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 للمنازعات األونروا محكمة

Case No.: UNRWA/DT/GFO/2021/106 

Judgment No.: UNRWA/DT/2021/067 

Date: 9 December 2021 

Original: English 

 

 حضرة القاضية يوهانا شوخنبروك أمام:

 عّمان  قلم المحكمة: 

رئيس قلم 

 المحكمة: 

 قلم المحكمة باإلنابة خليل غوكسان، رئيس 

 

  زقوت  

  ضد  

 
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

  وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى  

   

  حكم مستعجل   

 محامي المدعي: 

 المدعي يمثل نفسه 
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 مقدمة 

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

الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي تُعرف أيضا باسم األونروا )"المدعى عليه"(، وهو قرار عدم إعادته  

 إلى العمل. 

 الوقائع

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

 . 1والخطوة    10والدرجة   Dغزة بموجب عقد مدة محدودة على الحزمة 

يوليو/تموز    4على إثر األزمة المالية التي واجهت الوكالة، أوصت نائبة المفوض العام في مذكرة تاريخها   .3

وظيفة، وإعادة    548غزة بمقدار  مكتب إقليم  المفوض العام بزيادة عدد الوظائف ذات الدوام الجزئي في    2018

يوليو/تموز   5موظفا، فوافق المفوض العام على هذه التوصية في    113موظفا، واالستغناء عن    280توزيع  

2018. 

ألونروا في غزة آنذاك يعلمه ، تسلم المدعي رسالة موقعة من مدير عمليات ا2018يوليو/تموز    25في   .4

 ، وأنه لن يُمدد بعد ذلك.   2018أغسطس/آب  31فيها أن عقده محدود المدة ُمدد شهرا واحدا، وذلك حتى 

في   .5 غزة  في  المحليين  الموظفين  واتحاد  غزة  في  األونروا  عمليات  مدير  إليه  توصل  اتفاق    1بعد 

التعيين محد 2018سبتمبر/أيلول   ُمدد  المدة،  نهاية سبتمبر/أيلول    للمدعي  ود  الدو  2018حتى  أساس  م اعلى 

 الكامل.

، وقع مدير عمليات األونروا في غزة واتحاد الموظفين المحليين في  2018نوفمبر/تشرين الثاني    14في   .6

نداء الطوارئ في غزة"    - غزة اتفاقية بشأن "تغييرات المالك الوظيفي المتعلقة باألراضي الفلسطينية المحتلة  

 ة"(.  )"االتفاقي 
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، أعلم مدير عمليات األونروا في غزة المدعي 2018نوفمبر/تشرين الثاني    22بموجب رسالة مؤرخة   .7

مع تعديل تاريخ    2018أكتوبر/تشرين األول    1أنه أعاده إلى وظيفته بموجب عقد المدة المحدودة اعتبارا من  

 .  2018ديسمبر/كانون األول  31انقضاء العقد ليصبح  

، انفصل المدعي عن الوكالة لدى 2018ديسمبر/كانون األول    31يوم العمل الموافق  اعتبارا من نهاية   .8

 انقضاء عقد المدة المحدودة الذي يحمله. 

، أعلم اتحاد الموظفين المحليين في غزة موظفي مكتب 2020يونيو/حزيران    30بموجب بيان مؤرخ   .9

على إعادة جميع الموظفين المفصولين بال استثناء    والوكالة اتفقا   في غزة  إقليم غزة أن اتحاد الموظفين المحليين

 عمال بأحكام االتفاقية. 

على موقع بوابة الالجئين الفلسطينيين أن رئيس اتحاد الموظفين    2021مايو/أيار    5أفاد منشور مؤرخ   .10

 المحليين في غزة أكد قرب إعادة الموظفين المفصولين إلى العمل. 

موظفا مفصوال في   48وا في غزة أصدر رسائل إعادة التوظيف لـيفيد المدعي أن مدير عمليات األونر  .11

، بيد أن المدعي لم يكن من بين من أعيدوا إلى العمل، وهذا هو القرار الطعين. من حجج  2021مايو/أيار    27

 .2021يوليو/تموز    8المدعي أيضا أنه علم بالقرار الطعين في 

، ولم ترد الوكالة على طلب 2021يوليو/تموز    14في  أنه رفع طلبه لمراجعة القرار  أيضا  يفيد المدعي   .12

 المدعي لمراجعة القرار.

 التاريخ اإلجرائي 

، ُرفعت الدعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات )"المحكمة"(، ولم  2021أكتوبر/تشرين األول    13في   .13

 تُرسل الدعوى إلى المدعى عليه.   

 حجج المدعي 

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .14

i) المذكورين في االتفاقية؛المفصولين  68هو أحد الموظفين الـ 
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ii) ،وذلك ألن عملية إعادة الموظفين المفصولين البالغ   قررت الوكالة ضمنيا عدم إعادته إلى العمل

 اختتمت وفقا للبيانات اإلعالمية؛  68عددهم 

iii) هو الموظف الوحيد المفصول الذي لم تُعرض عليه وظيفة دائمة؛ 

iv)  ُحذف اسمه من قائمة الموظفين المفصولين؛ 

v)  ة لالتفاقية؛ و ت مخالفءإعادة بعض الموظفين إلى العمل جاانتهكت الوكالة االتفاقية، بل إن 

vi)  االختصاص الموضوعي واالختصاص الزمني من حيث تستوفي دعواه شروط المقبولية . 

 يلتمس المدعي ما يلي:  .15

i) أن تقدم له الوكالة قوائم الموظفين المفصولين والموظفين الذين أعيدوا إلى العمل؛ 

ii) أن يُعرض عليه تعيين بعقد محدد األجل؛ 

iii)  والمعنوية التي قاساها؛ و التعويض عن األضرار المادية 

iv) .إحالة القضية الحاضرة إلى المفوض العام إلنفاذ المساءلة 

 اإلطار القانوني 

 من النظام األساسي للمحكمة على ما يلي:  2 تنص المادة .16

ضد 1 األفراد  يرفعها  التي  الدعاوى  إلى  االستماع  في  المنازعات  محكمة  تختص   .

ا التنفيذي  المسؤول  بصفته  العام  إصدار المفوض  في  أيضا  وتختص  لألونروا،  ألول 
 ، من هذا النظام األساسي]...[: 1، الفقرة 3األحكام فيها، وذلك بموجب المادة 

)أ(       الطعن في قرار إداري يـُزعم أنه ال يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف، علما  
ساسي واإلداري  أن المصطلحين "عقد" و"بنود التعيين" يشمالن جميع أحكام النظامين األ

للموظفين ذات الصلة، وجميع اإلصدارات اإلدارية ذات الصلة، السارية في زمن وقوع  
 عدم المراعاة المزعوم. 

 من النظام األساسي للمحكمة على ما يلي:  3تنص المادة  .17
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 من هذا النظام األساسي، يجوز أن يرفع الدعوى:    1الفقرة  2بموجب المادة 

 ي األونروا؛   أي موظف من موظف ()أ  

 أي موظف سابق من موظفي األونروا].[  ()ب 

 من القواعد اإلجرائية للمحكمة )"القواعد"( على ما يلي:  5تنص المادة  .18

يجوز ألي طرف طلب حكم مستعجل عندما ال تكون الوقائع الجوهرية للقضية موضع  
ز للمحكمة  نزاع، ويحق للطرف الحصول على حكم باعتبار ذلك مسألة قانونية؛ كما يجو

مالئم.   المستعجل  الحكم  أن  ذاتها  تلقاء  من  تتخذها  بمبادرة  تقرر   أن 
 

 تذكر االتفاقية ما يلي في الجزء ذي الصلة: .19

 "( 116الـ الموظفون أصحاب الوظائف الفائضة )"مجموعة. 3

 ]...[ 

( موظفا من بين المجموعة التي أعِلمت كتابيا  68، كان )2018يوليو/تموز    25في    2.3

 عقودهم لن تُجدد )أو أنهم اعتُبروا فائضين مؤقتا(. أن  

 ]...[ 

 ".68الترتيبات الخاصة بالموظفين المفصولين "مجموعة الـ. 4

 ]...[ 

 وضع األفضلية في التوظيف/تعليمات اختيار الموظفين بشأن الموظفين المفصولين

يهم "مجموعة  يعتبر جميع الموظفين المفصولين الخاضعين ألحكام االتفاقية، بمن ف  13.4

، وذلك في األونروا  "، مرشحين داخليين ألي شواغر مهمة بنظام الدوام الكامل68الـ

على مدى )سنة واحدة( تبدأ من تاريخ فصلهم أو تاريخ قبولهم عقد الدوام الجزئي الذي  
 عرض عليهم.   

 ]...[ 

 المراقبة واالستعراض 

ألقل أسبوعيا( من قبل النائب  يخضع تنفيذ هذه االتفاقية الستعراض منتظم )على ا  1.7

األول لمدير عمليات األونروا في غزة، ورئيس اتحاد الموظفين المحليين بصفتهما جزءا 
 تؤسس لهذا الغرض.  ةمن لجنة دائم
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سوف تُحل أي خالفات أو نزاعات بين طرفي االتفاقية عبر وسائل منها اإلحالة    2.7

 تشديد في األصل(. إلى الوساطة غير الرسمية إذا اقتضى األمر )ال

 

 االعتبارات 

 المقبولية 

متقدمة الذكر من القواعد، ترى المحكمة أن القضية الراهنة مالئمة إلصدار حكم   5بموجب أحكام المادة   .20

 مستعجل فيها. 

يحاجج المدعي أنه كانت تنبغي إعادته إلى عمله بموجب أحكام االتفاقية. ال نزاع في أن العقد محدود   .21

، وأنه انفك  2018ديسمبر/كانون األول  31المدة الذي كان يحمله المدعي انقضى مع نهاية يوم العمل الموافق 

 ا في الزمن مدار الدعوى الحاضرة.الحظ المحكمة أن المدعي لم يكن موظفتعن الخدمة من الوكالة. وعليه، 

 أما في شأن وضع المدعي باعتباره موظفا سابقا، تستحضر المحكمة ما يلي:  .22

على شخص ما، ال مناص من    3قبل إمكانية إسباغ صفة موظف سابق حسب المادة  

وجود صلة كافية بين حالة التوظيف السابقة والقرار الطعين؛ والصلة الكافية توجد عندما 
لمدعي بصفته موظفا، وال سيما عندما يؤثر في  السابق ل  الوضعقرار تأثير في  يكون لل

حقوقه التعاقدية السابقة. إن القصد من وراء بسط نطاق الوالية القضائية لتشمل الموظفين  
والعاجزين هو إتاحة المجال أمام البت في المنازعات التي تدور حول    متوفينالسابقين وال

التي  التعاقدية  عقودهم.    الحقوق  وانقضت  السابق  التوظيف  خالل  الموظفون  اكتسبها 
توحي الوالية القضائية المحدودة بشأن األشخاص أن محكمة األمم المتحدة للمنازعات  

الذين تقدموا    أولئكلن تحظى عادة بالسلطة لتقبل الدعاوى التي يرفعها أشخاص من بينهم  
اال عملية  أن  ويزعمون  مخا  ستقدام لوظائف  أو  اعترتها  اإلنصاف  عدم  أو  القانون  لفة 

   1التمييز )ُحذفت الحاشية(.  

في القضية الحاضرة، يعّول المدعي على اتفاقية عقدت بين الوكالة واتحاد الموظفين المحليين في غزة،  .23

  ويحاجج أن من حقه العودة إلى العمل؛ بيد أن عقد المدة المحدودة الذي كان المدعي يحمله، واالتفاقية وتبعاتها 

حدثان مختلفان. ضمن هذا المعنى، ال توجد صلة بين التوظيف    ،على المدعي وإعادة تعيينه في نهاية المطاف

 السابق للمدعي في الوكالة، وبين القرار الطعين. 

 
 . 28الفقرة  UNAT-2021 Arango-1120حكم محكمة األمم المتحدة لالستئناف  1
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عمال باألحكام سالفة البيان من النظام األساسي للمحكمة، يقتصر اختصاص المحكمة على استعراض  .24

الموظفين السابقين( وشروطها. لّما كان المدعي  )و  أنها خالفت بنود تعيين الموظفينقرارات الوكالة التي يزعم  

من النظام األساسي للمحكمة، فليس للمحكمة الوالية القضائية   3مفتقدا لصفة الموظف السابق وفقا ألحكام المادة  

 الستعراض الدعوى الماثلة أمامها. االختصاص الشخصي  من حيث 

 رأي القاضية 

، وهذا هو السبيل  تنفيذهاو   هاواستعراض  االتفاقية  من االتفاقية آليات بشأن مراقبة  2.7و   1.7الفقرتان  تقدم   .25

المالئم بشأن طلب المدعي للعودة إلى العمل. وعليه، ال يسع المحكمة إال أن تقترح أن يخاطب المدعي طرفي 

 االتفاقية وليس المحكمة.  

د  .26 سبع  رفع  المدعي  أن  أيضا  المحكمة  إلى  تالحظ  الحاضرة(  الدعوى  فيها  )بما  ناجحة(  )غير  عاوى 

المحكمة في السنوات األخيرة، كما رفع ثالثة استئنافات )غير ناجحة( أمام محكمة األمم المتحدة لالستئناف. 

( من نظامها األساسي، وهي المادة التي تنص على أنه يجوز للمحكمة  6) 10ر المحكمة المدعي بالمادة  تذكّ 

تكاليف على في سياق   فرض  المحكمة.  أمام  المقامة  اإلجراءات  نحو جلي استخدام  أساء على  الذي  الطرف 

 لكنالقضية الحاضرة، نظرت المحكمة في فرض تكاليف على المدعي، بيد أنها لن تفعل ذلك في هذه المرة،  

 المحكمة تذّكر المدعي أنها قد تفرض عليه تكاليف في حالة رفعه دعوى ركيكة في المستقبل. 
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 الخالصة

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .27

 الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية، وهي بذلك مردودة. 

 

 القاضية يوهانا شوخنبروك 

 2021ديسمبر/كانون األول  9بتاريخ  

 

 )وقّع( 

 

 2021ديسمبر/كانون األول  9أدِخل في السجل بتاريخ  

 باإلنابة خليل غوكسان، رئيس قلم المحكمة 

 

 )وقّع( 

 


