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  محكمة ا�ونروا للمنازعات

Case No.: U  UNRWA/DT/LFO/2017/035

Judgment No.: UNRWA/DT/2018/016  

Date: 22 February 2018  

Original: English  

  

  حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان  أمام:

  عّمان  قلم المحكمة:

  لوري مكناب  رئيسة قلم المحكمة:

  

    عرابي  

    ضد  

  
  المفوض العام لوكالة ا�مم المتحدة ,غاثة وتشغيل

    9جئي فلسطين في الشرق ا�دنى

      

    حكم  

  

  

  

  

  

  محامي المدعي: 
  المدعي يمثل نفسه

  

  

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

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

9جئي فلسطين في الشرق ا�دنى التي تُعرف أيضا باسم ا�ونروا ("المدعى  ,غاثة وتشغيل

  عليه")، وھو قرار عدم اختياره لوظيفة اختصاصي تربوي.

  الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي بموجب تعيين محدد 2002يناير/كانون الثاني  2اعتبارا من  .2

  . 1والخطوة  6Uا�جل في وظيفة معلم مرحلة ابتدائية على المستوى 

ذات التعيين محدد  X، ُحول تعيين المدعي إلى الفئة 2004أغسطس/آب  1اعتبارا من  .3

في مدرسة مجدو ا,عدادية  1والخطوة  8في وظيفة معلم رياضيات على الدرجة ا�جل، وُعين 

  للذكور.  

مؤقت غير تعيين حّول تعيين المدعي إلى  2012يناير/كانون الثاني  1اعتبارا من  .4

محدود المدة. في الزمن المتصل بالدعوى الراھنة، كان المدعي يشغل منصب معلم رياضيات 

  في المرحلة الثانوية في مدرسة عمقا الثانوية.  

، أصدرت الوكالة إعaن شاغر لوظيفة اختصاصي تربوي 2015مارس/آذار  4في  .5

  .يم لبنانمكتب إقل في 13 (رياضيات) على الدرجة

مرشحين  10بعد اجتياز امتحان فني وامتحان حاسوب، ُدعي والمدعي للوظيفة.  تقدم .6

، وأوصى فريق المقابلة بأن يكون 2015أغسطس/آب  12بمن فيھم المدعي إلى مقابلة تُعقد في 

  المدعي صاحب المركز الثالث من حيث ا�ولوية لشغل الوظيفة. 

، أعلِم المدعي أنه المرشح 2015بتمبر/أيلول س 3بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .7

  الثالث من حيث ا�ولوية. 

   .رفع المدعي طلب مراجعة قرار 2017فبراير/شباط  27في  .8

  ، ثبّت مدير شؤون ا�ونروا في لبنان القرار.2017مارس/آذار  29وفي  .9
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، ُرفعت الدعوى الحاضرة إلى محكمة ا�ونروا للمنازعات 2017مايو/أيار  31في  .10

  .2017يونيو/حزيران  1"المحكمة)، فأرِسلت إلى المدعى عليه في (

، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى 2017يونيو/حزيران  30في  .11

  .2017يوليو/تموز  10المدعي في 

  حجج المدعي

  يقدم المدعي الحجج التالية: .12

i( سنوات من الخبرة، مع أن ھذا من متطلبات  9 يملك المرشح المختار ثماني

  الوظيفة؛ 

ii(  اعترت عملية ا9ختيار عيوب؛ و  

iii(  2017فبراير/شباط  16علم بالقرار الطعين في .  

  ا�ولوية.  حيثيلتمس المدعي نقض قرار اختيار المرشح صاحب المركز ا�ول من  .13

  حجج المدعى عليه

  الحجج التالية: يقدم المدعى عليه .14

i(  9 تستوفي الدعوى شروط المقبولية �ن المدعي لم يقدم طلب مراجعة قرار في

  الوقت المaئم؛ و 

ii(  3يبين من الملحقات التي رفعھا المدعي أنه أعلِم بنتيجة عملية ا9ختيار في 

  . 2015سبتمبر/أيلول 

  يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .15
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  ا"عتبارات

  المقبولية

على ما يلي في ا�جزاء  2.111تنص قاعدة النظام ا,داري للموظفين المحليين رقم  .16

  ذات الصلة: 

. 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 

,دارية ذات الصلة، وذلك وا,داري للموظفين وجميع ا,صدارات ا
(أ)، اتباع الخطوة ا�ولى  1.11بموجب النظام ا�ساسي للموظفين رقم 

    وھي رفع طلب كتابي لمراجعة القرار إلى:

مدير المكتب ا,قليمي لrونروا المسؤول عن المكتب ا,قليمي، وذلك في 
  حالة أن يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب ا,قليمية[.]

[...]  

يوما تقويميا من  60يرفع الموظف طلب مراجعة قرار في خaل . 3
التاريخ الذي يتسلّم فيه الموظف إشعارا بالقرار ا,داري الذي سيطعن 

    فيه.

من النظام ا�ساسي للمحكمة نصا جليا على أنه "9 يجوز  8من المادة  3تنص الفقرة  .17

مراجعة القرار، أو تعطيل ھذه لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النھائية السارية على 

  المواعيد النھائية، أو تمديدھا".

-Ajdini et al 2011-UNATقضت محكمة ا�مم المتحدة لaستئناف في حكمھا رقم  .18

  بما يلي: 23 ، وتحديدا في الفقرة108

[...] 9 تكون الدعوى مستوفية لشروط المقبولية إ9ّ إذا رفع الموظف 
للتقييم ا,داري أو9، وكانت الدعوى  القرار ا,داري المطعون فيه

  مرفوعة ضمن المواعيد النھائية المحددة.

يزعم المدعي أنه أعلِم بنتيجة عملية ا9ختيار لوظيفة اختصاصي تربوي (رياضيات)  .19

قھا بعريضة الدعوى ، بيد أن الظاھر الجلي من الملحقات التي أرف2017فبراير/شباط  16في 

  . 2015سبتمبر/أيلول  3ختيار بموجب رسالة إليكترونية في ة عملية ا9جأنه أعلم بنتي
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ولما كان ذلك، تقضي المحكمة أن الثابت ھو أن المدعي أحيط علما بالقرار الطعين في  .20

، أي أن 2017فبراير/شباط  27، بيد أنه رفع طلب مراجعة القرار في 2015سبتمبر/أيلول  3

عد عن رفع طلب مراجعة للقرار في الوقت دعواه تتقاصر عن تلبية شروط المقبولية �نه ق

  المaئم بعد إعaمه به.

  الخ$صة

  تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي: .21

  الدعوى مردودة. 

  

      القاضي جان فرانسوا كوزان

  2018فبراير/شباط  22بتاريخ        

  .2018فبراير/شباط  22أدِخل في السجل بتاريخ 

  محكمة ا�ونروا للمنازعات، عّمانلوري مكناب، رئيسة قلم 
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