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ح[خطة  

 محكمة اونروا للمنازعات

                                          

Case No.: UNRWA/DT/JFO/2014/050                                             

Judgment No.: UNRWA/DT/2015/046 

Date: 23 August 2015 

Original:           English 
 

 

  جان فرانسوا كوزان حضرة القاضي                 :أمام

  عّمان             قلم المحكمة:

  لوري مكناب   رئيسة قلم المحكمة:

  

  

  حماد

  

  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

 

المتحدة وكالة ا&مم اتخذته  ("المدعي") ضد قرار إياد كامل محسن حمادھذه دعوى رفعھا  .1

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

عدم تعيينه في وظيفة معلم تربية إسCمية في مدرسة مخيم إربد ا$عدادية في مكتب إقليم وھو قرار 

 . ا&ردن

  

 الوقائع

 

معلم تربية إسCمية وتقدم المدعي إليھا أعلِن عن وظيفة  2013يناير/كانون الثاني  29في  .2

في المركز  2013أغسطس/آب  27. وبعد المقابCت ُوضع المدعي في 2013فبراير/شباط  1في 

 .الثاني في قائمة المرشحين الناجحين

 

في  عينت الوكالة مرشحاً آخر لوظيفة معلم تربية إسCمية 2014فبراير/شباط  9في  .3

 مدرسة مخيم إربد ا$عدادية. 

 
عدم تعيينه في وظيفة معلم رفع المدعي طلب مراجعة لقرار  2014يوليو/تموز  27في  .4

 تربية إسCمية في مدرسة مخيم إربد ا$عدادية في مكتب إقليم ا&ردن. 

 
ُوظف المدعي في وظيفة معلم على أساس  2014سبتمبر/أيلول  22بموجب عقد مؤرخ  .5

 . 2015يناير/كانون الثاني  10إلى  2014أغسطس/آب  25المياومة للفترة من 

 
رفع المدعي دعوى إلى محكمة ا&ونروا للمنازعات  2014نوفمبر/تشرين الثاني  22في  .6

 . 2014ديسمبر/كانون ا&ول  4("المحكمة") أرِسلت إلى الُمدعى عليه في 
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لرفع رده على  رفع الُمدعى عليه طلب تمديد الوقت 2014ديسمبر/كانون ا&ول  23في  .7

 ل الطلب إلى المدعي الذي لم يرد عليه. وأرسِ  الدعوى،

 
ُعين المدعي في وظيفة معلم في مدرسة خزمة  2014ديسمبر/كانون ا&ول  28في  .8

 . 2017ديسمبر/كانون ا&ول  28ا$عدادية بموجب تعيين محدد ا&جل ينقضي في 

 
 2015يناير/كانون الثاني  6) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 001بموجب ا&مر رقم  .9

 وافقت المحكمة على طلب المدعي لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى. 

 
 رفع الُمدعى عليه رده على الدعوى.  2015يناير/كانون الثاني  23في  .10

 
طلب المدعي من المحكمة أن  2015مارس/آذار  10بموجب رسالة إليكترونية مؤرخة  .11

 تقدم له ترجمة عربية لرد الُمدعى عليه. 

 
 2015مارس/آذار  15) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 028رقم بموجب ا&مر  .12

 أمرت المحكمة الُمدعى عليه بتقديم ترجمة عربية لرده. 

 
رفع الُمدعى عليه ترجمة عربية للرد أرسلتھا المحكمة إلى  2015مارس/آذار  31في  .13

 المدعي. 

 
ع مCحظات رفع المدعي طلباً إلى المحكمة يلتمس فيه ا$ذن رف 2015أبريل/نيسان  4في  .14

 على الرد. 

 
 2015أبريل/نيسان  28) المؤرخ UNRWA/DT/2015( 045بموجب ا&مر قم  .15

 وافقت المحكمة على طلب المدعي لرفع مCحظات. 

 
 رفع المدعي مCحظاته.  2015أيار مايو/ 12في  .16
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  حجج المدعي

  

 يقدم المدعي الحجج التالية:  .17

  

i(  مية غير قانوني &ّنه يتجاھل نتائج ا*متحانCإّن قرار عدم تعيينه في وظيفة معلم تربية إس

 والمقابلة الشخصية؛ 

ii( حقوقه وُحرم من فرصة عمل؛  تانُتھك 

iii( تم تجاھل طلبه لمراجعة القرار وبالتالي انُتھك حقه في معرفة نتائج شكواه؛ و 

iv(  عقد من Cكما ُزّور  2014ديسمبر/كانون ا&ول  28إلى  2014أغسطس/آب  25عمل ب

  . 2014سبتمبر/أيلول  22توقيعه على عقد المياومة المؤرخ 

 

 يلتمس المدعي ما يلي:   .18

  

i( والخسائر المادية التي عاناھا نتيجة للقرار؛ و رب العاطفيكالتعويض عن ال 

ii(  .أن ُيعين في وظيفة معلم 

  

  دعى عليهحجج المُ 

   

 يقدم الُمدعى عليه الحجج التالية:  .19

  

i(  عدم مقبولية الدعوى &ّن المدعي لم يكن موظفاً في زمن رفع الدعوى بل كان موظف

 مياومة؛ 

ii(  .أساس للتعويض المالي * 

  

 يلتمس الُمدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى.  .20
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 ا$عتبارات

 
يطعن المدعي في قرار عدم تعيينه في وظيفة معلم تربية إسCمية في مدرسة مخيم إربد  .21

 ا$عدادية في مكتب إقليم ا&ردن. 

 

من النظام ا&ساسي للمحكمة المبين في النظام ا&ساسي للموظفين  1الفقرة  2تنص المادة  .22

 على اRتي: 3.11رقم 

  

إلى الدعاوى التي يرفعھا ا&فراد  تختص محكمة ا&ونروا للمنازعات في ا*ستماع .1

وتختص أيضاً في  ضد المفوض العام بصفته المسؤول التنفيذي ا&ول لTونروا

، من ھذا النظام ا&ساسي 1الفقرة  ،3وذلك بموجب المادة  إصدار ا&حكام فيھا

[...] 

 من النظام ا&ساسي للمحكمة على ما يلي:  3تنص المادة  .23

  

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

  موظف من موظفي ا&ونروا؛  أي) أ(
  أي موظف سابق من موظفي ا&ونروا[...]) ب(

  
 

 
* يطعن المدعي في أّنه ُعين في وظيفة معلم في مدرسة خزمة ا$عدادية بموجب تعيين  .24

التاريخ كان موظف  ھذا؛ وقبل 2014ديسمبر/كانون ا&ول  28محدد ا&جل للمرة ا&ولى في 

 مياومة. 

 

أغسطس/آب  25مCحظاته على رد الُمدعى عليه أّنه عمل بC عقد من يزعم المدعي في  .25

 22وأّن توقيعه ُزّور على عقد المياومة المؤرخ  2014ديسمبر/كانون ا&ول  28إلى  2014
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. وحتى لو حدث ھذا تبقى ماثلة واقعة أّن المدعي لم يكن موظفاً في الوكالة 2014سبتمبر/أيلول 

 . 2014ديسمبر/كانون ا&ول  28حتى 

 
، وھو التاريخ الذي علم فيه 2014وتCحظ المحكمة أيضاً أّن المدعي لم يكن في مايو/أيار  .26

عن عدم اختياره لوظيفة معلم تربية إسCمية في مدرسة مخيم إربد ا$عدادية، موظفاً أو موظفاً 

ة من حيث من النظام ا&ساسي للمحكمة. وبالتالي، ليس للمحكمة الو*ي 2سابقاً بموجب المادة 

ا*ختصاص الشخصي لمراجعة القضية الحاضرة التي * تستوفي شروط المقبولية (انظر 

Abdullah et al. UNRWA/DT/2014/046 .( 

  

 الخ&صة

 
 تأسيساً على ما تقّدم، تقرر المحكمة بموجب ھذا أّن:  .27

 

 الدعوى مردودة. 

  

  

     (ُوقـYع) 

 جان فرانسوا كوزان القاضي

 2015 أغسطس/آب 23 بتاريخ

 

  

 2015أغسطس/آب  23 السجل بتاريخ أدِخَل في

 

  

  

     (ُوقـYع)   
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  لوري مكناب، رئيسة قلم المحكمة، عّمان.

 


