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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/HQA/2013/015                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/031 

Date: 9 October 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  أشقر

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه

  

 دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا)مم المتحدة &غاثة اتخذته  ("المدعي") ضد قرار روجر أشقرھذه دعوى رفعھا  .1

، وھو دعى عليه")في الشرق ا)دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا)ونروا ("الموتشغيل ,جئي فلسطين 

 . أمره بالسفر إلى غزةقرار 

  

 الوقائع

 

انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة مسؤول كبير في  2002مارس/آذار  1اعتبارا من  .2

 في الرئاسة العامة في عمان. 1والخطوة  P-4العGقات الخارجية والمشاريع على الدرجة 

  

استقال المدعي من منصبه وانتھت خدمته في  2003يناير/كانون الثاني  31اعتبارا من  .3

 الوكالة. 

 

 رفع المدعي دعواه إلى المحكمة.  2013يناير/كانون الثاني  25في  .4

 
 ا!عتبارات

 

من القواعد ا&جرائية للمحكمة  5تجد المحكمة أن من المGئم ا,حتكام إلى المادة  .5

 التي تنص على ما يلي:  4.11("القواعد") الموجودة في النظام ا)ساسي للموظفين الدوليين رقم 

  

  لمستعجلالحكم ا 5المادة 

  

يجوز )ي طرف طلب حكم مستعجل عندما , يكون ھناك نزاع بشأن الوقائع 

الجوھرية للقضية وعندما يكون الطرف يستحق الحصول على الحكم من حيث 
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تتخذھا من تلقاء نفسھا أن  ةالمسألة القانونية؛ ويجوز للمحكمة أن تقرر بمبادر

  الحكمة المستعجل مGئم. 

 

المدعي إن القرار المطعون فيه القاضي بأمره بالسفر إلى غزة اُتخذ كتابيا في عام  يقول .6

 على يد نائب المفوض العام. 2002

  

من النظام ا)ساسي للمحكمة ("النظام ا)ساسي") الموجود في النظام  4.8إن المادة  .7

 تنص على ما يلي:  3.11ا)ساسي للموظفين الدوليين رقم 

 
ھذه المادة، , تكون الدعوى مستوفية لشروط المقبولية إذا ُرفعت  من 3رغم الفقرة 

 بعد أكثر من ثGث سنوات من تسلّم المدعي القرار المطعون فيه. 

 

، ولم يرفع 2002السجل واضح ويذكر أن القرار ا&داري المطعون فيه اُتخذ في عام  .8

 أمام المحكمة؛ وبذلك , تستوفي الدعوى شروط المقبولية.  2013المدعي دعواه إ, في عام 

  

  

  

 الخ'صة

 
 تأسيسا على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .9

 

 الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـSع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي
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  2014أكتوبر/تشرين ا)ول  9 بتاريخ

  

 2014أكتوبر/تشرين ا)ول  9 بتاريخالسجل  أدِخَل في

 

 

  

  

     (ُوقـSع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


