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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2012/11                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/015 

Date: 28 May 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  أبو ريش

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا*مم المتحدة )غاثة

  وتشغيل -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

  -ورا فالينزوي5 (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين)

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) آنا سيغال
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا*مم ") ضد ة("المدعي ريم أحمد حسين أبو ريشمھا تھذه دعوى رفع .1

المتحدة )غاثة وتشغيل -جئي فلسطين في الشرق ا*دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا*ونروا ("الُمدعى 

القاضي بخفض رتبتھا إلى معلمة ونقلھا إلى  2011أغسطس/آب   23المؤرخ قرار العليه")، وھو 

 .مدرسة أخرى

 

في ھذه الدعوى الوقائع المؤسسة للمزاعم  حيث إّن المحكمة ترى عدم مقبولية الدعوى، فإنّ  .2

 مختصرة. 

 
  

 الوقائع 

 

، وّظفت الوكالة المدعية في منصب معلمة. وبعد 1997سبتمبر/أيلول  20اعتباراً من  .3

بموجب تعيين محدد ا*جل  1999سبتمبر/أيلول  1ُعينت اعتباراً من  لتعيين المدعية،تمديدات عدة 

" إلى Z، ثم حّول التعيين من الفئة "2" والخطوة Bمدفوع شھرياً في وظيفة معلمة على المستوى "

 .2004أغسطس/آب  1اعتباراً من  "Xالفئة "

 

لخليل؛ ، اختيرت المدعية لمنصب مساعدة مديرة مدرسة في منطقة ا2005مارس  8في  .4

في وظيفة مديرة مدرسة في مدرسة  2008نوفمبر/تشرين الثاني  7وبعد ذلك ُعينت اعتباراً من 

 الثانية للبنات في منطقة الخليل.  سوريف

 
 27بعد رسائل إليكترونية مجھولة المصدر إلى رئيس برنامج التعليم في ا)قليم مؤرخة   .5

رئيس برنامج التعليم في ا)قليم نائب  كلفوك، تزعم ارتكاب المدعية لسوء سل 2011مايو/أيار 

 رئيس برنامج التعليم في ا)قليم ومسؤول التعليم في المنطقة للتأكد من الوقائع. 
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بعد تقريرھما أوصى رئيس برنامج التعليم في ا)قليم بخفض رتبة المدعية إلى وظيفة  .6

 لى مدرسة أخرى. وتوجيه رسالة إنذار إليھا وأن ُتنقل إ 10معلمة على الدرجة 

 
، أعلم 2011أغسطس/آب  23بعدما أنكرت المدعية المزاعم ضدھا في رسالة مؤرخة  .7

 مسؤول الموارد البشرية في إقليم الضفة الغربية المدعية بقرار خفض رتبتھا ونقلھا. 

 
المدعية مراجعة للقرار المطعون  تطلب 2011سبتمبر/أيلول  4بموجب رسالة مؤرخة  .8

 فيه. 

 
، ثّبت مدير عمليات ا*ونروا في 2012يناير/كانون الثاني  31لة مؤرخة بموجب رسا .9

 الضفة الغربية القرار الذي اتخذه رئيس برنامج التعليم في ا)قليم. 

 
 ، رفعت المدعية دعواھا إلى المحكمة.2012مارس/آذار  1في  .10

 
  

 حجج المدعية 

 
 تقّدم المدعية الحجج التالية:  .11

  

i(  القرار المطعون فيه قاِس وليس متناسباً مع خطأ غير مقصود ارتكبته؛ 

ii(  حتى لو ارتكبت الخطأ يجب أن يكون ھناك أو-ً لفت نظر أو كتاب لوم ثم تأتي العقوبة؛ 

iii(  وبالتالي الدعوى 2012فبراير/شباط  20أعلِمت بالرد على طلب مراجعة القرار فقط في ،

 غير ممنوعة بفعل الحاجز الزمني. 

    

 

 تلتمس المدعية ما يلي: .12
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i(  إلغاء القرار او تعديله؛ 

ii(  استعادة درجتھا ووظيفتھا؛ 

iii(  .التعويض مالياً عن ا*ضرار المعنوية التي تكّبدتھا 

  

  

  حجج الُمدعى عليه

 
 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية: .13

  

i(  الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية *ّنھا ممنوعة بفعل الحاجز الزمني؛ 

ii(  س5مة اتخاذ قرار خفض رتبة المدعية إلى وظيفة معلمة ونقلھا؛ 

iii(  إّن نية المدعية )ساءة استعمال نظام ا)جازات جلية، كما أّن الوثائق التي رفعتھا كانت

  باطلة؛ وبھذا فإّن عقوبة خفض الرتبة والنقل إلى مدرسة أخرى عقوبة معقولة. 

 

 الدعوى بكاملھا.يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة  .14

  

  ا$عتبارات

  

يحتج الُمدعى عليه بأّن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية *ّنھا ممنوعة بفعل الحاجز  .15

 23مراجعة للقرار المؤرخ  2011سبتمبر/أيلول  4نزاع في أّن المدعية طلبت في  الزمني. و-

ونقلھا إلى مدرسة  10القاضي بخفض رتبتھا إلى وظيفة معلمة على الدرجة  2011أغسطس/آب 

 . 2012مارس/آذار  1أخرى؛ ومع ذلك رفعت المدعية دعواھا في 
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روا للمنازعات ("القواعد") المعنونة من القواعد ا)جرائية لمحكمة ا*ون 3تنص المادة  .16

 "المھل الزمنية لرفع الدعاوى" على ما يلي: 

 
يوماً  90ترفع الدعوى إلى المحكمة من خ5ل قلم المحكمة في غضون:... (ب) 

 .يوماً تقويمياً  30أي تقويمياً من انقضاء مدة ا)جابة على طلب مراجعة القرار، 

 
، وانقضت 2011سبتمبر/أيلول  4مراجعة القرار في المدعية لكان طلب  كما تقّدم الذكر، .17

أكتوبر/تشرين ا*ول. وبذلك كان  4المخصصة للوكالة )صدار إجابتھا في  30فترة ا*يام الـ

، أي قبل شھرين أو قبل ذلك 2012يناير/كانون الثاني  2المطلوب من المدعية أن ترفع دعواھا في 

 يه دعواھا. تقريباً من التاريخ الذي رفعت ف

 

من مدير  2012يناير/كانون الثاني  31أّما قول المدعية إّنھا لم ُتعلم بالرسالة المؤرخة  .18

، فھي حجة - تعيد المھلة 2012فبراير/شباط  20عمليات ا*ونروا في الضفة الغربية إليھا إ-ّ في 

فة الغربية أصدرت بعد الزمنية لرفع دعوى إلى البداية *ّن رسالة مدير عمليات ا*ونروا في الض

 التي وجب على المدعية رفع الدعوى فيھا.  90مھلة ا*يام الـ

 
 Neault 2013-UNAT-354كما قضت محكمة ا*مم المتحدة ل5ستئناف في حكمھا  .19

توازي ا)جراءات المقامة أمام محكمة ا*مم المتحدة للمنازعات أمام الذي تطرقت فيه إلى إجراءات 

 قبل] يوماً تقويمياً لكن 30فإّنه فقط "عندما يتم تسلم [القرار] بعد الموعد النھائي [ ھذه المحكمة،

لى تسلّم [القرار] إالمخصصة لطلب مراجعة قضائية أمام [المحكمة] سيؤدي  90انقضاء ا*يام الـ

مراجعة قضائية أمام [المحكمة]". وفي القضية الحاضرة جاءت الرسالة  موعد نھائي جديد لطلب

يوماً  29، بغض النظر عن موعد تسلّم المدعية لھا، بعد 2012يناير/كانون الثاني  31مؤرخة ال

 يوماً التي وجب رفع الدعوى خ5لھا.  90من فترة الـ
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    الخ&صة

 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .20

  الدعوى مردودة.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     (ُوقـ]ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 مايو/أيار 28 بتاريخ

 

  

  2014مايو/أيار  28  بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ]ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


