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  فاعور  

  ضد  

 
 المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة 

  وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى 

   

  حكم في مسألة المقبولية  

 محامي المدعي: 

 المدعي يمثل نفسه 

 محامي المدعى عليه: 

 لوبيس )مديرة الشؤون القانونية باإلنابة( -آنا بيرو
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 مقدمة 

هذه دعوى رفعها محمود رمزي فاعور )"المدعي"( ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل   .1

"(، وهو قرار عدم تجديد الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي تُعرف أيضا باسم األونروا )"المدعى عليه

 تعيينه محدد األجل.  

 الوقائع

، وظفت الوكالة المدعي في وظيفة مرشد مدرسي في مجال التوجيه 2017أبريل/نيسان    1اعتبارا من   .2

في دائرة التعليم في مكتب إقليم لبنان. في الزمن المتصل   11والدعم بموجب تعيين محدد األجل على الدرجة  

 . 11المدعي يشغل منصب مرشد التوعية في مجال التوظيف على الدرجة  بالدعوى الراهنة، كان

، أعلم مدير شؤون األونروا في لبنان المدعي أنه سيحال إلى إجازة إدارية 2018يونيو/حزيران    19في   .3

 بأجر على ذمة تحقيق يتناول مزاعم سوء سلوك خطير أثيرت ضده.

، أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية في اإلقليم  2018نوفمبر/تشرين الثاني    1بموجب رسالة مؤرخة    .4

، وأنه لن يُمدد بعد ذلك، وأنه ينبغي للمدعي أن  2018نوفمبر/تشرين الثاني    30المدعي أن عقده سيمدد حتى  

نوفمبر/تشرين الثاني    5يعتبر الرسالة إشعار انتهاء خدمته؛ وقد وقع المدعي على تسلّم الرسالة المذكورة في  

 و القرار الطعين.  ، وهذا ه 2018

، أرسل المدعي رسالة إليكترونية إلى رئيس برنامج التعليم في إقليم  2018ديسمبر/كانون األول    17في   .5

 لبنان ينتقد فيها التحقيق، والمزاعم المثارة ضده، وعدم تجديد عقده، وكذلك تقييم أدائه.

إلى مسؤول المظالم في مكتب إقليم  ، أرسل المدعي رسالة إليكترونية 2019يناير/كانون الثاني    31في   .6

.  2019، ويناير/كانون الثاني  2018لبنان ملتمسا توضيحا لسبب عدم تسلمه راتبه عن ديسمبر/كانون األول  

، بين مسؤول المظالم أن المدعي توقف عن تسلّم راتبه  2019فبراير/شباط    8بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  

 ألن عقده مع الوكالة انقضى.   
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، أرسل المدعي رسالة إليكترونية إلى مدير شؤون األونروا في لبنان  2019ديسمبر/كانون األول    17في   .7

 أرفق معها طلبا لمراجعة قرار عدم تجديد تعيينه. 

القرار في   .8 أنه رفع طلبه لمراجعة  المدعي  المدعى عليه، 2018ديسمبر/كانون األول    17يزعم  أما  ؛ 

 .  2019يسمبر/كانون األول د  17فيزعم أن المدعي قدم الطلب في 

 التاريخ اإلجرائي 

، ُرفعت الدعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات )"المحكمة"(، ثم أرِسلت 2020فبراير/شباط    27في   .9

 .2020مارس/آذار  5إلى المدعى عليه في  

، رفع المدعى عليه طلبا موحدا يلتمس فيه تمديدا استثنائيا للمواعيد النهائية  2020مارس/آذار    19في   .10

دعوى بما فيها الدعوى الحاضرة؛ لم يُرسل الطلب المذكور إلى المدعين المعنيين وذلك بسبب الظروف    18في  

 االستثنائية، وكذلك لحماية سرية العديد من الدعاوى. 

رق .11 األمر  المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   046م  بموجب  المحكمة  2020مارس/آذار    29(  قبلت   ،

 طلب المدعى عليه لتمديد استثنائي للوقت.

  29، رفع المدعى عليه رده على الدعوى، ثم أرِسل الرد إلى المدعي في  2020أبريل/نيسان    28في   .12

 . 2020أبريل/نيسان  

المحكمة لرفع مالحظات على رد المدعى عليه،    ، رفع المدعي طلبا يلتمس فيه إذن2020مايو/أيار    9في   .13

 . 2020مايو/أيار  10ثم أرِسل الطلب إلى المدعى عليه في  

، رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لترجمة رده، فأرِسل الطلب إلى المدعي  2020مايو/أيار    12في   .14

 في اليوم نفسه.  

، وافقت المحكمة على 2020مايو/أيار    26( المؤرخ  UNRWA/DT/2020)   074بموجب األمر رقم   .15

عليه لتمديد الوقت لترجمة   طلب المدعي لرفع مالحظات على رد المدعى عليه، كما وافقت على طلب المدعى 

 رده.
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، رفع المدعي مالحظاته على رد المدعى عليه، علما أن الموعد النهائي  2020يونيو/حزيران    26في   .16

 . 2020يونيو/حزيران   29، ثم أرِسلت مرافعة المدعي إلى المدعى عليه في  2020يونيو/حزيران   23كان 

مة العربية لرده على الدعوى، فأرِسلت الترجمة  ، رفع المدعى عليه الترج2020يونيو/حزيران   30في  .17

 إلى المدعي في اليوم نفسه. 

 حجج المدعي 

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .18

i)  موضوع التحقيق مختلق؛ 

ii)  ؛ الجاريتحقيق الاستند عدم تجديد عقده إلى 

iii) لم يتسلم استحقاقاته وتعويضه؛ و 

iv) يق. ينبغي أن يبقى في إجازة إدارية بأجر إلى حين اختتام التحق 

 يلتمس المدعي ما يلي:  .19

i)   ؛ 2018ديسمبر/كانون األول  1أن تدفع رواتبه اعتبارا من 

ii) أن تستعرض المحكمة موضوع التحقيق الجاري ضده؛ 

iii)  إعادته إلى وظيفته أو وظيفة مشابهة؛ و 

iv)  .التعويض عن األضرار المعنوية والمادية التي قاساها 

 حجج المدعى عليه 

 يقدم المدعى عليه الحجج التالية:  .20
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i)   ال تستوفي الدعوى شروط المقبولية بسبب تخلف المدعي عن طلب مراجعة قرار بصورة تراعي

 حسن التوقيت؛

ii)   لكنه قدم طلبه لمراجعة القرار  2018نوفمبر/تشرين الثاني    5أعِلم المدعي بالقرار الطعين في ،

 ، أي بعد أكثر من عام؛2019ديسمبر/كانون األول  17في 

iii) بيد أن ذلك كان  2018ديسمبر/كانون األول   17ه لمراجعة القرار في يزعم المدعي أنه قدم طلب ،

رسالة إليكترونية مرسلة إلى رئيس برنامج التعليم في إقليم لبنان تطعن في قرار الشروع في التحقيق  

 وفي تقييم أدائه، وبذلك ال تعتبر هذه الرسالة اإلليكترونية طلب مراجعة قرار؛ و 

iv)  إلى المحكمة في وقت مالئمتخلف المدعي عن رفع دعوى . 

 يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملها.  .21

 االعتبارات 

يطعن المدعي في قرار عدم تجديد تعيينه محدد األجل. في المقابل، يحتج المدعى عليه بعدم مقبولية    .22

 الدعوى بسبب تخلف المدعي عن طلب مراجعة قرار بصورة تراعي حسن التوقيت.

 على ما يلي في األجزاء ذات الصلة:  2.111النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم تنص قاعدة  .23

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

وجميع   للموظفين  واإلداري  األساسي  النظامين  ذلك  في  بما  توظيفه  عقد  أو  تعيينه 

ذات   للموظفين رقم  اإلصدارات اإلدارية  النظام األساسي    1.11الصلة، وذلك بموجب 

 )أ(، اتباع الخطوة األولى وهي رفع طلب كتابي لمراجعة القرار إلى:

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

 يكون الموظف موظفا في أحد المكاتب اإلقليمية].[ 

 * * * 

يوما تقويميا من التاريخ الذي يتسلّم   60وظف طلب مراجعة قرار في خالل  يرفع الم .3

 فيه الموظف إشعارا بالقرار اإلداري الذي سيطعن فيه.

  ( على جملة أمور منها ما يلي:3)8عالوة على ذلك، ينص النظام األساسي للمحكمة في المادة  .24
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كتابي من المدعي، تعليق  . يجوز لمحكمة المنازعات أن تقرر كتابيا، بناء على طلب  3

المواعيد النهائية، أو تعطيلها، أو تمديدها، وذلك لفترة محدودة وفي حاالت استثنائية فقط، 

وال يجوز لمحكمة المنازعات تعليق المواعيد النهائية السارية على مراجعة القرار، أو 

 تعطيل هذه المواعيد النهائية، أو تمديدها.   

 بما يلي:   Lemonnier 2016-UNAT-679لالستئناف في حكمها   قضت محكمة األمم المتحدة .25

نبدي  51 فإننا  اإلداري،  التقييم  بها صياغة طلب  تنبغي  التي  الطريقة  يخص  فيما  أّما   .

إجباريا لصالحية   متطلبا  "نموذج" معين  استخدام  يكن  لم  لئن  التالية:  العامة  الملحوظة 

القياسي لوحدة التقييم اإلداري محبذ، وذلك    طلب التقييم اإلداري، إال أن استخدام النموذج

لتوافره للموظفين على اإلنترنت وكذلك من خالل طلبه من وحدة التقييم اإلداري. بيت 

القصيد هنا هو أن طلب الموظف للتقييم اإلداري، بصرف النظر عن طريقة إرساله )بما  

فيه يحدد بجالء الموظف   بسفي ذلك مثال عبر جهاز جوال(، يجب أن يكون طلبا كتابيا ال ل  

 والقرار الطعين ]...[. 

، وقدم رسالة إليكترونية  2018ديسمبر/كانون األول    17يزعم المدعي أنه رفع طلبه لمراجعة القرار في   .26

، غير أن الرسالة اإلليكترونية المعنية موجهة إلى رئيس برنامج التعليم  2018ديسمبر/كانون األول    17تاريخها  

تشدد المحكمة في هذا المقام على أنه كان ينبغي للمدعي، بصفته موظفا في مكتب إقليم لبنان،  في إقليم لبنان.  

أن يرسل طلب مراجعة القرار إلى مدير المكتب اإلقليمي في لبنان عمال بأحكام قاعدة النظام اإلداري للموظفين  

اإلليكترونية المذكورة على انتقاد ( )أ(.  عالوة على ذلك، اقتصر المدعي في الرسالة 1)  2.111المحليين رقم 

تحتوي الرسالة اإلليكترونية طلبا إلعادة والتحقيق والمزاعم المقامة ضده، وانتقاد عدم تجديد عقده وتقييم أدائه.   

 . النظر في تقييم أدائه، غير أنها ال تحتوي طلبا لمراجعة القرار الطعين

ترونية بوضوح أن الرسالة لم تعتبر طلب مراجعة الرد على هذه الرسالة اإلليك   عالوة على ذلك، يبين .27

بس فيه  للقرار الطعين. لّما كان ذلك، تقضي المحكمة أن هذه الرسالة اإلليكترونية ال ترقى إلى "طلب كتابي ال ل  

ناهيك عن أنها لم ترسل إلى العنوان الصحيح. وعليه، ال يمكن أن تعتبر    ،يحدد بجالء الموظف والقرار الطعين"

 طلب مراجعة قرار.  المرسلة من المدعي   2018ديسمبر/كانون األول   17ة اإلليكترونية المؤرخة الرسال

إليكترونية مؤرخة   .28 المدعي رسالة  األول    17قدم  المرفق    2019ديسمبر/كانون  هيئة  ، وهي  13على 

المدع اإلليكترونية طلب  الرسالة  هذه  أرفق في  لبنان، كما  في  األونروا  إلى مدير شؤون  لمراجعة مرسلة  ي 

 القرار، وتعتبر المحكمة أن هذه الرسالة اإلليكترونية مع الطلب المرفق بها هي طلب المدعي لمراجعة القرار.
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يوما تقويميا لطلب مراجعة لقرار الوكالة عدم تجديد تعيين المدعي    60بدأ سريان المهلة الزمنية البالغة   .29

  2019ي  يناير/كانون الثان  4أمام المدعي حتى تاريخ  ، وكان  2018نوفمبر/تشرين الثاني    5محدد األجل في  

القرار في    ؛لرفع طلبه لمراجعة القرار . حسب 2019ديسمبر/كانون األول    17رفع المدعي طلبه لمراجعة 

سالفة الذكر، يعد طلب مراجعة القرار ضمن المهلة   2.111أحكام قاعدة النظام اإلداري للموظفين المحليين رقم  

ا المتطلب. ولّما الزمنية شرطا مسبقا إلقامة دعوى أمام المحكمة، كما ال تتمتع المحكمة بالوالية لإلعفاء من هذ 

 كان ذلك، تقضي المحكمة بعدم مقبولية الدعوى من حيث االختصاص الموضوعي. 

 الخالصة

 تأسيسا على ما تقدم، تقرر المحكمة ما يلي:  .30

 الدعوى غير مستوفية لشروط المقبولية، وهي بذلك مردودة. 

 

 القاضية يوهانا شوخنبروك 

 2021يونيو/حزيران  30بتاريخ  

 

 )وقّع( 

 2021يونيو/حزيران   30أدِخل في السجل بتاريخ  

 لوري مكناب، رئيسة قلم محكمة األونروا للمنازعات، عّمان 

 

 )وقّع( 

 


