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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2015/011                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/018 

Date: 9 March 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  حمودة

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا&مم المتحدة $غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

  المدعي يمثل نفسه
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  مقدمة

 

وكالة ا&مم المتحدة $غاثة اتخذته  ("المدعي") ضد قرار عيسى حمودةھذه دعوى رفعھا  .1

ھو ، وا&ونروا ("الُمدعى عليه")وتشغيل *جئي فلسطين في الشرق ا&دنى التي ُتعرف أيضاً باسم 

 . قرار إنھاء خدماته بعد أكثر من سبع سنوات من العمل بصفة مياومة

  

 الوقائع

 

ُوظف المدعي في وظيفة عامل نظافة في مكتب إقليم لبنان بموجب عقد  2008في عام  .2

 . مياومة

 

 ". 2015أصدر قرار إنھاء خدمات المدعي "في نھاية فبراير/شباط  .3

 
 المدعي أّنه طلب مراجعة لقرار إنھاء خدماته مع الوكالة "فوراً بعد إشعاره".  يزعم .4

 
 حتى اليوم لم ترد الوكالة على طلب المدعي لمراجعة قرار.  .5

 
ا&ونروا للمنازعات  مةك، رفع المدعي دعوى أمام مح2015مارس/آذار  8في  .6

 د عليھا. ("المحكمة")، ولم ترسل المحكمة الدعوى إلى الُمدعى عليه لير

 
 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .7

  

i(  لم يتم أخذ سنوات خبرته في ا*عتبار "في عملية ا*ستقدام"؛ 

ii( ن الوظيفي؛ واُحرم من حقوقه ومن ا&م 

iii(  .لقد خسر وظيفته المنتظرة التي أفنى حياته فيھا  
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 يلتمس المدعي ما يلي:  .8

  

i( العودة إلى العمل؛ و 

ii(  وأمانه الوظيفي والتثبيت بصفة موظف في ا&ونروا. الحصول على حقوقه 

  

  ا!عتبارات 

  

 يطعن المدعي في قرار إنھاء خدماته بعد أكثر من سبع سنوات من العمل بصفة مياومة.  .9

 

، الموجودة في النظام ا&ساسي للموظفين من القواعد ا$جرائية للمحكمة 5تنص المادة  .10

ندما * تكون الوقائع ععلى أّنه يجوز للمحكمة أن تقرر بمبادرة تتخذھا من تلقاء نفسھا  ،4.11

يكون طرف ما مستحقاً لحكم من حيث المسألة القانونية، أي الجوھرية موضع نزاع، وعندما 

وترى المحكمة بناًء على ا&سباب التالية أّن من المQئم البت في الدعوى . الحكم المستعجل

  .بحكم مستعجل الحاضرة

  

  من حيث ا*ختصاص الشخصي -المقبولية 

 

، 3.11بموجب النظام ا&ساسي للمحكمة الموجود في النظام ا&ساسي للموظفين المحليين  .11

 على اRتي:  2تنص المادة 

  

تختص محكمة ا&ونروا للمنازعات في ا*ستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا ا&فراد  .1

المسؤول التنفيذي ا&ول لSونروا، وتختص أيضاً في ضد المفوض العام بصفته 

&ساسي ، من ھذا النظام ا1، الفقرة 3إصدار ا&حكام فيھا، وذلك بموجب المادة 

 .[...]  
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 من النظام ا&ساسي للمحكمة على ما يلي:  3تنص المادة  .12

  

  
  من ھذا النظام ا&ساسي، يجوز أن يرفع الدعوى:  1الفقرة  2بموجب المادة 

  
  أي موظف من موظفي ا&ونروا؛   ) أ(
 أي موظف سابق من موظفي ا&ونروا[...]  ) ب(

  
 

 

وفقاً لقول المدعي نفسه في عريضة الدعوى فقد عمل في خدمة الوكالة أكثر من سبع  .13

سنوات بصفة "مياومة"، وبذلك ليس ھو موظفاً أو موظفاً سابقاً و* تملك المحكمة الو*ية من حيث 

 انظر. دعواه، وھي بالتالي دعوى غير مستوفية لشروط المقبولية ا*ختصاص الشخصي للنظر في

Abdullah et al. UNRWA/DT/2014/046. 

  

  الدعوى مرفوعة قبل ا&وان

  

مثل عقد  تQحظ المحكمة أّن المدعي لم يرفع أي وثائق مساندة مع عريضة الدعوى .14

توظيفه، لكن إن كان المدعي مخطئاً بشأن مركزه التعاقدي مع ا&ونروا وأّنه فعQً موظف، فإّن 

 المحكمة مع ھذا تقضي بوجوب رد الدعوى &ّنھا رفعت قبل ا&وان.

  

في القضية الحاضرة رفع المدعي دعوى مشيراً فيھا إلى أّن القرار المطعون فيه اُتخذ "في  .15

 ".2015باط نھاية فبراير/ش

 
ذكر المدعي أيضاً أّنه طلب مراجعة للقرار "فوراً بعد إشعاره"، أي "في نھاية فبراير/شباط  .16

2015  ." 
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من النظام ا$داري للموظفين المحليين، و* سيما في القاعدة  XIينص الفصل الحادي عشر  .17

اري بزعم عدم على الموظف الذي يرغب في الطعن رسمياً في قرار إد، على أّنه "2.111رقم 

" في طلب كتابي لمراجعة القرار الخطوة ا&ولى وھي رفع[...] مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه 

 يوماً تقويمياً من التاريخ الذي تسلّم فيه الموظف إشعاراً بالقرار المعني. 60خQل 

 
يوماً من  30على أّن أمام الوكالة  2.111تنص قاعدة النظام ا$داري للموظفين المحليين  .18

 رفع طلب مراجعة القرار لكي ترفع نتيجة مرجعة القرار. 

 
". 2015مراجعة القرار "في نھاية فبراير/شباط  في القضية الحاضرة رفع المدعي طلب .19

وعلى الرغم من عدم دقة المدعي من حيث التاريخ الفعلي تجد المحكمة أّنه اعتباراً من التاريخ 

 المخصصة للوكالة للرد لم تنقِض، مما يجعل الدعوى سابقة &وانھا.  30الحالي فإّن فترة ا&يام الـ

  

  

  الخ#صة

 

 
 م، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن: على ما تقدّ  تأسيساً  .20

  

   . الدعوى مردودة

  

 

  

     (ُوقـ]ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 مارس/آذار 9 بتاريخ
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 2015مارس/آذار  9 بتاريخ أدِخَل في السجل

 

 

  

  

     (ُوقـ]ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


