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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2014/046                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/051/Corr.01 

Date: 7 December 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الصالح

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  عامر أبو خلف (المكتب القانوني المكلف بمساعدة الموظفين) 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

يلتمس فيھا من محكمة ا)ونروا ("المدعي")  الصالحزكي موسى ھذه دعوى رفعھا  .1

 . El Saleh UNRWA/DT/2014/026للمنازعات ("المحكمة") مراجعة حكمھا 

  

 الوقائع 

 

رفع زكي موسى الصالح دعوى ضد قرار وكالة ا)مم  2013يناير/كانون الثاني  27في  .2

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

إلى الدرجة  15عليه") القاضي بعدم إعادة تصنيف وظيفته وظيفة طبيب أسنان أقدم من الدرجة 

17. 

 

 مIحق.  9أرفق بعريضة الدعوى  .3

 
رّدت المحكمة الدعوى  El Saleh UNRWA/DT/2014/026الحكم بموجب  .4

 باعتبارھا غير مستوفية لشروط المقبولية. 

 
 El Salehرفع المدعي "طلب مراجعة الحكم  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  23في  .5

UNRWA/DT/2014/026 .("الطلب") " 

 
 رفع الُمدعى عليه رده على الطلب.  2014ديسمبر/كانون ا)ول  2في  .6

 
  

 حجج المدعي 

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .7
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i(  من دعواه، وھي صفحات مرتبطة بالوصف  5من المرفق  9إلى  4إّن الصفحات من

الوظيفي، لم ُترفع إلى المحكمة حسب ا)صول )ّن المدعي أورد في الوثيقة ا)صلية 

باللون ا)خضر؛ وحيث إّن عريضة الدعوى ومIحقھا عIمات تعليقاته بلون أحمر مع 

 ذه ا)جزاء غير قابلة للقراءة؛ ُرفعت باللون ا)سود وا)بيض أصبحت ھ

ii( فيه "ينبغي أن  بلم تتح الفرصة للمحكمة لترى التعليق الوارد في الوصف الوظيفي الذي كت

ة العامة ولقاء طبيب ا)سنان ا)قدم سائبموجب توصية دائرة الصحة في الر 17ُتقرأ 

 مع رئيس الشعبة"؛ 

iii( ھذا التعليق إلى أن يكون واقعة حاسمة )ّنھا تشكل طلبه الرسمي لرفع درجة الوظيفة  يرقى

 . 17إلى الدرجة  15من الدرجة 

  

  

 يلتمس المدعي "مراجعة الحكم". .8

  

  حجج الُمدعى عليه

  

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية: .9

  

)i(  ّأساس طلب المراجعة الذي قدمه المدعي في طلبه , يلبي  إن

من  24) من النظام ا)ساسي للمحكمة والمادة 1(12متطلبات المادة 

 القواعد؛ 

)ii(  لو افترضنا على سبيل الجدل أّن ا)جزاء غير القابلة للقراءة في

فإّن الواقعة التي مفادھا أّن  ،الملحق تشكل طلباً رسمياً لرفع الدرجة

ا)جزاء لم تكن قابلة للقراءة وغير معروفة للمحكمة والمدعي على 

 فھذا مرده فقط إلى إھمال المدعي؛  سيبل الجدل 
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)iii(  واقعة حاسمة )غراض مراجعة حكم، فقد كانت  5, يشكل الملحق

تعليقات المدعي على نموذج الوصف الوظيفي جزءاً من مشاورات 

وى الوكالة قاطبة في خضم إصIح دائرة الصحة ولم على مست

 تشكل طلباً رسمياً لرفع الدرجة. 

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى.  .10

  

 ا$عتبارات

 
 من النظام ا)ساسي للمحكمة على ما يلي:  12تنص المادة  .11

  

واجب يبتغي فيه مراجعة لحكم المنازعات أن يرفع طلباً إلى محكمة  )ي طرفيجوز 

الحكم و,  إصدارلم تكن معروفة للمحكمة عند  استناداً إلى اكتشاف واقعة معينة التنفيذ

للطرف الطالب للمراجعة، مع مراعاة شرط دائم، وھو أ,ّ يكون َمَرد الجھل بھا 

 ا&ھمال.

 

أّنه ", يوجد في طلب مراجعة الحكم يستحضر المدعي أّنه في الحكم المطعون فيه ورد  .12

دليل على طلب رسمي وشخصي من المدعي إلى الوكالة يؤكد فيه أّنه ينبغي رفع درجة وظيفته إلى 

". ويزعم أّن الوثيقة التي قُدم فيھا الطلب ُرفعت إلى المحكمة على ھيئة نسخة با)سود 17الدرجة 

مما جعل الوثيقة غير  باللون ا)خضر، عIماتوا)بيض من وثيقة أصلية كانت بالخط ا)حمر مع 

 قابلة للقراءة عند القاضي. 

 

بعد استعراض دقيق للملف المرفوع إلى القاضي في القضية  .13

UNRWA/DT/2014/026  من  5من الملحق  9إلى  4ترى المحكمة أّن الصفحات من
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يستطيع المدعي  الدعوى، وھي الصفحات المتعلقة بالوصف الوظيفي، قابلة للقراءة بI صعوبة. و,

 كانت واقعة حاسمة غابت عن علم المحكمة.  5الزعم أّن المعلومات الواردة في الملحق 

  

  

   الخ&صة

 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .14

  

  الدعوى مردودة.

 

  

  

  

  

     (ُوقـVع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 ديسمبر/كانون ا)ول 7 بتاريخ

 

  

  2014ديسمبر/كانون ا)ول  7 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـVع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


