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 محكمة األونروا للمنازعات 

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2018/188  

Judgment No.: UNRWA/DT/2020/008   

Date: 20 February 2020 

Original: English 

 

   جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                       :أمام

 عّمان                      قلم المحكمة:

 لوري مكناب          رئيسة قلم المحكمة: 

 

 

 مدهون 

 

 ضد 

 

 المفوض العام 

 لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

 وتشغيل الجئي فلسطين 

           

 في مسألة المقبولية  حكم

 __________________________ 

 

 

 :  يمحامي المدع 

 المدعي يمثل نفسه 

 

 محامي الُمدعى عليه: 

   ريتشل إيفرز )إدارة الشؤون القانونية( 
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 مقدمة 

 

)"المدعي"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة   وليد مدهونعوى رفعها هذه د  .1

دعى عليه"(، وهو  األونروا )"المالتي تعرف أيضا باسم وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى، 

 . بفرض تدبيرين تأديبيين عليه هما اللوم الكتابي وغرامة مقدارها راتب شهرالقرار القاضي 

 

 الوقائع 

 

وظفت الوكالة المدعي في وظيفة مساعد صيدلي  ، 2005سبتمبر/أيلول  10عتبارا من ا .2

علما أن المدعي يشغل حاليا  بموجب عقد محدد األجل في عيادة كريمة،  1والخطوة  7على الدرجة 

   في المركز الصحي في مخيم عّمان الجديد. 14والخطوة  HL2صيدلي على الدرجة    وظيفة

 

، أعِلم المكتب القانوني في إقليم األردن أن المدعي  2016ألول ديسمبر/كانون ا 4في  .3

أن المدعي عمل في صيدلية خاصة بدون  تورط في سوء سلوك؛ على وجه الخصوص، ُزعم 

 . 2016نوفمبر/تشرين الثاني  20و 19تصريح من الوكالة خالل إجازته الَمرضية في 

 
ختصاصات  اال في األردن ، أصدر مدير عمليات األونروا 2017يوليو/تموز  12في  .4

 للتحقيق في سوء السلوك المزعوم المنسوب إلى المدعي. 

 
، اختُتم التحقيق وصدر تقرير التحقيق؛ وخلُص التقرير إلى أن  2017أغسطس/آب  20في  .5

 نظيمي للوكالة. المزاعم ضد المدعي ثابتة وأنه تصرف بطريقة تنتهك اإلطار الت

 

ل المكتب القانوني في إقليم األردن إلى المدعي  ، أرس2017نوفمبر/تشرين الثاني  2في  .6

 . رسالة الضمانات اإلجرائية، وأعلمه بنتائج التحقيق، ودعاه إلى الرد على المزاعم 
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، تسلّم المكتب القانوني في إقليم األردن رد المدعي  2017نوفمبر/تشرين الثاني  16في  .7

 على رسالة الضمانات اإلجرائية. 

 
، فرض مدير عمليات األونروا في األردن على المدعي  2018أبريل/نيسان  17في  .8

 التدبيرين التأديبيين، أال وهما اللوم الكتابي وغرامة تساوي راتبه لشهر. 

 
 ، قدم المدعي طلب مراجعة قرار.2018مايو/أيار   13في  .9

 
، أقيمت الدعوى الحاضرة أمام محكمة األونروا للمنازعات  2018سبتمبر/أيلول  18في  .10

 . 2018سبتمبر/أيلول  20(، ثم أرِسلت إلى المدعى عليه في )"المحكمة"

 
رفع رده على  رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت ل، 2018أكتوبر/تشرين األول  29في  .11

من القواعد اإلجرائية للمحكمة،   1(6يوما المادة ) 30بـالدعوى خارج المهلة الزمنية التي تحددها 

 نفسه.  فأرِسل الطلب إلى المدعي في اليوم 

 
نوفمبر/تشرين الثاني   12المؤرخ  (UNRWA/DT/2018) 205بموجب األمر رقم  .12

 ، وافقت المحكمة على طلب المدعى عليه. 2018

 
، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، فأرِسل الرد 2018نوفمبر/تشرين الثاني  23في  .13

 إلى المدعي في اليوم نفسه. 

 
دعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده على  ، رفع الم2018ديسمبر/كانون األول  7في  .14

 . 2018ديسمبر/كانون األول  9الدعوى، ثم أرِسل الطلب إلى المدعي في 

 
ديسمبر/كانون األول   19المؤرخ  (UNRWA/DT/2018) 236بموجب األمر رقم  .15

 ، قبلت المحكمة طلب المدعى عليه. 2018

 
ة العربية لرده، فأرِسلت الترجمة  ، أودع المدعى عليه الترجم2019فبراير/شباط  28في  .16

 إلى المدعي في اليوم نفسه. 
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، رفع المدعي طلبا لتقديم مالحظات على رد المدعى عليه،  2019مارس/آذار  4في  .17

 فأرسل طلبه إلى المدعى عليه في اليوم نفسه. 

 
،  2019مارس/آذار  14المؤرخ  (UNRWA/DT/2019) 054بموجب األمر رقم  .18

 ب المدعي لرفع مالحظات على رد المدعى عليه. وافقت المحكمة على طل

 
، رفع المدعي مالحظاته، ثم أرِسلت مالحظاته إلى المدعى  2019مارس/آذار  29في  .19

 . 2019مارس/آذار  31عليه في 

 
 

 حجج المدعي 

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .20

 

i.  كان التحقيق معيبا بأخطاء إجرائية، وبذلك لم تثبت الوقائع؛ 

ii.  لم يكن التدبير التأديبي متناسبا؛ و 

iii.  .تعرض لالنتقام 

 

 يلتمس المدعي ما يلي:  .21

 

i.  فسخ القرار الطعين، و 

ii.  .التعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها 
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 حجج المدعى عليه 

 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .22

 

i.  الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني؛ 

ii. ولية الدعوى، فإن قرار فرض التدبيرين التأديبيين، أال وهما اللوم  في حال رأت المحكمة مقب

 جاء مراعيا لألصول؛ و الكتابي وغرامة راتب شهر، 

iii.  .ال أساس قانونيا لالنتصاف الذي يلتمسه المدعي 

 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .23

 

 االعتبارات 

 

 المقبولية 

 
رين تأديبيين عليه، أال وهما اللوم الكتابي وغرامة تعادل  يطعن المدعي في قرار فرض تدبي .24

 راتب شهر. 

 

يزعم المدعى عليه أن الدعوى ممنوعة بفعل الحاجز الزمني ألن المدعي رفع دعواه إلى   .25

متأخرا بواقع أكثر من أسبوع، مع األخذ في االعتبار أن   2018سبتمبر/أيلول  18المحكمة في 

 . 2018مايو/أيار  13طلبه لمراجعة القرار ُرفع في 

 
 على ما يلي:    2.111ينص النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  .26

 

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

مراعاته بنود تعيينه أو عقد توظيفه بما في ذلك النظامين األساسي واإلداري  
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وذلك بموجب النظام  للموظفين وجميع اإلصدارات اإلدارية ذات الصلة، 

)أ(، اتباع الخطوة األولى وهي رفع طلب كتابي   1.11األساسي للموظفين رقم 

 لمراجعة القرار إلى:

مدير المكتب اإلقليمي لألونروا المسؤول عن المكتب اإلقليمي، وذلك في حالة أن  (أ)

 ].[ يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب اإلقليمية

 
األساسي للمحكمة على أن المحكمة تختص في االستماع   ()ث( من النظام 1)8تنص المادة  .27

 للدعوى وإصدار الحكم فيها إذا ُرفعت الدعوى ضمن المواعيد النهائية التالية: 

 

(ii في خالل )يوما تقويميا من انقضاء مدة اإلجابة على طلب مراجعة القرار،   90

ويميا بعد رفع القرار  يوما تق  30هذا إذا لم تُرفع إجابة، علما أن مدة اإلجابة تكون 

   ]...[إلى مراجعة القرار

 

 
( من القواعد اإلجرائية للمحكمة على أن الدعوى تُرفع إلى المحكمة من  1)3تنص المادة  .28

 خالل رئيس قلم المحكمة خالل:

 

 30انقضاء مدة اإلجابة على طلب مراجعة القرار، أي  بعد يوما تقويميا  90)ب( 

 يوما تقويميا. 

 

يوما   120دعوى في مدة ال تزيد على وجوب رفع الكام القانونية سالفة البيان يلزم من األح .29

من تاريخ طلب مراجعة القرار في حال عدم تقديم اإلدارة ردا على طلب مراجعة القرار، وهذا ما  

-Al-Dawoud 2016-UNATمن حكمها  20أكدته محكمة األمم المتحدة لالستئناف في الفقرة 

664  ، 
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وأن الوكالة لم    2018مايو/أيار   13المدعي رفع طلبه لمراجعة القرار في   ال خالف في أن .30

وبموجب األحكام القانونية متقدمة الذكر، توجب على المدعي رفع دعواه  ؛ وعليه، ترد على طلبه

، أي في موعد أقصاه  2018مايو/أيار  13يوما تقويميا من تاريخ  120أمام المحكمة خالل فترة 

سبتمبر/أيلول   18ا رفع المدعي دعواه إلى رئيسة قلم المحكمة في . ولمّ 2018سبتمبر/أيلول  10

 ال تستوفي الدعوى شروط المقبولية من حيث االختصاص الزمني. ف، 2018

 

 

 الخالصة

 
 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .31

 

 الدعوى مردودة. 

                          

 

 

 

    )ُوقـِّع(  

 وا كوزان القاضي جان فرانس 

 2020فبراير/شباط   20بتاريخ 

 

 

 2020فبراير/شباط  20بتاريخ أدِخَل في السجل  

    )ُوقـِّع(   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.   


