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 محكمة اونروا للمنازعات

Case No.: UNRWA/DT/WBFO/2016/020                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/016 

Date: 2 May 2017 

Original:           English 

 

 

 جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي            :     أمام

  عّمان قلم المحكمة:            

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  حبش

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا$مم المتحدة "غاثة

  وتشغيل (جئي فلسطين

            

 حكم

__________________________  

  

  : يالمدع حاميم

  المدعي يمثل نفسه

  

  محامي المدعى عليه:

  (إدارة الشؤون القانونية) ريتشل إيفرز
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 مقدمة

    

("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا$مم المتحدة "غاثة  عبد 7 محمد حبشھا ھذه دعوى رفع .1

و قرار ، وھوتشغيل (جئي فلسطين في الشرق ا$دنى التي ُتعرف أيضا باسم ا$ونروا ("المدعى عليه")

 . $سباب طبية تعيينهإنھاء 

 

  الوقائع 

  

وظفت الوكالة المدعي في وظيفة معلم (لغة إنجليزية) في  2004سبتمبر/أيلول  1اعتبارا من  .2

. وبعد عديد من 1والخطوة  6مدرسة مخيم ا$معري ا$ساسية للذكور في منطقة القدس على الدرجة 

إلى وظيفة معلم (التعليم  2011نوفمبر/تشرين الثاني  1 الترقيات والتنقGت، ُنقل المدعي اعتبارا من

 .10ا$ساسية للبنات في منطقة القدس على الدرجة المھني) في مدرسة قطنة 

 

الدعوى، كان المدعي يحمل عقدا مدته ثGث سنوات في وظيفة معلم لغة ببط ترالمزمن الفي  .3

 . 6والخطوة  10إنجليزية في مدرسة قلنديا للذكور في منطقة القدس على الدرجة 

 
نوفمبر/تشرين الثاني  13بموجب رسالة إليكترونية إلى رئيس برنامج الصحة في ا"قليم مؤرخة  .4

 اري في دائرة التعليم في الضفة الغربية بإحالة المدعي إلى مجلس طبي. ، أوصى المسؤول ا"د2013

 
، وبعد إجراء تقييم طبي للمدعي، أوصى المسؤول الطبي 2013نوفمبر/تشرين الثاني  19في  .5

مركز قلنديا الطبي بإحالة المدعي إلى مجلس طبي لتقييم وضعه الطبي والوقوف عليه. وبعد ذلك، ا$قدم في 

رنامج الصحة في ا"قليم على التوصية، كما صادق عليھا مسؤول الموارد البشرية في ا"قليم وافق رئيس ب

 . 2013نوفمبر/تشرين الثاني  20في 

 
خلُص  2014مارس/آذار  12، ُعقد مجلس طبي وأصدر تقريرا في 2014فبراير/شباط  14في  .6

ج الصحة في للذكور، ثم أقر رئيس برنامفيه إلى أن المدعي لم يكن (ئقا $داء واجباته في مدارس قلنديا 

 . 2014مارس/آذار  29ا"قليم ھذه التوصية في 
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، أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية في ا"قليم 2014أبريل/نيسان  9بموجب رسالة مؤرخة  .7

م المدعي بنتائج المجلس الطبي، كما أشار إلى أن تعيينه سُينھى عمG بأحكام النظام ا$ساسي للموظفين رق

 . 2014مايو/أيار  22اعتبارا من  1.9

 
أرسل المدعي رسالة إلى مدير عمليات ا$ونروا في الضفة  2014ديسمبر/كانون ا$ول  7في  .8

أرسل المدعي  2014ديسمبر/كانون ا$ول  22الغربية يلتمس فيھا إعادته إلى عمله بالوضع السابق. وفي 

ن كان يمكنه رسالة إليكترونية أخرى إلى نائب مدير عمليات ا$ونروا في الضفة الغربية يستفسر فيھا إ

 الطعن في ا(ستنتاجات التي توصل إليھا المجلس الطبي. 

 
ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا$ونروا للمنازعات ("المحكمة")،  2016يوليو/تموز  12في  .9

 . 2016يوليو/تموز  19ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في 

 
أرِسل الرد إلى المدعي في رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم  2016أغسطس/آب  18في  .10

  . 2016ب آأغسطس/ 21

 
رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت لترجمة الرد"، فأرِسل الطلب إلى  2016سبتمبر/أيلول  1في  .11

 . 2016سبتمبر/أيلول  4المدعي في 

 
، رفع المدعى عليه الترجمة العربية لرده على الدعوى، فأرِسلت 2016سبتمبر/أيلول  19 في .12

 الترجمة إلى المدعي في اليوم نفسه. 

 
 المدعي جحج

 

، كما يفيد أنه تلقى إجابة 2014المدعي ھي أنه طلب مراجعة لقرار إنھاء تعيينه في مايو/أيار  حجة .13

 شفھية وُطلب إليه عدم رفع دعوى أمام المحكمة. 

 

 يلتمس المدعي إعادته إلى العمل بالوضع السابق.  .14
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 المدعى عليه ةحج

 
حجة المدعى عليه ھي عدم مقبولية الدعوى، ذلك $ن المدعي قعد عن رفع طلب مراجعة لقرار  .15

 إنھاء تعيينه ضمن المواعيد النھائية المحددة. 

  

 ا"عتبارات

 
يطعن المدعي في قرار إنھاء تعيينه، غير أن المدعى عليه يرد بعدم مقبولية الدعوى $ن المدعي لم  .16

 يرفع طلب مراجعة قرار. 

 

 في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  2.111نص قاعدة النظام ا"داري للموظفين المحليين ت .17

 
  

الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا في قرار إداري بزعم عدم  على .1

مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا$ساسي وا"داري 

للموظفين وجميع ا"صدارات ا"دارية ذات الصلة، وذلك بموجب النظام 

بي طلب كتا اتباع الخطوة ا$ولى وھي رفع(أ)،  1.11ا$ساسي للموظفين رقم 

  إلى: لمراجعة القرار

  

مدير المكتب ا"قليمي لTونروا المسؤول عن المكتب ا"قليمي، (أ) 

  [.]وذلك في حالة أن يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب ا"قليمية

  

* * *  

يوما تقويميا من التاريخ الذي يتسلّم فيه  60الموظف طلب مراجعة قرار في خGل  . يرفع3

  الموظف إشعارا بالقرار ا"داري الذي سيطعن فيه. 
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( يجوز من النظام ا$ساسي للمحكمة نصا صريحا على أنه " 3الفقرة  8تنص المادة  .18

ھذه المواعيد  ارية على مراجعة القرار، أو تعطيللمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية الس

 .  "النھائية، أو تمديدھا

  

-Ajdini et al 2011حكمھا رقم من  23الفقرة محكمة ا$مم المتحدة لGستئناف في قضت لقد  .19

UNAT-108   :على ما يلي 

  

إذا رفع الموظف القرار ا"داري  إ( ( تكون الدعوى مستوفية لشروط المقبولية[..] 

 المطعون فيه للتقييم ا"داري أو(، وكانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد النھائية المحددة. 

 

لف عن رفع طلب رسمي كتابي لمراجعة قرار إنھاء تعيينه، وھو قرار خ( يطعن المدعي في أنه ت .20

 . 2014أبريل/نيسان  9أعلِم به في 

 

 2014ديسمبر/كانون ا$ول  7ولو اعتبرنا الرسالتين ا"ليكترونيتين المرسلتين من المدعي في  .21

على التوالي إلى مدير عمليات ا$ونروا في الضفة الغربية ونائب مدير  2014ديسمبر/كانون ا$ول  22و

لمھلة الزمنية القانونية عمليات ا$ونروا في الضفة الغربية طلبين لمراجعة القرار، فقد كان الطلبان خارج ا

 يوما من إعGم المدعي بقرار إنھاء تعيينه.  60$نھما ُرفعا بعد أكثر من 

 
أن معلومات خاطئة قدمت له بشأن حقوقه في الطعن في القرار؛ ولو افترضنا على يزعم المدعي  .22

للته، وھي تلك سبيل الجدل صحة زعم المدعي، فإنه ( يزعم أن سلطة مختصة تابعة للوكالة ھي التي ض

 الحالة الوحيدة التي تترتب فيھا مسؤولية على الوكالة. 

 
إن المدعي قعد عن رفع طلب كتابي لمراجعة القرار مخالفا بذلك مقتضيات قاعدة النظام  حيث .23

) قبل رفع دعوى إلى المحكمة، وحيث إن المحكمة ( تملك 1(2.111ا"داري للموظفين المحليين رقم 

 ، تجد المحكمة أن الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية. و(ية تعطيل ھذا المتطلب
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  الخ$صة

 
  تأسيسا على ما تقدم، الدعوى مردودة.  .24

 
 

  

  

     (ُوقـXع) 

  القاضي جان فرانسوا كوزان

  2017 مايو/أيار 2بتاريخ 

 

  2017مايو/أيار  2بتاريخ أدِخَل في السجل 

  

  

  

      (ُوقـXع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 
 


