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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/014                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/047 

Date: 27 November 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  أحمد

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا'مم المتحدة %غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : ةيمحامي المدع

    امثل نفسھت ةالمدعي

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

ا'مم وكالة ") ضد قرار اتخذته ة("المدعيمحمود يونس أحمد  ليناھا تھذه دعوى رفع .1

المتحدة %غاثة وتشغيل +جئي فلسطين في الشرق ا'دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا'ونروا ("الُمدعى 

، وھو قرار نقلھا من الوظيفة التي كانت تشغلھا في مدرسة إناث ماركا ا%عدادية ا'ولى إلى عليه")

 .مدرسة مخيم عمان الجديد ا%عدادية الثالثة لFناث

  

 الوقائع

 

وظفت الوكالة المدعية بموجب تعيين محدد ا'جل في  2006آب أغسطس/ 26 من اعتباراً  .2

 .وظيفة معلمة في مدرسة ماركا المختلطة ا'ولى في منطقة الزرقاء في ا'ردن

  

ُعينت المدعية في وظيفة مساعدة مديرة مدرسة في  2010سبتمبر/أيلول  4اعتباراً من  .3

في جنوب عمان. وفي الزمن المرتبط بأحداث الدعوى  الرابعة لFناثمدرسة السخنة ا%عدادية 

كانت المدعية تشغل وظيفة مساعدة مديرة مدرسة ماركا ا%عدادية ا'ولى لFناث في منطقة الزرقاء 

 في ا'ردن.

 
طلبت المدعية النقل وأدرجت في قائمة خمس أماكن تفضلھا،  2012أبريل/نيسان  22في  .4

وقد كانت "الوحدات" خيارھا الرابع؛ وتMحظ المحكمة أّن مجمع "الوحدات" ُيدعى أيضاً مخيم 

 عمان الجديد، وھو يتكون من ثماني مدارس أربع لFناث وأربع للذكور. 

 
أرسل مسؤول التعليم في منطقة  2012سبتمبر/أيلول  4بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .5

جنوب عمان إلى مسؤول إدارة الحياة الوظيفية في الموارد البشرية في مكتب إقليم ا'ردن قائمة 

نھائية من مساعدي مديري المدارس الذين أوِصي بنقھلم. وأشارت القائمة إلى أّن نقل المدعية من 

Fناث مدرسة ماركا ا%عدادية ا'ولى لFناث إلى مدرسة مخيم عمان الجديد ا%عدادية الثالثة ل

 . 2012سبتمبر/أيلول  1سيكون اعتباراً من 
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أعلِمت المدعية بنقلھا، وفي رسالة  2012سبتمبر/أيلول  10بموجب رسالة مؤرخة  .6

 إلى مديرة الموارد البشرية طعنت المدعية في نقلھا.  2012أكتوبر/تشرين ا'ول  10مؤرخة 

 
مدرسة مخيم  طلبت المدعية مراجعة لقرار نقلھا إلى 2012أكتوبر/تشرين ا'ول  23 في .7

 عمان الجديد ا%عدادية الثالثة لFناث. 

 
 رفعت المدعية دعواھا إلى المحكمة.  2013فبراير/شباط  21في  .8

 
بعد موافقة دائرة الموارد البشرية على إنشاء وظيفة مساعدة مديرة مدرسة في مدرسة  .9

الطيبة ا%عدادية الثانية لFناث وإلغاء وظيفة مساعدة مديرة مدرسة في مدرسة مخيم عمان الجديد 

Fناث، تمت التوصية بنقل المدعية إلى مدرسة الطيبة ا%عدادية الثانية لFناث. ا%عدادية الثالثة ل

 وافق مسؤول خدمات الموارد البشرية على النقل.  2013فبراير/شباط  27وفي 

 
قبل تنفيذ قرار النقل ُنقلت المدعية مؤقتاً من مدرسة مخيم عمان الجديد ا%عدادية الثالثة  .10

 . 2013مارس/آذار  7لFناث إلى مدرسة النظيف ا%عدادية الثانية لFناث اعتباراً من 

 
طلب الُمدعى عليه تمديد الوقت لرفع رد على  2013مارس/آذار  25 بموجب طلب مؤرخ .11

مايو/أيار  6الدعوى، ومنحت المحكمة الُمدعى عليه تمديدين وحددت تاريخ ا+ستحقاق على أّنه 

 رفع الُمدعى عليه رده في مسألة المقبولية فقط.  2013مايو/أيار  6. وفي 2013

 
 094ة ا'مر رقم أصدرت المحكم 2013سبتمبر/أيلول  24في  .12

)UNRWA/DT/2013(  وافقت فيه على طلب الُمدعى عليه للمشاركة في ا%جراءات ورفع رد

 متأخر. 

 
باللغة العربية ("الطلب") رفعت المدعية طلب انتصاف  2013نوفمبر/تشرين الثاني  7في  .13

العربية وأن باللغة بين الطرفين وفيه طلبت المدعية من المحكمة أن تأمر بأن تكون المراسMت 

 ُيترجم رد الُمدعى عليه إلى اللغة العربية. 
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 111أصدرت المحكمة ا'مر رقم  2013نوفمبر/تشرين الثاني  12في  .14

)UNRWA/DT/2013 وأمرت فيه الُمدعى عليه بالرد على طلب المدعية 111) ("ا'مر رقم ("

 يوماً من تسلّم ا'مر.  14في خMل 

 
 115أصدرت المحكمة ا'مر رقم  2013ديسمبر/كانون ا'ول  1في  .15

)UNRWA/DT/2013 وأمرت فيه الُمدعى عليه ببيان السبب الذي + ينبغي 115) ("ا'مر ("

أو تقديم شرح أو تبرير لھذا التخلف  – 111للمحكمة أن + تعتبر تخلفه عن امتثال ا'مر رقم  'جله

 نظام الرسمي القضائي الداخلي في ا'ونروا. عمMً يرقى إلى تحقير العملية القانونية للمحكمة ولل –

 
 . 115وا'مر  111رفع الُمدعى عليه رديه على ا'مر  2013ديسمبر/كانون ا'ول  9في  .16

 
 119أصدرت المحكمة ا'مر رقم  2013ديسمبر/كانون ا'ول  23في  .17

)UNRWA/DT/2013 (  .تأمر فيه الُمدعى عليه أن يقدم ترجمة عربية لرده على الدعوى 

 
 082أصدرت المحكمة ا'مر رقم  2014أغسطس/آب  24في  .18

)UNRWA/DT/2014 وأمرت فيه الُمدعى عليه بأن يرفع رداً يتناول موضوع الدعوى في ،(

 . 2014سبتمبر/أيلول  12موعد أقصاه 

 
  

   حجج المدعية

 
 تحتج المدعية بأّن:  .19

  

)i(  ناث وظيفتھا في مدرسة مخيم عمان الجديد ا%عدادية الثالثةFل

فائضة 'ّن المدرسة ليست بحاجة إلى وظيفة مساعدة مديرة مدرسة؛ 

 و

)ii(  .ت المتوقعة للصفوف + تحتاج إلى الوظيفةMالتشكي 



                                                                                                                               Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/014                                             

                                                                                                                               Judgment No.: UNRWA/DT/2014/047                                                                                             

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                   

Page 5 of 5 

  

 
 تلتمس المدعية العودة إلى وظيفتھا السابقة في مدرسة ماركا ا%عدادية ا'ولى لFناث.  .20

  

  حجج الُمدعى عليه

 

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .21

  

)i(  ليس قرار نقل المدعية إلى مدرسة مخيم عمان الجديد ا%عدادية

الثالثة لFناث قراراً إدارياً 'ّن القرار لم يكن أحادي الجانب، فقد 

طلبت المدعية أن ُتنقل وكان مجمع مخيم عمان الجديد أحد خياراتھا 

 المفضلة كما أشارت؛ 

)ii( خر المعني بنقل آخر إلى مدرسة الطيبWة ا%عدادية عنصر الدعوى ا

الثانية لFناث + يستوفي شروط المقبولية 'ّنه لم يتم رفع طلب 

 مراجعة قبل رفع الدعوى؛ 

)iii( كان قرار نقل المدعية ممارسة سليمة للسلطة ا+جتھادية؛ و 

)iv(  ن 'ّن المدعية ُنقلت بفعل القرار المؤرخW7الدعوى جدلية ا 

ادية الثانية من مدرسة الطيبة ا%عد 2013نوفمبر/تشرين الثاني 

 10إلى مدرسة ماركا ا%عدادية لFناث اعتباراً من لFناث 

 . 2013نوفمبر/تشرين الثاني 

 

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. .20

  

  ا$عتبارات

   

 نطاق ا+نطباق



                                                                                                                               Case No.: UNRWA/DT/JFO/2013/014                                             

                                                                                                                               Judgment No.: UNRWA/DT/2014/047                                                                                             

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                   

Page 6 of 6 

.توخياً للوضوح تود المحكمة أو+ً تحديد نطاق الدعوى، وتMحظ أّن المدعية تطعن في نقلھا 22

من مدرسة ماركا ا%عدادية ا'ولى لFناث إلى مدرسة مخيم  2012سبتمبر/أيلول  10المؤرخ 

اجعة عمان الجديد ا%عدادية الثالثة لFناث. وستستعرض المحكمة ھذه المسألة 'ّن المدعية طلبت مر

  . 2012أكتوبر/تشرين ا'ول  23لقرار ھذا النقل في 

 

من مدرسة  2013مارس/آذار  7ھا الMحق في ل.على فرض أّن المدعية تطعن أيضاً في نق23

مخيم عمان الجديد ا%عدادية الثالثة لFناث إلى مدرسة النظيف ا%عدادية الثانية لFناث، تMحظ 

(ت) من النظام ا'ساسي  8عة لقرار النقل ذاك. وتنص المادة المحكمة أّن المدعية لم تطلب مراج

للمحكمة على أّن الدعوى تستوفي شروط المقبولية إذا رفع المدعي القرار ا%داري المطعون فيه إلى 

مارس/آذار  7مراجعة القرار سابقاً؛ وحيث إّن المدعية لم تطلب مراجعة قرار للنقل المؤرخ 

  يستوفي شروط المقبولية و+ يمكن للمحكمة أن تراجعه. ، فإّن ھذا العنصر + 2013

  

من ماركا إلى مدرسة مخيم عمان الجديد ا%عدادية الثالثة  2012سبتمبر/أيلول  10النقل المؤرخ 

  لFناث

  

طلب المدعية للنقل المؤرخ من رده على الدعوى نسخة من  13رفع الُمدعى عليه في الملحق  .24

ي تحدد فيه المدعية خمس مجمعات مدرسية تود ا+نتقال إليھا للسنة الذ 2012أبريل/نيسان  22

، واختارت المدعية مجمع "الوحدات" الذي تقع فيه مدرسة مخيم عمان 2012/2013الدراسية 

من النظام ا'ساسي  2الجديد ا%عدادية الثالثة لFناث على أّنه اختيارھا الرابع. وتنص المادة 

  على اWتي:  3.11ت الوارد في النظام ا'ساسي للموظفين رقم لمحكمة ا'ونروا للمنازعا

   

  

  

. تختص محكمة ا'ونروا للمنازعات في ا+ستماع إلى الدعاوى التي يرفعھا ا'فراد 1

ضد المفوض العام بصفته المسؤول التنفيذي ا'ول ل]ونروا، وتختص أيضاً في إصدار 
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، من ھذا النظام ا'ساسي، وھي الدعاوى 1، الفقرة 3ا'حكام فيھا، وذلك بموجب المادة 

  التي تلتمس: 

  

الطعن في قرار إداري يـُزعم أّنه + يراعي بنود التعيين أو عقد التوظيف،        (أ)

علماً أّن المصطلحين "عقد" و"بنود التعيين" يشمMن جميع أحكام النظامين 

ا'ساسي وا%داري للموظفين ذات الصلة، وجميع ا%صدارات ا%دارية ذات الصلة، 

   ...عومالسارية في زمن وقوع عدم المراعاة المز

  

  

قضت محكمة ا'مم المتحدة لMستئناف بأّن  UNAT-73 Pellet-2010.في الحكم رقم  25

إذا لم يكن للمدعي حق المثول القانوني للطعن في قرار إداري.  الدعوى + تستوفي شروط المقبولية

   بما يلي:  Darwish 2013-UNAT-369وأفادت محكمة ا'مم المتحدة لMستئناف في حكمھا 

  

إّن القرار أحادي الجانب الذي اتخذه الموظف لطلب [التقاعد الطوعي المبكر] وقبول 

  11الوكالة لھذا الطلب + يفضي إلى قرار إداري اجتھادي قابل للطعن. 

 

المدعية بصورة أحادية الجانب أن ُتنقل للسنة الدراسية  تفي القضية الحاضرة طلب .26

طعنت المدعية فوراً في القرار.  2012سبتمبر/أيلول  10، وعندما قُبل طلبھا في 2012/2013

+ يحق للموظف  Maghariو  Pelletووفقاً لفقه محكمة ا'مم المتحدة لMستئناف في حكميھا 

. و+ يؤدي مثل ھذا الطلب إلى قرار إداري ادية الجانبقانوناً أن يطعن في قرار طلبه بصورة أح

  قابل للطعن وبذلك + يكون مستوفياً لشروط المقبولية. 

  

ي تنص ھمن نظامھا ا'ساسي، و 6الفقرة  10. تود المحكمة أن تلفت نظر المدعية إلى المادة 27

على أّنه "في الحا+ت التي تقرر المحكمة فيھا أّن طرفاً أساء جلياً استعمال ا%جراءات المقامة 

                                      
1
 . Maghari 2010-UNAT-039  محكمة ا'مم المتحدة لMستئنافحكم  
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أمامھا، يجوز لھا تغريم ذلك الطرف بدفع نفقات". ويمكن أن تعتبر المحكمة أّن الدعوى قيد النظر 

مدعية دعوى من ھذا ترفع فيھا الساءة استعمال للتقاضي، لكن 'ّن ھذه ھي المرة ا'ولى التي إ

  القبيل فستكتفي المحكمة بنصحھا في ھذا الصدد. 

  

   الخ&صة

 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن: 

  

  الدعوى مردودة.

 

  

  

  

  

     (ُوقـ̂ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2014 نوفمبر/تشرين الثاني 27 بتاريخ

 

  

  2014نوفمبر/تشرين الثاني  27 بتاريخ أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ̂ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


