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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/015                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/026  

Date: 23 April 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  الحايك

  

  ضد

  

  المفوض العام

  لوكالة ا)مم المتحدة &غاثة

  وتشغيل +جئي فلسطين

           

  حكم

__________________________  

  

  : يمحامي المدع

   المدعي يمثل نفسه 

  

  محامي الُمدعى عليه:

 (إدارة الشؤون القانونية) +نس بارثولوميوز
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  مقدمة

 

وكالة ا)مم المتحدة ("المدعي") ضد قرار اتخذته  إسماعيل محمد حايكھذه دعوى رفعھا  .1

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

إلى مدرسة ("مخيم إربد ا)ولى) نقله من مدرسة مخيم إربد ا&عدادية ا)ولى للذكور وھو قرار 

 .للذكور (مدينة إربد الرابعة")مدينة إربد ا&عدادية الرابعة 

  

 الوقائع

 

في ا)جل ُعين المدعي بموجب تعيين محدد  2001نوفمبر/تشرين الثاني  28اعتباراً من  .2

ُنقل إلى  2006فبراير/شباط  5وقاص ا&عدادية للذكور. واعتباراً من معلم في مدرسة وظيفة 

 مدرسة مخيم إربد ا)ولى.

 

مدرستيه المفضلتين وھما مدرسة  ذكررفع المدعي طلب نقل و 2013أبريل/نيسان  1في  .3

 مدينة إربد ا&عدادية ا)ولى للذكور ("مدينة إربد ا)ولى") ومدرسة مدينة إربد الثانية. 

 
، ُنقل المدعي إلى مدرسة مدينة 2013نوفمبر/تشرين الثاني  17بموجب مذكرة مؤرخة  .4

 إربد الرابعة. 

 
عة قرار إزاء قرار نقله إلى رفع المدعي طلب مراج 2014يناير/كانون الثاني  14في  .5

 مدرسة مدينة إربد الرابعة. 

 
ثّبت مسؤول الموارد البشرية في ا&قليم قرار  2014مايو/أيار  7بموجب رسالة مؤرخة  .6

 في القانون. النقل وذكر أّن القرار لم يعتريه خلل إجرائي أو خطأ 

 
 رفع المدعي دعواه إلى محكمة ا)ونروا للمنازعات ("المحكمة").  2014مايو/أيار  13في  .7
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 حجج المدعي

 
 يقدم المدعي الحجج التالية:  .8

  

i(  النقل يناقض "التعميم ا&داري رقمJ/30/2012؛" 

ii(  أجِري النقل بدون موافقته )ّنه لم يطلب َقط أّن ُينقل إلى مدرسة مدينة إربد الرابعة؛ 

iii( وحابى معلماً آخر؛ القرار تمييزياً )ّنه لم يأخذ في الحسبان أقدمية المدعي كان 

iv(  سبب له القرار أضراراً معنوية شديدة )ّنه منعه من رعاية والده المسن؛ 

v(  ن بحاجة إلى أن يقطعRكيلومترات إلى العمل؛ و 9سبب له القرار صعوبات مالية )ّنه ا 

vi( م المدعي بنتTل عجزت الوكالة عن إعTيوماً بموجب قاعدة  30يجة مراجعة القرار في خ

، كما كان ينبغي للوكالة إعTم المدعي بحقه 2.111النظام ا&داري للموظفين المحليين 

   في الطعن في القرار. 

 
 يلتمس المدعي ما يلي:  .9

  

i(  أن تفسخ الوكالة قرار النقل وأن تنقله إلى إحدى المدرستين اللتين طلبھما؛ 

ii(  ت المقترنة بالنقل؛ التعويض عنTا)عباء المالية المرتبطة بنفقات المواص 

iii( التعويض عن الكرب العاطفي وا&ذ+ل اللذين عاناھما نتيجة لعملية مراجعة القرار؛ و 

iv(  المعنوية والصعوبات التي وضعھا القرار على التزاماته العائلية. التعويض عن ا)ضرار 

  

  

  حجج الُمدعى عليه

 

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .10
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i(  اُتخذ القرار المطعون فيه حسب ا)صول وبما يراعي النظام ا)ساسي للموظفين المحليين

 ؛J/30/2012والتعميم الموجه إلى موظفي إقليم ا)ردن رقم  1.2رقم 

ii(  ات الحاكمة لعملي 2013أبريل/نيسان  1امتثا+ً للتوجيھات الصادرة عن دائرة التعليم في

النقل الداخلي والخارجي، اعتبرت الوكالة طلب نقل المدعي طلب نقل خارجياً ليتم نقله 

 خارج مجمعه؛ 

iii(  كيلومتر؛ و 2.5+ تتخطى المسافة بين مدرسة المدعي السابقة ومدرسته الجديدة 

iv(  للنقل ولم يكن في مدرسة ًTكان الموظف الذي ُعين في مدرسة مدينة إربد ا)ولى مؤھ

 د الثانية وظيفة شاغرة. مدينة إرب

  

 

يلتمس الُمدعى عليه أن ترفض المحكمة دفوع المدعي جملة وتفصيTً وأن ترد الدعوى  .11

 بكاملھا. 

  

  ا$عتبارات

  

يطعن المدعي في قرار نقله من وظيفة معلم في مدرسة مخيم إربد ا)ولى إلى وظيفة معلم  .12

 وحجته الرئيسة في ھذا أّنه ُنقل إلى مدرسة لم يطلبھا َقط. في مدرسة مدينة إربد الرابعة،

  

رفع المدعي طلب نقل إّما: إلى مدرسة مدينة إربد ا)ولى أو  2013أبريل/نيسان  1في  .13

 مدرسة مدينة إربد الثانية. 

 
بشأن نقل المعلمين  2013أبريل/نيسان  1إّن التوجيھات الصادرة عن دائرة التعليم في  .14

 ذي الصلة على ما يلي:تنص في الجزء 
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أن يراجعوا بعناية طلب  يرغبون في النقل من مدرستھم الحالية نأ: يجب على م -2

ويجب  نقل وأن يحددوا خياراتھم بدقة شريطة أ+ّ يتجاوز عدد ھذه الخيارات ثمانية.ال

 سواء كان للنقل الداخلي أو الخارجي علماً أّن المعلمفقط على المعلم تقديم طلب واحد 

المتقدم للنقل الداخلي (أي داخل المجمع نفسه) يستطيع أن يحدد اسم المدرسة التي 

النقل إليھا. وفي حالة النقل الخارجي، يجب على المعلم ذكر المجمع في يرغب 

  المرغوب. 

  

انتقال الموظف داخل المجمع نفسه، ومثال ذلك النقل من  يصف النقل الداخلي –ب 

البقعة.  أّما النقل الخارجي فھو ا+نتقال من مجمع إلى  مدرسة إلى أخرى داخل مجمع

   آخر سواًء كان يقع في المنطقة نفسھا أو في منطقة أخرى.  

 
النقل من مدرسة مخيم إربد ا)ولى  2013أبريل/نيسان  1+ طعن في أّن المدعي طلب في  .15

لمحكمة أّن مدرسة المدعي قبل إلى مدرسة مدينة إربد ا)ولى أو مدرسة مدينة إربد الثانية. وتTحظ ا

، بيد أّن المدرستين اللتين طلب 12النقل، وھي مدرسة مخيم إربد ا)ولى، كانت تقع في المجمع رقم 

 على التوالي.  6و 5، أي في المجمع 12المدعي النقل إليھا تقعان خارج المجمع رقم 

 

الحاكمة لعمليات  2013أبريل/نيسان  1بموجب التوجيھات الصادرة عن دائرة التعليم في  .16

النقل الداخلي والخارجي، اعتبرت الوكالة طلب نقل المدعي طلب نقل خارجياً ليتم نقله خارج 

ا)صلي. وينص نموذج النقل بوضوح على أّنه يجب على المعلم الذي يطلب النقل أن يمX  مجمعه

إ+ّ إذا كان النقل في خانة "اسم المجمع" و+ ينبغي مل خانة "رقم المدرسة" و"اسم اللمدرسة" 

المجمع نفسه؛ وعليه كان ينبغي للمدعي أن يذكر "اسم المجمع" الذي رغب فيه وليس اسم المدرسة 

كان  9المعنية أو رقمھا. وعندما نقل المدعي إلى مدرسة مدينة إربد الرابعة الواقعة في المجمع رقم 

 الخارجي". التنظيمي للوكالة فيما يخص "النقل  النقل ممتثTً لYطار

 
ا)ولى.  ة مدينة إربدسيحتج المدعي بأّنه تعرض للتمييز عندما ُعين معلم آخر إلى مدر .17

قدمية )ّن ل مسألة ا)فويقول الُمدعى عليه إّن قرار نقل الموظف اRخر لم يكن تمييزياً ولم يغ
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 أفي حين بد 2033مخيم إربد في نوفمبر/تشرين الثاني  الموظف المختار بدأ العمل في مدرسة

وتذّكر المحكمة المدعي أّن للوكالة سلطة  .2006المدعي العمل في مخيم إربد في فبراير/شباط 

اجتھادية واسعة في تعيين الموظفين، وصحيح أّن ھذه السلطة ليست بT قيود إ+ّ أّن عبء إثبات 

دعي. وفي القضية الحاضرة لم يقدم المدعي أي دليل على وجود دوافع غير سليمة يقع على الم

       التمييز. 

 

استناداً إلى ما تقدم، لم يثبت المدعي أّن قرار نقله إلى مدرسة مدينة إربد الرابعة كان غير  .18

 شرعي. 

 
 وسائل ا$نتصاف

 
المحكمة أّن محكمة  يلتمس المدعي أن تمنحه المحكمة تعويضاً على أسس عدة. وتستحضر .19

بعدم إمكانية منح  Appellee 2013-UNAT-341ا)مم المتحدة لTستئناف قضت في حكمھا 

إذا لم توجد أخطاء إجرائية أو انتھاك لحقوق قانونية. وحيث إّن قرار نقل المدعي كان  ضتعوي

 ار نقله. قانونياً فلن تمنح المحكمة المدعي تعويضاً غن ا)ضرار المزعومة التي سببھا قر

 
يحتج المدعي أيضاً أّنه عانى كرباً عاطفياً وإذ++ً نتيجة لعملية مراجعة القرار. وتستحضر  .20

المحكمة أّن المدعي ھو الذي اختار رفع طلب مراجعة قرار؛ وحتى لو علّقت المحكمة على واقعة 

ط بالتحديد بتأخر التأخر في الرد على الطلب إ+ّ أّن المدعي لم يقدم أدلة كافية على كرب ارتب

الوكالة في ردھا. وعليه، تجد المحكمة أّنه لم ينجم عن ھذا التأخر كرب حقيقي وترفض طلب 

 المدعي لتعويضات عن ا)ضرار المعنوية. 

 
  تأسيساً على ما تقّدم، الدعوى مردودة.  .21
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     (ُوقـ\ع) 

  جان فرانسوا كوزان القاضي

  2015 أبريل/نيسان 23 بتاريخ

 

  

  2015أبريل/نيسان  23بتاريخ  أدِخَل في السجل

  

     (ُوقـ\ع)   

 لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


