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 محكمة اونروا للمنازعات
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Judgment No.: UNRWA/DT/2013/004 
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   حضرة القاضية بانة َبرازي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الخطيب

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

 

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه
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  مقدمة

 

ة ا$مم ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكال سمير حسن يوسف الخطيبھذه دعوى رفعھا  .1

ا$ونروا التي تعرف أيضاً باسم المتحدة "غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا$دنى، 

 . بإنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالةالقرار القاضي ("الُمدعى عليه")، وھو 

 

/كانون ديسمبر 24المؤرخ  63/253بموجب قرار الجمعية العامة لDمم المتحدة رقم  .2

. وكما ھو 2009 /تموزيوليو 1بدءاً من  (JAB)غاء مجلس الطعون المشترك ، تم إل2008 ا$ول

، أنشأت الوكالة 2010 /حزيرانيونيو 1، وبدءاً من 1.11مبين في النظام ا$ساسي للموظفين رقم 

محكمة ا$ونروا للمنازعات ("المحكمة")، وتم تحويل جميع الطعون العالقة أمام مجلس الطعون 

 إلغائه، بما فيھا ھذه الدعوى، إلى المحكمة المذكورة.المشترك عند تاريخ 

  

من النظام ا$ساسي للمحكمة على أّن  5في الفقرة  2ضمن إجراء انتقالي، تنص المادة  .3

المحكمة ھي صاحبة ا+ختصاص لSستماع إلى القضايا التي رفعت قبل تأسيس المحكمة، كما 

يرفع فيھا مجلس الطعون المشترك تقريراً إلى تختص بإصدار ا$حكام فيھا، وھي القضايا التي لم 

 المفوض العام.

  
  

  الوقائع

  
، دخل المدعي في خدمة ا$ونروا في وظيفة حارس ليلي في 1988أبريل/نيسان  1في  .4

 30. وُمدد عقده حتى 1988ديسمبر/كانون ا$ول  31خان يونس، وذلك بموجب تعيين ينقضي في 

، ُعين المدعي في وظيفة آذن 1989مارس/آذار  1، وبأثر يسري من 1989يونيو/حزيران 

في مدرسة خان يونس ا+بتدائية لDطفال "ج" في غزة،  01والخطوة  01مدرسة على الدرجة 

، بعد إتمام الفترة التجريبية، ُثّبت 1990وذلك بموجب تعيين مدته سنة تجريبية. وفي فبراير/شباط 

 المدعي في الوظيفة.
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وقع خSف عائلي اشترك فيه المدعي، ونتيجة لذلك؛ أوقفت  ،2000أغسطس/آب  18في  .5

 لسلطة الوطنية الفلسطينية المدعي. شرطة ا

 
، أعلم مسؤول الشؤون ا"دارية في إقليم غزة 2001مايو/أيار  29بموجب رسالة مؤرخة  .6

في  2000سبتمبر/أيلول  25المدعَي أّنه أوقِف عن العمل، مع عدم دفع أجر، بأثر يسري من 

 نتيجة تحقيق +حق تجريه الوكالةفي انتظار ظار نتيجة ا"جراءات الجنائية المرتبطة بتوقيفه، وانت

 .  أيضاً 

 
، أعلم المسؤول القانوني في إقليم 2001ديسمبر/كانون ا$ول  12بموجب مذكرة مؤرخة  .7

أحيلت  غزة رئيَس قسم شؤون الموظفين في غزة أّن المدعي كان ما يزال في ا+حتجاز وأّن قضيته

حدد موعد لجلسة. وأّكد يُ من محكمة الصلح في غزة إلى المحكمة المركزية في خان يونس وأّنه لم 

 المسؤول القانوني في إقليم غزة أّن المدعي اُتھم بما يلي: 

 
  

 23مع آخرين، خSفاً للمادتين  شتراكالقتل با+ محاولة -

 [منقول] 1936من قانون الجنايات لعام  222و

من  238بالغ بشخص آخر بما يخالف المادة  أذىإيقاع  -

 قانون الجنايات؛

مع آخرين بما يخالف  شتراكمھاجمة شخص آخر با+ -

 من قانون الجنايات. 250و 23المادتين 

 
، أعلم معاون المساعدة القانونية في 2002فبراير/شباط  17بموجب مذكرة داخلية مؤرخة  .8

 نشآتدعي أفِرج عنه نتيجة للقصف ا"سرائيلي لممسؤوَل الشؤون ا"دارية في غزة أّن المغزة 

السلطة الوطنية الفلسطينية، وعليه؛ لم يصدر عن المحكمة قرار إخSء سبيله، وأّن المحكمة 

 . 2002فبراير/شباط  19ا+بتدائية في خان يونس ستراجع القضية في 
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طلب المدعي  بموجب رسالة غير مؤرخة إلى رئيس برنامج التعليم في ا$ونروا في غزة، .9

 إعادته إلى وظيفته بالوضع السابق. 

 
المسؤول القانوني في إقليم غزة ، أعلم 2002أبريل/نيسان  16بموجب رسالة مؤرخة  .10

الموافقة على إعادته إلى وظيفته بالوضع السابق قبل اختتام المدعَي أّن الوكالة + تستطيع 

 ا"جراءات أمام المحكمة. 

 
، طلب المدعي إلى مدير عمليات 2002 فمبر/تشرين الثانينو 11بموجب رسالة مؤرخة  .11

ا$ونروا في غزة إّما إعادته إلى وظيفته بالوضع السابق، أو أن ُيدفع إليه جزء من استحقاقاته في 

 صندوق ا+دخار لكي يعينه ذلك على إعالة عائلته. 

 
ليم غزة على رّد المسؤول القانوني في إق، 2003يونيو/حزيران  1بموجب رسالة مؤرخة  .12

طلب المدعي، وأعلمه أّن الوكالة + تستطيع قبول طلبه "عادته إلى وظيفته بالوضع السابق قبل 

 اختتام ا"جراءات أمام المحكمة. 

 
إلى أمين مجلس الطعون المشترك، طعن  2004مارس/آذار  14بموجب رسالة مؤرخة  .13

مدعي إعادته إلى وظيفته بالوضع ، وطلب ال1م دفع أجردالمدعي في قرار وقفه عن العمل مع ع

 السابق. 

 
، طلب إلى مدير عمليات ا$ونروا في غزة 2006مارس/آذار  22بموجب رسالة مؤرخة  .14

 جزء من المنافع المستحقة له من صندوق ا+دخار.  محامي المدعي أن ُيدفع إلى المدعي

 
غزة با"نابة ، رفض المسؤول القانوني في 2006أبريل/نيسان  11بموجب رسالة مؤرخة  .15

 طلب محامي المدعي مشيراً إلى أّن منافع صندوق ا+دخار ُتدفع فقط عند انتھاء الخدمة من الوكالة. 

 
يونيو/حزيران  18مرات عدة حتى الجلسة الخاصة بقضية المدعي أّجلت جلسة المحكمة  .16

موجھة إلى وعّدلت محكمة خان يونس ا+بتدائية التھمة ا$ولى العندما ُعقدت أخيراً.  2006

                                      
1
  . JAB/A/04/04رقم القضية أمام مجلس الطعون المشترك ھو  
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با+شتراك"، وأدين المدعي وُحكم عليه  إيقاع أذى بليغالقتل با+شتراك" إلى "محاولة المدعي من "

ى لالحكم على التھمة ا$و، وھو تاريخ 2006يونيو/حزيران  18بالسجن ستة أشھر اعتباراً من 

اً واحداً بسبب أو السجن شھر شيكSً  150المعدلة، كما أدين وُحكم عليه بدفع غرامة مقدارھا 

 "ا+شتراك في مھاجمة شخص آخر".

 
، رفع المدعي استئنافاً أمام محكمة ا+ستئناف في غزة يزعم 2006يونيو/حزيران  19في  .17

فيه أّن الحكم ا$صلي كان باطSً وقائماً على إجراءات خاطئة" وأّنه "ناقض السوابق القضائية التي 

 تضع ا$ساس للقضاء الفلسطيني". 

 
 ، قابل معاون المساعدة القانونية في غزة المدعي. 2006أكتوبر/تشرين ا$ول  15في  .18

 
، إلى مدير عمليات ا$ونروا في غزة 2007يناير/كانون الثاني  11بموجب رسالة مؤرخة  .19

 طلب المدعي إعادته إلى وظيفته بالوضع السابق، وأشار إلى أشياء من بينھا: 

 
فرداً،  14الوكالة $ّن عائلتي تتكون من  أنا في حاجة ماسة فعSً إلى عملي في

وبعضھم طلبة في الجامعات ھنا أو في الخارج، وفعSً + أستطيع تلبية احتياجات 

عائلتي. وفي الوقت الحاضر، أعيش تحت ظروف عسيرة جداً $ّنه ليس لدي 

مصدر قوت سوى عملي في ا$ونروا، و+ أستطيع إعالة عائلتي على وجه 

 ظروف العامة الصعبة والبطالة. الخصوص بسبب ال

 
إدانة المدعي،  بشأن، أصدرت محكمة ا+ستئناف في غزة حكمھا 2007مايو/أيار  29في  .20

تت فيه قرار المحكمة ا+بتدائية لكّنھا عّدلت الحكم المفروض على المدعي بما يفضي إلى اقتطاع وثبّ 

 الحكم على أشياء من بينھا:أشھر من الفترة المحكوم بھا. وينص ستة البالغة السجن  فترة

  

المقدم من [المدعي] والذي يطعن فيه  326/2006وأّما بالنسبة لSستئناف رقم 

باستثناء بيناته وأّن ا$دلة غير كافية "دانته مطالباً ببراءته من التھمة المسندة إليه 

اك الثابت من ا$وراق اشتر افإّن ھذا السبب من ا+ستئناف قد جاء في غير محله إذ
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المستأنف في واقعة ا+عتداء على المجني عليھم من أقوال المجني عليھم وشھود 

الواقعة ا$مر الذي تأكد معه اشتراكه في واقعة ا+عتداء المنسوبة إليه و+ مجال 

"نكار تلك الوقائع مما يتعين معه رفض ا+ستئناف المقدم من المستأنف لتلك 

   ا$سباب.  

 

، طلب مدير عمليات ا$ونروا في غزة 2007يونيو/حزيران  18بموجب رسالة مؤرخة  .21

تعليقات كتابية بشأن إدانته لدحض التھم المقدمة ضده وتقديم أي دليل مضاد وأي  إلى المدعي تقديم

 عامل مخف_ف، وأشار إلى أمور من بينھا ما يلي:

  

يران يونيو/حز 18الجلسة التي عقدتھا محكمة البداية في خان يونس في  ختامفي 

) إيقاع أذى بالغ بشخص آخر، وذلك بالضرب بھراوات 1، أِدنت بـ(2006

الھجوم على شخص آخر با+شتراك. وبعد  )2بعض أقاربك و( وأنابيب حديدية

شيكSً  150إدانتك، ُحكم عليك بالسجن ستة أشھر على التھمة ا$ولى، وُغّرمت 

  على التھمة الثانية. 

  

، 2006أكتوبر/تشرين ا$ول  15لقانونية في في إفادتك لمعاون المساعدة ا 

كررت مرافعاتك التي أدليت بھا أمام المحكمة ومفادھا أّنك لم تتورط في النزاع، 

بيد أّّنك لم تقّدم أي دليل غير تلك ا$دلة التي درستھا المحكمة أصSً دراسة وافية. 

/حزيران يونيو 18وفي ھذا الصدد، راجعت الوكالة قرار المحكمة الصادر في 

على خSف ذلك، تفترض المحكمة أّن وواضح ، وفي غياب أي دليل مقنع 2006

 القرار أصدرته محكمة مستقلة ونزيھة مع مراعاة الشروط العامة المعترف بھا فيما

  يخص ا$صول القانونية الواجبة. 

 

إلى مدير عمليات ا$ونروا في غزة،  2007يونيو/حزيران  24بموجب رسالة مؤرخة  .22

ر المدعي إلى أّنه رفع استئنافاً إلى المحكمة العليا بشأن قضيته، وطلب أيضاً إعادته إلى وظيفته أشا

 بالوضع السابق إلى حين صدور الحكم النھائي للمحكمة.  
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، أعلم مدير عمليات ا$ونروا في غزة المدعَي 2007يوليو/تموز  5بموجب رسالة مؤرخة  .23

 وكالة بأثر يسري في اليوم نفسه، ومما ورد في الرسالة ما يلي: أّن تعيينه أنِھي لما فيه مصلحة ال

 
  

فيھا على  ، وھي التي تردّ 2007يونيو/حزيران  24أقر بتسلّم رسالتك المؤرخة 

كتابياً يوماً لتقّدم  15التي أمھلتك  2007يونيو/حزيران  18رسالتنا المؤرخة 

مات وتقديم أي دليل مضاد على ا"دانة المذكورة أعSه بغية دحض ا+تھاتعليقاتك 

وأي عوامل مخففة. وقد درست بعناية المعلومات التي قّدمَتھا مع ا$خذ في الحسبان 

 20المؤرخ  A/10/Rev.1من توجيه شؤون الموظفين رقم  3أّنه وفقاً للفقرة 

ليس على الوكالة بالضرورة ا+نتظار حتى يستنفد الموظف  1989يونيو/حزيران 

  القرار الذي تراه مSئماً. الوكالة موجب القانون المحلي لتتخذ جميع حقوق الطعن ب

  

مع ا$خذ في الحسبان ما تقّدم، قررت إنھاء تعيينك لما فيه مصلحة الوكالة بموجب 

أن تتسلّم كامل مبلغ ، مما يتيح لك 1.9النظام ا$ساسي للموظفين المحليين رقم 

اية الخدمة، علماً أّن ا$ساس صندوق ا+دخار المستحق لك مع تسلّم تعويضات نھ

"سياسة الوكالة فيما يخص الموظفين الذين الذي يقوم عليه إنھاء تعيينك ھو 

إذا حوكم موظف، وأدين،  تقلون، أو يوَقفون، أو ُيحاكمون" التي تنص على أّنهُيع

وفـُرض عليه حكم بالسجن ثSثة أشھر أو أكثر، فسيصار عادة إلى إنھاء تعيينه لما 

الح الوكالة إ+ّ إذا اعتبرت الوكالة أّن الموظف غير مذنب بناًء على وقائع فيه مص

يونيو/حزيران  18إّن إدانة المحكمة ا+بتدائية في خان يونس لك في  القضية.

، والحكم الSحق بسجنك ستة أشھر، يقعان ضمن نطاق ھذه السياسة، 2006

   . 2007يوليو/تموز  5وسيسري إنھاء تعيينك اعتباراً من 
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من المھلة الزمنية يزعم المدعي أّنه تسلّم الرسالة المذكورة أعSه فقط في اليوم ا$خير  .24

، وذلك بسبب التأّخر المتعمد لزمSئه في 2007أغسطس/آب  5، أي في المخصصة لرفع طعن

ي ُتعلمه ه المدعي الرسالة التفيتوصيل الرسالة إليه. و+ يجادل الُمدعى عليه في التاريخ الذي تسلّم 

 بإنھاء تعيينه.

  

إلى مدير عمليات ا$ونروا في  2007أغسطس/آب  6و 5بموجب رسالتين مؤرختين  .25

 الضفة الغربية، طلب المدعي مراجعة إدارية للقرار القاضي بإنھاء تعيينه. 

 
، رفع المدعي وثائق إضافية إلى أمين مجلس الطعون المشترك 2007أغسطس/آب  6في  .26

 . 2004مارس/آذار  14رفعه في دعماً للطعن الذي 

 
رّد نائب مدير عمليات ا$ونروا في الضفة ، 2007سبتمبر/أيلول  9بموجب رسالة مؤرخة  .27

الغربية على طلب المدعي لمراجعة إدارية، وثّبت قرار إنھاء توظيف المدعي لما فيه مصلحة 

 الوكالة. 

 
إلى المفوض العام ، رفع مجلس الطعون المشترك 2008أكتوبر/تشرين ا$ول  14في  .28

توصية مفادھا رّد الطعن الذي رفعه المدعي ضد قرار وقفه عن العمل بS أجر، وذلك بحجة عدم 

ووصل الفريق أيضاً إلى استنتاج يقول استيفائه شروط المقبولية من حيث ا+ختصاص الزمني. 

واضحة للطعن في قرار إنھاء خدماته لما فيه مصلحة الوكالة". وأوصى "كانت لدى [المدعي] نية 

الفريق بناًء على ذلك أّن الُمدعى عليه "اعتبر مسألة الوثائق الSحقة التي رفعھا المستأنف تشكل 

 طعناً ثانياً وينبغي التعامل معه على أّنه كذلك". 

 
لتوصية وا+ستنتاج اللذين ، اعتمد المفوض العام ا2009ديسمبر/كانون ا$ول  11في  .29

 قدمھا فريق مجلس الطعون المشترك. 

 
، رفع المدعي طعناً أمام مجلس الطعون المشترك للطعن 2010يناير/كانون الثاني  21في  .30

 في قرار إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة. 
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 . حكمة، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى أمام الم2012ديسمبر/كانون ا$ول  31في  .31

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .32

  

)i(  محكمة خان يونس كانت كان الفصل غير عادل $ّن قضيته أمام

 غير منصفة واستندت إلى أكاذيب؛

)ii( أشھر  حتسابقبلت محكمة ا+ستئناف استئنافه ضد إدانته، وذلك با

 ؛الحكممدة السجن الستة من 

)iii( اً، ويحرمه إنھاء تعيينه من لديه عائلة كبيرة ويعاني عسراً اقتصادي

 مصدر دخله الوحيد. 

  

يلتمس المدعي أن تفسخ المحكمة القرار المطعون فيه وأن تأمر بإعادته إلى وظيفته  .33

 بالوضع السابق. 

  

  حجج الُمدعى عليه

 

 أنجز حسب ا$صول. يحتج الُمدعى عليه بأّن إنھاء توظيف المدعي لما فيه مصلحة الوكالة .34

 

 يه أن ترد المحكمة الدعوى. يلتمس الُمدعى عل .35

 
  

  ا#عتبارات
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 المسألة الرئيسية 

 
، 2012ديسمبر/كانون ا$ول  31كما أشير أعSه، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى في  .36

 وطلب في ھذا الرد ا"ذن من المحكمة للمشاركة في ا"جراءات.

  

المھل الزمنية المفروضة  من القواعد ا"جرائية السلطة للمحكمة لتقصير 30تعطي المادة  .37

عندما تقتضي مصلحة العدل  2عدةبفعل القواعد ا"جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة "لغاء أي قا

من القواعد ا"جرائية، يجوز للمحكمة إصدار أي أمر، أو إعطاء أي  14ذلك. وبموجب المادة 

العدل للطرفين. وتؤمن المحكمة أّن  توجيه، يظھر أّنه مSئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق

Sالطرفين ستجّھز المحكمة تجھيزاً أفضل "صدار حكم عادل وشامل، وبناًء على  المذكرات من ك

ومما سيكون من المSئم للبت العادل  –ذلك؛ تقضي المحكمة أّن مما يصب في مصلحة العدل 

المھلة الزمنية التي تفرضھا المادة  أن تمدد المحكمة –والسريع للقضية، ولتحقيق العدل للطرفين 

     . وعليه؛ تقبل المحكمة تسلّم رّد الُمدعى عليه.الرفع المتأخر لرد الُمدعى عليه تسلّم ، وأن تقبل6

 
 المسائل الرئيسية

 
من القواعد ا"جرائية للمحكمة على أّنه يجوز للمحكمة أن تقرر بمبادرة  5تنص المادة  .38

من المSئم إصدار حكم مستعجل، ويمكن أن يحدث ھذا عندما + تكون  تتخذھا من تلقاء نفسھا أنّ 

الوقائع الجوھرية موضع نزاع، وعندما يقتصر الحكم على المسائل القانونية. والمسألة الحاسمة 

 ھي مسألة قانونية. –وھي مسألة مقبولية الدعاوى من عدمھا  –في القضايا الراھنة 

 
ستنظر ومع ذلك؛ ، فيما رفعاه إلى المحكمة مقبوليةاليه مسألة المدعي و+ الُمدعى عللم ُيثر  .39

 في مقبولية الدعوى. المحكمة من تلقاء نفسھا

 

                                      
2
لمحكمة ا$ونروا للمنازعات، وتنص ھذه المادة على ما يلي: من النظام ا$ساسي  8استثناء مراجعة القرار بموجب المادة تSحظ المحكمة  

  "+ يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، أو تمديدھا". 
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، التي كانت سارية في 3.111تنص قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين السابقة رقم  .40

 زمن الوقائع، على اbتي:

 
  

 

ا$ساسي  على الموظف الذي يرغب في الطعن بموجب بنود النظام .1

أن يوجه أو+ً رسالة إلى إدارة الوكالة يطلب فيھا مراجعة  1.11للموظفين رقم 

  للقرار ا"داري المعني أو ا"جراء التأديبي، مع بيان أسباب ھذا الطلب. 

يجب إرسال ھذه الرسالة خSل ثSثين يوماً من تاريخ تسلّـم الموظف  .2

 ...إشعاراً خطياً بالقرار المعني

 

ظف الذي يرغب في الطعن بموجب بنود النظام ا$ساسي على المو  .3

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

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

  اbتية:   ادعاءاته إلى أمين مجلس الطعون المشترك ضمن المھل الزمنية

  

*      *      *  

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

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

 ا"قليمي خSل ثSثين يوماً من تاريخ كتابه إليه، تكون أمامه ا$يام الثSثون التالية

  لرفع الطعن. 

 

  

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

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

  استثنائية.

     

يوليو/تموز  5بعد ا+طSع على السجل، يتبّين أّن المدعي أعلِم بموجب رسالة مؤرخة  .41

بقرار إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة بأثر يسري من اليوم نفسه. ويزعم المدعي أّنه  2007

عندما طلب مراجعة إدارية للقرار المطعون فيه،  2007أغسطس/آب  5تسلّم ھذه الرسالة فقط في 

 وعليه؛ فإّن طلبه ھذا جاء مراعياً للمھل الزمنية. 

 

عمليات ا$ونروا في الضفة الغربية رد على طلب المدعي تبين الوقائع أيضاً أّن نائب مدير  .42

، وثّبت القرار المطعون فيه. 2007سبتمبر/أيلول  9لمراجعة إدارية، وذلك بموجب رسالة مؤرخة 

وبما أّن نائب مدير عمليات ا$ونروا في الضفة الغربية لم يرد على طلب المدعي لمراجعة إدارية 

، كان ينبغي للمدعي 2007أغسطس/آب  5تاريخ طلب المدعي، وھو خSل ا$يام الثSثين التالية ل

رفع طعنه إلى مجلس الطعون المشترك في خSل ا$يام الثSثين التالية عمSً بأحكام قاعدة النظام 

أكتوبر/تشرين ا$ول  5، أي أّنه كان أمامه حتى 3.111ا"داري للموظفين المحليين السابقة رقم 

ھذا إذا أخذنا في الحسبان أّن فترة بحد أقصى،  2007/تشرين ا$ول أكتوبر 9، أو حتى 2007

يوماً بدأت في المرور للطعن في القرار أمام مجلس الطعون المشترك بدءاً من  30جديدة مقدارھا 

طعناً  بيد أّن السجل يبّين أّن المدعي رفع. 3تاريخ رّد نائب مدير عمليات ا$ونروا في الضفة الغربية

يناير/كانون  21ضد قرار إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة في المشترك الطعون أمام مجلس 

. وعليه؛ تقرر المحكمة أّن الدعوى ت، أي بعد فوات ا$وان بأكثر من ثSث سنوا2010الثاني 

ممنوعة بفعل الحاجز الزمني $ّنھا ُرفعت بعد انقضاء المھلة الزمنية المبينة في قاعدة النظام 

 . 3.111رقم السابقة ن المحليين ا"داري للموظفي

 

                                      
لمنازعات أّنه رغم أّن النظام فقد قضت محكمة ا$مم المتحدة ل – Vangelova UNDT/2010/179اُتبع استد+ل مشابه في الحكم 3

يوماً من انتھاء فترة التقييم ا"داري إذا لم يتم تقديم رد  90ا$ساسي للمحكمة يقتضي من الموظفين رفع دعواھم أمام المحكمة في خSل 
يوماً التالية، فستبدأ فترة جديدة  90، إ+ّ أّن ا"دارة عندما ترد بعد فترة التقييم ا"داري لكن قبل انقضاء فترة الـعلى طلب التقييم ا"داري

  يوماً بالمرور للطعن في القرار أمام المحكمة.  90مقدارھا 
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لقد دأبت محكمة ا$مم المتحدة لSستئناف في التشديد على أھمية مراعاة المھل الزمنية  .43

المفروضة على المراحل المختلفة لعملية الطعن، وأشارت إلى أّن المھل الزمنية تنطوي على أھمية 

سيراً مقي_داً، وجاء ھذا في حكمھا رقم قصوى لضمان السSسة في عمل أية إدارة، ويجب أن ُتفّسر تف

Mezoui 2010-UNAT-043. 

 
، على 4، في الفقرة 3.111السابقة رقم المحليين وتنص قاعدة النظام ا"داري للموظفين  .44

أّنه يجوز لمجلس الطعون المشترك وفقاً +جتھاده إلغاء المھل الزمنية المنصوص عليھا في قاعدة 

، وذلك في ظروف استثنائية فقط، بيد أّن العبء يقع 3.111سابقة رقم النظام ا"داري للموظفين ال

على المدعي لُيثبت أّنه ُمنع عن امتثال المواعيد النھائية نظراً إلى "ظروف خارجة عن سيطرته"، 

-Diagne et al. 2010-UNATوھذا ما قضت به محكمة ا$مم المتحدة لSستئناف في حكمھا 

067  . 

 
يقّدم أي سبب يفسر التأخر ثSث سنوات لرفع الدعوى، ترى المحكمة  بما أّن المدعي لم .45

عدم وجود ظروف استثنائية تبرر إلغاء المھلة الزمنية المفروضة على رفع طعن أمام مجلس 

الطعون المشترك، وعليه؛ تقرر المحكمة أّن الدعوى + تستوفي شروط المقبولية من حيث 

 ا+ختصاص الزمني. 

 
46. Sبشأن  حظ المحكمة أّن إرباكاً حدث على مستوى مجلس الطعون المشتركمع ما تقّدم، ت

إلى طعنه الذي كان قائماً أمام  2007أغسطس/آب  6نوايا المدعي في رفع المزيد من الوثائق في 

 . 2004مجلس الطعون المشترك عام 

 
موضوع  تود المحكمة التوضيح أّن قرار إنھاء تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة، وھو .47

ھذا الحكم، إّنما ھو قرار منفصل تماماً عن قرار وقف المدعي عن العمل مع عدم دفع أجر، وھو 

 . 2004مارس/آذار  14القرار الذي طعن فيه أمام مجلس الطعون المشترك في 

 
وفيما يخص قرار وقف المدعي عن العمل مع عدم دفع أجر، تSحظ المحكمة أّن المدعي  .48

طعناً أمام مجلس الطعون المشترك ضد ھذا القرار. ووفقاً للُمدعى  2004ر مارس/آذا 14رفع في 
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أكتوبر/تشرين  14وفي  .وثائق إضافية لدعم طعنه 2007أغسطس/آب  6عليه، رفع المدعي في 

، رفع مجلس الطعون المشترك تقريره ورفض فيه الطعن المقدم من المدعي ضد 2008ا$ول 

للطعن  أجر، لكّنه استنتج أّنه "كانت لدى [المدعي] نية واضحةمع عدم دفع  قرار وقفه عن العمل

في قرار إنھاء خدماته لما فيه مصلحة الوكالة"، وأوصى فريق مجلس الطعون المشترك أّن على 

الُمدعى عليه  "اعتبار مسألة الوثائق الSحقة التي رفعھا المستأنف تشكل طعناً ثانياً وينبغي التعامل 

، اعتمد المفوض العام التوصية 2009ديسمبر/كانون ا$ول  11". وفي معه على أّنه كذلك

 وا+ستنتاج اللذين قّدمھما فريق مجلس الطعون المشترك. 

 
 

إلى مجلس  2007أغسطس/آب  6اعتبار الوثائق التي قُّدمت في + تستطيع المحكمة  .49

للمحكمة فيما إن كانت  يتضحعلى أّنھا طعن المدعي في قرار إنھاء تعيينه. و+  الطعون المشترك

في طعنه الذي كان قائماً  2007أغسطس/آب  6لدى المدعي، عندما رفع الوثائق ا"ضافية في 

، نية فعSً للطعن في قرار إنھاء تعيينه. وفي أي 2004آنذاك أمام مجلس الطعون المشترك عام 

ي له توضيح ھذه المسألة حال، إذا كانت لدى المدعي نية الطعن في قرار إنھاء تعيينه، فكان ينبغ

. و+ دليل أمام المحكمة على أّن مجلس 2007أمام مجلس الطعون المشترك في أغسطس/آب 

 بشأن إنھاء تعيين المدعي في الوكالة.  2007الطعون المشترك فتح قضية منفصلة في أغسطس/آب 

 

 2010الثاني يناير/كانون  21عSوة على ذلك، إّن مجرد واقعة أّن المدعي رفع طعناً في  .50

ضد قرار إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة، تؤّكد أّن المدعي لم ينِو الطعن في ھذا القرار في 

 . 2007أغسطس/آب 

 
 6تSحظ المحكمة ا+تفاق الظاھر بين الطرفين على أّن الوثائق التي رفعھا المدعي في  .51

المدعي لما فيه مصلحة الوكالة.  ينبغي أن ُتعتبر طعناً في قرار إنھاء تعيين 2007أغسطس/آب 

لى توصيات مجلس الطعون المشترك واستنتاجاته التي اعتمدھا المفوض العام إويستند ھذا ا+تفاق 

أثر ملزماً له على المحكمة فيما + +حقاً، بيد أّّن المحكمة تود ا"شارة إلى أّن "ا+تفاق" بين الطرفين 
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ولية الدعوى بصفتھا مسألة قانونية، والحكم على ھذه المسألة يتعلق بمھمتھا المتمثلة في مراجعة مقب

 . 4في نھاية المطاف

 
نظراً إلى ما تقّدم، تقرر المحكمة أّن الدعوى تفتقر إلى المقبولية من حيث ا+ختصاص  .52

 الزمني.

 
  الخ%صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، الدعوى مردودة.  .53

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
4
  . Planas UNDT/2010/101انظر حكم  
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     (ُوقـ_ع) 

  رازي القاضية بانة بَ 

  2013فبراير/شباط  7 بتاريخ

 

  

  2013فبراير/شباط  7 أدِخَل في السجل بتاريخ 

     (ُوقـ_ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.


