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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/014                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2016/004 

Date: 8 February 2016 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  ھاشم

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل ,جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يالمدعمحامي 

  المدعي يمثل نفسه

  

  دعى عليه:محامي الم

 (إدارة الشؤون القانونية) ,نس بارثولوميوز
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  مقدمة

   

قرار اتخذته وكالة ا)مم  ضد ("المدعي") وائل روحي ھاشم ليعقرفعھا ھذه دعوى  .1

دعى باسم ا)ونروا ("الم الشرق ا)دنى التي ُتعرف أيضافي المتحدة &غاثة وتشغيل ,جئي فلسطين 

    . 2014ديسمبر/كانون ا)ول  31تعيينه إلى ما بعد عدم تجديد وھو قرار ، عليه")

  

  الوقائع 

 

انضم المدعي إلى الوكالة في وظيفة مساعد تنمية قروض  2006مايو/أيار  13اعتبارا من  .2

في دائرة التمويل الصغير والمشاريع الصغيرة في فرع نابس بموجب تعيين محدد ا)جل ينقضي 

ديسمبر/كانون  31، ثم ُمدد تعيين المدعي مرات عدة حتى 2006ديسمبر/كانون ا)ول  31في 

 قراض. وأعيدت تسمية وظيفته إلى مسؤول إ 2014ا)ول 

 

الخاص  دعى على أنه غير ُمرٍض في التقرير الدوريقُيم أداء الم 2011مايو/أيار  29في  .3

 . به

 

قُيم أداء المدعى عليه أنه "موظف يظھر فقط الحد ا)دنى من  2012مايو/أيار  21في  .4

 في التقرير الدوري الخاص به.  ، وذلكالفعالية"

 

، أشار مدير الفرع إلى 2013نموذج التقييم الفصلي للمدعي عن الربع الرابع من عام  في .5

 "ا&نتاجية المتدنية وغير المقبولة" للمدعي. 

 

أدِخل المدعي في برنامج فرصة تحسن غير رسمي لمدة ثNثة  2014مايو/أيار  في بداية .6

 أشھر. 

 



                                                                                             Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2015/014                                             

                                                                                                                              Judgment No.: UNRWA/DT/2016/004   

                                              

                                                                                                                                                       

 

Page 3 of 7 

إدارة ا)داء ذكر رئيس برنامج إلى مسؤول  2014أغسطس/آب  4بموجب مذكرة مؤرخة  .7

التمويل الصغير في ا&قليم أن المدعي عجز عن تحسين أدائه خNل برنامج فرصة التحسن غير 

 ، ثم أدِخل المدعي في برنامج فرصة تحسن رسمي مدته ثNثة أشھر. الرسمي

 
إلى مسؤول إدارة  2014نوفمبر/تشرين الثاني  24بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .8

داء ذكر رئيس برنامج التمويل الصغير في ا&قليم أن المدعي عجز عن تحسين أدائه خNل ا)

 برنامج فرصة التحسن الرسمي. 

 
  أوصى مدير الفرع بعدم تجديد عقد المدعي.  2014نوفمبر/تشرين الثاني  24في  .9

 
 اعتمد مدير عمليات 2014نوفمبر/تشرين الثاني  24مؤرخة بموجب رسالة إليكترونية  .10

 عقد المدعي. ا,ئتمان التوصية المقدمة من مدير الفرع، وھي التوصية بعدم تجديد 

 
أعلم مدير عمليات ا)ونروا في  2014ديسمبر/كانون ا)ول  1مؤرخة بموجب رسالة  .11

 . 2014ديسمبر/كانون ا)ول  31الضفة الغربية المدعي بقرار عدم تجديد عقده إلى ما بعد 

 
 انتھى عقد المدعي وانفك عن الخدمة في الوكالة.  2014ول ديسمبر/كانون ا) 31في  .12

 
 رفع المدعي دعواه أمام المحكمة.  2015مارس/آذار  13في  .13

 
أمرت  2015مايو/أيار  14) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 055بموجب ا)مر رقم  .14

 المحكمة المدعى عليه بأن يترجم رده من اللغة ا&نجليزية إلى اللغة العربية. 

 
رفع المدعى عليه الرد المترجم فأرسلته المحكمة إلى  2015يونيو/حزيران  23 في .15

 المدعي في اليوم نفسه. 
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أكتوبر/تشرين ا)ول  13) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 109بموجب ا)مر رقم  .16

أمرت المحكمة المدعي بأن يقدم أدلة تثبت أنه رفع طلبا كتابيا لمراجعة القرار، بيد أن  2015

 يرفع ردا على ا)مر.  المدعي لم

 
  

   حجج المدعي

 

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .17

  

i(  حيته ونتيجة لذلك انخفض عدد طلبات القروض  2013في مطلع عامNُسحب جزء من ص

 المصروفة لديه؛ 

ii(  كان ُمنتجا جدا لكن طرأت تغيرات على السوق المحلي؛ و 2010إلى  2004من عام 

iii( واصل تحقيق نتائج جيدة رغم التغيرات في السوق المحلي.  2013إلى  2011عام  من  

 

 يلتمس المدعي "تعويضا ماديا عاد,". .18

  

  حجج المدعى عليه

  

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .19

  

i(  لمراجعة القرار؛ وصحيح أن المدعي أرفق بدعواه نموذج لم يرفع المدعي طلبا كتابيا

لم يتسلمه "طلب مراجعة قرار" إ, أن مكتب مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية 

 َقط، كما لم يتسلمه مكتب نائبة المفوض؛

ii( مة قرار عدم تمديد تعيين المدعي؛Nس 

iii( وثق جيدا؛ واستند قرار عدم تمديد تعيين المدعي إلى عيوب أدائه، وھو م 
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iv(  أحيل المدعي إلى برنامج فرصة التحسن بنوعيه غير الرسمي والرسمي، بيد أنه واصل

 تقديم أداء دون المستوى الُمرضي. 

 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا.  .20

  

 ا#عتبارات

 

، وھو طلب من الدعوى ھو الطلب المزعوم الذي رفعه المدعي لمراجعة القرار 2الملحق  .21

. ويحتج المدعى عليه في رده على الدعوى بأن المدعي لم 2014ديسمبر/كانون ا)ول  7مؤرخ 

يرفع في أي وقت طلبا كتابيا لمراجعة القرار , إلى مكتب مدير عمليات ا)ونروا في الضفة الغربية 

للموظفين  و, إلى مكتب نائبة المفوض العام مع أن ھذا شرط تفرضه قاعدة النظام ا&داري

 13المؤرخ  )UNRWA/DT/2015( 109. وبموجب ا)مر رقم 2.111المحليين 

أمرت المحكمة المدعي بأن يقدم دليN على أنه رفع طلبا كتابيا  2015أكتوبر/تشرين ا)ول 

 109، بيد أن المدعي لم يقدم َقط أي دليل للرد على ا)مر رقم لمراجعة القرار إلى الشخص المNئم

)UNRWA/DT/2015  .( 

 

المعنية بمراجعة القرار على ما  2.111تنص قاعدة النظام ا&داري للموظفين المحليين  .22

 يلي: 

 

  

في قرار إداري بزعم  الموظف الذي يرغب في الطعن رسمياعلى  .1

عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا)ساسي 

ارات ا&دارية ذات الصلة، وذلك وا&داري للموظفين وجميع ا&صد

اتباع الخطوة (أ)،  1.11بموجب النظام ا)ساسي للموظفين رقم 

  إلى: طلب كتابي لمراجعة القرار ا)ولى وھي رفع
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مدير المكتب ا&قليمي لXونروا المسؤول عن المكتب ا&قليمي، وذلك في حالة أن   ) أ(

 [.]في أحد المكاتب ا&قليمية اموظفيكون الموظف 

  

يوما تقويميا من التاريخ الذي  60. يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خNل 3

  يتسلّم فيه الموظف إشعارا بالقرار ا&داري الذي سيطعن فيه. 

  

 

-Ajdini et al 2011لقد نصت محكمة ا)مم المتحدة لNستئناف في حكمھا رقم  .23

UNAT-108  :على ما يلي 

  

لمطعون فيه للتقييم تكون الدعوى مقبولة إ,ّ إذا رفع الموظف القرار ا&داري ا ,

  ، وكانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد النھائية المحددة. ا&داري أو,

  

 

، فN تستوفي دعواه حيث إن المدعي لم يثبت أنه رفع طلبا لمراجعة القرار المطعون فيه .24

 شروط المقبولية. 

 

 

  

   الخ%صة

 

 :تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا .25
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   أن الدعوى مردودة.  

  

  

  

  

     (ُوقـ]ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

 2016 فبراير/شباط 8 بتاريخ

  

  2016فبراير/شباط  8 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

  

     (ُوقـ]ع)   

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


