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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/SFO/2012/10                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/012 

Date: 18 May 2014  

Original:           English 
 

 

    ة بانة َبرازيحضرة القاضي                :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  عنبتاوي

  

  ضد

  

  المفوض العام

  وتشغيل لوكالة ا"مم المتحدة !غاثة

  -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

   يمثل نفسهالمدعي 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) آنا سيغال
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 مقدمة

، يطعن بھا في حساب إجازته الَمرضية") ي("المدع مروان عنبتاويھذه دعوى رفعھا  .1

وكالة ا"مم المتحدة !غاثة وتشغيل -جئي فلسطين في الشرق ا"دنى، التي  وھو حساب أجرته

  ُتعرف أيضاً باسم ا"ونروا ("الُمدعى عليه"). 

  الوقائع

في وظيفة  ، دخل المدعي سلك الخدمة في الوكالة1981مارس/آذار  21اعتباراً من  .2

لمساعدة المؤقتة في تدريب دمشق على أساس افي مركز  9مدرب في مجال المھن على الدرجة 

 دمشق في سوريا.

ُحول تعيين المدعي إلى تعيين مؤقت غير محدود المدة في  1981يونيو/حزيران  1في  .3

وفي زمن الوقائع الجوھرية كان المدعي يشغل وظيفة مدرب أقدم في مجال التدريب الوظيفة ذاتھا. 

 . 12المھني تخصص مكانيك على الدرجة 

 ضع المدعي لعملية جراحية في أسفل الظھر. خ 1994فبراير/شباط  22في  .4

كتب المدعي إلى مسؤول شؤون الموظفين في ا!قليم يلتمس عقد ، 2001مايو/أيار  28في  .5

مجلس طبي لكي يعتبر إصابته إصابة ناجمة عن الخدمة وأن يقرر إن كان مستحقاً -ستحقاق 

 العجز. 

 22بعد العديد من المراسMت وبعد طعنين إلى مجلس الطعون المشترك ُرفعا بتاريخ  .6

طلب المدعي أن تعقد الوكالة مجلساً طبياً  2009أبريل/نيسان  7و 2008ديسمبر/كانون ا"ول 

للبت فيما إن كان مستحقاً للحصول على استحقاق العجز بسبب إصابته المزعومة المنسوبة إلى 

 الخدمة. 
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الموارد خدمات ، أعلم مسؤول 2010ديسمبر/كانون ا"ول  8ب رسالة مؤرخة بموج .7

 البشرية في إقليم سوريا المدعَي با-ستنتاج الذي توصل إليه المجلس الطبي: 

  

 الثاني/تشرين نوفمبر 01أكتب إليك "علمك أّن المجلس الطبي الذي فحصك في 

استنتج أّنك "غير -ئق لمواصلة الخدمة مع الوكالة"، وبذلك تقرر إنھاء  2010

خدماتك "سباب صحية بموجب أحكام قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين 

  . 7.109رقم 

ديسمبر/كانون اول  10وفي ھذه الظروف تمت إحالتك إلى إجازة َمرضية من 

يوليو/تموز  13المستحقة، أي حتى حتى تستنفد جميع إجازاتك الَمرضية  2010

. وإذا أردت أن ُتنھى ، وفي ذلك التاريخ سُتنھى خدماتك "سباب صحية2011

خدماتك في تاريخ أبكر، وھذا إجراء يعني التنازل عن رصيد إجازاتك الَمرضية 

  المستحقة، فالرجاء مل النموذج المرفق وإعادته إلى ھذا المكتب. 

في الوقت المMئم !ثبات إنھاء الخدمة ولتفويض دفع نموذج إجراء وظيفي سُيصدر 

ھذه المنافع،  . ولمنع حبسالمخصصاتاستحقاقات نھاية الخدمة وغيرھا من 

يوّقعه أنصحك بأن تمR حسب ا"صول نموذج شھادة براءة الذمة المرفق وأن 

لى مشرفوك وغيرھم من المسؤولين المعنيين كما ھو مبين في النموذج وأن ترفعه إ

  مكتب شؤون الموظفين فوراً بعد تاريخ انتھاء الخدمة.

أرفُق أيضاً نموذجين (بالعربية وا!نجليزية) لكي يتم ملؤھما حسب ا"صول ولكي 

توقعھما أنت وشاھداك بشأن دفع و/أو تأجيل منافع صندوق ا-دخار الخاصة 

مكتب المستحقة لك. وينبغي رفع ھذين النموذجين إلى  مخصصاتوغيرھا من ال

شؤون الموظفين مع نموذج شھادة براءة الذمة فوراً بعد تاريخ انتھاء الخدمة؛ وإذا 

لم تمR النموذجين المذكورين وترفعھما كما ھو مطلوب، فسُتسحب منافع صندوق 
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من الصندوق ولن تستطيع إيداعھا  وغيرھا من المخصصات ا-دخار الخاصة بك

  ل). في الصندوق بعد ذلك. (التشديد في ا"ص

  

  

الموارد البشرية في إلى مسؤول خدمات  2011سبتمبر/أيلول  19بموجب مذكرة مؤرخة  .8

 إقليم سوريا كتب المدعي ما يلي: 

. 8/12/2010لقد تمت إحالتي إلى مجلس طبي، وأنِھي تعييني "سباب صحية في 

. 13/7/2011حتى  10/12/2010 واعُتبر أّن ا!جازة الَمرضية بدأت في

[النص منقول] من النظام ا!داري للموظفين في ا"ونروا  106/2وبموجب المادة 

ُتحسب ا!جازة الَمرضية على أساس أيام العمل؛ وقد بدأت أيام العمل من 

يوم  14وھي  )2010/2011(ا"ول الفصل الدراسي  حتى نھاية 10/12/2010

) 2011-2010عمل، علماً أّن أيام العمل للفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية (

يوماً. وبذلك يكون العدد ا!جمالي "يام العمل منذ بدء ا!جازة الَمرضية  84تبلغ 

وبدأت  2/6/2011في  السنة الدراسية تيوماً. وانتھ 98وفقاً لقرار إنھاء الخدمة 

منتصف  عطلة. وأرجو المMحظة أّن 11/9/2011جديدة في السنة الدراسية ال

ليستا أيام عمل، ولذلك الرجاء أن تحسب ا!جازة  يةالصيف العطلةالفصل و

     الَمرضية على أّنھا أيام عمل اعتيادية وفقاً لرصيدي.

، رد مسؤول خدمات الموارد البشرية في 2011سبتمبر/أيلول  25بموجب رسالة مؤرخة  .9

 ا على المذكرة أعMه التي أرسلھا المدعي، وقال: إقليم سوري

  

التي تطلب فيھا إعادة حساب إجازتك  2011سبتمبر/أيلول  19أشيُر إلى رسالتك المؤرخة 

  الصيفية. وبعد مراجعة حالتك ألفت عنايتك إلى ما يلي: عطلتكالَمرضية و
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 . 13/7/2011في  لقد أنِھيت خدماتك خMل العطلة الصيفية -1

إجازة َمرضية  13/7/2011رة من بداية العطلة الصيفية حتى كانت الفت -

 مدفوعة. 

إليك ضمن منافع انتھاء  10/9/2011حتى  14/7/2011ُدفعت الفترة من  -

 الخدمة. 

 إذاً، لقد ُدفعت إليك العطلة الصيفية بكاملھا.  -

وتحديداً الفقرة  A/5/Rev.4بموجب التوجيه الشخصي [النص منقول]  -2

 بشأن التعامل مع العطلة الصيفية لموظفي التدريس.  2.103و 1.103

 يأخذ موظفو التدريس إجازتھم السنوية خMل فترة عطلة المدرسة.  -

إذا تجاوز أي جزء من العطلة ھذه ا-ستحقاقات يجوز أن ُيطلب من موظفي  -

ج، وفي تصحيح التدريس العمل فيما يتصل بدورات خاصة وفي إعداد المناھ

 أوراق ا-متحانات، وتسجيل الطلبة وغيرھا من الواجبات المتصلة بھا. 

العطلة الصيفية ُتعتبر أيام عمل وليست استحقاقات كما تقّدم الذكر، من الجلي أّن 

  للمعلم، كما أّن حساب ا!جازة الَمرضية والعطلة الصيفية صحيح.  إضافية

إلى مدير شؤون ا"ونروا في  2011ا"ول  أكتوبر/تشرين 2مذكرة مؤرخة بموجب  .10

 سوريا، كتب المدعي ما يلي: 

  

رفعُت طلباً إلى مسؤول الشؤون ا!دارية وإلى مسؤول الموارد البشرية ألتمس فيه 

، 8/12/2010إعادة حساب ا!جازة الَمرضية بموجب رسالة إنھاء التعيين المؤرخة 

أّكد في الجزء ا"خير من الرسالة أّن الذي ثم تسلّمت رداً من مسؤول الموارد البشرية 

لم يذكر عطلة  ت إضافية، لكّن الردالعطلة الصيفية ُتعتبر أيام عمل وليس استحقاقا

ما ذكره مسؤول الموارد البشرية في منتصف السنة. وبناًء على ذلك أود ا!شارة 

  الرسالة: 
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ية المدرسية ["]، العطلة الصيف يأخذ موظفو التعليم إجازتھم السنوية خMل][" -

لكّن ھذا - يعني أّن العطلة الصيفية أيام عمل فعلية، بل يعني أّنه - ُيسمح 

 للمعلمين أخذ ا!جازة خMل السنة الدراسية. 

لم ُيطلب مني ا-نضمام إلى دورات خاصة على مدى العامين الماضيين.  -

ھا على وفي حالة أن ُيطلب إلى المعلم ا-نضمام إلى دورة خاصة أو حضور

مدى أيام أو أسابيع عدة فھذا - يعني أن ُتعتبر العطلة الصيفية كلھا أيام 

عمل. ولو كانت كذلك فكيف يحصل المعلمون، الذين تسري استقالتھم في 

نھاية السنة الدراسية، على راتب ثMثة أشھر؟ أحياناً ُيطلب من المعلمين 

ت. فھل أيام السبت ورشة عمل خMل السنة الدراسية في أيام السب حضور

 أيام عمل فعلية؟!

أّما إعداد المناھج فھذا ليس واجب المعلمين "ّن واجب تنفذه لجان متخصصة  -

تشھد الوكالة على مدى تاريخھا  . ولمنھا وزارة التربية السوريةومكرسة ُتعيّ 

الممتد ستين سنة تعيين معلم !عداد مناھج وزارة التربية، كما أّن أسماء 

 المعلمين المتخصصين الذين يعّدون المناھج مذكورة في الكتب الدراسية. 

وفيما يخص تصحيح أوراق ا-متحانات فھذا واجب يؤدى خMل السنة  -

"ّن تقديم الشھادات للطلبة ُينجز في ية الدراسية وليس خMل العطلة الصيف

 الموكلةاليوم ا"خير من السنة الدراسية. وھذا يعني أّن جميع المھام ا!دارية 

إلى المعلمين بما فيھا عملية التصحيح يجب أن تتم قبل توزيع الشھادات على 

 الطلبة. 

المدرسة  وما يرتبط به من مھام فھي كلھا مسؤولية مديرأّما تسجيل الطلبة  -

 ونائبه وليست مسؤولية المعلمين، كما يحتفظ المدير ونائبه بالسجMت. 

[منقول] فھذه  1/105وبالنسبة إلى ما ُذكر في الرسالة المرفقة بشأن المادة  -

المادة - صلة بھا بعطلة منتصف السنة أو العطلة الصيفية، بل ھي ُتعنى 

إلى أّن عدد ساعات العمل ھو وأود أن أشير  بالموظفين الذين ليسوا معلمين.

 23في ا"سبوع في حين أّن نصاب معلمي المدرسة ا-بتدائية ھو  37.5
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حصة، مما يعني أّن عمل المعلمين مختلف عن باقي الموظفين. ولو كان 

 ھناك شبه في ا!جازات فستكون ساعات العمل ھي نفسھا. 

  

ية ھي أيام استراحة أخيراً أود أن أقول إّن عطلة نصف السنة والعطلة الصيف

للمعلمين والطلبة وليستا أيام عمل فعلية وإن كانت تتخللھا أنشطة أو دورات. 

وفي حالة عقد دورة، فإّن أيام الدورة فقط ُتعتبر أيام عمل وليست عطلة منتصف 

  السنة كلھا أو العطلة الصيفية كلھا. 

  

فعلية وفقاً لرصيدي وعليه، ألتمس منكم أن تعتبروا ا!جازة الَمرضية أيام عمل 

  من ا!جازات الَمرضية. 

  

عبر البريد  2011ديسمبر/كانون ا"ول  24بموجب رسالة غير مؤرخة تم تسلّمھا في  .11

 الرسمي للوكالة، رّد مدير شؤون ا"ونروا في سوريا على المدعي: 

التي أرسلتھا إلى  2011أكتوبر/تشرين ا"ول  2 أكتب إليك بشأن رسالتك المؤرخة

ا التي أرسلھ 2011سبتمبر/أيلول  25المؤرخة الوكالة لMعتراض على الرسالة 

إليك مسؤول الموارد البشرية، وأنت تطلب إعادة حساب استحقاقاتك في ا!جازة 

  الَمرضية. 

إلى ما قد أبلِغت  راجعت الوكالة الحالة بدقة، وعلّي إعMمك أنه - يوجد ما ُيضاف

  به في الرسالة سالفة الذكر.   

رفع المدعي دعوى أمام محكمة ا"ونروا للمنازعات  2012فبراير/شباط  27في    .12

 ("المحكمة").

  ، رفع الُمدعى عليه ّرده على الدعوى. 2013أبريل/نيسان  30 في .13
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  حجج المدعي

 

 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .14

  

)i(  الَمرضية حسب ا"صول؛لم ُتحسب إجازته 

)ii(  إّن القرار الصادر بشأن إجازته الَمرضية ينتھك النظام ا!داري للموظفين

 ؛ 2.106المحليين رقم 

  

 يلتمس المدعي ما يلي:  .15

)i( اعتبار إجازته الَمرضية أياَم عمل فعلية؛ 

)ii(  .دفع راتب شھرين إليه 

  

  حجج الُمدعى عليه

يه بأّن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية وممنوعة بفعل الحاجز يحتج الُمدعى عل .16

 الزمني. 

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى.  .17
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  ا*عتبارات

  

 المسألة التمھيدية

 

. وفي 2013أبريل/نيسان  30الدعوى في  كما تقّدم الذكر، رفع الُمدعى عليه رّده على .18

 الرد، طلب الُمدعى عليه من المحكمة المشاركة في ا!جراءات ورفع رد متأخر. 

 

بالسلطة لتقصير المھل الزمنية من القواعد ا!جرائية، تتمتع المحكمة  30بموجب المادة  .19

عندما تقتضي  1أي قاعدة المفروضة بفعل القواعد ا!جرائية أو لتمديدھا، وتعطيھا السلطة !لغاء

من القواعد ا!جرائية، يجوز للقاضي إصدار أي أمر، أو  14العدل ذلك. وبموجب المادة  مصالح

 إعطاء أي توجيه، يظھر أّنه مMئم للبت العادل والسريع للقضية ولتحقيق العدل للطرفين.

 

مع أّن المحكمة - تصفح عن تخلف الُمدعى عليه عن رفع طلب لتمديد الوقت لرفع رّده  .20

يوماً، إ-ّ أّن المحكمة - ترى كيف يتأتى تحقيق  30على الدعوى قبل انقضاء المھلة الزمنية البالغة 

ت العدل إذا أدلت بحكمھا في موضوع الدعوى بدون أن تكون أمامھا مرافعات الطرفين. وقد أشار

إلى أّن مبدأ  Bertucci 2011-UNAT-121محكمة ا"مم المتحدة لMستئناف في حكمھا رقم 

احترام الحق في الدفاع أمام قاٍض والحق في الحصول على انتصاف ناجع مسألة تعترف بھا المادة 

من ا!عMن العالمي لحقوق ا!نسان. ويكمن في ھذا ا-عتراف أمر ضمني وھو أّنه ينبغي  8

ة ممارسة اجتھادھا بحذر فيما يخص منع طرف من المشاركة في ا!جراءات حتى في للمحكم

الحا-ت التي قد تملك فيھا المحكمة السلطة لفعل ذلك. وتقرر المحكمة أّن مما سيخدم مصالح العدل، 

للبت العادل والسريع للقضية أن تتسلّم المحكمة السرد الكامل للقضية من ومما سيكون مMئماً 

ين بغية ا!د-ء بحكم عادل وشامل يحقق العدل للطرفين ولنظام إقامة العدل عموماً بد-ً من الطرف

 إقصاء طرف على أساس إجرائي.

                                      
1
من النظام ا"ساسي لمحكمة ا"ونروا للمنازعات، وتنص ھذه المادة على ما يلي:  8استثناء مراجعة القرار بموجب المادة تMحظ المحكمة  

  تعليق المواعيد النھائية المفروضة على مراجعة القرار، أو إلغاء ھذه المواعيد، أو تمديدھا"."- يجوز لمحكمة المنازعات 
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وعMوة على ذلك، منذ نشأة المحكمة دأبت على النظر في عدد كبير من القضايا المتأخرة  .21

اً للتسلسل الزمني عموماً المتراكمة، وعلى استعراض القضايا والبت فيھا قضية تلو ا"خرى وفق

لتاريخ رفع الدعاوى مع استثناءات قليلة. ولم يأِت دور استعراض قضية المدعي حتى الوقت 

 الحاضر، وعليه؛ لم يعاِن المدعي أي ضرر من تأخر الُمدعى عليه في رفع رّده على الدعوى.

 

  

  المسألة الرئيسية

  

  ھل الدعوى مستوفية لشروط المقبولية؟ 

 

من القواعد ا!جرائية للمحكمة على أّنه يجوز للمحكمة أن تقرر بمبادرة  5ة تنص الماد .22

تتخذھا من تلقاء نفسھا أّن من المMئم إصدار حكم مستعجل، ويمكن أن يحدث ھذا عندما - تكون 

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

 ھي مسألة قانونية. –وھي مسألة مقبولية الدعوى من عدمھا  –الراھنة القضايا 

وبا-قتران مع  – منھا 1من النظام ا"ساسي للمحكمة، وتحديداً في الفقرة  2تمنح المادة  .23

الو-يَة للمحكمة لMستماع إلى الدعاوى التي تطعن في  - من النظام ا"ساسي للمحكمة  8المادة 

قد الموظف استوفت شروطاً من بينھا أن يكون القرارات ا!دارية، و- تكون الدعوى مقبولة إ-ّ إذا 

 من المواعيد النھائية المحددة. ض مراجعة القرار أو-ً إلى القرار ا!داري المطعون فيه رفع 

على  2.111في القضية الحاضرة تنص قاعدة النظام ا!داري للموظفين المحليين رقم  .24

 ا`تي: 

على الموظف الذي يرغب في الطعن رسمياً في قرار إداري بزعم  .1

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا"ساسي 

ة، وذلك وا!داري للموظفين وجميع ا!صدارات ا!دارية ذات الصل
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اتباع الخطوة (أ)،  1.11بموجب النظام ا"ساسي للموظفين رقم 

 إلى: طلب كتابي لمراجعة القرار ا"ولى وھي رفع

  

مدير المكتب ا!قليمي لRونروا المسؤول عن المكتب ا!قليمي،   ) أ(

وذلك في حالة أن يكون الموظف موظفاً في أحد المكاتب 

  ...ا!قليمية

 

*** 

من  يوماً تقويمياً  60مراجعة قرار في خMل . يرفع الموظف طلب 3

التاريخ الذي يتسلّم فيه الموظف إشعاراً بالقرار ا!داري الذي سيطعن 

  فيه. (التشديد ُمضاف)

  

من النظام ا"ساسي للمحكمة الذي ينص على  8ومما ُيعتد به في ھذه القضية أيضاً المادة  .25

 ما يلي:

  

 تستوفي الدعوى شروط المقبولية إذا:  .1

***  

إذا رفع المدعي في السابق القراَر ا!داري المطعون فيه إلى مراجعة ) ت(

  القرار...

***  

. يجوز لمحكمة المنازعات أن تقرر كتابياً، بناًء على طلب كتابي 3

من المدعي، تعليق المواعيد النھائية، أو إلغاءھا، أو تمديدھا، وذلك 
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جوز لمحكمة و* يلفترة محدودة وفي حا-ت استثنائية فقط، 

المنازعات تعليق المواعيد النھائية السارية على مراجعة القرار، 

  (التشديد مضاف).   أو إلغاء ھذه المواعيد النھائية، أو تمديدھا

 

تشير ا"دلة الواردة في الملف إلى أّن الُمدعي أعلِم أول مرة بموجب رسالة من مسؤول  .26

با-ستنتاج الذي توصل إليه  2010ديسمبر/كانون ا"ول  8خدمات الموارد البشرية/سوريا في 

وبإنھاء خدماته "سباب صحية، كما ذكرت الرسالة حساَب ا!جازة الَمرضية  المجلس الطبي

، طلب المدعي إلى مسؤول خدمات الموارد البشرية/سوريا 2011سبتمبر/أيلول  19للمدعي. وفي 

مسؤول خدمات الموارد البشرية/سوريا على المدعي إجازته الَمرضية. ورّد  ابإعادة النظر في حس

، طلب 2011أكتوبر/تشرين ا"ول  2مثّبتاً قرار الوكالة بشأن حساب إجازته الَمرضية. وفي 

المدعي مرة أخرى إعادة النظر في حساب إجازته الَمرضية ُمرسMً طلبه ھذه المرة إلى مدير 

إلى مسؤول الشؤون ا!دارية وإلى مسؤول الموارد طلباً شؤون ا"ونروا في سوريا وذكر إّنه رفع "

رسالة إنھاء التعيين المؤرخة البشرية [يلتمس] فيه إعادة حساب ا!جازة الَمرضية بموجب 

 (التشديد ُمضاف) ".8/12/2010

القرار الذي يريد الطعن فيه ھو القرار  كلمات المدعي المقتبسة أعMه أنّ من الجلي من  .27

ه تسلّم إشعاراً بھذا ، لكّنه يحتج في عريضة الدعوى بأنّ 2010ديسمبر/كانون ا"ول  8المؤرخ 

 2. ومن الواضح أّن المدعي أخطأ، فكيف يطلب في 2011ديسمبر/كانون ا"ول  24القرار في 

ديسمبر/كانون ا"ول  24الخاص به في مراجعة لقرار تسلّم ا!شعار  2011أكتوبر/تشرين ا"ول 

 ؟ 2011

 2011سبتمبر/أيلول  19تود المحكمة تذكير المدعي أّنه قال بوضوح في رسالته المؤرخة  .28

إلى مسؤول خدمات الموارد البشرية/سوريا إّنه يعلم أّن إعادة حساب إجازته الَمرضية كان بموجب 

. وبموجب قاعدة النظام ا!داري 2010 ديسمبر/كانون ا"ول 8رسالة إنھاء تعيينه المؤرخة 

يوماً  60، كان ينبغي للمدعي أن يرفع طلبه لمراجعة القرار خMل 2.111للموظفين المحليين 
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وسواًء أخذت المحكمة في ا-عتبار تاريخ . 2011فبراير/شباط  6تقويمياً، أي في موعد أقصاه 

ت الموارد البشرية/سوريا التي إلى مسؤول خدما – 2011سبتمبر/أيلول  19 –رسالة المدعي 

يطلب فيھا إعادة حساب إجازته الَمرضية، أو تاريخ رسالة المدعي إلى مدير شؤون ا"ونروا في 

التي ُتكرر الطلب ذاته، فإّن المدعي تأخر في طلب  – 2011أكتوبر/تشرين ا"ول  2 –سوريا 

ة. وعليه، من الواضح أّن طلب أشھر في الحالة الثاني 9أشھر في الحالة ا"ولى، و 8المراجعة 

 المدعي للمراجعة ا!دارية ممنوع بفعل الحاجز الزمني. 

نظراً إلى ما تقّدم، المسألة ا`ن ھي إن كانت المحكمة تملك سلطة لتعليق الموعد النھائي  .29

 للمراجعة ا!دارية أو ا!عفاء منه أم -.

ار عنصر أساسي في لقد قضت المحكمة بصورة متسقة ومتكررة بأّن مراجعة القر .30

من النظام ا"ساسي  8إجراءات الطعن في القرارات ويجب امتثالھا، فالشرط الوارد بموجب المادة 

السلطة !لغاء للمحكة يجب أن ُيفھم فھماً صارماً. ولئن كان مجلس الطعون المشترك السابق يملك 

، يمنع الحاليمة في ظل النظام المھل الزمنية في ظروف استثنائية، إ-ّ أّن النظام ا"ساسي للمحك

 3، الفقرة 8ك بموجب المادة ل، وذمنعاً صريحاً إلغاء المواعيد النھائية السارية على مراجعة القرار

 التي سُتقتبس ھنا مرة أخرى لتوضيح المسألة للمدعي: 

  

- يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية السارية على مراجعة القرار، 

 .اء ھذه المواعيد النھائية، أو تمديدھاأو إلغ

 

-Ajdini et al. 2011تستشھد المحكمة بفقه محكمة ا"مم المتحدة لMستئناف في حكمھا  .31

UNAT-108:         

ينبغي  ھذه المسألة [سلطة إلغاء الموعد النھائي المفروض على المراجعة ا!دارية]

، Costaأن تعتبر محسومة ا`ن "ّن محكمة ا-ستئناف في حكمھا في قضية 

، قضت Trajanovska، و Samardzic، و Mezouiوأحكام أخرى مثل 
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باتساق بأّن محكمة ا"مم المتحدة للمنازعات - تتمتع بالو-ية !لغاء المواعيد 

   ة ا!دارية. النھائية السارية على التقييم ا!داري أو على المراجع

نظراً إلى عجز المدعي عن امتثال المھل الزمنية المبينة في قاعدة النظام ا!داري للموظفين  .32

، وحيث إّن المحكمة - تملك الو-ية لbعفاء من الموعد النھائي المضروب 2.111المحليين رقم 

مقبولية من حيث المراجعة ا!دارية، تقضي المحكمة بأّن الدعوى غير مستوفية لشروط العلى 

 ا-ختصاص الزمني. 

  الخ7صة

 تأسيساً على ما تقّدم، الدعوى مردودة بكاملھا.  .33
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_______________________________  
  

  بانة َبرازي ةحضرة القاضي
  

  . 2014مايو/أيار  18بتاريخ 

  

  
  
  
  

  .2014مايو/أيار  18بتاريخ أدِخل في السجل 

  

  

  
_______________________________  

  
  للمنازعات، عّمان مكناب، رئيسة قلم محكمة ا"ونروالوري 

  

  


