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  زقوت  

  ضد  

 
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

  وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 

   

  حكم في مسألة المقبولية  
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 المدعي يمثل نفسه 
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 هانا تونكين، مديرة إدارة الشؤون القانونية باإلنابة 
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 مقدمة 

هذه دعوى رفعها أشرف زقوت )"المدعي"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي  .1

باسم األونروا   أيضا  تُعرف  التي  الشرق األدنى  بفرض  فلسطين في  القاضي  القرار  )"المدعى عليه"(، وهو 

 ن عليه هما اللوم الكتابي واإليقاف عن العمل شهرين بال أجر.  يتدبيرين تأديبي 

 الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي في وظيفة باحث اجتماعي في مكتب إقليم  2015أبريل/نيسان    5اعتبارا من   .2

. ُمدد عقد المدة المحدودة الذي يحمله المدعي مرات  1والخطوة    Dغزة بموجب عقد مدة محدودة على الحزمة  

 .  2018ديسمبر/كانون األول  31هو  للعقد عدة، وكان تاريخ انقضاء التمديد األخير 

، أجاز مدير عمليات األونروا في غزة إجراء تحقيق في مزاعم مفادها أن  2018أبريل/نيسان    2في   .3

 . 2015ى الوظائف في عام المدعي قدم معلومات مضللة في معرض تقديمه إلحد 

، جرت مقابلة المدعي في خضم التحقيق، وأعِطي الفرصة للرد على المزاعم  2018أبريل/نيسان    29في   .4

 المقدمة ضده.

، قُدمت للمدعي رسالة األصول القانونية الواجبة، وأعلمته  2018مايو/أيار    21بموجب رسالة مؤرخة   .5

 م. بنتائج التحقيق، ودعته إلى الرد على المزاع

 . األولى ، رد المدعي على رسالة األصول القانونية2018يونيو/حزيران   21في  .6

ثانية في   .7 المدعي  التحقيق، جرت مقابلة  تتعلق بموضوع    4يوليو/تموز و   17بعد ورود مزاعم جديدة 

 على التوالي.   2018ديسمبر/كانون األول  

رسالة األصول القانونية الثانية،  ، قُدمت للمدعي  2018ديسمبر/كانون األول    5بموجب رسالة مؤرخة   .8

 وأعلمته بنتائج التحقيق الجديدة، ودعته إلى الرد على المزاعم. 

 ، رد المدعي على رسالة األصول القانونية الثانية.2018ديسمبر/كانون األول  26في  .9
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على في غزة  ، فرض مدير عمليات األونروا  2018ديسمبر/كانون األول    30بموجب رسالة مؤرخة   .10

التد المدع من    ينالمتمثل  ين التأديبي   بيريني  اعتبارا  أجر  بال  شهرين  العمل  عن  واإليقاف  لوم  رسالة    31في 

 .2018ديسمبر/كانون األول  

، انفصل المدعي عن الوكالة لدى 2018ديسمبر/كانون األول    31اعتبارا من نهاية يوم العمل الموافق   .11

 . المحدودة الذي يحمله المدعي انقضاء عقد المدة

 ، أخذ المدعي نسخة ورقية من القرار الطعين، ووقّع إقرارا بتسلّمه. 2019يناير/كانون الثاني   10 في .12

 ، رفع المدعي طلب مراجعة قرار.2019مارس/آذار  11في  .13

 التاريخ اإلجرائي 

)"المحكمة"(،  2019يوليو/تموز    8في   .14 للمنازعات  األونروا  محكمة  إلى  الحاضرة  الدعوى  ُرفعت   ،

 . 2019يوليو/تموز   9المدعى عليه في فأرِسلت إلى 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى، ثم أرِسل الطلب 2019أغسطس/آب    8في   .15

 .  2019أغسطس/آب  13إلى المدعي في 

، قبلت المحكمة 2019أغسطس/آب    25( المؤرخ  UNRWA/DT/2019)  172بموجب األمر رقم   .16

 طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده.  

في  2019سبتمبر/أيلول    6في   .17 المدعي  إلى  الرد  أرِسل  ثم  الدعوى،  على  رده  عليه  المدعى  رفع   ،8  

 . 2019سبتمبر/أيلول 

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده، ثم أرِسل الطلب إلى 2019سبتمبر/أيلول    20في   .18

 . 2019سبتمبر/أيلول  22المدعي في 

مدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده، ثم ، اعترض المدعي على طلب ال2019سبتمبر/أيلول    22في   .19

 . 2019سبتمبر/أيلول   23أرِسل اعتراض المدعي إلى المدعى عليه في  
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رقم   .20 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2019)  196بموجب  األول    6(  قبلت 2019أكتوبر/تشرين   ،

 المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لترجمة رده. 

فع المدعى عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى، ثم أرِسلت ، ر2019ديسمبر/كانون األول    22في   .21

 . 2019ديسمبر/كانون األول  23الترجمة إلى المدعي في 

، رفع المدعي طلبا إلظهار وثائق من جانب المدعى عليه، ثم أرِسل الطلب إلى 2020مايو/أيار  11في  .22

 .  2020مايو/أيار  12المدعى عليه في  

"(،  077)"األمر رقم    2020مايو/أيار    28( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   077بموجب األمر رقم   .23

تقارير تحقيق نهائية مع   أمرت المحكمة المدعى عليه أن يقدم للمحكمة بصفة الحجب أي تقارير أولية و/أو 

جميع الملحقات و/أو المرفقات. أما في شأن طلب المدعي إلظهار الوثائق األخرى، فقد أعلمت المحكمة المدعي 

 ها ستبت في هذا األمر في مرحلة الحقة من المجريات. أن

، رفع المدعي طلبا آخر إلظهار وثائق من جانب المدعى عليه، فأرسل 2020يونيو/حزيران    11في   .24

   .2020يونيو/حزيران   14الطلب إلى المدعى عليه في 

رقم   .25 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   093بموجب  رفضت 2020يونيو/حزيران    22(   ،

 كمة طلب المدعي الذي يلتمس فيه من المدعى عليه إظهار وثائق. المح

، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه إذن المحكمة لرفع مالحظات على رد المدعى 2020يونيو/حزيران    23في   .26

 . 2020يونيو/حزيران    24عليه، وأن تتجاوز المرافعة خمس صفحات، فأرسل الطلب إلى المدعى عليه في 

بصفة الحجب، ولم يُرسل    077، رفع المدعى عليه رده على األمر رقم  2020  يونيو/حزيران  26في   .27

 إلى المدعي.المذكور رد المدعى عليه على األمر  

"(،  103)"األمر رقم    2020يوليو/تموز    6( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   103بموجب األمر رقم   .28

يد أنها أمرت المدعي بأن يحصر  وافقت المحكمة على طلب المدعي لرفع مالحظاته على رد المدعى عليه، ب

 مرافعته في خمس صفحات وأن يقتصر في ذلك على مسألة المقبولية. 
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، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه من المحكمة أن تأمر المدعى عليه أن يترجم  2020يوليو/تموز    21في   .29

ب المدعي إلى المدعى بعض الملحقات برد المدعى عليه من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية، ثم أرِسل طل

 .  2020يوليو/تموز   22عليه في  

صفحة،   12، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه إذن المحكمة إليداع مالحظاته في 2020يوليو/تموز   27في  .30

 . 2020يوليو/تموز   28ثم أرِسل الطلب إلى المدعى عليه في  

رسل مالحظات المدعي إلى  صفحة؛ ولم تُ   16، رفع المدعي تعليقاته بواقع  2020يوليو/تموز    27في   .31

 المدعى عليه.  

رقم   .32 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020)  123بموجب  رقم    2020أغسطس/آب    4(  )"األمر 

  12الذي يلتمس فيه رفع مالحظاته في    2020يوليو/تموز    27"(، رفضت المحكمة طلب المدعي المؤرخ  123

. بموجب األمر نفسه،  2020وليو/تموز  ي  27صفحة، كما شطبت من سجالت المحكمة مالحظاته المرفوعة في  

المؤرخ   المدعي  المحكمة طلب  ترجمة2020يوليو/تموز    21أجابت  بتوفير  المدعى عليه  وأمرت    عربية   ، 

 من رده. 15، و 14، و13، و 12، و11للملحقات رقم 

،  14، و13، و 12، و 11الملحقات رقم    عربية  ، قدم المدعى عليه ترجمة2020أغسطس/آب    18في   .33

 .  2020أغسطس/آب  20، ثم أرِسلت الترجمات إلى المدعي في 123ده امتثاال لألمر رقم من ر 15و

رِسلت إلى المدعى عليه  ، رفع المدعي مالحظاته على رد المدعى عليه، فأ2020أغسطس/آب    31في   .34

 نفسه.   يومفي ال

عي إلى أنه ينوي  ، أشار المد 2020سبتمبر/أيلول    13بموجب رسالة إليكترونية إلى قلم المحكمة تاريخها   .35

رفع طلب لتنحية القاضي جان فرانسوا كوزان عن القضية. بعد استفسار من قلم المحكمة، أكد المدعي نيته رفع  

لمّ  التنحية.  نهائيا هو  طلب  له موعدا  المحكمة  قلم  الصدد، وضع  إيداع طلبه في هذا  المدعي عن    8ا تخلف 

 لرفع طلب لتنحية.   2010مارس/آذار 

من    23عمال بالمادة  و ، رفع المدعي طلبه لتنحية القاضي جان فرانسوا كوزان.  2021ر  مارس/آذا  8في   .36

  9، أرسل قلم المحكمة طلب المدعي إلى لجنة العدل الداخلي في 5.11النظام األساسي للموظفين المحليين رقم  

 . 2021مارس/آذار 
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أبريل/نيسان    1ضية اعتبارا من  على إثر نهاية عقد القاضي جان فرانسوا كوزان مع المحكمة، أحيلت الق .37

إلى القاضية يوهانا شوخنبروك. وعليه، انحل طلب المدعي لتنحية القاضي جان فرانسوا كوزان إلى   2021

 الجدل.  

 حجج المدعي

، وأن طلبه لمراجعة القرار 2019يناير/كانون الثاني    10يحاجج المدعي أنه أعِلم بالقرار الطعين في   .38

 ت. جاء مراعيا لحسن التوقي

 يلتمس المدعي ما يلي:  .39

i)  فسخ القرار الطعين؛ و 

ii)  .التعويض عن األضرار المعنوية التي قاساها 

 حجج المدعى عليه

المدعى عليه أن المدعي تقاصر عن رفع طلب مراجعة القرار في الوقت المالئم، وذلك ألنه أعِلم    يحاجج .40

 .  2018ديسمبر/كانون األول  30بالقرار الطعين في 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .41

 االعتبارات 

 المسألة التمهيدية 

يه أن يقدم للمحكمة بصفة الحجب أي تقارير أولية  ، أمرت المحكمة المدعى عل077بموجب األمر رقم   .42

، رفع المدعى  2020يونيو/حزيران    26في  وو/أو تقارير تحقيق نهائية مع جميع الملحقات و/أو المرفقات.  

 إلى المدعي. المذكور  بصفة الحجب، ولم يُرسل رد المدعى عليه على األمر 077عليه رده على األمر رقم 
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الحاضرة   .43 القضية  إن  مرافعات حيث  إرسال  بعدم ضرورة  المحكمة  تقضي  المقبولية،  بسبب  مردودة 

تردّ  ذاته،  المنوال  وعلى  المدعي.  إلى  التحقيق  تقرير  بشأن  الحجب،  بصفة  للمحكمة  المقدمة  عليه،  المدعى 

 المحكمة طلب المدعي إلظهار وثائق أخرى.  

 المقبولية 

ديبيين عليه هما اللوم الكتابي واإليقاف عن  تدبيرين تأالوكالة القاضي بفرض    يطعن المدعي في قرار .44

العمل شهرين بال أجر. في المقابل، يحتج المدعى عليه بعدم مقبولية الدعوى بسبب تخلف المدعي عن طلب 

 مراجعة قرار بصورة تراعي حسن التوقيت. 

األجزاء ذات  على ما يلي في    2.111في هذا المقام، تنص قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم   .45

 الصلة: 

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

وجميع   للموظفين  واإلداري  األساسي  النظامين  ذلك  في  بما  توظيفه  عقد  أو  تعيينه 

للموظفين رقم   النظام األساسي  الصلة، وذلك بموجب    1.11اإلصدارات اإلدارية ذات 

 وة األولى وهي رفع طلب كتابي لمراجعة القرار إلى:)أ(، اتباع الخط 

أن )أ(   المكتب اإلقليمي، وذلك في حالة  المسؤول عن  المكتب اإلقليمي لألونروا  مدير 

 يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب اإلقليمية].[ 

 * * * 

 يوما تقويميا من التاريخ الذي يتسلّم   60يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خالل   .3

 فيه الموظف إشعارا بالقرار اإلداري الذي سيطعن فيه.

بما يلي في    Ajdini et al 2011-UNAT-108قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في حكمها رقم   .46

 : 23الفقرة 

ال تكون الدعوى مستوفية لشروط المقبولية إالّ إذا رفع الموظف القرار اإلداري المطعون  

 كانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد النهائية المحددة.فيه للتقييم اإلداري أوال، و

ديسمبر/كانون   30في القضية الماثلة أمامنا، أرِسل القرار الطعين إلى المدعي برسالة إليكترونية مؤرخة   .47

. لكن، يزعم المدعي أنه لم يتفقد بريد األونروا اإلليكتروني الخاص به، وأن وصوله إلى هذا البريد 2018األول  

نتيجة النفكاكه من الخدمة. من حجج    2018ديسمبر/كانون األول    31مساء في    3تروني عُطل بعد الساعة  اإلليك
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عندما تسلّم نسخة ورقية من القرار   2019يناير/كانون الثاني    10المدعي أيضا أنه أعِلم بالقرار الطعين في  

 ووقّع إقرارا بتسلّمه. 

ستئناف باتساق على أنها ستفرض المهل الزمنية فرضا  في هذا الصدد، قضت محكمة األمم المتحدة لال .48

( وأن الظروف 22، الفقرة  Choi 2016-UNAT-651صارما )حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف رقم  

هي   التوقيت"  تراعي حسن  بصورة  االستئناف  ممارسة حق  من  تمنعه  التي  المدعي  "الخارجة عن سيطرة 

من حكم    19ة تبرر اإلعفاء من المهلة الزمنية أو الموعد النهائي )الفقرة  وحدها التي قد تعتبر ظروفا استثنائي

 (. Bofill 2014-UNAT-478محكمة األمم المتحدة لالستئناف 

  -Shehadeh 2016من حكمها  20عالوة على ذلك، قضت محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة   .49

UNAT-68 أن المهلة الزمنية لرفع طعن بدأت في السريان منذ لحظة إرسال الحكم إلى المدعي عبر البريد

أرِسلت إليه فيه أم ال. في    تلقى المدعي الرسالة اإلليكترونية في اليوم الذيإذا  اإلليكتروني بصرف النظر عما  

  30القضية الحاضرة، يبين من سجل القضية أن القرار الطعين أرِسل إلى المدعي برسالة إليكترونية مؤرخة  

  30، وهذا في نظر المحكمة كاف لكي تعتبر أن المدعي أعِلم بالقرار الطعين في  2018ديسمبر/كانون األول  

ديسمبر/كانون    30ا إن كان المدعي قد تفقد بريده اإلليكتروني في  بصرف النظر عم  2018ديسمبر/كانون األول  

 أم ال.  2018ديسمبر/كانون األول   31أو  2018األول 

أو   30مع ما تقدم، ليست المحكمة مقتنعة أن المدعي حيل بينه وبين الوصول إلى بريده اإلليكتروني في   .50

األول    31 ت2018ديسمبر/كانون  للسجل  ملحوظة  هناك  أوال،  الثاني    13اريخها  .    2019يناير/كانون 

بالقرار الطعين.   بُذلت في سبيل إعالم المدعي  )"الملحوظة"( رفعها المدعى عليه، وهي تصف جهودا عدة 

تاريخها   الثاني    2ثانيا، ورغم حجة المدعي، يبين من الملحوظة ومن رسالة إليكترونية    2019يناير/كانون 

وأنه تلقى القرار الطعين    2018ديسمبر/كانون األول    31السيد أ. و في  أرسلها السيد أ. و أن المدعي هاتف  

قام  عبر البريد اإلليكتروني من المكتب القانوني وأنه أراد الحصول على نسخة ورقية من القرار. لّما كان ذلك،  

 . 2018 ديسمبر/كانون األول 31قصاه  دامغ على أن المدعي تسلّم القرار الطعين فعال في موعد أالالدليل 

ليس أمام المحكمة أي سبب لإللقاء بظالل الشك على صحة المرافعات سالفة البيان المقدمة من المدعى  .51

، وحيث إن المدعي 2018ديسمبر/كانون األول    30عليه. وعليه، حيث إن القرار الطعين أرِسل إلى المدعي في  

الذي أبِلغ  لليوم    التالي  مساء من اليوم  3:00  كان ما زال قادرا على الوصول إلى بريده اإلليكتروني حتى الساعة



Case No. UNRWA/DT/GFO/2019/067 

Judgment No. UNRWA/DT/2021/020 

 

Page 9 of 9 

 

. لّما  2018ديسمبر/كانون األول    30بالقرار الطعين، تقضي المحكمة أن المدعي أعِلم بالقرار الطعين في    فيه

يوما تقويميا في ذلك اليوم،   60كان ذلك، بدأ سريان المهلة الزمنية المضروبة على طلب مراجعة القرار البالغة  

 لمراجعة القرار.  لرفع طلبه 2019فبراير/شباط  28وكان أمام المدعي حتى تاريخ 

. حسب أحكام قاعدة النظام  2019مارس/آذار    11ال جدال في أن المدعي رفع طلبه لمراجعة القرار في   .52

، يعد طلب مراجعة القرار ضمن المهلة الزمنية عنصرا  المذكورة أعاله  2.111اإلداري للموظفين المحليين رقم  

ع المحكمة بالوالية لإلعفاء من هذا المتطلب. ولّما كان ت إجباريا يسبق إقامة دعوى أمام المحكمة، كما ال تتم

 ذلك، تقضي المحكمة بعدم مقبولية الدعوى من حيث االختصاص الموضوعي. 

 الخالصة

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .53

 الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية، وهي بذلك مردودة.  

 

 )وقع(        

 

 نبروك القاضية يوهانا شوخ 

 2021مايو/أيار   6بتاريخ  

 2021مايو/أيار   6أدِخل في السجل بتاريخ   

 )وقع( 

 لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة األونروا للمنازعات، عّمان 

 

 


