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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/SFO/2014/008                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/054 

Date: 11 December 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  نيدرماير

  

  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 قرارنيدرماير  مايكل ھذه دعوى رفعھا  .1

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

عدم تسجيل عائلته في إدارة ا'مم المتحدة لشؤون السCمة وا'من بصفتھم معالي أمم متحدة قرار 

 . مقيمين في لبنان

  

 الوقائع

 

ُنقلت عائلة المدعي من دمشق في سوريا إلى بيروت في  2012يناير/كانون الثاني  في .2

 .لبنان

 

انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة مستشار سCمة ميداني  2012مايو/أيار  1اعتبارا من  .3

مايو/أيار  1في دمشق في سوريا بموجب تعيين محدد ا'جل مدته سنة، ثم ُجدد تعيينه للفترة من 

 . 2014أبريل/نيسان  30لى إ 2013

 
، طلب المدعي من مسؤول 2012مايو/أيار  8و 4بموجب رسالتين إليكترونيتين مؤرختين  .4

 ا'من في إقليم لبنان شمول عائلته في قائمة معالي ا'مم المتحدة في لبنان 'سباب أمنية. 

 
أعلم مسؤول الموارد  2012أكتوبر/تشرين ا'ول  31بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

البشرية المعني بالموظفين الدوليين المدعَي أنه لم يكن من الممكن تغيير المركز القانوني لعائلته من 

م مركز خاص إلى مركز رسمي في لبنان 'ن المدعي لم يكن موظفا منتدبا في مكتب إقليم لبنان ول

يكن ھناك اتفاق بين ا'مم المتحدة والحكومة اللبنانية *ستضافة عائCت الموظفين الذين مقرھم 

سوريا. وأعلم مسؤول الموارد البشرية المدعَي بخيار إقامة عائلته في عّمان في ا'ردن بسبب 

 وجود اتفاق دخلته ا'مم المتحدة مع الحكومة ا'ردنية. 
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، طلب المدعي من 2012نوفمبر/تشرين الثاني  22رخة بموجب رسالة إليكترونية مؤ .6

مدير الموارد البشرية جملة أمور من بينھا تسجيل ُمعاليه في نظام ا'من التابع %دارة ا'مم المتحدة 

 لشؤون السCمة وا'من في لبنان. 

 

ردا على طلب المدعي أعلم رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين با%نابة المدعَي في  .7

أن منظومة ا'مم المتحدة * تجيز شمول  2013يناير/كانون الثاني  20إليكترونية مؤرخة رسالة 

ُمعاليه في نظام ا'من التابع لLمم المتحدة في لبنان وأن الوكالة مسؤولة فقط عن المعالين الذين 

ي وضعتھم في مركز العمل أو في وطن الموظف أو في مكان ثالث متفق عليه تكون فيه الوكالة ف

 وضع يسمح لھا بتأمين مركز قانوني للموظف أو ُمعاليه. 

 
 حصل معالو المدعي على أذون إقامتھم في لبنان.  2013بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران  .8

 
 7سحبت السلطات السورية تأشيرة المدعي، واعتبارا من  2013بداية يوليو/تموز  في .9

ُغير مكان إقامة المدعي مؤقتا ليصبح بيروت في لبنان، وبقي المدعي في وضع  2013يوليو/تموز 

 السفر لتأدية العمل. 

 
طلب المدعي مرة أخرى من  2013سبتمبر/أيلول  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .10

ول ا'من في إقليم لبنان تنفيذ تسجيل ُمعاليه مع إدارة ا'مم المتحدة لشؤون السCمة وا'من في مسؤ

 لبنان. 

 
شعبة خدمات الموارد البشرية المدعي  ةرئيس تأحال 2013أكتوبر/تشرين ا'ول  7في  .11

ليس  القول إن "لبنان توكرر 2013يناير/كانون الثاني  20إلى الرسالة ا%ليكترونية المؤرخة 

مكان إخCء الموظفين الذين مقر عملھم ھو سوريا، وبھذا * يمكن وضع أفراد عائCت الموظفين 

 في رعاية الوكالة ورعاية إدارة ا'مم المتحدة لشؤون السCمة وا'من".  الذين ليس لبنان مقر عملھم
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خدمات شعبة  ةإلى رئيس 2013أكتوبر/تشرين ا'ول  7بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

الموارد البشرية كرر المدعي طلبه مشيرا إلى أنه كان يطلب فقط تسجيل ُمعاليه مع إدارة ا'مم 

المتحدة لشؤون السCمة وا'من في بيروت. وكرر المدعي ھذا الطلب في رسالة إليكترونية إلى 

 . 2013أكتوبر/تشرين ا'ول  22رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين في 

 
طلب المدعي مراجعة لقرار عدم تسجيل عائلته مع  2013شرين الثاني نوفمبر/ت 26في  .13

 إدارة ا'مم المتحدة لشؤون السCمة وا'من بصفة ُمعالي أمم متحدة مقيمين في لبنان. 

 
ردت نائبة المفوض العام على  2013ديسمبر/كانون ا'ول  26بموجب رسالة مؤرخة  .14

ه اُتخذ بمراعاة كاملة للنظامين ا'ساسي وا%داري طلب المدعي، واستنتجت أن القرار المطعون في

 للموظفين. 

 
رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا'ونروا للمنازعات  2014مارس/آذار  20في  .15

 ("المحكمة"). 

 
 رفع المدعى عليه رده.  2014أبريل/نيسان  25في  .16

 
  حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية: .17

  

i(  متھم بصورة قانونية عندما وظفته الوكالة و* يخالف مكان إقاكان ُمعالوه يقيمون في لبنان

  أيا من أنظمة ا'مم المتحدة؛ 

ii(  توجد قاعدة تطلب من ُمعالي ا'مم المتحدة التخلي عن مكان منزلھم إ* إذا اعُتبر مكان *

مركز عمل يجوز فيه اصطحاب ا%قامة مركز عمل دون اصطحاب ا'سرة، ولبنان 

 ؛ العائلة
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iii( ين مكان انتداب إداري للمدعي، حيث لم تضع الوكالة عائلته في لبنان لكنھا كانت تعلم لم ُيع

 تمام العلم أن عائلته كانت تقيم ھناك في زمن توظيفه؛ 

iv(  غ المسؤولCحسب نصوص دليل سياسات ا'من في ا'مم المتحدة فإن الوكالة ملزمة بإب

في  نن عن المعالين المعترف بھم بمالمكلف وإدارة ا'مم المتحدة لشؤون السCمة وا'م

ذلك ُمعالي الموظفين الدوليين العاملين في أمكان أخرى، وذلك لكي يتسنى توفير ا'من 

لھم تماما مثل ُمعالي الموظفين الدوليين العاملين في مركز العمل؛ وقد أخلت الوكالة 

 بھذه المسؤولية؛ 

v( فين وُمعاليھم، ومدير شؤون ا'ونروا يترتب على الوكالة واجب الرعاية أمام جميع الموظ

في لبنان مسؤول عن سCمة وأمن عائلة المدعي باعتبارھم ُمعالي موظف معترف بھم، 

لكن مدير شؤون ا'ونروا في لبنان انتھك إطار المساءلة وا'دوار والمسؤوليات 

 المعتمد لدى ا'ونروا. 

  

 يلتمس المدعي ما يلي: .18

  

i(  مة وا'من في لبنان؛تسجيل عائلته مع إدارةCا'مم المتحدة لشؤون الس 

ii(  منحه تعويضات عن ا'ضرار المعنوية؛ 

iii(  .الحصول على اعتذار من الوكالة 

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .19

  

i(  الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني، فقد أعلِم المدعي بالقرار موضع الطعن بموجب

من رئيس شعبة خدمات  2013يناير/كانون الثاني  20رسالة إليكترونية مؤرخة 
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/تشرين الثاني نوفمبر 27شؤون الموظفين با%نابة لكنه طلب مراجعة القرار في 

ان ممنوعا بفعل الحاجز الزمني. طلبه لمراجعة القرار ك ، مما يعني أن2013

ما ھي إ* تكرار  2013أكتوبر/تشرين ا'ول  7والرسالة ا%ليكترونية المؤرخة 

 ؛ 2013يناير/كانون الثاني  20لموقف الوكالة الذي ُبلغ به المدعي في 

ii(  الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية لعدم وجود قرار قابل للطعن 'ن قرار عدم تسجيل

مدعي مع إدارة ا'مم المتحدة لشؤون السCمة وا'من بصفة ُمعالي أمم متحدة عائلة ال

 'نه لم يؤثر في بنود تعيين المدعي؛ ليس قرارا إداريا 

iii(  يحتج المدعي بأن القرار المطعون فيه انتھك ا'حكام الواردة في دليل سياسات نظام إدارة

نروا، بيد أن ھذين الدليلين * ا'من في ا'مم المتحدة ودليل سياسات ا'من في ا'و

 يخلقا حقوقا بل يعبران عن

iv(  مة وأمن ورفاه الموظفين وأمن منشآت ا'مم المتحدةCالتزامات على الوكالة بشأن س

 وممتلكاتھا؛ و

v(  لم يترتب على الوكالة التزام تجاه عائلة المدعي 'ن بيروت في لبنان لم تكن مركز عمل

 اري له. المدعي و* مكان ا*نتداب ا%د

    

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى. .20

  

 ا#عتبارات

 

يطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي بعدم تسجيل عائلته مع إدارة ا'مم المتحدة لشؤون  .21

 السCمة وا'من بصفة ُمعالي أمم متحدة مقيمين في لبنان. 

 

 تستعرض المحكمة في المستھل مقبولية الدعوى.  .22

 
 على اZتي:  2.111تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين الدوليين رقم  .23
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على الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا 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)،  1.11ام ا'ساسي للموظفين رقم بموجب النظ

 إلى: طلب كتابي لمراجعة القرار ا'ولى وھي رفع

  

*    *    * 

مدير المكتب ا%قليمي لLونروا المسؤول عن المكتب ا%قليمي، (ب) 
  ؛ ووذلك في حالة أن يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب ا%قليمية

  
*    *    * 

يوما تقويميا من  60الموظف طلب مراجعة قرار في خCل  . يرفع3
التاريخ الذي يتسلّم فيه الموظف إشعارا بالقرار ا%داري الذي سيطعن 

  فيه.
  

-Ajdini et al 2011محكمة ا'مم المتحدة لCستئناف في حكمھا رقم  قضتلقد  .24

UNAT-108   :على ما يلي 

  

لمطعون فيه للتقييم القرار ا%داري ا * تكون الدعوى مقبولة إ*ّ إذا رفع الموظف

  ، وكانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد النھائية المحددة.ا%داري أو*

  

 7ذكر المدعي في الدعوى أن القرار المطعون فيه ھو الرسالة ا%ليكترونية المؤرخة  .25

فيھا أن  المرسل من رئيسة شعبة خدمات الموارد البشرية التي ذكرت 2013أكتوبر/تشرين ا'ول 

"لبنان ليس مكان إخCء الموظفين الذين مقر عملھم ھو سوريا، وبھذا * يمكن وضع أفراد عائCت 

الموظفين الذين ليس لبنان مقر عملھم في رعاية الوكالة ورعاية إدارة ا'مم المتحدة لشؤون السCمة 

أكتوبر/تشرين ا'ول  7وا'من"، بيد أن المدعى عليه يقول إن الرسالة ا%ليكترونية المؤرخة 
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مجرد تكرار للقرار الذي اتخذه رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين با%نابة، وھو القرار  2013

وأعلِم به بأن نظام ا'من في ا'مم  2013يناير/كانون الثاني  20الذي أرِسل إلى المدعي في 

 نان. المتحدة * يجيز شمول ُمعاليه في نظام ا'من في ا'مم المتحدة في لب

 

بما  Sethia 2010-UNAT-079الحكم رقم قضت محكمة ا'مم المتحدة لCستئناف في  .26

 يلي: 

 
...مجرد إعادة للطلب ا'صلي، وھذه ا%عادة لم توقف مرور الموعد النھائي 

المضروب على الطعن في القرار، كما لم تؤّد إلى قرار إداري جديد ُيعيد المھلة 

  الزمنية إلى بدايتھا...    

 

الصادر عن  1211رقم  في الحكم نفسه استشھدت محكمة ا'مم المتحدة لCستئناف بالحكم .27

ما وجاء فيه  Muigai (2004)في قضية المحكمة ا%دارية لLمم المتحدة، وھي محكمة سابقة، 

 يلي:

  

في ھذا الصدد، تود المحكمة أن تكرر نقطتين: أ) فور ما يتضح أّن قرارا اُتخذ، 

يبدأ الوقت المخصص لبدء عملية الطعن بالمرور، وعليه؛ فإّن إجراء المزيد من 

المراسCت حول القضية * يوقف عادة ھذا الوقت عن المرور؛ ب) إّن إثارة مسألة 

ظف، ولم تكن ھذه المسألة موضوع طلٍب أرِسل بسببھا قرار في السابق إلى المو

رد ا%دارة على  أي أنّ لمراجعة إدارية، فإّن ذلك عادة * يبدأ العملية من جديد، 

يعمل على إعادة بدء مرور الوقت  جديداالطلب الُمج̂دد * يشكل قرارا إداريا 

  المخصص للطعن.   
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 20تدبر ما تقدم، على المحكمة اZن البت فيما إن كانت الرسالة ا%ليكترونية المؤرخة  مع .28

من رئيس شعبة خدمات شؤون الموظفين با%نابة إلى المدعي ھي في  2013يناير/كانون الثاني 

 الواقع القرار المطعون فيه أم *. 

 

 2012مبر/تشرين الثاني نوف 22تCحظ المحكمة أن المدعي في رسالة إليكترونية مؤرخة  .29

إلى مدير الموارد البشرية عبر عن قلقه من وضع عائلته في لبنان وطلب إلى الوكالة تسجيل عائلته 

 في نظام ا'من لدى إدارة ا'مم المتحدة لشؤون السCمة وا'من. 

 
رد رئيس شعبة خدمات  2013يناير/كانون الثاني  20بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .30

طلب المدعي قائC "أما شمول ُمعاليك في ھيكل ا'من في ا'مم موظفين با%نابة على شؤون ال

المتحدة... فC يجيز النظام ھذا النوع من الشمول"، وتعتبر المحكمة أن ھذا الرفض كان واضحا 

 وكان ينبغي للمدعي طلب مراجعة لھذا القرار إن كانت لديه نية الطعن فيه. 

 
مجرد تثبيت  2013أكتوبر/تشرين ا'ول  7لة ا%ليكترونية المؤرخة تجد المحكمة أن الرسا .31

، وعليه فإن الطلب الذي رفعه 2013يناير/كانون الثاني  20لقرار أبلِغ به المدعي سابقا في 

لمراجعة القرار كان طلبا ممنوعا بفعل الحاجز  2013نوفمبر/تشرين الثاني  26المدعي في 

 . 2.111داري للموظفين الدوليين رقم الزمني بموجب قاعدة النظام ا%

 
حيث إن المحكمة * تملك الو*ية ل_عفاء من المھل الزمنية المضروبة على طلب مراجعة  .32

 القرار، تقضي المحكمة أن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية. 

 
  

 الخ%صة

 
 تأسيسا على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .33
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 الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـ̀ع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي

 2014ديسمبر/كانون ا'ول  11 بتاريخ

 

  

 2014ديسمبر/كانون ا'ول  11 السجل بتاريخ أدِخَل في

 

  

  

     (ُوقـ̀ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


