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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/SFO/2014/045                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/022 

Date: 16 March 2015  

Original:           English 
 

 

   جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  حايك

  

  ضد

  

  المفوض العام

  وتشغيل لوكالة ا%مم المتحدة #غاثة

  ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدع محامي

   يمثل نفسهالمدعي 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 ميوزو,نس بارثول
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 مقدمة

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا%مم المتحدة #غاثة  محمد حايكھذه دعوى رفعھا  .1

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

   .إنھاء تعيينه لما فيه مصلحة الوكالة)؛ وھو قرار "الوكالة"

  الوقائع

 .موجزاً للوقائع ذات الصلة بھذا الحكم تقّدم محكمة ا%ونروا للمنازعات ("المحكمة") بياناً  .2

بموجب "تعيين شھري مؤقت في  1981أغسطس/آب  4بدأ المدعي عمله في الوكالة في  .3

 2002مايو/أيار  14وفي في مكتب حماة".  4الوظيفة الشاغرة وظيفة كاتب إداري على الدرجة 

ن العمل مع الوكالة بما في أنِھي تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة، وذلك بعد تاريخ طويل م

، وا#جراء التأديبي ينأدائه غير الُمرضيسلوكه ووا#نذارات بشأن عّدة نقل ذلك عدد من حا,ت 

الذي اُتخذ ضده بسبب تزويره وثائق، وتلقيه كتب لفت نظر بسبب عدم الدقة في عمله، وتلقيه 

 رسائل لوم.

روا في سوريا ، أرسل المدعي رسالة إلى مدير شؤون ا%ون2002مايو/أيار  30في  .4

ثّبت مدير شؤون ا%ونروا في  2002يونيو/حزيران  30يعترض فيھا على إنھاء تعيينه. وفي 

  سوريا القرار. 

تقرير غير مؤرخ  . وفيطعن المدعي في قرار إنھاء تعيينه أمام مجلس الطعون المشترك .5

 رفع مجلس الطعون المشترك "با#جماع توصياته باعتماد قرار ا#دارة المطعون فيه، وأوصى بردّ 

 الطعن". 

، رفع المدعي دعوى أمام المحكمة، واعتبرت المحكمة ھذه 2014أغسطس/آب  3في  .6

عوى، والدعوى Qً من طلبه لتمديد الوقت لرفع الدالمادة التي رفعھا المدعي على أّنھا تشّكل كُ 

 نفسھا. 
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ثانية أو دعوى  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27و 26و 25بعد ذلك، رفع المدعي في  .7

تكميلية ومواد إضافية شملت وثائق جديدة، ومّددت المحكمة للُمدعى عليه الوقت لرفع رد على 

 جميع مرافعات المدعي.

 ، رفع الُمدعى عليه رّده على الدعوى. 2015يناير/كانون الثاني  23في  .8

) طلب 2) طلب إضافة وثيقة جديدة؛ (1منذ ذلك الحين رفع المدعي ثQثة طلبات ھي: ( .9

على الرد.  ه) طلب إضافة وثيقة جديدة إلى مQحظات3رفع مQحظات على رد الُمدعى عليه؛ (

 ونظراً إلى ا%سباب موضوع البحث أدناه، ُرفضت ھذه الطلبات. 

تعجيل النظر في قضيته، بيد أّن ھذا الطلب ، رفع المدعي طلباً ل2015مارس/آذار  14في  .10

 جدلي بسبب ھذا الحكم. 

  حجج المدعي

 يحتج المدعي بما يلي: .11

  

i(  وكان تحت "وطأة مجلس الطعون ھذاوھو لم يعلم ب 2009أنِشئت المحكمة في عام ،

 المشترك"؛  

ii(  مات محاميه ولم يتوفر لديه محاٍم آخر يعرف النظام ا#داري للموظفين في ا%مم

 المتحدة أو في ا%ونروا على وجه التحديد؛

iii(  محكمة ا%ونروا المدعي برفع دعوى إلى من موظفي ا%ونروا "لم ينصح أحد

 للمنازعات إّما بسبب الجھل أو الخوف من ا#دارة"؛

iv(  يعرف ما استجد في النظامين ا#داري وا%ساسي Qك فQبما أّنه لم يعد من الِم

 للموظفين؛

v( عسيرة جداً؛ يعيش في ظروف اجتماعية ونفسية ومالية 

vi( بل يمّثل ا#دارة؛ وظف, يعمل مجلس الطعون المشترك لمصلحة الم  
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vii(  بشأن قضاياه؛ مجلس تحقيق لم ُيشّكل 

viii(  لم يرفض أو يقبل أي حالة في برنامج "ا#غاثة والعسر" بل درسھا فحسب ورفع

ا,جتماعية" أو  شؤون، ومن اتخذ القرارات ھو "رئيس دائرة البشأنھا توصيات

 ثة"؛ "القوى" أو "مدير" "برنامج ا#غا

ix( لم ُيعَط إشعاراً كافياً بإنھاء خدماته؛ 

x( ُرفضت طلباته لبحث المسألة مع "المدير العام"؛ 

xi( كان تدقيق منشأة عارف الشيخ متحيزاً تماماً، و 

xii( إلى مكتب ا#قليم بعدما دفع الناس القرض. ليرة سورية  50000أعيد مبلغ الـ 

 

 المدعي ما يلي: يلتمس  .12

i( وات؛سنة  22كافة التعويض عن الـQالماضية بما في ذلك المنافع والع 

ii(  حتى الوقت الحاضر؛ و 2002مايو/أيار  16رواتب جميع السنوات ابتداًء من 

iii(  .إعادة تعيينه على الرتبة نفسھا مع ا%خذ في الحسبان عمليات رفع الدرجة 

  

 حجج الُمدعى عليه

  

 يقّدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .13

i(  تستوفي شروط المقبولية من حيث الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني، وھي بذلك ,

 ا,ختصاص الزمني؛

ii(  الطعن الذي  فصل فيمجلس الطعون المشترك ينطبق ھنا مبدأ ا%مر المقضي به %ّن

 وبذلك , و,ية للمحكمة عليھا.  رفعه المدعي
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دعي جملة وتفصيQً، وأن ترد الدعويين يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع الم .14

 بكاملھما.

  ا$عتبارات 

 يطعن المدعي في قرار إنھاء توظيفه مع الوكالة.  .15

  

 ا,ختصاص الزمني –المقبولية 

ا%ساسي") الموجود في النظام ا%ساسي  بموجب النظام ا%ساسي للمحكمة ("النظام .16

على أّن من مقتضيات استيفاء الدعوى لشروط  3، تنص المادة 3.11رقم  المحليين للموظفين

رد ا#دارة على طلب المدعي تسلّم يوماً تقويمياً من تاريخ  90خQل  وجوب رفعھاالمقبولية 

مواعيد نھائية  ل[عفاء منلطة لمراجعة القرار أو لدى انقضاء مھلة الرد. ورغم أّن للمحكمة الس

من القواعد ا#جرائية للمحكمة ("القواعد") المبينة في النظام ا%ساسي  30بموجب المادة  عينةم

 ، إ,ّ أّن ھذه السلطة ليست بQ حدود. 4.11رقم المحليين للموظفين 

على أّنه "لن تكون أي دعوى  5من القواعد في الفقرة  3وعلى وجه التحديد، تنص المادة  .17

من تلقي المدعي للقرار ا#داري  ثQث سنواتوفية لشروط المقبولية إذا ُرفعت بعد أكثر من مست

. وعليه، حتى لو كانت المحكمة تميل إلى ا#عفاء من الموعد المطعون فيه" (التشديد مضاف)

القضية وفي البالغة مدته ثQث سنوات. الحد التنظيمي يوماً، فھناك  90النھائي البالغة مدته 

 سنة من القرار ا#داري موضوع الطعن.  12الحاضرة، ُرفعت الدعوى بعد أكثر من 

 بما يلي: مم المتحدة لQستئناف قضت محكمة ا% .18
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) من النظام ا%ساسي 4(8المادة ... كما قضت محكمة ا,ستئناف سابقاً، "بموجب 

لمحكمة ا%مم المتحدة للمنازعات، , يمكن لمحكمة ا%مم المتحدة للمنازعات 

بعد مضي أكثر من ثQث سنوات  ا#عفاء من المھلة الزمنية المخصصة لرفع طعن

التقييد المطلق ونظراً إلى ھذا المدعي للقرار ا#داري المطعون فيه". على تلقي 

، كان يجب على محكمة المنازعات أ,ّ تدخل في على اجتھادھا القضائي

  لظروف استثنائية تبرر تمديد المھلة الزمنية.استعراض وجود محتمل 

-Reid 2013-UNAT(التشديد مضاف) حكم محكمة ا%مم المتحدة لQستئناف 

-Bangoura 2012، (الذي يقتبس حكم محكمة ا%مم المتحدة لQستئناف 389

UNAT-268 ستئناف 30، وتحديداً الفقرةQوحكم محكمة ا%مم المتحدة ل ،

Mezoui 2010-UNAT-043 21، الفقرة( .  

ل[عفاء من المھلة الزمنية بناًء على ذلك، , تملك المحكمة الو,ية في القضية الحاضرة  .19

التنظيمية البالغة مدتھا ثQث سنوات، وبذلك تكون الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني وغير 

 مستوفية لشروط المقبولية. 

  

 موضوعيمن حيث ا,ختصاص ال

با#ضافة إلى ما سبق، الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية من حيث ا,ختصاص  .20

من النظام ا%ساسي للمحكمة تنص على ما  5الفقرة  2الي، وھو أّن المادة الموضوعي للسبب الت

 يلي: 

ا,ختصاص لQستماع إلى القضايا التي بالمنازعات محكمة تتمتع  ،ضمن إجراء انتقالي

%حكام فيھا، وھي القضايا التي لم يرفع و#صدار االمنازعات فعت قبل تأسيس محكمة رُ 

وسُتعتبر ھذه القضايا مستوفية  ريراً إلى المفوض العام.فيھا مجلس الطعون المشترك تق

 من ھذا النظام ا%ساسي.  8للمقبولية بموجب المادة 
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الطعن  فصل فيالقضية الحاضرة، , ينازع المدعي في أّن مجلس الطعون المشترك  في .21

المفضي إلى توصية انعقد عليھا ا#جماع إلى المفوض العام باعتماد  هالذي رفعه وأصدر تقرير

من النظام ا%ساسي تفتقر الدعوى إلى  2القرار المطعون فيه ورّد الطعن. وعليه؛ بموجب المادة 

 ة من حيث ا,ختصاص الموضوعي. شروط المقبولي

 الخ+صة

 نظراً إلى ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .22

  

  الدعوى مردودة. 

  

 

  

  

 

  _______________(و̂قع)______________
  
  القاضي جان فرانسوا كوزان

  
  . 2015 مارس/آذار 16بتاريخ 
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  .2015 مارس/آذار 16بتاريخ أدِخل في السجل 

  

  

  
  ______________(و̂قع)_______________

  
  

  للمنازعات، عّمان مكناب، رئيسة قلم محكمة ا%ونروالوري 

  

  


