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  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  ودالدا

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

     المدعية تمثل نفسھا

  

  محامي الُمدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا'مم المتحدة %غاثة  ضد قرار اتخذته("المدعية")  ودھبة الدارفعتھا  ھذه دعوى .1

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

 في نھاية الفترة التجريبية.  تثبيت تعيينھا محدد ا'جلقرار عدم 

  

  الوقائع

 

وّظفت الوكالة المدعية بموجب تعيين محدد ا'جل في  2013يوليو/تموز  1اعتباراً من  .2

وظيفة مساعدة مسؤولة خدمات ا%غاثة في ا%قليم في شعبة خدمات ا%غاثة في مكتب إقليم ا'ردن، 

مع فترة تجربة مدتھا  2016يونيو/حزيران  30إلى  2013يوليو/تموز  1وكانت مدة التعيين من 

 عشر شھراً.اثني 

  

 أعلم مدير عمليات ا'ونروا في ا'ردن 2014يونيو/حزيران  26بموجب رسالة مؤرخة  .3

 أّنه استناداً إلى تقييم أدائھا فإّنھا اعُتبرت غير مHئمة للوظيفة وأّنھا لن ُتثبت في وظيفتھا.  المدعية

 
 تجديد عقدھا. طلباً كتابياً لمراجعة قرار عدم  ةرفعت المدعي 2014يوليو/تموز  7في  .4

 
ُرفعت الدعوى الحاضرة أمام محكمة ا'ونروا  2014ديسمبر/كانون ا'ول  3في  .5

 للمنازعات ("المحكمة"). 

 
طلب قلم المحكمة من  2014ديسمبر/كانون ا'ول  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .6

 . 1المدعية أن تعيد رفع مرفقاتھا بما يمتثل التوجيه ا%جرائي رقم 

 
أرسل قلم المحكمة الدعوى بعد اكتمالھا إلى الُمدعى  2014يسمبر/كانون ا'ول د 10في  .7

 عليه. 
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 رفع الُمدعى عليه رده على الدعوى.  2015يناير/كانون الثاني  7في  .8

 
رفعت المدعية طلب رفع مHحظات على رد الُمدعى عليه  2015فبراير/شباط  1في  .9

 ("الطلب"). 

 
 طلب المدعية إلى الُمدعى عليه. أرسل  2015فبراير/شباط  3في  .10

 
 رفع الُمدعى عليه جوابه ("الجواب") على طلب المدعية.  2015فبراير/شباط  12في  .11

 
 رفع قلم المحكمة الجواب إلى المدعية.  2015فبراير/شباط  15في  .12

 
 019أصدرت المحكمة ا'مر رقم  2015فبراير/شباط  16في  .13

)UNRWA/DT/2015حظات على رد الُمدعى عليه. ) ووافقت على طلب المدعHية لرفع م 

 
 رفعت المدعية مHحظاتھا.  2015مارس/آذار  1في  .14

 
رفع الُمدعى عليه طلباً للحصول على إذا لرفع جواب على  2015مارس/آذار  4في  .15

 5مHحظات المدعية على رد الُمدعى عليه ("طلب رفع جواب")؛ وأرسل طلبه ھذا إلى المدعية في 

 لكّنھا لم ترفع رداً.  2015مارس/آذار 

 
) وافقت المحكمة على طلب الُمدعى UNRWA/DT/2015( 032بموجب ا'مر رقم  .16

 عليه لرفع جواب. 

 
 ، رفع الُمدعى عليه جوابه على مHحظات المدعية. 2015أبريل/نيسان  10في  .17

 
  

 حجج المدعية
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 تقدم المدعية الحجج التالية:  .18

  

i( دائھا؛ وأّنھا "تلبي توقعات الوظيفة" في تقييم نصف الفترة  قُيمت على' 

ii(  2014أغسطس/آب  18أرسلت طلب مراجعة القرار في . 

  

 
تلتمس المدعية فسخ قرار عدم تجديد عقدھا وأن تدفع الوكالة "جميع ا+ستحقاقات المالية  .19

 المرتبطة بالقرار مثل الرواتب والعHوات با%ضافة إلى التعويض". 

  

 حجج الُمدعى عليه

 
 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .20

  

i( 4المقبولية 'ّن الموعد النھائي لرفع الدعوى كان  الدعوى غير مستوفية لشروط 

ديسمبر/كانون ا'ول  3في حين ُرفعت الدعوى في  2014نوفمبر/تشرين الثاني 

 ؛ 2014

ii(  ف زعم المدعية، ُرفع طلب مراجعة القرار فيH18وليس في  2014موز يوليو/ت 7بخ 

 ؛ و2014أغسطس/آب 

iii(  .تحمل المدعية عبء إثبات التزامھا بالمواعيد النھائية ذات الصلة 

   

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .21

  

  ا$عتبارات

 
المعنية بمراجعة القرار على  2.111تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  .22

 ما يلي: 
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على الموظف الذي يرغب في الطعن رسمياً 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)،  1.11بموجب النظام ا'ساسي للموظفين رقم 

  إلى: طلب كتابي لمراجعة القرار ا'ولى وھي رفع

  

  

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

 [.]موظفاً في أحد المكاتب ا%قليميةيكون الموظف 

 

)(ث) مع النظام ا'ساسي لمحكمة ا'ونروا للمنازعات ("المحكمة") 1)(8تنص المادة ( .23

ا+ستماع والبت في الدعاوى إذا كانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد المحكمة تختص في على أّن 

 النھائية التالية: 

  

)iiل  ) فيHيوماً تقويمياً من انقضاء مدة ا%جابة على طلب مراجعة القرار، ھذا  90خ

يوماً تقويمياً بعد رفع القرار إلى  30إذا لم ُترفع إجابة، علماً أّن مدة ا%جابة تكون 

  ].[مراجعة القرار

 

يحتج الُمدعى عليه بأّن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية 'ّن المدعية رفعت طلب  .24

وبعد عدم تلقي جواب عليه رفعت دعواھا بعد الموعد  2014يوليو/تموز  7راجعة القرار في م

يوماً، بيد أّن المدعية تؤكد في عريضة الدعوى أّنھا رفعت طلب مراجعة  90النھائي المكون من 

 . 2014أغسطس/آب  18القرار في 
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عت فيه طلب مراجعة تستحضر المحكمة أّن المدعية عليھا عبء إثبات التاريخ الذي رف .25

قالت المدعية إّنھا رفعت  2014ديسمبر/كانون ا'ول  3القرار. وفي عريضة الدعوى المؤرخة 

+ يمكن . وعليه، 4بصفة المرفق  2014يوليو/تموز  7طلباً موقعاً لمراجعة القرار يحمل تاريخ 

أغسطس/آب  18فع في للمدعية أن تحتج بصدق أمام المحكمة بأّن طلبھا ا'صلي لمراجعة القرار رُ 

2014 . 

 
يوماً  30ھا ممن النظام ا'ساسي للمحكمة، وحيث إّن الوكالة كان أما 8بموجب المادة  .26

 90يوليو/تموز لمراجعة القرار، فقد كان أمام المدعية  7تقويمياً لرفع إجابة على الطلب المؤرخ 

ديسمبر/كانون  3الدعوى ُرفعت في  يوماً تقويمياً لرفع دعواھا بعد انقضاء فترة الرد. لكن، حيث إنّ 

 فقد كان المود النھائي منقضياً وعليه تكون الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني.  2014ا'ول 

 
  الخ&صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .27

  

 الدعوى مردودة
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     (ُوقـXع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015أكتوبر/تشرين ا'ول  7 بتاريخ

 

  

 2015أكتوبر/تشرين ا'ول  7 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـXع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


