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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2013/012                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/024 

Date: 28 August 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  شعبان

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

   مثل نفسهيالمدعي 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا)مم المتحدة &غاثة ("المدعي") ضد  حسام شعبانھذه دعوى رفعھا  .1

وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق ا)دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا)ونروا ("الُمدعى عليه")، وھو 

 . عدم نقله إلى وظيفة أخرى وعدم تجديد تعيينه محدد ا)جلقرار 

  

 الوقائع 

 

مساعد تقني في أنظمة ، بدأ المدعي العمل مع الوكالة في وظيفة 2005 /تموزيوليو 19في  .2

 /تشرين الثانينوفمبر 16. وفي 12في مشروع سجGت ,جئي فلسطين، وكانت درجته  ماتالمعلو

 .14ودرجتھا  وظيفة مشرف فريق مسح ضوئي ُعين في، 2006

 

أعلم مسؤول شؤون الموظفين في إقليم  2009فبراير/شباط  13رسالة مؤرخة بموجب  .3

 2009فبراير/شباط  28د مدد بعيُ فريق مسح ضوئي لن  شرفن المدعَي أّن عقده في وظيفة ملبنا

 وھو تاريخ انقضاء عقده.  2009فبراير/شباط  28وأّن خدمته سُتنھى من الوكالة اعتباراً من 

 
 . وظيفة مدير قاعدة بياناتطلب المدعي النقل إلى  2009فبراير/شباط  20في  .4

 
 أعلِم المدعي برفض طلب النقل.  2009فبراير/شباط  24في  .5

 
 ة. ات المدعي في الوكالأنھَيت خدم 2009فبراير/شباط  28في  .6

 
قام مدير شؤون إلى الموظف القائم م 2012أكتوبر/تشرين ا)ول  9رسالة مؤرخة بموجب  .7

 فة مدير قاعدة بيانات. ا)ونروا في لبنان طلب المدعي مراجعة قرار عدم نقله إلى وظي
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 رفع المدعي دعوى إلى المحكمة.  2013فبراير/شباط  7في  .8

 
 رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى.  2013ر مارس/آذا 8في  .9

 
  

 المدعيحجج 

 
 المدعي الحجج التالية:يقّدم  .10

  

i(  شرعية قرار عدم نقله إلى وظيفة أخرى؛ عدم 

ii( "ا)ھلية والتسجيل في  مسؤولموظفو المسح الضوئي بالقرار الذي اتخذه  لم ُيعلم

 "؛ا&قليم

iii(  ا؛ عھمي النقل ا)وليين اللذين رفترد ا&دارة على طلبَ لم 

iv(  ليست ھذه إليه طلبه للنقل إلى وظيفة مدير قاعدة بيانات ولم ُيبق في المحفوظات، وأعيد

  ھي الممارسة المعتادة من ا&دارة.

  

 المدعي ما يلي: يلتمس  .11

  

i( قراَري عدم نقله إلى وظيفة أخرى وعدم تجديد تعيينه محدد ا)جل؛  فسخ 

ii(  ئم له بسبب الخسائر التي تكبدھا. تقديمGتعويض م 

  

  الُمدعى عليهحجج 

  

 : الُمدعى عليه الحجج التاليةيقدم  .12
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i(  فقد عجز المدعي عل الحاجز الزمنيالنقل ممنوع بفعنصر الدعوى المتعلق بعدم إّن ،

عن طلب مراجعة إدارية خGل المھلة الزمنية التي تشترطھا قاعدة النظام ا&داري 

  ؛3.111للموظفين المحليين السابقة رقم 

ii( الدعوى المتعلق بعدم التجديد غير مستوٍف لشروط المقبولية من حيث صر عن

 ا,ختصاص الموضوعي )ّن المدعي لم يطلب مراجعة إدارية للقرار. 

  

 ھا. لمالُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكايلتمس  .13

  

  ا$عتبارات

 

ب)عدم تجديد تعيينه محدد قرار المدعي في قرار أ) عدم نقله إلى وظيفة أخرى ويطعن  .14

 . 2009فبراير/شباط  28ا)جل لدى انقضائه في 

  

  عدم نقل المدعي إلى وظيفة أخرىقرار   ) أ

  

 

 24يفة مدير قاعدة بيانات في المحكمة أّن المدعي أعلِم بقرار عدم نقله إلى وظتGحظ  .15

 . 2012أكتوبر/تشرين ا)ول  9يطلب مراجعة لذلك القرار إ,ّ في لكّنه لم  2009فبراير/شباط 

 

 على ما يلي:  3.111تنص قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين السابقة رقم  .16

 
  



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/LFO/2013/012                                             

                                                                                                                             Judgment No.: UNRWA/DT/2014/024                                             

                                                                                                                                

                                                                                                                               

 

Page 5 of 5 

 1.11ظفين رقم على الموظف الذي يرغب في الطعن بموجب بنود النظام ا)ساسي للمو .1

أن يوجه أو,ً رسالة إلى إدارة الوكالة يطلب فيھا مراجعة للقرار ا&داري المعني أو 

  ا&جراء التأديبي، مع بيان أسباب ھذا الطلب.

ـم الموظف إشعاراً خطياً بالقرار يجب إرسال ھذه الرسالة خGل ثGثين يوماً من تاريخ تسلّ  .2

 .[...]المعني

 
لقد قضت المحكمة بصورة متسقة ومتكررة بأّن مراجعة القرار عنصر أساسي في  .17

الشرط الوارد بوجوب ا,لتزام الصارم ب ؛ كما قضتإجراءات الطعن في القرارات ويجب امتثالھا

تقضي المحكمة أّن الدعوى غير مستوفية لشروط  ،وعليه. من النظام ا)ساسي 8بموجب المادة 

قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين دعي لم يمتثل المھل الزمنية المبينة في المقبولية )ّن الم

 . 3.111السابقة رقم 

  

 عدم تجديد التعيين محدد ا)جل للمدعيقرار   ) ب

 

18. G13المحكمة أيضاً أّن المدعي أعلِم بقرار عدم تجديد تعيينه محدد ا)جل في حظ ت 

 الدعوى أمام المحكمة. ار قبل رفع وأّنه لم يطلب َقط مراجعة للقر 2009فبراير/شباط 

  

 

 على ما يلي:  من النظام ا)ساسي للمحكمة(ت)  1الفقرة  8لمادة اتنص  .19

 تستوفي الدعوى شروط المقبولية إذا:  •

 

[...]  
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لمطعون فيه إلى إذا رفع المدعي في السابق القراَر ا&داري ا) ت(

  مراجعة القرار...

  

 

 Ajdini et alلقد نصت محكمة ا)مم المتحدة لGستئناف ضمن فقھھا في حكمھا رقم  .20

2011-UNAT-108   :على ما يلي 

 

لقرار ا&داري المطعون فيه للتقييم , تكون الدعوى مقبولة إ,ّ إذا رفع الموظف ا

 ا&داري أو,ً، وكانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد النھائية المحددة. 

 

راجعة للقرار المزعوم المطعون تدبر السجل تGحظ المحكمة أّن المدعي لم يطلب َقط معند  .21

قبل رفع دعوى أمام  3.111قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين السابقة رقم فيه بموجب 

من  8والمادة  3.111قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين السابقة رقم بأحكام عمGً والمحكمة. 

 مستوفية لشروط المقبولية. النظام ا)ساسي للمحكمة فإّن الدعوى غير 

 

من نظامھا ا)ساسي التي  6الفقرة  10قدم، تلفت المحكمة انتباه المدعي إلى المادة ما تمع  .22

ا&جراءات  المنازعات أّن طرفاً أساء استعمالتنص على أّنه "في الحا,ت التي تقرر فيھا محكمة 

رفع تعتبر المحكمة أّن  أنيمكن وأمامھا بصورة جلية، يجوز للمحكمة تغريم ذلك الطرف بنفقات". 

، لكّنھا ستكتفي بتوجيه النصح في ھذا الصدد إساءة استعمال للتقاضيمثل الدعوى الحاضرة دعاوى 

 رفع فيھا المدعي دعوى من ھذا القبيل. ي)ّن ھذه ھي المرة ا)ولى التي 

 

23.  
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   الخ&صة

 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .24

  الدعوى مردودة.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     (ُوقـ]ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 آب/أغسطس 28 بتاريخ

 

  

  2014 أغسطس/آب 28 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ]ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.
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