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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2012/02                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/011 

Date: 14 May 2014 

Original:           English 
 

 

   بانة َبرازي ةحضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  أبو عياش

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) آنا سيغال
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  مقدمة

 

منافعه من صندوق ا,دخار، حساب ("المدعي") ضد عدنان أبو عياش ھذه دعوى رفعھا  .1

التي  وكالة ا$مم المتحدة "غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق ا$دنى الذي أجرتهوھو الحساب 

 .("الُمدعى عليه")ُتعرف أيضاً باسم ا$ونروا 

  

  الوقائع 

 

، وّظفت الوكالة المدعي في وظيفة محاضر 1983أغسطس/آب  27بأثر يسري من  .2

 بية.أكاديمي لمادة اللغة ا"نجليزية في مركز تدريب قلنديا في الضفة الغر

 

إلى مسؤول شؤون الموظفين في إقليم الضفة  2008يوليو/تموز  1مذكرة مؤرخة بموجب  .3

 الغربية، قّدم المدعي طلب تقاعد طوعي مبكر. 

 
، وافق مسؤول شؤون الموظفين في إقليم 2008يوليو/تموز  3رسالة مؤرخة بموجب  .4

يوليو/تموز  31اعتباراً من نھاية يوم العمل الموافق  ليسريالضفة الغربية على طلب المدعي 

2008 . 

 
 يس شعبة الحسابات، طلب المدعي أنقُدم إلى رئ 2008أغسطس/آب  3في طلب مؤرخ  .5

دو,ر أميركي من صندوق ا,دخار الخاص به وتأجيل دفع رصيد  75,000ه مبلغ يلإُيدفع 

 .ستحقاقاتا,

 
 ت التي تنص على اPتي: 2ولدى توقيع الطلب وافق المدعي على بنود الفقرة  .6

 
  

  وأنا أفھم أيضاً وأقر أّنه في خQل فترة التأجيل المذكورة أعQه: 

  



                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2012/02                                             

                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2014/011 

 

Page 3 of 15 

سُيحتفظ بجميع المبالغ في حسابي بموجب النظام ا"داري للموظفين المحليين،  ت)

وبموجب تعديله من وقت إلى آخر، بالطريقة ذاتھا التي تسري على الموظفين 

 . ةائدأي حركات في سعر الصرف والف العاملين بما في ذلك إعادة استثمار

 
 دو,ر أميركي.  75,000عي مبلغ المد ، تسلّم2008أغسطس/آب  7بموجب شيك مؤرخ  .7

 
حسابه في في  ستحقاقاتمدعي سحب رصيد جميع ا,، طلب ال2009فبراير/شباط  4في  .8

 . 2008ديسمبر/كانون ا$ول  31صندوق ا,دخار الذي أغلِق رسمياً في 

 
إلى مسؤول الشؤون  2009فبراير/شباط  26بعد ھذا السحب، وبموجب مذكرة مؤرخة  .9

الضفة الغربية موظفي ا"دارية/الضفة الغربية مع نسخة إلى مسؤول الشؤون المالية وإلى اتحاد 

 صندوق ا,دخار الخاصة به.  منافعطلب المدعي مراجعة حساب 

 
 في المذكرة المشار إليھا في الفقرة أعQه، كتب المدعي ما يلي: .10

 
لغة  –بصفة محاضر أكاديمي ُيرجى العلم أّني تقاعدُت رسمياً من ا$ونروا 

(بعد إشعار  2008 أغسطس/آب 1إنجليزية في مركز تدريب رام T للرجال في 

ترك الخدمة طلبت سحب مبلغ خمسة  مسبق مدته شھر). وبعدما تسلّمت استحقاقات

دخار الخاص بي وھو وسبعين ألف دو,ر أميركي من إجمالي مبلغ صندوق ا,

) وذلك وفقاً Pخر قسيمة أجر عن شھر 112,991,80يبلغ بالدو,ر ا$ميركي (

 7دو,ر أميركي تاريخه  75000. وعليه، تسلّمت شيكاً بمبلغ 2008يوليو/تموز 

- 2. وكانت فائدة صندوق ا,دخار في ذلك الوقت نحو (سالب 2008أغسطس/آب 

سحب جميع الرصيد المتبقي طلبت  2009يناير/كانون الثاني  7%)، وفي 3

البالغة  2008لعام ائدة المؤجل الذي كان من المفترض أن ُيحسب وفقاً لخسارة الف

دو,ر أميركي  75000% من مبلغ الـ3اقتطعنا  إذا%). ولذلك، 15.6(

 اً دو,ر 2,250سيكون مقدار خسارة الفائدة  2008المسحوب في أغسطس/آب 

ً أميركي ً أميركي اً دو,ر 2,250. وإذا أضيف مبلغ الـا المبلغ المقتطع من إلى  ا

% = X 15.6 37991,08الرصيد المتبقي، أي أّنه بالدو,ر ا$ميركي (
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خسارتي في صندوق ا,دخار  إجماليدو,ر أميركي) فسيكون  5926,72

ً أميركي اً دو,ر 2,250ي (أ دو,ر أميركي )8,176.72( دو,ر  5926,72+  ا

كي ) دو,ر أمير29815.08أميركي). وبالتالي ينبغي أن يكون رصيدي المتبقي (

 8,176.72 –دو,ر أميركي  75000 –دو,ر أميركي  112,991.80أي (

  دو,ر أميركي). 

  

 2009فبراير/شباط  17ئ أنني تسلّمت شيك رصيدي المتبقي المؤرخ من المفاج

بالمكتب المالي في ا"قليم  دو,ر أميركي. واتصلت )25,348,38فقط بمبلغ (

لQستفسار عن ھذا الحساب وقيل لي إّن المبلغ الذي سحبته في أغسطس/آب 

  . 2008عام  طوالخضع لمعدل خسارة في الفائدة  2008

  

وب في من الناحية المنطقية فإّن من الظلم الواضح جداً جعل المبلغ المسح

اريخ $ّن ھذا المبلغ لم يعد الفائدة بعد ذلك الت ائريخضع لخس 2008أغسطس/آب 

  ضمن أي عملية استثمار.

  

في حساب صندوق الوقائع أحث عنايتكم على إعادة النظر  هواستناداً إلى ھذ

   ا,دخار الخاص بي لكي يسود ا"نصاف والعدل ولكي أستعيد حقوقي المالية. 

   

  

 
 ةن مدير، طلب المدعي م2009أبريل/نيسان  12بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .11

 عمليات ا$ونروا في الضفة الغربية مراجعة حساب صندوق ا,دخار الخاص به. 

 

عمليات ا$ونروا  ةمدير ت، أعلم2009مايو/أيار  15بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

ّن أأّنھا مررت رسالته إلى ا$شخاص المعنيين وأّنھا ستتابع ا$مر، بيد  في الضفة الغربية المدعي

 المدعي لم يتسلّم إجابة غيرھا. 
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 رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا$ونروا للمنازعات 2012يناير/كانون الثاني  4في  .13

 ("المحكمة"). 

 
، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى وطلب ا"ذن للمشاركة في 2013مايو/أيار  30في  .14

 ا"جراءات. 

 
طلب المدعي ا"ذن من المحكمة لرفع جواب على رّد الُمدعى  2013مايو/أيار  30في  .15

 عليه. 

 
 ، رفع المدعي جوابه على رّد الُمدعى عليه. 2013يونيو/حزيران  3في  .16

 
  

  حجج المدعي

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .17

  

)i( ت منافع صندوق ا,دخار الخاصة به بطريقة غير منصفة؛ُحسب 

)ii(  إّن رصيد الفائدة الواجب دفعه إزاء مبلغه المؤجل الذي ُسحب في

,  %15.6سالب مع خسارة فائدة قيمتھا  2009فبراير/شباط 

 2008ينبغي أن ُيطبق على المبلغ الذي سحبه في أغسطس/آب 

 %. 3سارة الفائدة تبلغ عندما كانت خ

  

 ما يلي: يلتمس المدعي  .18

  

)i(  حساب منافع صندوق ا,دخار الخاصة به وفقاً لقاعدة النظام ا"داري

 ؛10.109للموظفين المحليين 
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)ii(  أن ُيعطى "المبلغ المقتطع بطريقة غير منصفة وھو مبلغ

 من صندوق ا,دخار الخاص به".  دو,ر أميركي 4816.03

 
  حجج الُمدعى عليه

  

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .19

  

)i( عدم وجود قرار إداري قابل للطعن في ھذه القضية؛ 

)ii(  .الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني 

  

 
 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى.  .20

  

  على رّد الُمدعى عليه يجواب المدع

 

يكرر المدعي في جوابه على رّد الُمدعى عليه الحجج ذاتھا التي أوردھا في عريضة  .21

، وحسب فھمـ[ـه] المحليين الدعوى، وأضاف فيه أّنه قرأ "النظامين ا"داري وا$ساسي للموظفين

للنظامين ا"داري وا$ساسي للموظفين فيما يخص صندوق ا,دخار [فإّنه] لم يجد أي قاعدة من 

سري يفائدة صندوق ا,دخار  سعرداري أو ا$ساسي للموظفين تنص على أّن قواعد النظامين ا"

 على المبالغ المسحوبة أصQً من صندوق ا,دخار". 

 

وليست ممنوعة بفعل الحاجز الزمني  يحتج المدعي بأّن الدعوى مستوفية لشروط المقبولية .22

$ّنه طلب مراجعة لقرار حساب صندوق ا,دخار الخاص به مرات كثيرة عبر القنوات السليمة 

 وضمن المھل الزمنية المQئمة. 

 
  

  ا&عتبارات
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 المسألة التمھيدية

 
. وفي الرد، 2013مايو/أيار  30الدعوى في  كما تقّدم الذكر، رفع الُمدعى عليه رّده على .23

 من المحكمة المشاركة في ا"جراءات ورفع رد متأخر. طلب الُمدعى عليه 

 

بالسلطة لتقصير المھل الزمنية من القواعد ا"جرائية، تتمتع المحكمة  30بموجب المادة  .24

عندما تقتضي  1ي قاعدةالمفروضة بفعل القواعد ا"جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة "لغاء أ

من القواعد ا"جرائية، يجوز للقاضي إصدار أي أمر، أو  14مصلحة العدل ذلك. وبموجب المادة 

        إعطاء أي توجيه، يظھر أّنه مQئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين.

 
تمديد الوقت لرفع رّده لطلب رفع عن الُمدعى عليه  تخلفمع أّن المحكمة , تصفح عن  .25

يوماً، إ,ّ أّن المحكمة , ترى كيف يتأتى تحقيق  30على الدعوى قبل انقضاء المھلة الزمنية البالغة 

مامھا مرافعات الطرفين. وقد أشارت العدل إذا أدلت بحكمھا في موضوع الدعوى بدون أن تكون أ

إلى أّن مبدأ  Bertucci 2011-UNAT-121محكمة ا$مم المتحدة لQستئناف في حكمھا رقم 

احترام الحق في الدفاع أمام قاٍض والحق في الحصول على انتصاف ناجع مسألة تعترف بھا المادة 

أمر ضمني وھو أّنه ينبغي  من ا"عQن العالمي لحقوق ا"نسان. ويكمن في ھذا ا,عتراف 8

للمحكمة ممارسة اجتھادھا بحذر فيما يخص منع طرف من المشاركة في ا"جراءات حتى في 

الحا,ت التي قد تملك فيھا المحكمة السلطة لفعل ذلك. وتقرر المحكمة أّن مما سيخدم مصالح العدل، 

مة السرد الكامل للقضية من للبت العادل والسريع للقضية أن تتسلّم المحكومما سيكون مQئماً 

الطرفين بغية ا"د,ء بحكم عادل وشامل يحقق العدل للطرفين ولنظام إقامة العدل عموماً بد,ً من 

 إقصاء طرف على أساس إجرائي.

 
دأبت على النظر في عدد كبير من القضايا المتأخرة وعQوة على ذلك، منذ نشأة المحكمة  .26

المتراكمة، وعلى استعراض القضايا والبت فيھا قضية تلو ا$خرى وفقاً للتسلسل الزمني عموماً 

حتى الوقت  لتاريخ رفع الدعاوى مع استثناءات قليلة. ولم يأِت دور استعراض قضية المدعي

 ، وعليه؛ لم يعاِن المدعي أي ضرر من تأخر الُمدعى عليه في رفع رّده على الدعوى.الحاضر

                                      
1
عات، وتنص ھذه المادة على ما يلي: من النظام ا$ساسي لمحكمة ا$ونروا للمناز 8استثناء مراجعة القرار بموجب المادة تQحظ المحكمة  

  ", يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، أو تمديدھا".
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  المسائل الرئيسية

  

  ل في القضية قرار إداري قابل للطعن؟ھ

 

ُيزعم أّنه , يراعي بنود تعيين المدعي أو عدم إداري اجتھادي للبت في مسألة وجود قرار  .27

وجود ھذا القرار، من ا$ھمية بمكان النظر في ا"طار القانوني وا"داري الذي تستند إليه ھذه 

 القضية. 

 

(أ)  1.11ا$ساسي للموظفين المحليين رقم أّما من حيث اختصاص المحكمة، ينص النظام  .28

 على اPتي:

 
بموجب الشروط المذكورة في النظام ا$ساسي لمحكمة ا$ونروا للمنازعات، 

، وبموجب الشروط المذكورة في 3.11رقم للموظفين المبسوط في النظام ا$ساسي 

القواعد ا"جرائية لمحكمة ا$ونروا للمنازعات الواردة في النظام ا$ساسي 

اً ، تستمع المحكمة للدعوى التي يرفعھا موظف وتصدر حكم4.11رقم للموظفين 

  فيھا، وھي الدعوى التي يرفعھا الموظف بھدف:

 

)i(  الطعن في قرار إداري يـُزعم أّنه , 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( أديبياً الطعن في قرار إداري يفرض تدبيراً ت.  

 

 
فيما يخص منافع صندوق ا,دخار، تنص قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين رقم  .29

 ) على اPتي:2(10.109
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ُتدفع للموظف المشترك في صندوق ا,دخار عند انتھاء خدمته لدى الوكالة منافع 

فين من قاعدة النظام ا"داري للموظ 5و 3صندوق ا,دخار مع مراعاة أحكام الفقرتين 

  ھذه وفقاً لما يلي: 

  

منفعة الموظف في صندوق ا,دخار، وھي تساوي رصيد مساھمات الموظف   ) أ(

 حتى تاريخ انتھاء خدمته، و هالمقيدة لحساب

رصيد  ، وھي تساويالوكالة في صندوق ا,دخارالمنفعة التي تقدمھا   ) ب(

 مساھمات الوكالة المقيدة لحسابه حتى تاريخ انتھاء خدمته. 

النظام  قاعدةمن  16المنصوص عليھا في الفقرة  سعارا$الفوائد حسب   ) ت(

 . 1.106 ا"داري للموظفين رقم

 

 
وفي مسألة توزيع دخل ا,ستثمار على حسابات المشتركين، تنص قاعدة النظام ا"داري  .30

 : 16على ما يلي في الفقرة  1.106للموظفين المحليين رقم 

  

فائدة خاص في كل شھر لكي ُيطبق ويأمر بنشر سعر ُيعلن المفوض العام  (ث)

  --على حسابات المشتركين التاركين حسب الطريقة الموصوفة أدناه:

  

* * *  

  

)ii ( رdعريطبق آخdاص  سdدة خdور فائdترك منشdاب المشdى حسdارك، علdالت

لفتddرة الممتddدة مddن أول يddوم مddن السddنة التاليddة مباشddرة للسddنة ا وذلddك عddن

الشdھر الdذي  إلdىعلن بموجب الفقرة (أ) أعQه، فائدة مُ  سعرالمشمولة بآخر 

  .، على أن تشمل ھذا الشھرالدفع مباشرة يسبق

)iii ( زمةQتنطبق ا$حكام متقدمة الذكر: بعد إجراء التغييرات ال  
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***  
ا$رصدة المتبقية فdي الحسdابات الفرديdة فdي صdندوق على ) 2(

 قاعddddدة النظddddام ا"داري(ب) مddddن 5بموجddddب الفقddddرة  دخddddارا,

السdحب سنة توقف ا,شتراك مع  سنةَ مما يعادل ، للموظفين ھذه

  .النھائي لكامل الرصيد في الحساب الفردي

(ج) قد تكون أسعار الفائدة الُمشار إليھا أعQه إيجابية أو صdفراً أو 

  سلبية حسب تقييم أداء ا,ستثمار. 

  

  
  

محكمة ُتحسب شھرياً، ترى الاصة بصندوق ا,دخار مع ا"شارة إلى أّن أسعار الفائدة الخ .31

ينص على تطبيق سعر فائدة عدم وجود قانون أو بند توظيف في ا"طار التنظيمي وا"داري للوكالة 

في الزمن الذي يقّدم فيه الموظف طلب ا,نسحاب من  وسارٍ خاص غير آخر سعر فائدة منشور 

 صندوق ا,دخار. 

  

 ا,ستحقاقاتجميع رصيد لبه لسحب ط 2009فبراير/شباط  4وبالفعل، رفع المدعي في  .32

؛ ثم حسبت 2008أغسطس/آب  31اب اعتباراً من في حسابه في صندوق ا,دخار، وقد أغلِق الحس

(ج) 16الفقرة  1.106الوكالة مبلغ المدعي بتطبيق قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين رقم 

مع تخفيضه بمقدار جزء  2008قيد لعام المذكورة أعQه. وطّبقت الوكالة آخر سعر فائدة منشور م

من اثني عشر جزءاً عن كل شھر من الفترة الممتدة من اليوم ا$ول من الشھر الذي أجِري فيه 

ديسمبر/كانون ا$ول من السنة ذاتھا التي  31، إلى 2008أغسطس/آب  7السحب الجزئي، أي 

 في ھذه الحالة.  2008كانت 

 
 14التي تنص في الفقرة  9موجب التعليمات المالية الفنية رقم تQحظ المحكمة أّن ھذا ُنّفذ ب .33

)ii :تيPعلى ا ( 
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لسحوبات ا+نسانية المستردة من صندوق في حالة افي حالة سحب جزئي أو 

المشترك في السنة  استحقاقاتبالتقييد على (التشديد في ا$صل) ُتمنح  ا&دخار

لكل قدار جزء من اثني عشر جزءاً بمائدة المقيدة لتلك السنة الفالماضية، سُتخفض 

 13شھر من الفترة الممتدة من اليوم ا$ول من الشھر الذي أجِري فيه السحب إلى 

  ديسمبر/كانون ا$ول من السنة ذاتھا. 

   

من رد الُمدعى عليه، ُحسب دخل الفائدة على صندوق  9بتحديد أدق، وكما ھو مبين من الملحق 

بفائدة صندوق ا,دخار المعنية في نھاية الشھر  دخارق ا,ا,دخار بضرب متوسط أرصدة صندو

  التي ُنشرت عن تلك الفترة. 

 
ل فيھا إّنه ما كان ينبغي وقفي ضوء ما تقدم , تجد المحكمة أساساً لحجة المدعي التي ي .34

مبلغه المؤجل لسعر الفائدة الساري. وُيذّكر المدعي أّنه عندما رفع طلب تأجيل  إخضاع رصيد

ر بأّنه "سُيحتفظ بجميع المبالغ في حسابي بموجب النظام ا"داري للموظفين أق رصيد استحقاقاته

المحليين، وبموجب تعديله من وقت إلى آخر، بالطريقة ذاتھا التي تسري على الموظفين العاملين بما 

 ". ائدةأي حركات في سعر الصرف والف في ذلك إعادة استثمار

 

قة التي حسبت بھا ا$مانة العامة لصندوق ا,دخار رصيد إذا كان المدعي يطعن في الطري .35

المشتركين التاركين، فھذا , يشّكل قراراً إدارياً حسب التعريف الوارد في النظام ا$ساسي 

ضمن نطاق و,يتھا التي . وعليه؛ تقرر المحكمة أّن ھذا , يقع 1.11للموظفين المحليين رقم 

 يزعم عدم مراعاة بنود تعيين المدعي.  توجب أن يكون القرار قراراً إدارياً 

 
, يخلق قراراً إدارياً قابQً للطعن بطلب منفعة , تنص عليھا أحكام ُيذّكر المدعي أّنه  .36

بل إّن القرار  ؛ا"داري للموظفين ذات الصلة، ثم الشكوى عندما ُيرفض طلبهوا$ساسي  ينالنظام

ا"داري وا$ساسي  ينالتطبيق الفعلي $حكام محددة من النظاما"داري القابل للطعن ينشأ في 

  وغيرھما من ا"صدارات ذات الصلة. للموظفين
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 Hamadرقم أّن محكمة ا$مم المتحدة لQستئناف ثّبتت في حكمھا  من الجدير التذكير .37

2012-UNAT-269  :قراَر ھذه المحكمة في قضية مشابھة وقالت 

 
  

ة أمامھا كانت وجود قرار ياعتبرت محكمة ا$ونروا للمنازعات أّن القضية الرئيس

أّن الطريقة للمنازعات إداري قابل للطعن أو عدم وجوده. وقررت محكمة ا$ونروا 

التي حسبت بھا ا$مانة العامة لصندوق ا,دخار رصيد صندوق ا,دخار للمشتركين 

بذلك  ابنود تعيين المستأنف وأّنھم عدم مراعاة يزعالتاركين لم ُتشكل قراراً إدارياً 

  ضمن و,يتھا. وتجد محكمة ا,ستئناف أّن ھذا القرار صحيح.  تليس

 
 أّما في مسألة القرارات ا"دارية غير القابلة للطعن $ّنھا , تؤثر في بنود تعيين موظف .38

-Andati-Amwayi 2010، فقد قضت محكمة ا$مم المتحدة لQستئناف في حكمھا بعينھا

UNAT-058 :بما يلي 

  

في حا,ت أخرى، قد تكون القرارات ا"دارية ذات انطباق عام، وتسعى إلى 

تشجيع التنفيذ الفعال للغايات، والسياسات، وا$ھداف ا"دارية، ورغم أّن تنفيذ 

القرار قد يفرض بعض المتطلبات ليمارس الموظف حقوقه، إ,ّ أّن القرار , يؤثر 

  ينه أو عقد توظيفه.بالضرورة في بنود تعي

 

المحليين في القضية الحاضرة، يأمر المفوض العام بموجب قاعدة النظام ا"داري للموظفين  .39

 يجب تطبيقه على حساب الموظف سعر الفائدة الذيبنشر ) ii(ث)(16في الفقرة  1.106رقم 

قرار ذو ھو . ومن الجلي أّن ھذا ليس قراراً أحادي الجانب اُتخذ في قضية فردية بعينھا بل التارك

 انطباق عام على الموظفين التاركين. 

 

المدعي عجز عن الطعن في قرار اجتھادي إداري نظراً إلى ما سبق، تقضي المحكمة أّن  .40

 تعيينه. وعليه؛ تقضي المحكمة بعدم مقبولية الدعوى. يتعلق بعدم مراعاة بنود 
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 ھل الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني؟ 

 
التي كانت سارية في  3.111تنص قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين السابقة رقم  .41

في أو,ً على أّن أمام الموظف الراغب في الطعن في قرار أن يوجه  2و 1في فقرتيھا  زمن الوقائع

مه إشعار كتابياً بالقرار المعني رسالة إلى إدارة الوكالة يطلب فيھا مراجعة يوماً من تسلّ  30خQل 

 القرار. 

ساريتين في زمن ال 4و 3في الفقرتين  3.111تنص قاعدة الموظفين المحليين السابقة رقم  .42

 الوقائع على اPتي: 

  

الطعن بموجب بنود النظام ا$ساسي للموظفين  . على الموظف الذي يرغب في3

، بعد إرسال كتاب إلى إدارة الوكالة بموجب ا$حكام المتقدمة التي 1.11رقم 

توردھا قاعدة النظام ا"داري للموظفين ھذه، أن يرفع طعناً كتابياً يحدد فيه 

  ادعاءاته إلى أمين مجلس الطعون المشترك ضمن المھل الزمنية اPتية:  

  

  *    *      *  

(ب) في حالة موظفي المكاتب ا"قليمية، خQل ثQثين يوماً من تاريخ تسلّم رّد من 

مدير المكتب ا"قليمي لgونروا، وإذا لم يتسلّم الموظف رداً من مدير المكتب 

ا"قليمي خQل ثQثين يوماً من تاريخ كتابه إليه، تكون أمامه ا$يام الثQثون التالية 

  . لرفع الطعن

  

. لن يقبل مجلس الطعون المشترك طعناً إ,ّ إذا روعيت المھل الزمنية المذكورة 4

أعQه، ويحق لمجلس الطعون المشترك إلغاء ھذه المھل الزمنية في ظروف 

  استثنائية.
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 26طلب مراجعة لقرار حساب منافع صندوق ا,دخار في تQحظ المحكمة أّن المدعي  .43

كان أمامه  2009مارس/آذار  28تلقي المدعي إجابة بحلول  . وبعد عدم2009فبراير/شباط 

أي حتى  –يوماً  ثQثونالمذكورة أعQه بموجب قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين السابقة 

لرفع طعنه أمام مجلس الطعون المشترك، وھو النظام السابق لمحكمة  – 2009أبريل/نيسان  27

 2012يناير/كانون الثاني  4يرفع دعوى أمام المحكمة حتى  لكّن المدعي لما$ونروا للمنازعات. 

 متأخراً أكثر من عامين ونصف. 

 

من مديرة  2009مايو/أيار  15حتى لو اعتبرت المحكمة أّن الرسالة ا"ليكترونية المؤرخة  .44

، يبقى المدعي 2عمليات ا$ونروا في الضفة الغربية رداً متأخراً على طلب المدعي لمراجعة القرار

 أكثر من عامين.  دعواه أمام المحكمةمتأخراً في رفع 

 
وفقاً لفقه المحكمة ا"دارية لgمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، ُتعتبر الدعوى المرفوعة بعد  .45

بفعل الحاجز الزمني إ,ّ إذا بّين المدعي  انقضاء المھلة الزمنية المضروبة على رفع طعن ممنوعةً 

وانظر مثQً  ؛كانت خارجة عن سيطرته ومنعته من رفع الطعن في وقت مQئمئية" "ظروفاً استثنا

. ويقع العبء على المدعي لُيثبت أّن ظروفاً )Thiam )2004في قضية  1155الحكم رقم 

خارجة عن سيطرته منعته من رفع طعنه في الوقت المQئم، وھذا ما أّكدته محكمة ا$مم المتحدة 

   .  UNAT-029bis-2010ورقم   UNAT-029-2010رقم  El Khatib لQستئناف في حكمھا

 
 في جواب المدعي على رد الُمدعى عليه قال ما يلي:  .46

 
  

صندوق ا,دخار شّوشني إّن عدم رد ا$ونروا على طلباتي لمراجعة حساب  -19

ولم أعرف أين أتابع قضيتي من الناحية القانونية. وفي رسالتي ا"ليكترونية 

إلى الموظف المسؤول عن عملية  2011ديسمبر/كانون ا$ول  30المؤرخة 

ا$ونروا طلبت منه رداً على رسالتي "... بھدف متابعة قضيتي بصورة قانونية." 

   لكنني لم أتسلّم رداً. 

                                      
2
  . Faraj 2013-UNAT-331انظر الحكم رقم  
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أو ظروفاً خارجة عن سيطرته تبرر جدية سبب الذي ذكره المدعي , يشّكل أسباباً إّن ال .47

. 3.111عدم امتثاله المھل الزمنية المبينة في قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين السابقة رقم 

تأخره  أن يثبت أنّ عجز عن  ، كمامراعاة المھل الزمنيةعن وتقضي المحكمة أّن المدعي عجز 

 ظروف خارجة عن سيطرته.  كان بسببأكثر من سنتين 

 

تقضي المحكمة أّن الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني وبالتي , تستوفي شروط  .48

 المقبولية. 

 
 الخ-صة

 

 تأسيساً على ما سبق، تُرد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .49

  

  

  

     (ُوقـhع) 

  ة بانة َبرازيالقاضي

  2014مايو/أيار  14 بتاريخ

 

  

  2014مايو/أيار  14بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـhع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


