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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2012/20                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/016 

Date: 5 June 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  خليل

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا(مم المتحدة 'غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدعمحامي 

   المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) آنا سيغال
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  مقدمة

 

وكالة ا(مم  قرار اتخذته("المدعي") ضد  إبراھيم فارس خليلمحمد ھذه دعوى رفعھا  .1

("الُمدعى التي ُتعرف أيضاً باسم ا(ونروا  المتحدة 'غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا(دنى

الخدمة في الوكالة بسبب تخليه عن الوظيفة، وذلك بموجب قاعدة  نمفصله ، وھو قرار عليه")

 .4,109النظام ا'داري للموظفين المحليين رقم 

 

دعوى غير مستوفية لشروط المقبولية، فإّن الوقائع المؤسسة حيث إّن المحكمة ترى أّن ال .2

 للمزاعم في ھذه الدعوى قُدمت موجزة. 

 
  الوقائع

 

دخل المدعي في خدمة ا(ونروا في وظيفة معلم على  2007مارس/آذار  27اعتباراً من  .3

محدد في مدرسة وادي السير ا'عدادية للذكور في ا(ردن بموجب تعيين  1والخطوة  8الدرجة 

 .2010مارس/آذار  26ا(جل ينقضي في 

 

 . 2013مارس/آذار  26، ُمدد التعيين محدد ا(جل للمدعي إلى 2010مارس/آذار  1في  .4

 
حذر مدير عمليات ا(ونروا في  بعد غيابات عدة غير مصرح بھا للمدعي عن العمل، .5

أّنه سُيفصل من الوكالة  2011سبتمبر/أيلول  21ا(ردن المدعي بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

. 2011سبتمبر/أيلول  25في موعد أقصاه  بسبب التخلي عن الوظيفة إذا لم يعد إلى العمل

دعي مسؤول خدمات أعلم الم، 2011سبتمبر/أيلول  24وبموجب رسالة إليكترونية مؤرخة 

 15الموظفين في الموارد البشرية في إقليم ا(ردن أّنه سيكون في عّمان في موعد أقصاه 

 . 2011أكتوبر/تشرين ا(ول 
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؛ وقد 2011سبتمبر/أيلول  25فُصل المدعي من الخدمة في الوكالة بموجب رسالة مؤرخة  .6

. وفي رّد 2011سبتمبر/أيلول  28أرِسلت ھذه الرسالة إلى المدعي في رسالة إليكترونية في 

ذكر المدعي أّنه سيكون في ا(ردن في "منتصف أكتوبر/تشرين  2011سبتمبر/أيلول  29 مؤرخ

."P ا(ول إذا شاء 

 
أرسل المدعي طلب مراجعة قرار إلى مدير عمليات ا(ونروا ، 2012مارس/آذار  12في  .7

 في ا(ردن. 

 
 رفع المدعي دعوى إلى المحكمة.  ،2012مايو/أيار  3في  .8

 
  

 حجج المدعي

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .9

  

i(  .أرسل بالخطأ مراجعة قرار إلى قلم المحكمة 

ii(  .لم تأخذ الوكالة في ا+عتبار حالته الطبية ولم ُيمنح ا'جازة التي طلبھا 

   

 
 يلتمس المدعي ما يلي:  .10

  

i(  كامل مبلغ صندوق ا+دخار"؛" 

ii(  وظيفته بالوضع السابق.إعادته إلى 
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 حجج الُمدعى عليه 

  

 الحجج التالية:يقّدم الُمدعى عليه  .11

  

i(  لم يقّدم المدعي أي دليل لدعم حجته أّنه أرسل بالخطأ طلب مراجعة القرار إلى المحكمة؛ 

ii( ،فلم يقّدم طلب مراجعة قرار إنھاء تعيين المدعي إلى  الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني

في حين أعلِم المدعي  2012مارس/آذار  1مدير عمليات ا(ونروا في ا(ردن حتى 

. وقد اعترف 2011سبتمبر/أيلول  28بالقرار المطعون فيه برسالة إليكترونية مؤرخة 

سبتمبر/أيلول  29ة المدعي ضمنياً بتسلّم القرار بموجب رسالة رد إليكترونية مؤرخ

2011 . 

  

  

 يلتمس الُمدعى عليه ما يلي:   .12

  

i(  ا'ذن للمشاركة في ا'جراءات، وتمديد الوقت المخصص لرفع رد على الدعوى؛ 

ii(  .رفض الدعوى 

  

  ا$عتبارات

  

  التمھيديةالمسألة 

  

والتمس من المحكمة تمديد  طلب الُمدعى عليه في الرد ا'ذن للمشاركة في ا'جراءات، .13

 الوقت لرفع رّد. ولم يطلب المدعي ا'ذن لرفع مXحظات على رّد الُمدعى عليه. 
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بالسلطة لتقصير المھل الزمنية من القواعد ا'جرائية، تتمتع المحكمة  30بموجب المادة  .14

ة عندما تقتضي المفروضة بفعل القواعد ا'جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة 'لغاء أي قاعد

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

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

 

ه مع أّن المحكمة + تصفح عن تخلف الُمدعى عليه عن رفع طلب تمديد الوقت لرفع ردّ  .15

مما سيخدم المحكمة ترى أّن إ+ّ أّن ، يوماً  30على الدعوى قبل انقضاء المھلة الزمنية البالغة 

للبت العادل والسريع للقضية أن تتسلّم المحكمة السرد الكامل مصالح العدل، ومما سيكون مXئماً 

إقامة العدل للقضية من الطرفين بغية ا'د+ء بحكم عادل وشامل يحقق العدل للطرفين ولنظام 

  .عموماً بد+ً 

 

دأبت المحكمة منذ نشأتھا على النظر في عدد كبير من القضايا المتأخرة المتراكمة، وعلى  .16

استعراض القضايا والبت فيھا قضية تلو ا(خرى وفقاً للتسلسل الزمني عموماً لتاريخ رفع الدعاوى 

ليه؛ لم يعاِن المدعي أي ضرر من مع استثناءات قليلة. ولم يأِت دور استعراض قضية المدعي، وع

 تأخر الُمدعى عليه في رفع رّده على الدعوى.

 
  المسألة الرئيسية

 

سبتمبر/أيلول  25المؤرخ  مدير عمليات ا(ونروا في ا(ردن يطعن المدعي في قرار .17

القاضي بفصل المدعي من الخدمة في الوكالة بسبب التخلي عن الوظيفة بموجب قاعدة  2011

 . 4.109النظام ا'داري للموظفين رقم 
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بأّن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية (ّن المدعي لم يمتثل المھلة يحتج الُمدعى عليه  .18

المعنونة  2.111يھا قاعدة النظام ا'داري للموظفين المحليين رقم الزمنية ا'جبارية التي تنص عل

 "مراجعة القرار": 

 
على الموظف الذي يرغب في الطعن رسمياً في قرار إداري بزعم  .1

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا(ساسي 

وذلك  وا'داري للموظفين وجميع ا'صدارات ا'دارية ذات الصلة،

اتباع الخطوة (أ)،  1.11بموجب النظام ا(ساسي للموظفين رقم 

 إلى: طلب كتابي لمراجعة القرار ا(ولى وھي رفع

مدير المكتب ا'قليمي ل]ونروا المسؤول عن المكتب ا'قليمي، وذلك في حالة أن   ) أ(

 يكون الموظف موظفاً في أحد المكاتب ا'قليمية.

في الرئاسة  أن يكون الموظف موظفاً حالة مدير الموارد البشرية في   ) ب(

 العامة. 

  

[...]  

  

يوماً تقويمياً من التاريخ الذي  60يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خXل  .3

  يتسلّم فيه الموظف إشعاراً بالقرار ا'داري الذي سيطعن فيه.

 

 2011سبتمبر/أيلول  29الجلي أّن المدعي أعلِم بالقرار المطعون فيه على ا(قل في  من .19

التي  2011سبتمبر/أيلول  28(ّنه رّد في اليوم نفسه على الرسالة ا'ليكترونية المرسلة إليه في 

 أرِفق بھا القرار موضع الطعن.
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للمرة ا(ولى طلب مراجعة قرار إلى  2012مارس/آذار  12يعترف المدعي أّنه أرسل في  .20

مدير عمليات ا(ونروا في ا(ردن لمراجعة قرار فصله من الخدمة في الوكالة. وإذا كان يزعم 

أّنه أرسل في السابق وبالخطأ الطلب نفسه إلى المحكمة فX توجد نسخة من الطلب في عريضة 

Xفي الملف تبين أّن أحد موظفي قلم المحكمة رّد على الرسالة حظ المحكمة أّن الوثائق دعواه. وت

من المدعي وأعلمه أّنه + دور لرئيسة قلم  2011نوفمبر/تشرين الثاني  7ا'ليكترونية المؤرخة 

المحكمة في تلك المرحلة وأّنه ينبغي له توجيه رسالته إلى مدير عمليات ا(ونروا في ا(ردن. 

 د+ً من اتباع ا'جراءات السليمة مضى المدعي ورفع دعوى إلى المحكمة بعد أشھر عدة. وب

 
 ,Diagne et alفي حكمھا رقم ُيذّكر المدعي بفقه محكمة ا(مم المتحدة لXستئناف  .21

UNAT-2010-067  ّالجھل بالقانون ليس عذراً، وُيعد كل موظف عالماً بأحكام  وھو أن

أشارت المحكمة أّنه ينبغي للمدعين أن يرجعوا أو+ً . وقد ري للموظفينالنظامين ا(ساسي وا'دا

؛ وإذا تعذر فھمھا على المدعي يستطيع النظامين ا(ساسي وا'داري للموظفين وأخيراً إلى أحكام

ا+ستعانة بممثليه في اتحاد الموظفين أو بالمسؤول القانوني (المكلف بمساعدة الموظفين) 

رتبطة بحقوقه وواجباته وا(حكام السارية من النظامين ا(ساسي وا'داري ليستوضح المسائل الم

 Ghattasو Abu Ruz UNRWA/DT/2012/065Corr.01للموظفين. الحكم 

UNRWA/DT/2013/036  .    

  

المحكمة أّنه لّما تخلف المدعي عن امتثال المھل الزمنية المبينة في قاعدة النظام  تقرر .22

، فإّن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية من حيث 2.111ا'داري للموظفين المحليين رقم 

 ا+ختصاص الزمني. 
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  الخ'صة

 

 بموجب ھذا أّن:  تأسيساً على ما تقّدم تقرر المحكمة .23

  

   الدعوى مردودة. 

  

  

  

  

     (ُوقـ\ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 حزيران/يونيو 5 بتاريخ

 

  

  2014 يونيو/حزيران 5 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ\ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


