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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/GFO/2014/048                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2014/044 

Date: 19 November 2014 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  أبو شمالة

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا(مم المتحدة 'غاثة

  وتشغيل -جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

   المدعي يمثل نفسه 
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  مقدمة

 

وكالة ا(مم المتحدة ("المدعي") ضد قرار اتخذته  إبراھيم أبو شمالةھذه دعوى رفعھا  .1

، 'غاثة وتشغيل -جئي فلسطين في الشرق ا(دنى التي ُتعرف أيضاً باسم ا(ونروا ("الُمدعى عليه")

لوظيفة "رئيس منطقة" في مكتب إقليم غزة  2014-11-01وھو قرار نشر إعAن الشاغر رقم 

 . 20على الدرجة 

  

 الوقائع

 

موظف حالياً بموجب عقد محدد ا(جل في وظيفة نائب مدير برنامج/مستشار  المدعي .2

 .02والخطوة  14برنامج لبرنامج ا(مم المتحدة ا'نمائي على الدرجة 

 

، نشرت الوكالة إعAناً 2013- 08-03، وفي إعAن الشاغر رقم 2013في أغسطس/آب  .3

وأشار ا'عAن أّن الوظيفة كانت  في مكتب إقليم غزة، 20لوظيفة "رئيس منطقة" على الدرجة 

 "للموظفين الداخليين فقط" وأّن الھدف ھو إعداد قائمة مرشحين ناجحين فحسب. 

 
يزعم المدعي أّنه تقدم للوظيفة وخاض عملية ا-ستقدام وقُبل ووضع في قائمة المرشحين  .4

 الناجحين. 

 
علنت الوكالة أ 2014-11-01تقريباً، وفي إعAن الشاغر رقم  2014في فبراير/شباط  .5

 عن الوظيفة ذاتھا بدون القيد القائل "للموظفين الداخليين فقط". 

 
يات لأرسل المدعي رسالة إليكترونية إلى مدير عم 2014نوفمبر/تشرين الثاني  10في  .6

ا(ونروا في غزة يشتكي من ا'عAن ويقول إّنه ينبغي لJونروا سحب ا'عAن والعمل بقائمة 
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ن لھذه الوظيفة استناداً إلى نتائج المنافسة التي ُعقدت في وقت أبكر من ھذا العام المرشحين الناجحي

 أو أن "تعلن وتوضح" أسباب قرارھا. 

 
، رّد رئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم غزة على 2014نوفمبر/تشرين الثاني  11في  .7

ا في غزة، وطلب المزيد من الرسالة ا'ليكترونية التي أرسلھا المدعي إلى مدير عمليات ا(ونرو

تناول أقواله؛ و- يوجد دليل على أّن المدعي قدم المعلومات المعلومات من المدعي لكي يستطيع 

 ا'ضافية لرئيس مكتب الموارد البشرية في إقليم غزة.

 
ولم ترسل المحكمة  رفع المدعي الدعوى الحاضرة، 2014نوفمبر/تشرين الثاني  18في  .8

 الدعوى إلى الُمدعى عليه لكي يرفع رداً عليھا. 

 
  

  حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .9

  

i(  ونروا تبقى قائمة)وفقاً للنظام ا(ساسي للموظفين والممارسات المتبعة في ا-ستقدام في ا

 ة زمنية معلنة؛ شھراً إ-ّ إذا أِعدت صراحة لفتر 12المرشحين الناجحين صالحة لفترة 

ii(  ً-ن عن الوظيفة ذاتھا من بدAكان لزاماً على الموارد البشرية العودة إلى قائمة إعادة ا'ع"

المرشحين الناجحين الصالحة التي فيھا أسماء المرشحين الذين اعتبروا مAئمين مسبقاً 

 لھذه الوظائف وأن تختار مرشحاً من قائمة المرشحين الناجحين ھذه". 

  

 يلتمس المدعي من ا(ونروا ما يلي:  .10

  

i(  ن الوظيفة القائم؛Aسحب إع 
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ii(  العمل بقائمة المرشحين الناجحين لھذه الوظيفة استناداً إلى نتائج العملية التنافسية التي"

 ُعقدت في وقت أبكر من ھذا العام"؛ 

iii(  ."سباب وراء قرارھا)ونروا "على ا(قل أن تعلن وتوضح اJينبغي ل 

  

  تا!عتبارا

  

، وھي 20عن وظيفة على الدرجة يطعن المدعي في قرار الوكالة القاضي بإعادة ا'عAن  .11

 وظيفة "رئيس منطقة" في مكتب إقليم غزة.

  

من القواعد ا'جرائية للمحكمة على أّنه يجوز للمحكمة أن تقرر بمبادرة  5تنص المادة  .12

ويمكن أن يحدث ھذا عندما - تكون  تتخذھا من تلقاء نفسھا أّن من المAئم إصدار حكم مستعجل،

الوقائع الجوھرية موضع نزاع، وعندما يقتصر الحكم على المسائل القانونية. والمسألة الحاسمة 

ھي مسألة  –حق المدعي في المثول أمام المحكمة أم - وھي مسألة  –في القضايا الراھنة 

 قانونية.

 
- يملك حق رفع دعوى أمام المحكمة، وبذلك - تملك المحكمة تقضي المحكمة بأّن المدعي  .13

 الو-ية لAستماع إلى الدعوى وإصدار حكم فيھا. 

 
 من النظام ا(ساسي للمحكمة على ما يلي:  3تنص المادة  .14

 
  

  من ھذا النظام ا(ساسي، يجوز أن يرفع الدعوى:  1الفقرة  2بموجب المادة 
  

i(  ونروا؛)أي موظف من موظفي ا  
ii( ونروا؛ أ)ي موظف سابق من موظفي ا 
iii(  .أي شخص يقدم مطالبات باسم موظف أونروا عاجز أو متوفى 
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باعتراف المدعي نفسه فقد عّرف نفسه على أّنه موظف في برنامج ا(مم المتحدة ا'نمائي  .15

يل يربط م دلقدW و- يقول إّنه كان موظفاً سابقاً من موظفي ا(ونروا؛ وحتى لو أّنه موظف سابق فلم يُ 

 القرار المطعون فيه ببنود وشروط تعيينه السابق. 

 

 يلزم مما سبق وجوب رد الدعوى بإجراءات موجزة.  .16

 
وعAوة على ذلك، المحكمة ملزمة بإعAم المدعي أّن رفع دعاوى مثل الدعوى قيد النظر  .17

المحكمة والمحكمة  يشكل "إساءة استعمال للتقاضي ولموارد المنظمة وھدراً للوقت والجھود ... لقلم

 .Beaudry 2011-UNAT-129نفسھا". 

 
  

   الخ#صة

 

 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .18

  

  الدعوى مردودة.

 

  

  

  

  

     (ُوقـXع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي
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  2014 نوفمبر/تشرين الثاني 19 بتاريخ

 

  

  2014الثاني نوفمبر/تشرين  19 بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـXع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


