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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/GFO/2014/005                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/019 

Date: 11 March 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  أبو رويضة

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا(مم المتحدة 'غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

     المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

ا(مم وكالة اتخذته قرار ("المدعي") ضد  ةضأبو روي ھذه دعوى رفعھا مسلّم عبد الكريم .1

المتحدة 'غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين في الشرق ا(دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا(ونروا ("الُمدعى 

 إنھاء عقد توظيفه.  ، وھو قرارعليه")

  

 الوقائع

 

دخل المدعي في خدمة الوكالة في وظيفة "عامل  2000سبتمبر/أيلول  13اعتباراً من  .2

 2002فبراير/شباط  1نظافة" بموجب تعيين محدد ا(جل في مخيم قلنديا في القدس. واعتباراً من 

 ُنقل المدعي من الضفة الغربية إلى غزة. 

 

 احتجزت شرطة غزة المدعي.  2013في أبريل/نيسان  .3

 
 أحيل المدعي إلى إجازة خاصة بأجر.  2011مايو/أيار  22من  اعتباراً  .4

 
أنھى الموظف القائم بمقام مدير عمليات ا(ونروا في  2013أكتوبر/تشرين ا(ول  21في  .5

 غزة تعيين المدعي لما فيه مصلحة الوكالة. 

 
كتب المدعي إلى مدير عمليات  2013ديسمبر/كانون ا(ول  5بموجب رسالة مؤرخة  .6

 يطعن في قرار إنھاء توظيفه.  ا في غزةا(ونرو

 
رد مدير عمليات ا(ونروا في  2013ديسمبر/كانون ا(ول  18بموجب رسالة مؤرخة  .7

غزة على طلب المدعي لمراجعة إنھاء تعيينه كطلب تسوية غير رسمية للنزاع. وقدم مدير عمليات 
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لرفع طعن ونموذج طلب رفع مراجعة  تازعاللمن اا(ونروا في غزة للمدعي دليل محكمة ا(ونرو

 القرار. 

 
 8ردت نائبة المفوض العام على طلب مراجعة القرار المؤرخ  2014فبراير/شباط  6في  .8

لمراجعة القرار، وثبتت قرار القائم بمقام مدير عمليات ا(ونروا في غزة  2014يناير/كانون الثاني 

 القاضي بإنھاء تعيين توظيف المدعي لما فيه مصلحة الوكالة. 

 
ي دعوى إلى قلم محكمة ا(ونروا للمنازعات رفع المدع 2014مارس/آذار  11في  .9

 ("المحكمة"). 

 
 أرسلت رئيسة قلم المحكمة الدعوى إلى الُمدعى عليه. 2014أبريل/نيسان  21في  .10

 
طلب الُمدعى عليه تمديداً للوقت لرفع رده،  2014مايو/أيار  16بموجب مادة مؤرخة  .11

 عشرة أيام لرفع رده.  ، وأمِھل2014مايو/أيار  19وأرِسل الطلب إلى المدعي في 

 
رد المدعي على طلب الُمدعى  2014يونيو/حزيران  2بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .12

 عليه لتمديد الوقت. 

 
وافقت  2014يوليو/تموز  1) المؤرخ UNRWA/DT/2014( 070بموجب ا(مر رقم  .13

 المحكمة على طلب الُمدعى عليه لرفع رد متأخر. 

 
 قرار إنھاء توظيف المدعي. خت نائبة المفوض العام فس 2014يوليو/تموز  10في  .14

 
 رفع الُمدعى عليه رده باللغة ا'نجليزية.  2014يوليو/تموز  11في  .15
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 23") المؤرخ 074) ("ا(مر رقم UNRWA/DT/2014( 074بموجب ا(مر رقم  .16

لى اللغة أمرت المحكمة الُمدعى عليه برفع ترجمة للرد من اللغة ا'نجليزية إ 2014يوليو/تموز 

    . 2014أغسطس/آب  15العربية في موعد أقصاه نھاية يوم اللعمل الموافق 

 
رفع الُمدعى عليه ترجمة عربية لرد الُمدعى عليه بموجب  2014أغسطس/آب  8في  .17

 . 074ا(مر رقم 

 
 أرسل قلم المحكمة الترجمة إلى المدعي. 2014أغسطس/آب  10في  .18

 
  

 حجج المدعي 

 
 التالية: يقدم المدعي الحجج .19

  

i(  أنِھيت خدماته في ضوء ظروف قاسية؛ 

ii(  براءته من التھمة ضده؛ 

iii(  أشخاص؛ و  10ھو المعيل الوحيد لعائلة من 

iv(   .عليه التزامات مالية تتمثل في رسوم تدريس 

 

 
المدعي أن يعود إلى وظيفته، وإذا تعذرت إعادته إلى العمل فھو يطلب أن توظف  يلتمس .20

 الوكالة إّما زوجته أو أحد أبنائه مكانه. 

  

  حجج الُمدعى عليه
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الُمدعى عليه بأّن الدعوى أصبحت جدلية اUن و, أساس في الواقع أو القانون لطلب  يحتج .21

 المدعي للعودة إلى وظيفته أو توظيف أحد أبنائه أو زوجته.

  

يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدعي جملة وتفصيVً وأن ترد الدعوى  .22

 بكاملھا.

 
  

 ا$عتبارات

 
 2013أكتوبر/تشرين ا(ول  21رار المطعون فيه، المؤرخ تVحظ المحكمة أّن الق  .23

 2014يوليو/تموز  10والقاضي بإنھاء عقد توظيف المدعي، قد فسخته نائبة المفوض العام في 

 وأّن المدعي لم يطلب أي تعويض. 

 

 بناًء على ذلك، تعتبر المحكمة الدعوى جدلية.  .24

  

  الخ&صة

 

 ، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن: نظراً إلى ھذه ا(سباب .25

  

 القضية أغلقت. 
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     (ُوقـXع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 مارس/آذار 11 بتاريخ

 

  

 2015مارس/آذار  11 بتاريخ أدِخَل في السجل

 

  

  

     (ُوقـXع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


