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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/GFO/2012/021                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/025 

Date: 04 September 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  شامية

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدع محامي

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا)مم المتحدة  ("المدعي") ضد عيسى حسن شاميةھذه دعوى رفعھا  .1

، &غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا)دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا)ونروا ("الُمدعى عليه")

  .عدم اختياره لوظيفة مدير مدرسة في غزةوھو قرار 

  

 الوقائع 

 

معلم على انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة  1990يناير/كانون الثاني  23 اعتباراً من .2

ُرقي المدعي  2009أبريل/نيسان  1واعتباراً من  .في مدرسة رفح "أ" ا&عدادية للبنات 9الدرجة 

 في مدرسة سھيلة ا&عدادية "أ" للذكور في غزة. 13لوظيفة نائب مدير مدرسة على الدرجة 

 

، أصدرت الوكالة إعGن شاغر داخلي لعدد من 2009ديسمبر/كانون ا)ول  24في  .3

، أعادت الوكالة ا&عGن عن 2010فبراير/شباط  2. وفي 15وظائف مدير مدرسة على الدرجة 

 الشاغر. 

 
وبناًء على توصية من مجلس المقابلة، عّين مدير عمليات  2011سبتمبر/أيلول  7في  .4

مرشحاً في وظيفة مدير مدرسة، ولم يكن المدعي الذي تقّدم للوظائف  25نابة ا)ونروا في غزة با&

 الشاغرة من بين المرشحين الذين اختيروا للتعيين.

 
نوفمبر/تشرين  20إّنه أعلِم بقرار عدم اختياره لوظيفة مدير مدرسة في يقول المدعي  .5

دعى عليه، ُنشرت أسماء المرشحين الناجحين على صفحة إليكترونية من . ووفقاً للمُ 2011الثاني 

 . 2011أكتوبر/تشرين ا)ول  19حتى  2011سبتمبر/أيلول  19
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ة. وفي اليوم نفسه طلبت رئيسة رفع المدعي دعواه إلى المحكم 2012مايو/أيار  28في  .6

قلم المحكمة من المدعي إعادة تنظيم مGحق الدعوى وأن يقدم نسخة من طلبه لمراجعة القرار ورّد 

 الوكالة على ھذا الطلب. 

 
رفع المدعي عريضة دعوى معدلة بدون أي نسخة من طلبه  2012يونيو/حزيران  10في  .7

 المزعوم. لمراجعة القرار أو من رد الوكالة على طلبه

 
  

 حجج المدعي 

 
 يقّدم المدعي الحجج التالية:  .8

  

i(  خرين لوظيفة مدير مدرسة لكّنه "[لم] يرق لرئيس البرنامج"؛Qكان مرشحاً أفضل من ا 

ii( كان ناجحاً في ا+متحان الكتابي والمقابلة للوظيفة؛ 

   

 
 يلتمس المدعي ما يلي: .9

i(  أن ُيعين في وظيفة مدير مدرسة في المستقبل القريب؛ 

ii(  .منحه تعويضاً عن التأخر في تعيينه في وظيفة مدير مدرسة 

  

   

  حجج الُمدعى عليه

 

 يلتمس الُمدعى عليه ا&ذن للمشاركة في ا&جراءات ورفع رد. .10
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+ يوجد  ه. ويحتج الُمدعى عليه أنّ يحتج بأّن المدعي لم يطلب مراجعة للقرار موضع النزاع .11

 دليل في سجGت الوكالة و+ يوجد دليل قدمه المدعي يثبت أّنه طلب مراجعة للقرار. 

 
 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .12

 
  

  ا%عتبارات

  

  طلب الُمدعى عليه للمشاركة في ا&جراءات ورفع رد على الدعوى

 
 لقواعد ا&جرائية ("القواعد") على ما يلي:) من ا1(6تنص المادة  .13

  

يوماً تقويمياً من تاريخ تسلّم الُمدعى عليه لعريضة  30ُيقّدم رد الُمدعى عليه في خGل 

الدعوى؛ وُيرفع رد الُمدعى عليه على ھيئة وثيقة أصلية موّقعة مع الوثائق الملحقة به، 

، طلوبةالذي لم يقّدم رداً في خGل المدة المو+ يكون الُمدعى عليه، . ويجوز رفعه إليكترونياً 

   .مستحقاً للمشاركة في ا&جراءات إ+ّ بإذن المحكمة

 

 من القواعد على ما يلي:  30تنص المادة  .14

 

 3.8ت، بما في ذلك على وجه الخصوص المادة ابموجب النظام ا)ساسي لمحكمة المنازع

، يجوز للقاضي الذي ينظر في قضية أن يقّصر المھل الزمنية المحددة في 4.8والمادة 

أي قاعدة عندما تتطلب مصالح  يعفي طرفاً من تطبيقھذه القواعد أو أن يمددھا، أو أن 

  .العدل ذلك

 

 من القواعد على ما يلي:  14في مسألة إدارة القضية، تنص المادة  .15
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ى طلب من أحد الطرفين أو بمبادرة تتخذھا من يجوز للمحكمة في أي وقت، إّما بناًء عل

تلقاء نفسھا، أن تصدر أي أمر أو تعطي أي توجيه يظھر للقاضي أّنه مGئم للبت العادل 

 والسريع في القضية ولتحقيق العدل للطرفين.

 

مع أّن المحكمة + تصفح عن تأخر الُمدعى عليه في رفع رّده، إ+ّ أّن المحكمة ترى أّن مما  .16

ً مGئمسيكون  والسريع للقضية و&قامة العدل للطرفين أن تقبل تسلّم رد الُمدعى عليه  عادلللبت ال ا

وعليه، ُيمنح الُمدعى عليه ا&ذن للمشاركة في ا&جراءات ورفع رّده على . وإن كان متأخراً 

 .الدعوى

  موضوع الدعوى

 

اً واضحاً في الدعوى، وحيث إّن ھذا دحيث إّن المدعي لم يحدد القرار المطعون فيه تحدي .17

من واجبھا  أنّ ترى المحكمة القرار يمكن ا+ستد+ل عليه بصورة معقولة من ملف القضية، فإّن 

توضيح ماھية القرار المطعون فيه. وفي القضية الحاضرة، توضح المحكمة أّن المدعي يطعن في 

 دم اختياره لوظيفة مدير مدرسة في غزة.قرار ع

  

تGحظ المحكمة أّن رئيسة قلم المحكمة طلبت من المدعي بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .18

طلب مراجعة القرار أن يقدم للمحكمة وثائق عدة ُذكرت في دعواه و+ سيما  2012مايو/أيار  28

 ات رئيسة قلم المحكمة. ورد الوكالة على طلبه، بيد أّن المدعي لم يمتثل تعليم

 
للقرار المذكور لم تجد المحكمة في ملف القضية أي وثيقة يمكن اعتبارھا طلب مراجعة  .19

أعGه. ولئن كان المدعي يؤكد أّن مع الوكالة جميع الوثائق ذات الصلة إ+ّ أّن على المدعي عبء 

 . 2.111اري للموظفين المحليين إثبات التزامه بالمتطلبات ا&جبارية التي تفرضھا قاعدة النظام ا&د
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 على ما يلي:  2.111تنص قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين   .20

  

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 

وا&داري للموظفين وجميع ا&صدارات ا&دارية ذات الصلة، وذلك 

اتباع الخطوة (أ)،  1.11بموجب النظام ا)ساسي للموظفين رقم 

  إلى: كتابي لمراجعة القرار طلب ا)ولى وھي رفع

...  

  

مدير المكتب ا&قليمي لYونروا المسؤول عن المكتب ا&قليمي، وذلك في حالة (ب) 

  ...أن يكون الموظف موظفاً في أحد المكاتب ا&قليمية

...  

  

يوماً تقويمياً من التاريخ الذي  60. يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خGل 3

  اراً بالقرار ا&داري الذي سيطعن فيه. يتسلّم فيه الموظف إشع

 

 Ajdini et alلقد نصت محكمة ا)مم المتحدة لGستئناف ضمن فقھھا في حكمھا رقم  .21

2011-UNAT-108  :على ما يلي 

  

+ تكون الدعوى مقبولة إ+ّ إذا رفع الموظف القرار ا&داري المطعون فيه للتقييم 

 المواعيد النھائية المحددة. ا&داري أو+ً، وكانت الدعوى مرفوعة ضمن

 
لقد أّكدت محكمة ا)مم المتحدة لGستئناف أّن محكمة ا)مم المتحدة للمنازعات + تتمتع  .22

بالو+ية من حيث ا+ختصاص الموضوعي في الشكاوى التي لم تخضع لمراجعة إدارية أو تقييم 
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، كما أّكدت وجوب استنفاد ھذه )Crichlow 2010-UNAT-035في حكمھا (وذلك إداري 

 Planasوذلك في حكمھا (الخطوة ا)ولية قبل ا+حتكام إلى و+ية محكمة ا)مم المتحدة للمنازعات 

2010-UNAT-049.( 

 

عند تدبر السجل تGحظ المحكمة أّن المدعي لم يطلب في أي لحظة مراجعة للقرار المزعوم  .23

قبل رفع دعوى  2.111داري للموظفين المحليين المطعون فيه حسب مقتضيات قاعدة النظام ا&

وحيث إّن المحكمة + تملك الو+ية &لغاء شرط طلب مسبق لمراجعة القرار فإّنھا  إلى المحكمة.

  تقضي بعدم مقبولية الدعوى.  

 

  الخ'صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .24

 
  

  الدعوى مردودة. 

  

  

  

  

  

  

  

     (ُوقـZع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي
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  2014 سبتمبر/أيلول 4 بتاريخ

 

  

  2014 سبتمبر/أيلول 4 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـZع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


