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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/LFO/2014/054                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/055 

Date: 23 November 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الحريري

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل *جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

  دياب طبري

  

 دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) *نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا'مم المتحدة اتخذته  ") ضد قرارة("المدعيرندا رشيد الحريري ھا تھذه دعوى رفع .1

 دعى عليه"في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا'ونروا ("الم%غاثة وتشغيل *جئي فلسطين 

 . 1959إلى  1955رفض طلبھا لتغيير سنة ميBدھا من ، وھو قرار )أو "الوكالة"

  

 الوقائع

 

ُوظفت المدعية في وظيفة طابعة في دائرة الصحة في مكتب  ،1983أغسطس/آب  1في  .2

 . في مكتب إقليم لبنان 8إقليم لبنان في ا'ونروا، وھي تعمل حاليا في وظيفة كاتبة أقدم على الدرجة 

 

ا وقدمت المدعية نموذج التاريخ الشخصي المتعمد لدى ا'ونر 1982مايو/أيار  7في  .3

، ووّقعت نموذج التاريخ 1955ديسمبر/كانون ا'ول  31وذكرت فيه أن تاريخ ميBدھا ھو 

 الشخصي وشھدت أن المعلومات الموجودة فيه "صادقة وكاملة وصحيحة".

 
إلى عام  1955رفعت المدعية 'ول مرة طلب تغيير سنة ميBدھا من عام  2012في عام  .4

طلبت المدعية في رسالة إليكترونية إلى الوكالة ردا  2013ديسمبر/كانون ا'ول  23. وفي 1959

" بشأن طلبھا لتصحيح تاريخ 2012مايو/أيار  14على الرسالة ا%ليكترونية التي أرسلتھا في "

ميBدھا قائلة "إن المسألة معلقة منذ سنة وسبعة أشھر وأنھا لم تتسلم أي مBحظات من الموارد 

 البشرية" [النص منقول]. 

 
أعلم نائب مسؤول الموارد البشرية في إقليم لبنان المدعية  2014ير/كانون الثاني ينا 6في  .5

عبر رسالة إليكترونية أن الوكالة رفضت طلبھا لتغيير تاريخ ميBدھا وقدم ثBثة أسباب لھذا 

 الرفض. 
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أرسلت المدعية رسالة إليكترونية إلى نائب مسؤول  2014أكتوبر/تشرين ا'ول  14في  .6

 لبشرية في إقليم لبنان تطلب ردا رسميا مسطرا في رسالة. الموارد ا

 
أرسل مسؤول الموارد البشرية في إقليم لبنان رسالة  2014أكتوبر/تشرين ا'ول  17في  .7

إلى المدعية كرر فيھا قرار الوكالة في المسألة استنادا إلى سياسة الوكالة و* سيما توجيه شؤون 

 . A/9ظفين رقم المو

 
رفعت المدعية طلبا كتابيا لمراجعة قرار الوكالة  2014أكتوبر/تشرين ا'ول  20 في .8

 القاضي برفض طلبھا لتغيير تاريخ الميBد. 

 
 ثّبت مدير شؤون ا'ونروا في لبنان با%نابة القرار.  2014أكتوبر/تشرين ا'ول  30في  .9

 
نروا للمنازعات ُرفعت الدعوى أمام محكمة ا'و 2014ديسمبر/كانون ا'ول  12في  .10

 . 2014ديسمبر/كانون ا'ول  14("المحكمة")، ثم أرسلت الدعوى إلى المدعى عليه في 

 
 . 2015يناير/كانون الثاني  13رفع المدعى عليه رده على الدعوى في  .11

 
)، رفعت UNRWA/DT/2015( 017بعد الحصول على إذن المحكمة في ا'مر رقم  .12

  المحكمة جوابا على رد المدعى عليه.

 
 113أمرت المحكمة بموجب ا'مر رقم  2015أكتوبر/تشرين ا'ول  19في  .13

)UNRWA/DT/2015 ("ا'مر") ( .المدعية بتقديم مرافعة حول مسألة مقبولية الدعوى 

 
 ، قدمت المدعية مرافعة عنوانھا "جواب". 2015أكتوبر/تشرين ا'ول  26في  .14

  

 حجج المدعية
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 تقدم المدعية الحجج التالية:  .15

  

)i( دھا؛ وBسمحت الحكومة اللبنانية بالتغيير القانوني لتاريخ مي 

)ii(  ينص النظامان ا'ساسي وا%داري للموظفين على أن تغيير تاريخ *

 ميBد الموظف * يمكن تحت أي ظروف. 

  

 . 1959إلى  1955صدور قرار لتغيير تاريخ ميBدھا من تلتمس المدعية  .16

  

 حجج المدعى عليه

 
 بما يلي: يحتج المدعى عليه  .17

  

)i(  من توجيه  1.6تنص المادة  1989مارس/آذار  1اعتبارا من

على ما يلي: "لن ُيسمح للموظفين بتغيير  Al9شؤون الموظفين رقم 

  تاريخ ميBد أعلنوا عنه سابقا". 

 

 يلتمس المدعى عليه رد الدعوى بكاملھا.  .18

  

 ا#عتبارات

 

بولية الدعوى وطلبت إلى المدعية بموجب ا'مر أثارت المحكمة من تلقاء نفسھا مسألة مق .19

أكتوبر/تشرين ا'ول  26تقديم مرافعة في ھذه المسألة، لكن المرافعة التي قدمتھا المدعية في 

 المشار إليھا باسم "الجواب" لم ترد على ا'مر ولم تتطرق إلى مسألة المقبولية.  2015
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ديسمبر/كانون ا'ول  23في ا'مر المذكور أشارت المحكمة إلى أن المدعيه طلبت في  .20

بموجب رسالة إليكترونية ردا على طلبھا لتغيير تاريخ ميBدھا، وھو الطلب الذي رفعته  2013

في . وذكرت المحكمة أيضا في ا'مر أن نائب مسؤول الموارد البشرية 2012أول مرة في عام 

 بإعBم المدعي أن الوكالة رفضت طلبھا.  2014يناير/كانون الثاني  6ام في إقليم لبنان ق

 

 على اUتي:  2.111تنص قاعدة النظام ا%داري للموظفين المحليين رقم  .21

 
الموظف الذي يرغب في الطعن رسمياً في قرار إداري بزعم  على .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: ابي لمراجعة القرارطلب كت ا'ولى وھي رفع

  

  

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

  ؛ ويكون الموظف موظفاً في أحد المكاتب ا%قليمية

  

* * *  

يوماً تقويمياً من التاريخ الذي  60الموظف طلب مراجعة قرار في خBل  . يرفع3

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

 

 

 قضت محكمة ا'مم المتحدة لBستئناف مرارا بما يلي:  .22
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* تكون الدعوى مقبولة إ*ّ إذا رفع الموظف القرار ا%داري المطعون فيه للتقييم 

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

  

  .Crichlow 2010-UNAT-035، والحكم Ajdini et al 2011-UNAT-108الحكم 

  

) من النظام ا'ساسي للمحكمة منعا صريحا ا%عفاء من 3(8عBوة على ذلك تمنع المادة  .23

وقد أكدت محكمة ا'مم لBستئناف ھذا في عدد من  الموعد النھائي المضروب على مراجعة القرار،

 الذي ذكرت فيه ما يلي:  Ajdini et al 2011-UNAT-108المناسبات؛ ومن ذلك حكمھا 

  

ھذه المسألة [سلطة إلغاء الموعد النھائي المفروض على المراجعة ا%دارية] ينبغي أن 

، وأحكام Costa تعتبر محسومة اUن 'ّن محكمة ا*ستئناف في حكمھا في قضية

، قضت باتساق بأّن Trajanovska، و Samardzic، و Mezouiأخرى مثل 

محكمة ا'مم المتحدة للمنازعات * تتمتع بالو*ية %لغاء المواعيد النھائية السارية على 

  التقييم ا%داري أو على المراجعة ا%دارية.

  

 Apellant، والحكم Ajdini et al 2011-UNAT-108حكم محكمة ا'مم المتحدة لBستئناف 

2011-UNAT-143  عفاء من 41الفقرةZوعليه، * سلطة للمحكمة في القضية الحاضرة ل .

يوما لطلب مراجعة للقرار موضوع الطعن، ويبقى طلب المدعية متأخرا  60المھلة الزمنية البالغة 

  أكثر من تسعة أشھر. 

  

 6دعية طلب مراجعة للقرار المؤرخ رفعت الم 2014أكتوبر/تشرين ا'ول  20في  .24

الذي يرفض طلبھا لتغيير تاريخ ميBدھا؛ و* شك لدى المحكمة في أن  2014يناير/كانون الثاني 

من مسؤول الموارد البشرية في إقليم لبنان إلى  2014أكتوبر/تشرين ا'ول  17الرسالة المؤرخة 

يناير/كانون الثاني  6رسالة إليكترونية مؤرخة  المدعية التي يشير فيھا إلى القرار الذي ُبلغت به في
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ن يناير/كانو 6كان مجرد تكرار للقرار الذي اتخذته الوكالة سلفا وأبلغت به المدعية في  2014

، انظر 2014أكتوبر/تشرين ا'ول  17في  ، وبھذا لم تعد عقارب الساعة إلى البداية2014الثاني 

-Cremades 2012و Khan 2015-UNAT-559حكم محكمة ا'مم المتحدة لBستئناف 

UNAT-271. 

  

استنادا إلى ما تقدم ذكره من ا'حكام السارية والفقه القانوني لمحكمة ا'مم المتحدة  .25

وبذلك تقرر  لBستئناف، كانت المدعية خارج المھلة الزمنية عندما رفعت طلبھا لمراجعة القرار،

 المحكمة أن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية. 

 
 

  

  الخ%صة

 
  :أنالمحكمة بموجب ھذا تقرر تأسيسا على ما تقّدم،  .26

  

  الدعوى مردودة. 

 

  

  

     (ُوقـ\ع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي

  2015 نوفمبر/تشرين الثاني 23 بتاريخ

 

  

 2015الثاني نوفمبر/تشرين  23 بتاريخ السجل أدِخَل في
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     (ُوقـ\ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


