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 للمنازعات األونروا محكمة 

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2019/007 

Judgment No.: UNRWA/DT/2020/031 

Date: 8 June 2020 

Original: English 

 

 حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

 عّمان  قلم المحكمة: 

 لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة: 

 

  الراس 

  ضد  

 
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

  وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى  

   

  حكم في مسألة المقبولية  

 : ةمحامي المدعي 

 ا مثل نفسه ت ةالمدعي

 محامي المدعى عليه: 

ريتشل إيفرز )إدارة الشؤون القانونية( 
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 مقدمة 

المتحدة  .1 اتخذته وكالة األمم  الراس )"المدعية"( ضد قرار  هذه دعوى رفعتها نسرين 

ضا باسم األونروا )"المدعى  إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي تُعرف أي

 عليه"(، وهو قرار تغيير جدول عملها.  

 الوقائع

أمينة مكتبة على ، وظفت الوكالة المدعية بصفة  2003أغسطس/آب    18اعتبارا من   .2

في مركز تدريب عّمان في مكتب إقليم األردن، وذلك بموجب تعيين    1والخطوة    3Bالدرجة  

  Aمحدد األجل. في الزمن مدار أحداث هذه الدعوى، كانت المدعية تشغل وظيفة أمينة مكتبة 

في مركز تدريب عّمان. عاشت المدعية بصفتها أمينة المكتبة    16والخطوة    10على الدرجة  

مقسما بين الوردية الصباحية والمسائية.    دوامهان، وكان جدول  في مجّمع مركز تدريب عّما

ظهرا   12:30إلى الساعة    7:30عموما من الساعة    دوامهاعلى وجه التحديد، كانت ساعات  

 مساء للوردية المسائية. 9:30مساء إلى الساعة  7:00في الوردية الصباحية، ومن الساعة 

بعد استقالة أحد مساعدي أمينة المكتبة الذي كان يعيش في مجمع مركز تدريب عمان،  .3

لذلك،   نتيجة  المجمع.  تعيش في  التي  المكتبة  الوحيدة من موظفي  الموظفة  المدعية  أصبحت 

في   شفهية  توجيهات  للمدعية  باإلنابة  عّمان  تدريب  مركز  عميد  أكتوبر/تشرين    14أصدر 

تب  2018األول   أن  الساعة  مؤداها  من  أي  المسائية،  الورديات  في  فقط  العمل  إلى    1:00دأ 

 بدال من جدول عملها السابق.    8:30الساعة 

تاريخها   .4 المدعية  إلى  رسالة  األول    15بموجب  عميد 2018أكتوبر/تشرين  كرر   ،

مركز تدريب عّمان باإلنابة تعليماته، وطلب ردا خطيا من المدعية بشأن تخلفها عن العمل  

لبر  مركز  وفقا  عميد  تعليمات  وتجاهلت  نفسه،  اليوم  في  المدعية  فردت  الجديد،  العمل  نامج 

 تدريب عّمان باإلنابة.  

تاريخها   .5 رسالة  عّمان   16بموجب  تدريب  مركز  عميد  كرر  األول،  أكتوبر/تشرين 

باإلنابة مرة أخرى تعليماته للمدعية بوجوب أن تلتزم جدول العمل الجديد، ال سيما أنها تسكن  

 جمع مركز تدريب عّمان، لكن المدعية تجاهلت تعليماته. في م
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تاريخها   .6 رسالة  الثاني    6بموجب  تدريب 2018نوفمبر/تشرين  مركز  عميد  كرر   ،

. ردت المدعية على هذه الرسالة، وعبرت دوامهاعّمان باإلنابة تعليماته للمدعية بشأن جدول  

 عن رفضها العمل حصرا في الورديات المسائية. 

 ، رفعت المدعية طلب مراجعة قرار.  2018بر/تشرين الثاني نوفم   25في  .7

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة األونروا للمنازعات 2019فبراير/شباط    4في   .8

 .  2019فبراير/شباط  6)"المحكمة"(، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 

الرد  2019مارس/آذار    8في   .9 أرِسل  ثم  الدعوى،  على  رده  عليه  المدعى  رفع  إلى ، 

 . 2019مارس/آذار  10المدعية في 

، رفع المدعى عليه طلب تمديد الوقت لترجمة الرد، فأرِسل 2019مارس/آذار    21في   .10

 في اليوم نفسه.  ةالطلب إلى المدعي

، 2019أبريل/نيسان    7( المؤرخ  UNRWA/DT/2019)   071بموجب األمر رقم   .11

 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه. 

الدعوى،   ،2019مايو/أيار    20في   .12 على  للرد  العربية  الترجمة  عليه  المدعى  رفع 

 في اليوم نفسه.  ةفأرِسلت الترجمة إلى المدعي

، رفعت المدعية طلبا لرفع مالحظات على رد المدعى عليه، 2019مايو/أيار    27في   .13

 . 2019مايو/أيار  28ثم أرِسل طلب المدعية إلى المدعى عليه في 

رقم   .14 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2019)  115بموجب  يونيو/حزيران   10( 

 ، منحت المحكمة اإلذن للمدعية لرفع مالحظات على رد المدعى عليه. 2019

، رفعت المدعية مالحظاتها، ثم أرِسلت مرافعة المدعية  2019يونيو/حزيران    30في   .15

 . 2019يوليو/تموز   1إلى المدعى عليه في  

 ةحجج المدعي

 الحجج التالية:  ةقدم المدعي ت .16
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i)   القرار أن  أمينة مكتبة، كما  أداء واجباتها في وظيفة  الطعين من  القرار  يمنعها 

 في جوهره يخفض رتبتها إلى مستوى مساعد أمين مكتبة؛ 

ii)  وصفها الوظيفي يختلف عن الوصف الوظيفي لمساعد أمين مكتبة؛ و 

iii)   يقسم جدول عملها عادة بين وردية صباحية وأخرى مسائية، وعلى هذا المنوال

 سنة.  16ملها على مدى  درج ع

 ما يلي:  ةلتمس المدعي ت .17

i)  فسخ القرار الطعين القاضي يتغيير جدول عملها؛ 

ii)  .التعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي عانتها 

 حجج المدعى عليه

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .18

i) سالمة قرار تغيير جدول عمل المدعية؛ 

ii)   بعد تقاعد أحد مساعدي أمين المكتبة، أصبحت المدعية موظفة المكتبة الوحيدة

معقوال  الطعين  القرار  كان  وعليه،  عّمان،  تدريب  مركز  مجمع  في  تسكن  التي 

 ومنطقيا؛  

iii)   ما كان من القرار الطعين إال تعديل ساعات عمل المدعية، أما وظيفة المدعية

 ير؛ و ودرجتها وراتبها فما طرأ عليها أي تغي

iv) .ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي تلتمسه المدعية 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .19

 االعتبارات 

 تطعن المدعية في قرار تغيير جدول عملها.  .20
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 على اآلتي:   1.101 ينص النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم .21

ف1 االعتيادي  األسبوعي  الدوام  ساعات  عدد  يبلغ  العامة .  الرئاسة  ي 

للوكالة   التابعة  اإلقليمية  الرئيسة  المكاتب  كمعدل   37.5وفي  مأخوذة 

الس االعتيادي  األسبوعي  للدوام  يمكن  أنه  على  السنة،  مدار  اري  على 

معينة أن يتغير وفقا الجتهاد المفوض    مهامعلى وظائف أو واجبات أو  

المؤداة الواجبات  طبيعة  االعتبار  في  األخذ  مع  والظروف   العام، 

  المحيطة بها.

رقم   .22 المحليين  الموظفين  شؤون  توجيه    A/1/Rev.1/Part.III/Amend.3ينص 

 على ما يلي:  

ثم  1.1 ومن  العامة،  الرئاسة  في  الدوام  جدول  العام  المفوض  يحدد   .

اسة العامة  ينشره مدير اإلدارة والمالية، وكذلك المراقب المالي في الرئ

اال ومسؤول  في في    رتباط )غزة(،  وذلك  )عّمان(،  العامة  الرئاسة 

أما جدول   العامين.   الرئاستين  هاتين  موظفي  إلى  الموجهة  التعميمات 

التعميمات   في  األقاليم  مديرو  فينشره  اإلقليمية،  المكاتب  في  الدوام 

األقاليم. موظفي  إلى  األسبوعية    الموجهة  العمل  ساعات  عدد  إن 

هو   للموظفين  ال  42األساسية  للموظفين  الدرجة  ساعة  على   1محليين 

ساعة لجميع الموظفين المحليين اآلخرين.  توضع ساعات    37.5، و2و

تتطلب   عندما  مثال،  كالسائقين  الموظفين،  فئات  لبعض  خاصة  دوام 

الق هذا  من  ترتيبات  اتخذت  وإذا  ذلك؛  الخدمة  يجري  مقتضيات  بيل، 

 اإلقليم أو بأي صك آخر.  نشرها في تعميم لموظفي

النصو .23 من  في يتجلى  دوام خاصة  لساعات  الموظفين  إخضاع  البيان جواز  سالفة  ص 

حاالت وظائف أو واجبات أو مهام معينة. في القضية الماثلة أمامنا، يجب على المحكمة أن 

تقرر إن كان القرار الطعين القاضي بتغيير ساعات عمل المدعية مراعيا لبنود تعيينها، فإن  

 فيما إن كان قرارا إداريا قابال للطعن أم ال.  كان كذلك، تمضي المحكمة إلى التقرير 

 على اآلتي:   1.11في هذا الصدد، ينص النظام األساسي للموظفين المحليين  .24

  ينشأ نظام إقامة عدل يتكون من درجتين:

األونروا   لمحكمة  األساسي  النظام  في  المذكورة  الشروط  بموجب  أ( 

األساسي   النظام  في  المبسوط  رقم  للمنازعات،  ،  4.11للموظفين 

األونروا  لمحكمة  اإلجرائية  القواعد  في  المذكورة  الشروط  وبموجب 

رقم   األساسي  النظام  في  الواردة  المحكمة  5.11للمنازعات  تستمع   ،

التي  الدعوى  وهي  فيها،  حكما  وتصدر  موظف  يرفعها  التي  للدعوى 

  يرفعها الموظف بهدف:
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i  ال أنه  يُزعم  إداري  قرار  في  الطعن  عقد (  أو  التعيين  بنود  يراعي 

واإلداري   األساسي  النظامين  أحكام  جميع  ذلك  في  بما  التوظيف، 

  للموظفين ذات الصلة، وجميع اإلصدارات اإلدارية ذات الصلة؛

ii.الطعن في قرار إداري يفرض تدبيرا تأديبيا )  

تطعن   .25 كانت  إذا  فقط  المقبولية  لشروط  مستوفية  تكون  الدعوى  أن  سبق  مما  في يلزم 

المتحدة  األمم  محكمة  عّرفت  المقام،  هذا  وفي  القضائي.  لالستعراض  خاضع  إداري  قرار 

الفقرة   في  حكمها    26لالستئناف  اإلداري   Ngokeng 2014-UNAT-460من  القرار 

القابل لالستعراض القضائي كما يلي، وقد نهلت في معرض وضعها للتعريف من معين الفقه 

المحك حكم  في  الوارد  رقم  القانوني  حكمها  في  السابقة  اإلدارية  قضية    1157مة  في 

Andronov (2003 :) 

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

يختلف   وعليه،  القانوني،  النظام  في  مباشرة  قانونية  نتائج  يُحِدُث  فردي( 

السلطة ذات  التنظيمية    القرار اإلداري عن األفعال اإلدارية األخرى، كتلك 

األساسي   النظام  أو  للموظفين  اإلداري  بالنظام  عادة  إليها  )المشار 

للموظفين(، وكذلك عن تلك التي ال نتائج قانونية مباشرة لها. ولما كان ذلك، 

وذات  الجانب،  أحادية  وبأنها  تتخذها،  اإلدارة  بأن  اإلدارية  القرارات  تتسم 

 انطباق فردي، وتحمل تبعات قانونية مباشرة. 

ترى المحكمة في القضية الحاضرة أن القرار الطعين ليس قرارا إداريا قابال للطعن،  .26

شروطه،   أو  المدعية  تعيين  بنود  في  تؤثر  مباشرة  قانونية  تبعات  عن  يسفر  لم  ألنه  وذلك 

س تعديل  أن  عن  ناهيك  تعيينها،  كتاب  في  محددة  غير  المدعية  دوام  دوام فساعات  اعات 

 ص من نصوص اإلطار التنظيمي للوكالة. ن ي الموظف ال يتضارب مع أ

الـ .27 السنوات  يتغير خالل  لم  أيضا أن جدول دوامها  المدعية  المنصرمة،   16من حجج 

وبذلك ال ينبغي تغييره. لكن، كون المدعية حظيت بجدول دوام سنوات عديدة ال يعطيها الحق  

القرار الطعين يمنعها من أدا به. تزعم المدعية أيضا أن  ء واجباتها في وظيفة  في االحتفاظ 

أمينة مكتبة، كما أن القرار في جوهره يخفض رتبتها إلى مستوى مساعد أمين مكتبة؛ غير  

ودرجتها   الوظيفي  مسماها  أن  في  مراء  وال  الصدد،  هذا  في  دليل  أي  تقدم  لم  المدعية  أن 

 وراتبها بقيت بال تغيير بعد تعديل جدول دوامها. 

القرار الطعين ليس قرارا إداريا خاضعا لالستعراض لّما كان ذلك، تقضي المحكمة أن  .28

القضائي، فما هو إال قرار معني بمسائل إدارية استنادا إلى أن المدعية هي الوحيدة من بين  
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موظفي المكتبة التي تحظى بسكن في مجمع مركز تدريب عّمان، وعليه، ال تستوفي الدعوى  

 شروط المقبولية من حيث االختصاص الموضوعي. 

 صةالخال

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .29

 الدعوى مردودة. 

 

 حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان 

 2020يونيو/حزيران   8بتاريخ  

 2020يونيو/حزيران  8أدِخل في السجل بتاريخ  

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان 
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