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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2014/011                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/037 

Date: 21 June 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  موسى

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدعمحامي 

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

قرار اتخذته وكالة ا'مم المتحدة  ("المدعي") ضد مرزوق أحمد موسىھذه دعوى رفعھا  .1

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

   . عدم تمديد تعيينه بعد سن التقاعدوھو قرار 

  

  الوقائع 

 

علم دخل المدعي في خدمة الوكالة في وظيفة م 1977ديسمبر/كانون ا'ول  1اعتباراً من  .2

"D بموجب تعيين مؤقت غير محدود المدة في مدرسة الكرداني ا+بتدائية في دامور في منطقة "

 .لبنان الوسطى

 

في وظيفة مسؤول  2009يناير/كانون الثاني  16بعد ترقيات عدة ُعين المدعي اعتباراً من  .3

 . 15في منطقة صيدا في لبنان على الدرجة التعليم 

 
أعلم مسؤول خدمات الموارد البشرية  2013أغسطس/آب  6بموجب رسالة مؤرخة  .4

 بسبب السن.  2013سبتمبر/أيلول  30المدعي أّن خدماته سُتنھى اعتباراً من 

 
إلى مدير شؤون ا'ونروا في  2013أغسطس/آب  12بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

 لبه لتمديد عقده بعد سن التقاعد. لبنان، استحضر المدعي أّنه لم يتسلم أي رد على ط

 
إلى المدعي رفض رئيس  2013أغسطس/آب  13بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

 مكتب الموارد البشرية في ا%قليم طلب المدعي لتمديد عقده. 

 
 /أيلولسبتمبر 27بموجب رسالة إليكترونية إلى مدير شؤون ا'ونروا في لبنان مؤرخة  .7

 ج التعليم في ا%قليم بتمديد خدمات المدعي لبقية السنة الدراسية. ، أوصى رئيس برنام2013
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أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية في  2013سبتمبر/أيلول  30بموجب رسالة مؤرخة  .8

 . 2014يونيو/حزيران  30ا%قليم المدعي أّن عقده ُمدد حتى نھاية السنة الدراسية، أي حتى 

 
مارس/آذار  17شؤون ا'ونروا في لبنان تحمل تاريخ بموجب رسالة إليكترونية إلى مدير  .9

 .2014يونيو/حزيران  30، طلب المدعي تمديد خدماته إلى ما بعد 2014

 
أعلم نائب مدير شؤون ا'ونروا في لبنان  2014مارس/آذار  18بموجب رسالة مؤرخة  .10

 المدعي أّنه لن يتم منح أي تمديد آخر. 

 
 . 2014ن أبريل/نيسا 9رفع المدعي دعواه في  .11

 
 أرِسلت الدعوى إلى الُمدعى عليه.  2014أبريل/نيسان  17في  .12

 
 رفع الُمدعى عليه رده.  2014مايو/أيار  19في  .13

 
  

 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .14

  

i( ده الستين بغض النظر عن ا+تفاق بين اتحاد  لهOالحق في التمديد سنتين بعد يوم مي

 الموظفين المحليين والوكالة؛

ii(  أي أّنه قبل  ،2014كان موعد تنفيذ ا+تفاق بين اتحاد الموظفين المحليين والوكالة ھو

 بمن فيھم المدعي من ا+ستفادة من تمديد الخدمة؛ 2013حرمان المتقاعدين في عام 

iii(  ح في التعليم، وھي عملية لم تكن قد  2014ارتبط تمديد عقده حتى عامOبخطة ا%ص

 اكتملت لدى انتھاء خدمته؛ 
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iv(  ثناء لبنان وھو باست 17كان تصنيف الوكالة لجميع مسؤولي التعليم في المناطق ھو الدرجة

 غير عادل؛ و

v(  17يحرمه قرار عدم تمديد عقده من راتب سنة على الدرجة. 

   

 . 2015يلتمس المدعي تمديد تعيينه حتى سبتمبر/أيلول  .15

  

  حجج الُمدعى عليه

 

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .16

  

i(  الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية 'ّن المدعي لم يرفع طلباً كتابياً لمراجعة القرار قبل

 ؛ و2.111رفع الدعوى حسب أحكام قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين 

ii(  2014مارس/آذار  17وفي حال اعتبار طلب مراجعة القرار ھو ذلك الذي يحمل تاريخ ،

 فھو طلب متأخر. 

  

 
 الُمدعى عليه أن ُترد الدعوى بكاملھا. يلتمس  .17

  

 ا%عتبارات

 

 18استناداً إلى المرافعات يظھر للمحكمة أّن المدعي يطعن في قرار الوكالة المؤرخ  .18

الذي ترفض به طلبه لتمديد العقد إلى ما بعد سن التقاعد. ويحتج الُمدعى عليه  2014مارس/آذار 

'ّن المدعي لم يرفع طلب مراجعة قرار قبل رفع أّن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية 

في الجزء ذي الصلة على  2.111الدعوى. وتنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم 

 ما يلي: 
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على الموظف الذي يرغب في الطعن رسمياً في قرار إداري  .1

بزعم عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك 

سي وا%داري للموظفين وجميع ا%صدارات النظامين ا'سا

ا%دارية ذات الصلة، وذلك بموجب النظام ا'ساسي للموظفين 

طلب كتابي  اتباع الخطوة ا'ولى وھي رفع(أ)،  1.11رقم 

  إلى: لمراجعة القرار

  

مدير المكتب ا%قليمي لWونروا المسؤول عن المكتب ا%قليمي، وذلك في حالة أن   ) أ(

 ...موظفاً في أحد المكاتب ا%قليميةيكون الموظف 

  

* * *  

  

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

  يتسلّم فيه الموظف إشعاراً بالقرار ا%داري الذي سيطعن فيه. 

 

 18طلب المدعي تمديد خدماته؛ وبموجب رسالة مؤرخة  2014مارس/آذار  17في  .19

رفض نائب مدير شؤون ا'ونروا في لبنان الطلب. وبعد ھذا الرفض من  2014مارس/آذار 

نائب مدير شؤون ا'ونروا في لبنان + يوجد دليل على أّن المدعي طلب مراجعة القرار. و+ 

طلب مراجعة قرار  2014مارس/آذار  17يستطيع المدعي الزعم أّن طلب التمديد المؤرخ 

 . 2014مارس/آذار  18قبل القرار النھائي الذي اُتخذ في ضمن المھل الزمنية 'ّنه أرِسل 

 

أرفق المدعي طلباً غير مؤرخ  2014أبريل/نيسان  9في الدعوى التي تم تسلّمھا في  .20

لمراجعة القرار، ويحتج الُمدعى عليه بأّن المدعي لم يرفع في أي وقت قبل رفع الدعوى طلباً 

المحكمة أّن المدعي ھو الذي يحمل عبء إثبات مراعاته  كتابياً لمراجعة القرار. وتستحضر

 المھل الزمنية في رفع طلي مراجعة القرار. 
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إلى مدير شؤون  2014مارس/آذار  17إذا كان المدعي يقول إّن الرسالة المؤرخة  .21

فإّن الطلب  2013سبتمبر/أيلول  30ا'ونروا في لبنان كان فعOً طلب مراجعة للقرار المؤرخ 

منوعاً بفعل الحاجز الزمني، حيث إّن قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم يبقى م

يوماً تقويمياً من  60تنص نصاً جلياً على وجوب رفع طلب مراجعة القرار في خOل  2.111

 30المطعون فيه. وقد تسلّم المدعي القرار في التاريخ الذي يتسلّم فيه الموظف إشعاراً بالقرار 

يوماً تقويمياً من تاريخ تسلّمه لكي يطلب مراجعة  60وبذلك كان أمامه  2013أيلول سبتمبر/

 قرار. 

 
 يلزم مما سبق أّن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية.  .22

 
  

 الخ'صة

 
   

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .23

  

  

  الدعوى مردودة.

  

  

     (ُوقـZع) 

  كوزانالقاضي جان فرانسوا 

   2015 يونيو/حزيران 21 بتاريخ

 

  



                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                            Case No.: UNRWA/DT/LFO/2014/011                                             

                                                                                                                            Judgment No.: UNRWA/DT/2015/037                                              

                                                                                                                                                                   

Page 7 of 7 

  2015يونيو/حزيران  21 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـZع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


