذكر جملة أمور منها ما يلي:  

 

ألفت عنايتِك إلى أنه إذا توفر مجال للنظر في استخدام المزيد من موظفي الموارد  

موظفين العاملين في قسم االستقدام. وفي  البشرية لهذا الغرض، فستعطى األولوية لل

للحاق]النص   ISOن الماضي، فقد أشركنا أشخاصا تقنيين من قسم م ضوء خبرتنا 

 في عملية االستقدام الكبيرة.  منقول[ 
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، تسلّم مدير شؤون األونروا في األردن طلب المدعية لمراجعة  2019أبريل/نيسان  4في  .4

 .  2019للمشاركة في مراقبة االمتحان اإلليكتروني للمعلمين لعام    القرار بشأن عدم الموافقة على طلبها 

 

 ، ثبت مدير شؤون األونروا في األردن القرار الطعين. 2019أبريل/نيسان   22في  .5

 
، ُرفعت الدعوى أمام محكمة األونروا للمنازعات )"المحكمة"(،  2019يونيو/حزيران    3في   .6

 . 2019يونيو/حزيران   4ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 

 
، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه اإلذن للمشاركة في اإلجراءات  2019يوليو/تموز    5في   .7

 .  2019يوليو/تموز    7وقت لرفع رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعية في لوتمديد ا

 
،  2019يوليو/تموز  17المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 142بموجب األمر رقم  .8

 محكمة على طلب المدعى عليه. وافقت ال

 
، رفع المدعى عليه طلبا ينشد فيه المزيد من الوقت لرفع رده،  2019أغسطس/آب  7في  .9

 . 2019أغسطس/آب  8فأرِسل الطلب إلى المدعية في 

 
،  2019أغسطس/آب  19المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 167بموجب األمر رقم  .10

 وقت لرفع رده على الدعوى. وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه لمزيد من ال

 
، رفع المدعى عليه طلبا يلتمس فيه رد الدعوى بحكم مستعجل،  2019سبتمبر/أيلول    18في   .11

 . 2019سبتمبر/أيلول  19فأرِسل طلبه إلى المدعية في 

 
، أودعت المدعية ردها على طلب المدعى عليه لرد الدعوى  2019سبتمبر/أيلول  24في  .12

طلبا إلظهار وثائق؛ ثم أرِسل رد المدعية وطلبها إلى المدعى عليه في  بحكم مستعجل، كما رفعت 

 . 2019سبتمبر/أيلول  26
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، اعترض المدعى عليه على طلب المدعية إلظهار وثائق،  2019أكتوبر/تشرين األول    4في   .13

 . 2019أكتوبر/تشرين األول  6فأرِسل اعتراض المدعى عليه إلى المدعية في 

 

 

 االعتبارات 

 

 تمهيدية مسألة  

 

أودعت المدعية طلبا إلظهار وثائق، لكن المدعى عليه اعترض على ذلك. ونظرا إلى أن   .14

 إظهار الوثائق المعنية لن يحدث فرقا في نتيجة هذا الحكم، ترفض المحكمة طلب المدعية. 

 

 الحكم المستعجل

 

روني للمعملين  تطعن المدعية في قرار عدم الموافقة على طلبها للمشاركة في االمتحان اإلليكت .15

؛ أما المدعى عليه فيحاجج أن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية من حيث  2019لعام 

االختصاص الموضوعي ألن القرار المعني ليس قرارا إداريا خاضعا لالستعراض القضائي، ولذلك  

 يلتمس المدعى عليه من المحكمة إصدار حكم مستعجل. 

 

ية للمحكمة على أنه "يجوز لطرف أن يقدم طلبا يلتمس فيه  من القواعد اإلجرائ   5تنص المادة   .16

من حق الطرف  إصدار حكم مستعجل عندما ال تكون الوقائع الجوهرية موضع نزاع، وعندما يكون 

تقرر بمبادرة تتخذها من تلقاء نفسها  " أن أيضا للمحكمة  5استصدار حكم مستعجل"؛ وتجيز المادة 

". وعليه، يجب أن تقرر المحكمة إن كانت في القضية وقائع  مستعجلأن من المالئم إصدار حكم 

الذي يمكن  القانوني موضغ نزاع، فإن لم يكن فيها ذلك، على المحكمة أن تحدد ماهية االستنتاج 

 استخالصه من الوقائع التي ال نزاع فيها. 
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عبرت عن   ، وال نزاع فيهما، أولهما أن المدعية فقط واقعتان تبرز في القضية الحاضرة  .17

، وثانيهما أن مسؤول  2019اهتمامها في المشاركة في مراقبة االمتحان اإلليكتروني للمعلمين لعام 

إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية أعلم المدعية أنه إذا ظهرت الحاجة إلى المزيد من الموظفين  

ين في قسم االستقدام. بناء على ذلك،  لمراقبة االمتحان المذكور فإن األولوية ستُعطى للموظفين العامل 

يجب على المحكمة أن تقرر إن كان يمكن اعتبار رد مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية  

 على المدعية قرارا إداريا خاضعا لالستعراض القضائي. 

 
 

 المقبولية 

 
 الصلة على ما يلي: في الجزء ذي  1.11ينص النظام األساسي للموظفين المحليين رقم  .18

 

 

 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 يمحكمة األونروا للمنازعات المب اإلجرائية ل

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

 التي يرفعها الموظف بهدف: 

 

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

التوظيف، بما في ذلك جميع أحكام النظامين األساسي واإلداري 

 للموظفين ذات الصلة، وجميع اإلصدارات اإلدارية ذات الصلة؛  

(ii)  .الطعن في قرار إداري يفرض تدبيرا تأديبيا 
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عن في قرار إداري يلزم مما سبق أن الدعوى تكون مستوفية لشروط المقبولية فقط إذا كانت تط .19

خاضع لالستعراض القضائي. وفي هذا المقام، عّرفت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة 

القرار اإلداري القابل لالستعراض القضائي كما    Ngokeng 2014-UNAT-460من حكمها    26

محكمة اإلدارية  يلي، وقد نهلت في معرض وضعها للتعريف من معين الفقه القانوني الوارد في حكم ال

 Andronov (2003 :)في قضية   1157السابقة في حكمها رقم 

هو قرار أحادي الجانب تتخذه اإلدارة في قضية فردية محددة )فعل إداري فردي(  

يُحِدُث نتائج قانونية مباشرة في النظام القانوني، وعليه، يختلف القرار اإلداري عن  

لطة التنظيمية )المشار إليها عادة بالنظام األفعال اإلدارية األخرى، كتلك ذات الس

اإلداري للموظفين أو النظام األساسي للموظفين(، وكذلك عن تلك التي ال نتائج قانونية 

مباشرة لها. ولما كان ذلك، تتسم القرارات اإلدارية بأن اإلدارة تتخذها، وبأنها أحادية 

 ة.الجانب، وذات انطباق فردي، وتحمل تبعات قانونية مباشر

-Wasserstrom 2014حكمها من  35الفقرة أفادت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في  .20

UNAT-457 ض القضائي هي أنه يجب على  أن "الميزة الرئيسية للقرار اإلداري الخاضع لالستعرا

عالوة على ذلك،   ".الموظف  ينتج ][ تبعات قانونية مباشرة‘ تؤثر في بنود أو شروط تعيين  ’أن  القرار

،  Obino 2014-UNAT-405من حكمها  18خلُصت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة 

أن "ما يشكل قرارا إداريا  ،Andati-Amwayi 2010-UNAT-058الذي تستشهد فيه بحكمها 

 لقرار، واإلطار القانوني الذي اتُخذ بموجبه، وتبعات القرار".سيعتمد على طبيعة ا

 

الذي أرسله   2019مارس/آذار  26في القضية الماثلة أمامنا، ال شك في أن الرد المؤرخ  .21

مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية إلى المدعية لم يسفر عن أي تبعات قانونية مباشرة  

عية؛ وكما احتج المدعى عليه صائبا، ما كان من المدعية إال أن قدمت  تؤثر في شروط تعيين المد 

في حالة اعتذر أي من المشاركين عن الحضور    تعبيرا مشروطا عن اهتمامها، وذلك على حد قولها: " 

أو إذا احتجتم إلى المزيد من األعضاء". وردا على هذا التعبير عن االهتمام الذي أبدته المدعية، ذكر  

رة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية أن األولوية ستُعطى للموظفين العاملين في قسم  مسؤول إدا

االستقدام إذا ظهرت الحاجة إلى مزيد من الموظفين. ترى المحكمة بجالء أن ردا من هذا القبيل ال  
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يؤدي إلى تبعات قانونية مباشرة تؤثر في شروط توظيف المدعية. ولّما كان ذلك، ال يخضع    نيمكن أ 

 القرار الطعين لالستعراض القضائي، وبذلك ال تستوفي الدعوى شروط المقبولية. 

 
 

 

 طلب المدعى عليه لفرض تكاليف على المدعية  

 

 
االستخدام الجلية لإلجراءات المقامة أمام  تغريم المدعية بسبب إساءة يلتمس المدعى عليه  .22

  المحكمة، وذلك ألن الدعوى تطعن في قرار "يبين بوضوح ساطع أنه ال يحدث أي تبعات قانونية". 

تالحظ المحكمة في هذا المقام أنه ربما استشكل على المدعية السبب الذي ألجله ال ينتج عن القرار  

 ترفض المحكمة طلب المدعى عليه لتغريم المدعية. الطعين أي تبعات قانونية مباشرة؛ وعليه، 

 

 

 الخالصة

 
 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .23

 

 الدعوى مردودة. 

                        

 

 

 

    )ُوقـِّع(  

 القاضي جان فرانسوا كوزان 

 2020 أبريل/نيسان  21بتاريخ 
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 2020 أبريل/نيسان  21أدِخَل في السجل بتاريخ 

    )ُوقـِّع(   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.   


