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 الُمقدمة

عً"، تقّدم محمد السٌد )2102كانون أول  9بتارٌخ  .1 قرار وكالة  هاطعن فٌٌَ دعوى ب ("الُمدَّ

األمم المتحدة إلغاثة وتشغٌل الجبً فلسطٌن فً الشرق األدنى والتً ُتعرف أٌضاً باألونروا 

عى علٌه") ٌَّدعً الُمّدعً بأَن القرار "الُمدَّ إلى اإلكراه  ارتقى( إلنهاء خدماته بسبب سوء التصرف. 

ٌَطلُب إعادة فتح القضٌة والتً كانت موضوع  الذي أجَبره على أخذ تقاعٍد اختٌاري ُمّبكر. َوُهو 

ا ها والدمقاضاٍة سابقة، على أساس أنه َتّم تبربته من قبل محكمٍة لبنانٌٍة بعد اإلجراءات التً ابتدأ

ٌُّدعى أنه قد َتَعَرض لعقوبٍة جسدٌة  .الطفل الذي 

 

 جتهاديلعدم وجود قراٍر إداري ا مقبولغٌر أّنه ساسعلى أ اإلدعاءٌَرفض الُمَدعى علٌه  .2

 .رفوضة لتجاوز الُمهنة الزمنٌةمدعوى القابل لالستناف، َوعلى أٌة حالة فإن 

 

 الوقائع

 

. َحصل بعد عّدة ترقٌات على 0978ول األكانون  2مله كُمعلم اعتباراً من ّدعً عَ بدأ المُ  .3

. وهذه الوظٌفة هً التً شغلها عند َصرفه من 22، خطوة 01وظٌفة مساعد مدٌر مدرسة بالدرجة 

 .الخدمة عل أساس التقاعد االختٌاري الُمبكر

 

للتحقٌق فٌما إذا كان الُمّدعً اجتمع مجلس تحقٌق َعقب شكوى من والدّي أحد طلبة المّدعً  .4

 .قد اقترَف عمالً فٌه سوَء َتصرف بتعرٌض الطالب الى عقوبة جسدٌة

 

وهً المُوظفة ، أعلمت بامٌال سٌنكٌنً، 2117 تشرٌن الثانً 21فً رسالة بتارٌخ  .5

بأن تقرٌر مجلس التحقٌق أعطى دلٌالً واضحاً عن  عًدَّ المُ شؤون األونروا فً لبنان  عن مسؤولةال

 05شار إلٌه. وتبعاً لذلك، فقد تقرر إنهاء خدماته لمصلحة الوكالة اعتباراً من سوء التصرف المُ 

 .2117 أولكانون 

 



 Case No.: UNRWA/DT/LFO/2012/051 

 Judgment No.:UNRWA/DT/2013/017 

 

 

Page 3 of 9 

أعلم كبٌر مساعدي شؤون ، 2118كانون الثانً  7ارٌخ للسجل بت لمالحظة وفقاً ، ومع ذلك .6

عً الموظفٌن بأن لدٌه الخٌار فً تقدٌم طلب خّطً للتقاعد  2117تشرٌن الثانً  01فً  الُمدَّ

عًنهاء الخدمات. وفقاً لذلك، طالَب إشعار إ تم سحببكر وفً هذه الحالة ٌَ االختٌاري المُ  فً  الُمدَّ

ً دارٌبكر استناداً الى النظام اإلبالتقاعد االختٌاري المُ  2117ول األكانون  4رسالة بتارٌخ 

 .2117ول األكانون  05اعتباراً من  20019ن المحلٌٌن السابق رقم للموظفٌ

 

 .إنهاء خدماته رارالمّدعً بمراجعة إدارٌة لق ، طالبَ 2117ول األكانون  04فً  .7

 

ّرر ، كَ 2118كانون الثانً  7موظفً اقلٌم لبنان فً شؤون وفً رسالة إلى مسؤول  .8

عً طلبه للتقاعد االختٌاري الُمبكر. المُ  عًأشارودَّ  21 الٌمورخشعار إنهاء الخدمات إإلى  الُمدَّ

عاماً وأمضٌت ثمانٌة وعشرون عاماً فً  وخمسون ةضٌفاً: " ُعمري خمسٌ مُ  2117تشرٌن الثانً 

نهاء الخدمات أعاله، إشعار إبدالً من  20019داري رقم / النظام اإل01الخدمة. استناداً الى الفقرة 

 ".طعنفً الفإننً أحتفظ بِحقً 

 

، َتم إبالغ المُدعً ِبأن طلبه للتقاعد االختٌاري 2118 كانون الثانً 00فً رسالة بتارٌخ  .9

عً بِ 2117كانون األول  05 فًاعتباراً من نهاٌة الدوام لٌِسري بوله بكر قد تم قُ المُ  ل كُ . استمر الُمدَّ

 طعنم بم رداً، فقد تقدّ سلّ ت. وكونه لم ٌةمراجعة اإلدارٌلَرٍد على طلبه لتسلّم شجاعة فً إصراره على 

 .2118شباط  02فً  (JAB) المشترك الطعونالى مجلس 

 

فً التقرٌر اعتبر  مجلس الطعون المشترك نّ د المحكمة أن تشٌر إلى أفً هذه اللحظة، توّ  .10

عى علٌه  مقبوالً  الطعن 2119أٌار  01بتارٌخ  ةالعام ةفوضإلى المُ الّذي رفعه  تقدٌم ى إلودعى الُمدَّ

ا آخر. فً رسالة إلى المُ  ةالعام ةفوضالدعوى. ولكن المُ موضوع مرافعاٍت بناًء على  ًٌ ّدعً أخذت رأ

، أوضحت بأن الحادثة التً أنهت عالقة عمل الُموظف مع الوكالة 2119ول األكانون  00بتارٌخ 

ّدعً لممارسة الخٌار الخدمات المقصودة بسبب سوء التصرف ولكن كانت اختٌار المُ لم تكن إنهاء 

 .لطعنا "رفضت"بأنها  ةالعام ةبأخذ التقاعد االختٌاري الُمبكر. وبناًء علٌه، ذكرت المفوض
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 فً (UNAT) محكمة األمم المتحدة لالستبنافنظرت ، 2102آذار  06 خؤرالمُ فً الُحكم  .11

عً ضد قرار المفوضاستبناف المُ  المشترك لألونروا.  الطعونبرفض توصٌات مجلس  ةالعام ةدَّ

 :ما ٌلً ذكرت الفقرات الختامٌة للحكمو

 

قتنعة بأن قرار فإن هذه المحكمة مُ  االستبناف، فً هذا رافعاتوالمبالرجوع إلى الوثابق 

وكما تم ، 2117ول األكانون  05إنهاء خدمات السٌد/ السٌد اعتباًرا من نهاٌة دوام ٌوم 

كانون  4مسبوقاً باإلجراء الذي اتخذه فً  القرار كان 2117 ثانًتشرٌن ال 01إبالغه فً 

. تحت هذه 2118كانون الثانً  7بتارٌخ  بلهِ ، وهو إجراء تم تأكٌده من قِ 2117األول 

خطا فً رفض تُ ألونروا لم ل ةعامال ةمفوضالقتنعة أن الظروف، فإن هذه المحكمة مُ 

السٌد/ السٌد ضد إنهاء  طعن المشترك لألونروا وفً رفض الطعونتوصٌات مجلس 

 .خدماته على أساس أنه لم ٌكن هناك قرار إنهاء خدمات قابالً للمراجعة

 

 .مرفوضٌ  فإن االستبنافولهذا 

 

، صاغ 2102تشرٌن األول  9دٌر شؤون األونروا فً لبنان بتارٌخ ذكرة إلى مُ مُ فً  .12

عً ة ، وهو ٌقضٌته ثانٌة َوأكد بأنه قد ُوجد برًٌبا من السلوك المزعوم من قبل محكمة بداٌة لبنان الُمدَّ

عًستبناف اللبنانٌة. طالب قرار أٌدته محكمة اال كامل من أجر  باعتباره فً إجازة مع دفع الُمدَّ

ٌُعوّ تارٌخ سرٌان تقاعده االختٌاري المُ   .والنفسًض عن األذى الشخصً بكر وأن 

 

نروا فً ودٌر شؤون األمُ نابب ، أعلم 2102 األولتشرٌن  07لكترونبة بتارٌخ إفً رسالة  .13

عًلبنان   :اً شٌرعادة فتح القضٌة، مُ إسمح لها ببأن الوكالة لٌست فً وضع ٌَ  الُمدَّ

 

كانون  05لقد انَصرفَت عن خدمة الوكالة بموجب التقاعد االختٌاري الُمبكر اعتباراً من 

 اإلدارٌة محكمةالالمشترك وإلى  الطعونإلى مجلس  طعناً ّدمَت قَ . الحقاً، 2117ول األ

ألمم المتحدة. وكان القرار النهابً للطرفٌن بأنه لم ٌكن هناك قراراً إدارٌاً للمراجعة كونك ل

 .انصرفَت عن الخدمة بسبب التقاعد االختٌاري الُمبكر بناًء عل طلبك
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عً ٌطعن فٌه دعوى مت المحكمةسلّ تَ ، 2102ول األكانون  9فً  .14 ؤرخ القرار المُ ب من الُمدَّ

عى علٌه فً  لدعوىعلى أساس ُحكم المحاكم اللبنانٌة. تم إرسال ا 2117تشرٌن الثانً  21 إلى الُمدَّ

 .نفس الٌوم

 

عى علٌه ِبرّده. َتم إرسال الّرد والمُ 2100كانون الثانً  8فً  .15 عً إلى لحقات، تقّدم الُمدَّ  الُمدَّ

 .فً الٌوم التالً

 

عً ِبرّد 2100شباط  08فً  .16 عى علٌه الُمدعً  على الَرد. تم إرسال ردّ ، َتقّدم الُمدَّ إلى الُمدَّ

 .2100شباط  27فً 

 

عيُحجج   الُمدَّ

 

عً فً قرار ٌطعن المُ  .17 لسوء التصرف. إّن سببه  تعٌٌنهإلنهاء  2117تشرٌن الثانً  21دَّ

جدته برٌباً من سوء التصرف الطعن فً القرار هو ُحكم المحكمة اللبنانٌة التً وَ  بٌسً فًرال

بأن َطلبه للتقاعد االختٌاري الُمبكر تمَّ تقدٌمه تحَت اإلكراه وأنه لم ٌكن لٌختاَر ٌَذكر المزعوم. كما 

ٌّم علٌه، َوالّذي لو  ٌُخ ٌَكن قرار إنهاء الخدمات  َتم تنفٌذه لنَجم عنه التقاعد االختٌاري الُمبكر لولَم 

 .ستحقاً لهخسارة تعوٌض الصرف من الخدمة والّذي لوال ذلك سٌكون مُ 

 

عى عليهُحجج   الُمدَّ

 

عى علٌه فً َرّده  .18 إذناً بتقدٌم َرٍد متأخر وللمشاركة  2100كانون الثانً  8الُمؤرخ َطلب الُمدَّ

عى علٌه فً  اإرسالهَتم دعوى فً اإلجراءات القانونٌة. تشٌر المحكمة إلى أن ال كانون  9إلى الُمدَّ

فً  جاءكمة، فإن الَرد ح( من القواعد اإلجرابٌة للم0)6واستناداً إلى المادة  . لذلك،2102ول األ

 .َجدلًالوقت الُمحدد والطلب 
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عى علٌه بأن ال جةحُ نها إ .19 ٌُوجد قرار إداريّ  ةٍ مقبولَغٌر  دعوىالُمدَّ  قابل للطعن ألنه لم ٌكن 

 ( من النظام األساسً للمحكمة حٌث أنّ 0)2تعامل معه فٌما ٌتعلق بالمادة لبا ختصةمُ تكون المحكمة 

عً َتقدم بطلٍب تمت الموافقة علٌه للتقاعد االختٌاري الُمبكر كما هُ  منصوٌص علٌه تحت النظام  وَ الُمدَّ

 20019 رقم السابق للموظفٌٌن المحلٌٌني اإلدار

 

 القانون

 

 :على 90الفقرة ،20019رقم ٌَنص النظام اإلداري السابق للموظفٌٌن المحلٌٌن  .20

 

هل للتقاعد  01ولدٌه على األقل  ٌنالموظف الّذي وصل ِسن الخمس سنوات خبرة ُمؤهلة، وُمؤَّ

 /تعٌٌنها تعٌٌنه نهاء خدماتإب َم إشعاراً لّ َتساالختٌاري الُمبكر ...  والّذي، خالل فترة التأهل هذه، 

... قد ٌطلب َترك خدمات الوكالة وفقاً 009 األساسً للموظفٌٌن رقم تحت النظام الالمحدود الُمؤقت

تم سحب إشعار إنهاء الخطً للتقاعد االختٌاري الُمبكر بناًء على طلبه/طلبها ٌَ ... وبالتالً َسوف 

 .خدمات تعٌٌنه/تعٌٌنها

ّتم احتساب تعوٌض التقاعد االختٌاري الُمبكر... ٌَ للُموظف الّذي ٌَطلب التقاعد االختٌاري  َسوف 

 .من هذا النظام 5بناًء على الفقرة  8الُمبكر َتحت نصوص الفقرة 

 

وتذكر أن  للمحكمة ( من النظام األساسً للمحكمة الصالحٌة القضابٌة0)2المادة ُتوضح  .21

 :سماع وإصدار أحكام لطلب َتقدم به الفرد إلىالمحكمة مؤهلة 

 

ٌُزَعم أنه ال ٌراعً بنود التعٌٌن أو عقد التوظٌف. تشتمل للطعن فً   )ا(  قرار إداري 

بنود "التعٌٌن" على جمٌع األنظمة والقوانٌن وجمٌع اإلصدارات ""العقد" وُمصطلحات 

 ؛اإلدارٌة ذات الصلة والمعمول بها أثناء عدم المراعاة المزعومة

 

ٌَفرُض إجراًءً  فً للطعن ( )ب  .تأدٌبٌا قرار إداري 
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إلى  ىوادعلتقدٌم ال ُمطلقةهلة زمنٌة ( من النظام األساسً للمحكمة مُ 4)8ُتحدد المادة  .22

 :المحكمة وَتنص على

 اإذا تم تقدٌمه لةً مقبودعوى كون التمن المادة الحالٌة،  َسوف لن  0من الفقرة على الرغم 

 .اإلداري المطعون فٌهِم الُمّدعً للقرار سلّ تَ َبعد أكثر من ثالِث سنواٍت من 

 

 (UNAT) محكمة األمم المتحدة لالستبنافل النظام األساسً( من 0) 00ُتحدد المادة  .23

 :وتنص على (UNAT) لطلب مراجعة ُحكمُمهل الزمنٌة ال

_________________________ 

من النظام االداري  01للفقرة   شؤون الُموظفٌنأن إشارة كبٌر مساعدي فً المالحظة للسجل، ٌبدو  0

عً كانت خاطبة. كانت الفقرة  20019للموظفٌن المحلٌٌن السابق رقم  ً ه 9واإلشارات الالحقة من الُمدَّ

 بها آنذاك   المعمول 20019الَنص ذو العالقة فً نسخة النظام االدارًٌ للموظفٌن المحلٌٌن رقم 

(Cod./A/59/Rev.25/Amend.102-effetive 1 June 2007) . النظام االداريلم ٌشتمل 

 فً هذا الوقت. 01على فقرة  20019 رقم للموظفٌن المحلٌٌن

______________________ 

تقدم بطلٍب إلى محكمة النظام األساسً من  2االستناد إلى المادة ب ٌَ الحالً، ٌجوز ألحد الطرفٌن أن 

كانت عندما َصدر الُحكم غٌر معروفة  حاسمة والتًاالستبناف لُمراجعة الُحكم بسبب اكتشاف حقٌقة 

الطالب للمراجعة، دابما شرٌطة أن ال ٌكون مثل هذا الجهل بسبب وللفرٌق  االستبناف لمحكمة

وخالل سنة واحدة من ٌوماً تقوٌمٌاً من اكتشاف الحقٌقة  03اإلهمال. ٌجب التقدم بالطلب خالل 

 [التشدٌد ُمضاف]. تاريخ الُحكم

 

محكمة األمم ل النظام األساسً ( من2)9للمحكمة والمادة  النظام األساسً ( من6)03 ةالماد .22

 ان متطابقان من حٌث الجوهر وٌنصان على:صّ المتحدة لالستبناف نَ 

بشكل  االستبناف( بأن فرٌقاً أساء استخدام اإلجراءات أمامهاعات/محكمة زعندما ُتقرر )محكمة المنا

 فإنها قد َتحكم بالتكالٌف ضد هذا الفرٌق. ،واضح
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 االعتبارات

محكمة ذي َتم تقدٌمه إلى جمٌع جوانبه الجوهرٌة ال ٌختلف عن االستبناف الّ هذا الطلب فً  .22

نصر الوحٌد الجدٌد. والذي َتم رفضه بالكامل. ُحكم المحكمة اللبنانٌة ُهو العُ  األمم المتحدة لالستبناف

ٌّن من 2302آذار  06هو  تحدة لالستبنافمحكمة األمم المُ  ُحكموبما أن تارٌخ  تب ٌَ ، فمن الصعب أن 

محكمة األمم المتحدة أثناء استبنافه أمام  الُعنصرلتقدٌم هذا  الفُرصةالوثابق فٌما إذا كان لدى الُمدعً 

 .لالستبناف

 

عً عمله .26 ٌَطلب الُمدَّ  أمام ستبناف الّذي خسرهُهو إعادة َفتح اال حقٌقةً  على أٌة حال، الذي 

عً. تجذُب المحكمة انتباه محكمة األمم الُمتحدة لالستبناف  النظام األساسً( من 0)00للمادة  الُمدَّ

إلى محكمة األمم  َطلبٍ ّنص على أنَّ أي تً تالُموضحة أعاله، وال محكمة األمم المتحدة لالستبنافل

ّتم  المتحدة لالستبناف ٌَ . وحٌث خالل سنة واحدة من تارٌخ الُحكمبخصوص ُمراجعة الُحكم ٌجُب أن 

عً، فإنَّ 2302آذار  06كان فً  محكمة األمم الُمتحدة لالستبناف أنَّ تارٌخ ٌحكم وال تأخر  الُمدَّ

 جراءات ُمراجعة الُحكم.إ ىلإٌُمكنه أن ٌلجأ 

 

عً فً حالة أن .22 عتبر أنَّ لدٌه أُسبابا  الُمدَّ هذه القضٌة بشكًل أكثرأمام المحكمة  لتقاضًٌَ

ٌُلمحكمة األمم الُمتحدة لالستبنافأو األساسً نظام ( من ال6)03المادة نظره إلى َفت ، َسوف 

أعاله،  تٌنالُموضح محكمة األمم المتحدة لالستبنافل األساسًلنظام ا ( من2)9للمحكمة والمادة 

أساء استخدام اإلجراءات  الّذي كلتا المحكمتٌن الُسلطة للُحكم بالتكالٌف ضد الفرٌق انوالّلتان تمنح

 بشكل واضح. امأمامه

 

عًالمصلحة المحكمة الوقت للتوضٌح ل هذه أخذت .22 ٌَجُب ان تكوَن  ُمدَّ عن مسابل كان 

مفهوٌم بالكامل أنَّ ُموظفاً .ولكن لحقٌقة أّنه محكمة األمم الُمتحدة لالستبناف واضحًة له بناًء على ُحكم

َتّم فً  قدحاولة فتح قضٌة لدٌه سبباً شرعٌاً لمُ  نّ َتمت تبربته من محكمة وطنٌة قد ٌشعر أّ  اً سابق

بعٌن  أن تأخذ المحكمةكان على ، محكمة األمم الُمتحدة لالستبناف الحقٌقة إغالقها عن طرٌق ُحكم

عً االعتبار فٌما إذا كانت ُمحاولة استخدام إلى إساَءة  تارتق هذه القضٌةتقاضً ادة إلع الُمدَّ

عًَتصرف لقد كان . اتإلجراءا  هذا االستنتاج. لدعم مثل قرٌبا الُمدَّ
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ٌُستند علٌه إلعادة فتح هذه القضٌة نظراً إلى تقرٌر ترى هذه المحكمة بأنه ال ٌوجد  .29 سبٌب 

ٌّن كما ُهو  ٌنالواضح والقانون الوقابع . أٌضا، الدعوى األمم الُمتحدة لالستبنافمحكمة  ي ُحكمفُمب

ٌّن2)2بناًء على المادة  ةالزمنٌلتجاوز الُمهنة مرفوضة  أعاله.،  ة( من النظام األساسً للمحكمة الُمب

تشرٌن  23حٌث أن الدعوى قد َتّم تقدٌمها منذ أكثر من ثالث سنوات بعد القرار المطعون فٌه فً 

ٌَطلب 2332الثانً  ع والّذي   اآلن. تقاضٌهاإعادة  ًالُمدَّ

 

عًا أّن مخاوفمع و .03 ونّص فً القانون ه ال ٌوجد أساس فً القانون نّ ، إال أمفهومة لُمدَّ

اإلجرابٌة للمحكمة إلخضاع القضٌة لتدقٌق قانونً أكثر. وببساطة وبدون أن  دالقواعاألساسً و

عًل االحترام عدٌمًنكون   من تارٌخ عمله. فصلالإلغالق هذا ، حان الوقت لُمدَّ

 

ٌُعطً شرحاً ُمفصالً عن الوقابع ذات الصلة والمبادئ  .00 على الرغم من أن هذا الحكم 

عًالقانونٌة المعمول بها لمساعدة  لموارد ا استخدام هما بعدم إساءةصحننإننا وُممثله القانونً، ف الُمدَّ

القلٌلة لهذه المحكمة إلعادة ُمقاضاة القضاٌا التً قد وصلت إلى نهاٌتها فً العملٌة القضابٌة. إن 

تم  ٌَ ٌُستّغل  ٌُحاج بأنهاالتً  الدعاوىخذه فً التعامل مع أالوقت الّذي  ٌَجب أن  فً التصرف ركٌكة 

 ضابٌا. ق اً فً القضاٌا الُمتراكمة والّتً تنتظُر حالٌاً بتّ 

 

 مالحك

  هذه الدعوى مردودة بأكملها. .02

 

ِّع(      )ُوقـ

 غالم مٌرانالقاضً 

 2100ٌار أ 9 بتارٌخ

 2100أٌار  9أدِخَل فً السجل بتارٌخ 

 

ِّع(       )ُوقـ

 لوري مكناب، ربٌسة قلم المحكمة، عّمان.  


