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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.: UUNRWA/DT/GFO/2017/007

Judgment No.: UNRWA/DT/2017/030 

Date: 21 September 2017  

Original: English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  المحكمة: قلم

رئيسة قلم 
  المحكمة:

  لوري مكناب

  

    المعلواني  

    ضد  

  
 المفوض العام لوكالة ا�مم المتحدة 'غاثة

    وتشغيل 1جئي فلسطين 

      

    حكم  

  

  

  

  

  

  محامي المدعي: 
  المدعي يمثل نفسه

  

  

  محامي المدعى عليه:
ريتشل إيفرز (إدارة الشؤون القانونية)
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  مقدمة

ھذه دعوى رفعھا صبري المعلواني ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة ا�مم المتحدة  .1

فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى 'غاثة وتشغيل 1جئي 

  عليه")، وھو قرار عدم اختياره لوظيفة مساعد مشرف صحة نفسية.

  الوقائع

دخل المدعي في خدمة ا�ونروا في وظيفة  2006يونيو/حزيران  25اعتبارا من  .2

ة بموجب تعيين في خان يونس في غز 1والخطوة  10مرشد نفسي اجتماعي على الدرجة 

  محدد ا�جل.

نشرت الوكالة أمام المرشحين الداخليين فقط إع]ن شاغر  2016فبراير/شباط  3في  .3

في برنامج الصحة النفسية المجتمعية  12لوظيفة مساعد مشرف الصحة النفسية على الدرجة 

  في مكتب إقليم غزة.

أعلِم المدعي شفھيا  من المقاب]ت، ى، وبعد الجولة ا�ول2016/حزيران يونيو 30في  .4

  أنه لم يُختر لوظيفة مساعد مشرف الصحة النفسية.

  ، رفع المدعي شكوى بشأن عملية ا1ختيار.2016يوليو/تموز  25في  .5

، رفع المدعي طلب مراجعة قرار إلى مدير عمليات 2016أغسطس/آب  6في  .6

  ا�ونروا في غزة. 

، رد رئيس مكتب الموارد 2016أغسطس/آب  22بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

  البشرية على شكوى المدعي. 

، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا 2017يناير/كانون الثاني  11في  .8

  .2017يناير/كانون الثاني  22للمنازعات ("المحكمة")، فأرِسلت إلى المدعى عليه في 
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رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت" لرفع رده على  2017شباط فبراير/ 17في  .9

) من القواعد ا'جرائية 1(6يوما المادة  30الدعوى خارج المھلة الزمنية التي تحددھا بـ

  . 2017فبراير/شباط  19للمحكمة، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 

، 2017مارس/آذار  2) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 034بموجب ا�مر رقم  .10

 قبلت المحكمة طلب المدعى عليه لتمديد الوقت.

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى 2017مارس/آذار  16في  .11

  .2017مارس/آذار  19المدعي في 

، رفع المدعى عليه "طلب تمديد الوقت لترجمة الرد"، 2017مارس/آذار  29في  .12

  سه.فأرِسل الطلب إلى المدعي في التاريخ نف

، 2017أبريل/نيسان  9) المؤرخ UNRWA/DT/2017( 056بموجب ا�مر رقم  .13

  قبلت المحكمة طلب المدعي.

عليه الترجمة العربية للرد على الدعوى  ى، رفع المدع2017أبريل/نيسان  20 في .14

  فأرِسلت الترجمة إلى المدعي في التاريخ نفسه. 

إذن المحكمة لرفع م]حظات ، رفع المدعي "طلب التماس 2017أبريل/نيسان  27في  .15

على رد المدعى عليه"، علما أن م]حظات المدعي كانت مرفقة مع الطلب، فأرِسل الطلب 

  والم]حظات إلى المدعى عليه في التاريخ نفسه.

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .16

i(  كان أداؤه خ]ل المقابلة ممتازا؛  

ii(  لم تكن عملية ا1ختيار شفافة؛  

iii(  لم يكن فريق المقاب]ت متجردا؛ و  
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iv(  وقعت مماطلة متعمدة في إب]غ المدعي با'جراءات القانونية للطعن في عملية

  ا1ختيار.

 يلتمس المدعي تشكيل لجنة محايدة 1ستعراض عملية ا1ختيار.  .17

 

  حجج المدعى عليه

  يقدم المدعى عليه الحجج التالية: .18

i(  الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني؛  

ii(  إذا اعتبرت المحكمة الرسالة من رئيس مكتب الموارد البشرية ردا على طلب

المدعي لمراجعة القرار، فما تزال الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني.  وإذا وجدت 

المحكمة أن الوكالة لم ترد على طلب المدعي لمراجعة القرار، فما تزال الدعوى 

  ممنوعة بفعل الحاجز الزمني؛ و 

iii( لدعوى باعتبارھا غير مستوفية لشروط المقبولية من حيث يجب رد ا

  ا1ختصاص الزمني.

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .19

  ا عتبارات

يزعم المدعى عليه أن الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني �ن المدعي رفع طلبه  .20

يناير/كانون  11مة في ، ورفع دعواه إلى المحك2016أغسطس/آب  6لمراجعة القرار في 

  .2017الثاني 

، الضابطة لمراجعة 2.111تنص قاعدة النظام ا'داري للموظفين المحليين رقم  .21

  القرار، على ما يلي:

. على الموظف الذي يرغب في الطعن رسميا في قرار إداري بزعم 1
عدم مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين ا�ساسي 
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للموظفين وجميع ا'صدارات ا'دارية ذات الصلة، وذلك  وا'داري
(أ)، اتباع الخطوة ا�ولى  1.11بموجب النظام ا�ساسي للموظفين رقم 

    وھي رفع طلب كتابي لمراجعة القرار إلى:

مدير المكتب ا'قليمي لxونروا المسؤول عن المكتب ا'قليمي، (أ) 
  المكاتب ا'قليمية[.] وذلك في حالة أن يكون الموظف موظفا في أحد

  

) من النظام ا�ساسي لمحكمة ا�ونروا للمنازعات على أن المحكمة 1(8تنص المادة  .22

تختص في ا1ستماع للدعوى وإصدار حكم فيھا إذا كانت الدعوى مرفوعة ضمن المواعيد 

    النھائية التالية:

)ii يوما تقويميا من انقضاء مدة ا'جابة على طلب  90) في خ]ل
 30عة القرار، ھذا إذا لم تُرفع إجابة،  علما أن مدة ا'جابة تكون مراج

   يوما تقويميا بعد رفع القرار إلى مراجعة القرار[...]

يلزم من النصوص القانونية سالفة البيان وجوب رفع الدعوى في موعد 1 تجاوز  .23

جعة القرار. يوما من تاريخ طلب مراجعة القرار، ھذا عندما 1 يقدم رد على طلب مرا 120

 Al-Dawoudمن حكمھا  20وھذا ما أكدته محكمة ا�مم المتحدة ل]ستئناف في الفقرة 

2016-UNAT-664 .  

؛  وعليه، 2016أغسطس/آب  16 جدال في أن المدعي رفع طلبه لمراجعة القرار في  .24

على ومع أن مراس]ت دارت بين المدعي والوكالة بشأن شكواه، إ1 أن الوكالة لم تقدم ردا 

طلب المدعي لمراجعة القرار. ولما كان ذلك، انقضى الوقت المخصص للمدعي لرفع دعوى 

ديسمبر/كانون ا�ول  4، أي في 2016أغسطس  6يوما من تاريخ  120أمام المحكمة بعد 

، فإن دعواه غير 2017يناير/كانون الثاني  11. وحيث إن المدعي رفع دعواه في 2016

  من حيث ا1ختصاص الزمني.  مستوفية لشروط المقبولية

  الخ"صة

    تأسييسا على ما تقدم، الدعوى مردودة. .25
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 القاضي جان فرانسوا كوزان 

 

  2017سبتمبر/أيلول  21بتاريخ 

  

  .2017سبتمبر/أيلول  21أدِخل في السجل بتاريخ  

  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة في عّمان
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